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SOMATICKÉ UKAZOVATELE A MOTORICKÁ VÝKONNOSŤ RÓMSKYCH DETÍ 

MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU 

 

SOMATIC INDICATORS AND MOTOR PERFORMANS OF ROMANY CHILDREN 

OF YOUNGER SCHOOL AGE 

 

Rudolf Horváth,  Peter Petrikán  

 

Abstrakt 

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť stav úrovne somatických ukazovateľov a motorickej 

výkonnosti u rómskych žiakov a žiakov majoritnej populácie mladšieho školského veku  

aplikáciou EUROFIT testu v meste Veľké Kapušany na dvoch základných  školách. 

Komparáciou výsledkov rómskych žiakov a žiakov majoritnej populácie sme usilovali zistiť 

rozdiely v somatických ukazovateľoch a v testoch motorickej výkonnosti.  

 

Abstract 

The aim of the research is to determine the state of the level of somatic indicators and 

motor performance of Romany children  school age pupils of the majority population With 

aplication EUROFIT test in two elementary schools in the town of Veľké Kapušany. An 

attempt has been made to find out the differences in somatic indicators and motor 

performance tests by means of comparison of the results of Romany pupils and the pupils of 

majority population.  

 

Kľúčové slová: Eurofit test, diagnosika, somatické ukazovatele, motorická výkonnosť, 

pohybové schopnosti. 

 

Keywords: Eurofit test, diagnostics, somatic indicators, motor performance,  physical 

abilities. 

 

Úvod 

 

Problémy Rómov posledné desaťročia prerástli v závažný spoločenský problém. Bez 

poznania vnútorných a vonkajších činiteľov, ktoré tento problém spôsobili a v súčasnosti 

spôsobujú nebude možné ho účinne riešiť. Zameraním práce chceme prispieť k aktualizácii a 

k rozšíreniu doterajších empirických a vedeckých poznatkov o základných socio-bio- 

fyziologických charakteristikách a odlišnostiach vo vývine rómskych detí mladšieho 

školského veku. Cieľom výskumu je zistiť súčasný stav somatických a motorických 

predpokladov rómskych a nerómskych detí mladšieho školského veku aplikáciou 

štandardizovaných testov Eurofit testu.  

Poznaním špecifík rómskeho etnika prispieť k možnostiam socializácie rómskych detí 

prostriedkami telesnej výchovy a športu. 

 

1 Problém 

 

Súčasný stav riešeného problému si vyžaduje jeho posúdenie z dvoch rovín poznania. V 

prvej rovine poznania ide o charakteristiku súčasného stavu somatických ukazovateľov 

a motorickej výkonnosti, ktoré sú súčasťou pohybových schopností a ktoré sa v hrubom 

ponímaní delia na kondičné a koordinačné. Ide hlavne o problém diagnostikovania 

kondičných a koordinačných schopností, o štandardizáciu testovacích položiek, o vytvorenie 
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noriem a o ich aplikáciu v povinnej školskej telesnej výchove, v športovom tréningu a o 

možnostiach ich rozvoja. Týmto sa zaoberali Kasa(2000,2006). Autor Moravec et al (1990) 

ako prvý sprístupnil položky Eurofit testu a realizoval výskum na Slovensku, kde zisťoval 

telesný stav a pohybovú výkonnosť slovenskej populácie. Ďalší autori, ktorí sa zapojili do 

výskumu motorických schopností sú Belej(1996,2001), Glesk-Merica(2000), Mekota-Kovar 

et al (1996), Horváth et al (1997, 2001, 2010), Liba(1997), Turek (1999), Šimonek (1998), 

Šutka-Šimonek (2001), Boržiková-Belej (2003), Ružbarská (2007, 2016, 2016) a ďalší. V 

druhej rovine riešeného problému ide o poznatky z vedeckých výskumov zamerané na 

rómsku populáciu. Somatické a motorické predpoklady rómskych detí mladšieho školského 

veku boli skúmané autormi Horváth(2001, 2007,  2010), Boržiková (2010 ), Petrikán(2017). Z 

hľadiska výchovy a vzdelávania rómskych detí a z charakteristík biologických, 

psychologických a sociologických , problém Rómov  skúmali predovšetkým autori 

Bernasovská, Bernasovský(1996,1999) Mačura,Šimková(1980), Mačurová(1998), 

Belej(2002), Horváth(2010), Ružbarský  et al(2014,2015,2016) a ďalší. Autor Felix(2004) 

rómske etnikum sledoval z charakteristík sociologických resp. z hľadiska socializácie 

rómskeho etnika a svojím výskumom potvrdzuje, že veľmi účinným a efektívnym 

prostriedkom socializácie Rómov je fenomén športu zo svojimi prostriedkami.Prínosom tohto 

príspevku je, že okrem vedeckej športovej komunity môžu výsledky tohto výskumu účinne 

poslúžiť učiteľom telesnej a športovej výchovy v školskej praxi, športovým trénerom mládeže 

pri zaradení rómskych detí do športových aktivít, pri výbere talentov pre šport, pre celkovú 

socializáciu rómskeho etnika prostriedkami telesnej a športovej výchovy. 

 

2 Cieľ a hypotézy práce 

 

2.1 Cieľ práce 

 

Cieľom príspevku je zistiť súčasný stav somatických ukazovateľov a motorickej 

výkonnosti  rómskych  chlapcov  a chlapcov  majoritnej spoločnosti mladšieho školského 

veku aplikáciou štandardizovaného Eurofit testu a komparovať výsledky medzi majoritnou 

a rómskou populáciou detí so zameraním na chlapcov vo veku 7-10 rokov. 

 

2.2 Hypotéza práce 

 

Predpokladáme, že na základe výsledkov z výskumu  telesný vývin a motorická 

výkonnosť rómskych chlapcov bude štatisticky významne zaostávať za výsledkami chlapcov  

majoritnej populácie tak, ako to bolo dokázané v rozsiahlom výskume Horváth(2001). 
 

3 Metodika 

 

3.1 Výber výskumného súboru, postup a organizácia výskumu 

 

Našim výberovým, skúmaným súborom boli chlapci mladšieho školského veku zo 

základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským ZŠ P. O. Hviezdoslava a s vyučovacím 

jazykom maďarským ZŠ J. Erdélyiho vo Veľkých Kapušanoch, okres Michalovce. Chlapcov 

v rozmedzí veku 7-10  rokov  sme  podrobili  testovaniu z pohľadu  telesných ukazovateľov  

a motorickej výkonnosti štandardizovaným EUROFIT testom. Výskumu sa  celkovo 

zúčastnilo: 

 205  chlapcov mladšieho školského veku majoritnej spoločnosti 

 120 rómskych chlapcov mladšieho školského veku 
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Žiakov sme zoradili podľa veku do kategórií 7, 8, 9 a 10  ročných žiakov. Testovanie sme 

uskutočnili v II. polroku školského  roku 2016/2017  v mesiacoch marec - apríl. Všetky 

položky EUROFIT - testu sme uskutočnili v telocvičniach základných škôl a somatické 

merania prebehli v jednotlivých triedach. Poradie a postup pri realizovaní testu bol 

nezmenený, pridržiavali sme sa  podľa pokynov a popisu postupu, ktoré sú odporúčané 

v EUROFIT - teste podľa Moravca a kol. (1996). 

 

3.2 Použité metódy získavania výskumných údajov        

 

Pre náš výskum poslúžil štandardizovaný test EUROFT (Moravec et al. 1996). Použili 

sme nasledovné testovacie položky. 

 

Použité sú tieto skratky v texte: 

 TV          - telesná výška  

  TH - telesná hmotnosť 

 BMI - telesný index hmotnosti     

 TR  - test rovnováhy – plameniak - faktor: statická rovnováha 

 TAP - tanierový tapping                - faktor: frekvenčná rýchlosť ruky 

 PRKL - predklon s dosahovaním      - faktor: klbová pohyblivosť trupu 

 SKOK - skok do diaľky z miesta      - faktor: výbušná sila dolných končatín 

 LS  - ľah – sed za 30 s                 - faktor: dynamická a vytrvalostná sila brušného 

                                                                        a bedrovo – stehenného svalstva 

 VZH - výdrž v zhybe                    - faktor: statická a vytrvalostná sila svalstva 

                                                                         horných končatín 

 CBEH - člnkový beh 10x5 m            - faktor: bežecká rýchlosť so zmenami smeru 

 VBEH - vytrvalostný člnkový beh     - faktor: bežecká vytrvalostná schopnosť 

 

 
 

3.3 Použité metódy spracovania a vyhodnotenia výskumných údajov                     

 

Na spracovanie získaných nameraných dát bol použitý štatistický softvér programu Excel 

balíka OFFICE. Zo získaných dát bol vypočítaný aritmetický priemer x, ktorý predstavuje 

hrubú mieru polohy a smerodajná odchýlka s, ktorá je mierou variability. Na základe analýzy 

týchto štatistických veličín bola z ďalšieho spracovania vyradená položka VZH – výdrž 

v zhybe, keďže smerodajná odchýlka presahovala 50% aritmetického priemeru, čím sa stáva 

táto položka nedostatočne validná . Na overenie hypotézy o štatistickej významnosti rozdielov 

v motorickej výkonnosti a v somatických ukazovateľoch medzi rómskou a majoritnou 

populáciou sme potrebovali stanoviť test, ktorý na overenie hypotézy použijeme. Testy, ktoré 

sa na takéto testovanie hypotéz používajú môžu byť parametrické, alebo neparametrické . 

Rozhodnutie, aký test sa použije závisí od toho, či súbory majú normálne gausovo rozdelenie. 

Pre testovanie normality súborov sme použili Shapiro – Wilkov test. Keďže podmienka  

p<0,95 vo všetkých sledovaných súboroch bola splnená môžeme konštatovať, že súbory 

spĺňajú podmienku normálneho Gausovho rozdelenia a teda pre testovanie hypotéz bude 

použitý parametrický Studentov t test. Interpretácia tohto testu je nasledovná: vypočítaná 

hodnota pravdepodobnosti p<0,05 znamená, že na hladine významnosti 95% môže byť 

akceptovaný štatisticky významný rozdiel medzi aritmetickými priemermi porovnávaných 

súborov. 
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4 Výsledky výskumu a diskusia 

 

4.1 Štatistické charakteristiky nameraných dát 

Spracovanie základných štatistických údajov , výsledky Shapiro-Wilkovho testu ako aj 

výsledky testovania Studentovým t-testom sú v Tab.1 a Tab.2 

 

Tab.1 Somatické ukazovatele 7-10ročných chlapcov 

  Chlapci 

  

  7 roč 8 roč 9 roč 10 roč 

  major róm p major róm p major róm p major róm p 

TV poč 48 25 

0,0660 

54 38 

0,3727 

63 44 

0,0063 

40 43 

0,3480 
[cm] x 124,11 117,00 125,94 123,80 132,24 129,15 139,54 137,77 

  s 4,56 6,07 4,41 6,19 5,96 9,81 7,71 6,91 

  s-w 0,97 0,98 0,978 0,974 0,965 0,968 0,969 0,975 

TH poč 48 25 

0,3942 

54 38 

0,7448 

63 44 

0,0269 

40 43 

0,8918 
[kg] x 26,22 23,17 26,31 25,70 30,18 30,62 37,75 35,62 

  
s 7,48 4,64 5,82 4,35 8,21 8,47 9,39 14,77 

s-w 1,00 0,99 0,98 0,97 0,98 0,99 1,00 0,99 

BMI poč 48 25 

0,0662 

54 38 

0,9167 

63 44 

0,2918 

40 43 

0,4494 
  

x 16,98 16,71 16,60 25,70 17,05 17,99 19,20 18,38 

s 4,16 1,53 3,76 4,35 3,38 3,03 3,62 5,84 

s-w 0,99 0,97 0,98 0,94 1,00 0,97 0,99 0,97 

 

Tab.2 motorická výkonnosť 7-10 ročných chlapcov 

  Chlapci 

  

  7 roč 8 roč 9 roč 10 roč 

  major róm p major róm p major róm p major róm p 

TR poč 48 25 

0,0135 

54 38 

0,1073 

63 44 

0,8410 

40 43 

0,6060 
[poc/sek] 

x 14,44 16,00 9,78 16,80 10,76 12,00 12,83 10,77 

  
s 7,27 8,50 6,28 10,94 7,82 4,62 8,86 6,14 

s-w 0,988 0,975 0,966 0,984 0,977 0,969 0,988 0,975 

TAP poč 48 25 

0,2087 

54 38 

0,1110 

63 44 

0,6224 

40 43 

0,1012 
[sek] x 25,36 32,81 23,93 22,98 23,45 25,16 23,13 24,36 

  
s 4,41 4,10 2,57 0,99 2,25 2,87 1,67 2,60 

s-w 0,992 0,983 0,975 0,955 0,969 0,984 0,992 0,983 

PRKL poč 48 25 

0,5426 

54 38 

0,7742 

63 44 

0,0975 

40 43 

0,1011 
[cm] x 19,22 14,83 20,84 20,30 19,00 19,31 18,04 17,23 

  

s 4,49 5,79 6,42 4,18 6,21 4,91 4,41 3,21 

s-w 0,992 0,986 0,959 0,967 0,988 0,979 0,992 0,986 
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SKOK poč 48 25 

0,5426 

54 38 

0,6796 

63 44 

0,0936 

40 43 

0,1011 
[cm] x 95,44 87,67 98,56 95,90 125,97 111,54 117,71 116,38 

  

s 22,78 19,48 22,98 13,71 18,85 24,23 24,68 25,91 

s-w 0,956 0,968 0,966 0,987 0,984 0,959 0,956 0,968 

LS poč 48 25 

0,0989 

54 38 

0,2400 

63 44 

0,3830 

40 43 

0,1447 
[poc/min] x 12,89 12,50 12,72 14,60 15,76 12,69 15,08 15,85 

  

s 0,00 5,73 3,18 4,03 5,46 5,27 5,57 4,64 

s-w 0,969 0,987 0,986 0,994 0,985 0,998 0,969 0,987 

VZH poč 48 25 

0,6811 

54 38 

0,5774 

63 44 

0,9397 

40 43 

0,7510 
[sek] x 8,97 10,23 11,30 9,83 18,02 16,48 9,74 44,67 

  

s 6,81 3,71 9,14 5,69 12,62 12,55 9,07 13,35 

s-w 0,859 0,911 0,899 0,964 0,971 0,962 0,859 0,911 

CBEH poč 48 25 

0,5130 

54 38 

0,5204 

63 44 

0,0169 

40 43 

0,4887 
[sek] x 26,75 25,75 26,32 25,43 24,61 27,00 23,92 25,07 

  

s 2,51 2,44 2,60 3,59 3,49 2,26 2,80 2,83 

s-w 0,998 0,984 0,988 0,987 0,996 0,978 0,998 0,984 

VBEH poč 48 25 

0,9699 

54 38 

0,3084 

63 44 

0,9649 

40 43 

0,3778 
[poc] x 11,44 11,33 13,47 12,00 17,59 15,15 16,42 16,92 

  

s 7,82 1,57 5,43 2,89 5,48 8,06 7,20 10,13 

s-w 0,978 0,976 0,983 0,981 0,992 0,967 0,982 0,976 

x- aritmetický priemer 

s- smerodajná odchýlka 

s-w –Shapiro – Wilkov test normality 

p- pravdepodobnosť pri Studentovom t  teste 

 

4.2 Komparácia somatických ukazovateľov a motorickej výkonnosti žiakov rómskej 

a majoritnej populácie 

 

Na základe analýzy týchto štatistických veličín bola z ďalšieho spracovania vyradená 

položka VZH – výdrž v zhybe, keďže smerodajná odchýlka presahovala 50% aritmetického 

priemeru, čím sa stáva táto položka nedostatočne validná (hodnoty sú v Tab. 1 a Tab.2 

vyznačené červenou farbou). 

V kategórii 7-10 ročných chlapcov sme štatisticky významné rozdiely mohli konštatovať 

v somatických ukazovateľoch  len v kategórii 9ročných chlapcov a to v telesnej výške TV 

a v telesnej hmotnosti TH. V ostatných vekových kategóriách sme zaznamenali rozdiely 

v prospech majoritnej populácie, ale štatistická významnosť týchto rozdielov sa nepotvrdila. 

V testoch motorickej výkonnosti  sme štatisticky významný rozdiel zaznamenali len pri 

položke  TR -  test rovnováhy  u 7 ročných chlapcov. Ako ukážeme v grafoch vo väčšine 

testov motorickej výkonnosti  sme zaznamenali lepšie výsledky u detí majoritnej populácie, 

ale nie štatisticky významne. 
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Obr. 1 TV – telesná výška – vývinové trendy podľa veku 

 

 
Obr. 2 TH – telesná hmotnosť – vývinové trendy podľa veku 

 
Obr. 3 BMI – body mass index– vývinové trendy podľa veku 
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Obr. 4 TR – test rovnováhy – vývinové trendy podľa veku 

 

 

 
Obr. 5 TAP – tanierový tapping – vývinové trendy podľa veku 

 

 
Obr. 6 PRKL – predklon s dosahovaním – vývinové trendy podľa veku 
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Obr. 7 SKOK – skok do diaľky z miesta– vývinové trendy podľa veku 

 

 

 

 
Obr. 8 LS – ľah-sed– vývinové trendy podľa veku 

 

 

 
Obr. 9 CBEH – člnkový beh 10x5m -  vývinové trendy podľa veku 
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Obr. 9 VBEH  – vytrvalostný člnkový beh - vývinové trendy podľa veku 

 

Z obrázkov č.1,2,3 môžeme konštatovať, že v somatických ukazovateľoch rómski chlapci 

zaostávajú za chlapcami z majoritnej spoločnosti, ale zaostávanie nie je veľké, preto aj tieto 

rozdiely nie sú štatisticky signifikantné. 

Pri testoch motorickej výkonnosti obr. 4, 5, 6, 7, 8, 9 TR – test rovnováhy, TAP – 

tanierový tapping a PRKL – predklon s dosahovaním môžeme konštatovať, že výsledky 

rómskych chlapcov sú horšie ako výsledky chlapcov z majoritnej spoločnosti, ale je zrejmé, 

že s pribúdajúcim vekom sa výsledky rómskych chlapcov zlepšujú a rozdiely medzi nimi 

a chlapcami z majoritnej spoločnosti sa zotierajú. Opačnú tendenciu pozorujeme v testovacích 

položkách SKOK – skok do diaľky z miesta, LS – ľah sed a CBEH – člnkový beh 10x5 m, 

kde práve u 10 ročných chlapcov vidíme podstatne horšie výsledky ako u chlapcov 

z majoritnej spoločnosti.  U testovacej položky VBEH – vytrvalostný člnkový beh zisťujeme 

že v kategórii 8 ročných chlapcov a 9 ročných chlapcov majú rómski chlapci lepšie výsledky 

ako chlapci majoritnej spoločnosti. Myslime si, že výsledky 7 ročných rómskych chlapcov sú 

horšie aj preto, že títo chlapci v tomto veku ešte nie celkom rozumejú požiadavkám 

examinátorov. 

 

Záver 

 

V hypotéze  H1 sme predpokladali, že rómske deti budú v somatických ukazovateľoch aj 

v testoch motorickej výkonnosti štatisticky významne zaostávať za deťmi z majoritnej 

populácie , tak ako to ukázal rozsiahly výskum Horváth(2001). V našom výskume sa však 

také markantné zaostávanie rómskych detí nepotvrdilo. Otázkou je, prečo je tomu tak. Sú dve 

možnosti: 

  Sú rómske deti viac socializované, žijú v lepších podmienkach, integrovali sa do 

majoritnej spoločnosti a preto sú rozdiely štatisticky nevýznamné? 

 Sú deti majoritnej spoločnosti menej pohybovo zdatné ako boli v roku 2001? Je to 

dôsledok, že majú menej pohybových aktivít, viac sedia pri televízii, počítači resp. pri 

mobilných telefónoch, sú obeznejšie? 

Pri porovnaní výsledkov z výskumu (Horváth, 2001) a našich výsledkov musíme 

konštatovať, že výsledky rómskych detí sa v podstate nezmenili, ale výsledky detí majoritnej 

populácie sú oveľa horšie, čím sa zotreli čiastočne rozdiely medzi deťmi rómskej populácie 

a deťmi z majoritnej populácie . Toto zistenie je alarmujúce. Horeuvedené závery z nášho 

výskumu nás opätovne upozorňujú na alarmujúci stav zhoršovania motorickej výkonnosti 

u žiakov mladšieho školského veku. Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť kvantite 

a kvalite povinnej a aj nepovinnej školskej telesnej a výchovy a športovej výchovy.  
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