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4.   VÝSLEDKY  A  DISKUSIA 

 

Získané výsledky základných štatistických charakteristík somatických parametrov, 

dynamika zmien a jej významnosť v jednotlivých položkách aplikovanej testovacej 

batérie je uvedená v jednotlivých tabuľkách. Názorné zobrazenie jednotlivých zmien 

počas celého výskumu jednotlivých testov je uvedené v obrázkoch. Dosiahnuté 

hodnoty Wilkoxonovho testu sú zaznamenané v prílohe číslo1a, overenie existujúcich  

vybočujúcich hodnôt prostredníctvom krabicového grafu je v prílohe číslo 1b. 

Somatický rozvoj a úroveň pohybovej výkonnosti patria k najobjektívnejším 

ukazovateľom pri hodnotení účinnosti uplatňovaných pohybovo - športových 

programov, ktoré sme doplnili v našom sledovaní aj o funkčné zmeny organizmu 

sledovaných probandiek. 

 

4.1 ANALÝZA DYNAMIKY ZMIEN  SOMATICKÉKO ROZVOJA  

 

Za ukazovatele somatického rozvoja sme vybrali  základné somatické charakteristiky 

ako sú telesná výška, telesná hmotnosť, obvodové parametre, ďalej sme zisťovali 

hrúbku piatich kožných rias a ich sumu. Somatický rozvoj študentiek sme sledovali na 

začiatku zimného a na konci letného semestra I. – III. ročníka počas štúdia na vysokej 

škole. 

Základné somatické charakteristiky  

V sledovanom období boli probandky vo veku 18 – 23 rokov, v ktorom je telesný rast  

väčšinou ukončený (Moravec, 1996, Brtková, 1989, Horváth, 2002) a nepatrné zmeny 

v hodnotách telesnej výšky môžu vyplývať z metodiky merania. Rozdiely medzi 

meraniami nie sú štatisticky významné. Pri vstupnom meraní v  ukazovateli telesná 

výška naše študentky dosiahli strednú hodnotu – medián 166 cm a priemernú hodnotu 

165, 61 cm, čo znamená, že sú o 2,7 cm nižšie ako priemer bežnej populácie    

(Moravec 1996 ) a v porovnaní s vysokoškolskou populáciou sú o 1,53 cm nižšie 

(Špačinská a kol. 1995), podľa Horvátha (2002) sú tiež o 0,53 cm nižšie ako študentky 

PdF a o 0,96 cm nižšie ako vysokoškoláčky UPJŠ (Šulc, 2004). Naše probandky sú na 

úrovni v tomto ukazovateli s vysokoškoláčkami Poľskej republiky, ktorých priemerná 

telesná výška je 165,97 a nižšie sú od maďarských študentiek, ktoré dosiahli 
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priemerných index telesnej výšky 166,36 cm (Obr.3). Na základe uvedených 

skutočností sme v ďalších semestroch telesnú výšku nemerali. Dochádzalo len k 

zvyšovaniu, resp. znižovaniu telesnej hmotnosti , podkožného tuku a k zmenám 

obvodových parametrov.  

Obrázok 3: Úroveň telesnej výšky vysokoškoláčok za obdobie  

                    september 2003 – máj 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ukazovateli telesná hmotnosť,  študentky dosiahli pri vstupnom meraní  strednú 

hodnotu 57 kg. Priemernú hodnotu telesnej hmotnosti 58,20 kg, čo je o 1,61 kg viac, 

ako je u bežnej populácie SR ( Moravec 1996 ), viac o 1,17 kg ako študentky 

stavebnej fakulty TU ( Špačinská a kol. 1995 ) , o 0,81 kg sú ťažšie ako študentky PdF 

PU ( Horváth 2002) a  o  0,3 kg viac ako študentky UPJŠ ( Šulc, 2004). Naše 

probandky sú ľahšie o 1,3 kg ako maďarské  a o 1 kg sú ťažšie ako poľské 

vysokoškoláčky. 

Hodnoty priemeru telesnej hmotnosti v úvodnom meraní I. roč. dosahovali 58,20 kg 

a stredná hodnota bola 57 kg.  Počas deväť mesiacov trvajúceho programu aerobiku  

hmotnosť študentiek klesla na priemernú hodnotu 57,30 kg,   čo   znamenalo zníženie 

hmotnosti o 0,9 kg. V strednej hodnote sme zaznamenali pokles hmotnosti o 0,5 kg na 

56,5 kg v priebehu 1. ročníka, čo bolo v oboch prípadoch signifikantné na 1% hladine 

významnosti (tab.1). 
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 Tabuľka 1 : Dynamika zmien telesného rozvoja 
                      za obdobie september 2003 - máj 2006 (I.-III.roč.) 
 

Telesná hmotnosť 
Ukazovateľ Telesná 

výška 1. roč. 2. roč. 3. roč. 

Z 57 57 57,1 medián 
K 

166 
56,5

P 
** 56

P 
** 56,2 

P 
** 

Z 58,20 58,30 58,57 x 
K 

165,61 
57,30 57,25 57,66 

Z 8,34 8,20 7,73 s 
K 

5,85 
8,32 8,11 7,69 

Z 82 81,5 81 max. 
K 

182 
81 81 80 

Z 41 42 41,5 min. 
K 

155 
40 41 41 

 
       x = aritmetický priemer    max. = maximálne namerané hodnoty 

      s = smerodajná odchýlka    min. = minimálne namerané hodnoty 
      Z = začiatok zimného semestra   K = koniec letného semestra 
      * - štatisticky významné hodnoty p < 0,05           ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 

Počas štvormesačného skúškového obdobia sa telesná hmotnosť zvýšila v strednej 

hodnote – medián o 0,5 kg na hodnotu 57 kg. Došlo aj k zvýšeniu priemernej hodnoty 

hmotnosti o 1,00 kg a  na začiatku II. ročníka zimného semestra bola priemerná 

hmotnosť 58,30 kg. V priebehu akademického roka došlo opäť k poklesu hodnôt 

hmotnosti v mediáne o 1 kg a v priemernej hodnote o 1,05 kg, signifikantné na 1% 

hladine významnosti. Druhý ročník sledované probandky ukončili so strednou 

hodnotou 56 kg a priemernou hodnotou 57,25 kg (tab.1) 

Podobný priebeh zvyšovania a znižovania telesnej hmotnosti bol aj v III. ročníku. Vo 

vstupnom meraní bola stredná hodnota 57,1 kg, čo bolo o 1,1,kg viac ako pri 

výstupnom meraní v II. ročníku. Aj v  priemernej hodnote došlo k zvýšeniu na 58,57 

kg, čo bolo o 1,32 kg viac. Počas oboch semestrov tretieho ročníka došlo k poklesu 

hmotnosti v strednej hodnote o 0,9 a o 0,91 kg v priemernej hodnote. Pri výstupnom 

meraní bola stredná hodnota hmotnosti 56,2 kg a priemerná hodnota 57,66 kg, čo bolo 

signifikantné na 1% hladine významnosti (tab.3). Aj napriek poklesu hmotnosti počas 

semestrálnej výučby bola výstupná priemerná hodnota hmotnosti našich študentiek po 

trojročnom štúdiu  na VŠ  oproti ich rovesníčkam, študentkám PdF PU, ktoré boli 

zapojené do podobného výskumu  vyššia až o 2,11 kg. Je to pravdepodobne 

spôsobené tým, že študentky PdF majú týždenne viac hodín povinnej telesnej 

výchovy, čo vyplýva z ich študijného programu (tab.1).  
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Z uvedených hodnôt je zrejmé, že počas akademického roka dochádzalo k  znižovaniu 

strednej hodnoty v rozpätí od 0,5 – 1 kg a k nárastu od 0,5 – 1,1 kg v priebehu 

skúškového obdobia. Podobný priebeh striedania sme zaznamenali aj v priemerných 

hodnotách telesnej hmotnosti. Pokles počas semestra od 0,9 – 1,32 kg a  nárast  

hodnôt počas skúšobného obdobia od 1,10 – 1,32 kg  (obrázok 4).  Potvrdilo sa nám, 

že aerobné cvičenie má vplyv na tento ukazovateľ a zároveň úbytok telesnej 

hmotnosti priaznivo pôsobí na každú študentku. 

 

Obrázok 4: Dynamika zmien v úrovni telesnej hmotnosti za obdobie 

                    september 2003 – máj 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obvodové parametre 

Na hodnotenie účinnosti pohybových programov pre ženy je jedným 

z najvýznamnejších ukazovateľov zmenšenie  obvodových rozmerov.  

Vstupná stredná hodnota v obvode pása bola 71 cm a v obvode bokov 95 cm. 

Priemerné vstupné rozmery testovaných študentiek boli v obvode pása 70,71 cm 

a obvode bokov 96,81 cm. Z tabuľky 2 vyplýva, že pri meraní obvodových rozmerov 

dosiahli študentky na konci experimentu  I. ročníka lepšie výsledky ako mali na jeho 

začiatku. Stredná hodnota obvodu pása i bokov sa znížila o 1 cm. Priemerná hodnota 

obvodu pása sa znížila o 1 cm a obvodu bokov o1,21 cm, čo bolo na 1% hladine 

významnosti signifikantné. 
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Tabuľka 2 : Dynamika zmien obvodových rozmerov za obdobie   
                     september 2003 – máj 2006 (I.-III.roč.) 

medián x s max. min. 
Obdobie Ukazovateľ 

Z K Z K Z K Z K Z K 
p

Obvod pása 71 70 70,71 69,71 6,06 6,01 91 90 60 60 **

1.ročník Obvod 

bokov 
95 94 96,81 95,60 6,10 6,02 114 113 84 83 **

Obvod pása 71 70 70,31 69,47 6,03 6,02 92 91 60 59 **

2.ročník Obvod 

bokov 
96 94 96 95,39 6,11 5,97 114 114 85 84 **

Obvod pása 70,5 69 70,59 69,91 5,94 6,63 93 97 60 59 **

3.ročník Obvod 

bokov 
96 94 96,58 95,35 5,99 5,93 116 115 85 84 **

        Legenda k tabuľke 4: 
        x = aritmetický priemer   max. = maximálne namerané hodnoty 

      s = smerodajná odchýlka   min. = minimálne namerané hodnoty 
      Z = začiatok zimného semestra  K = koniec letného semestra 

      * - štatisticky významné hodnoty p < 0,05              ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 
 

Po štvormesačnom skúšobnom období  sa stredná hodnota obvodových rozmerov 

zvýšila v obvode pása o 1 cm na 71 cm a bokoch o 2 cm na 96 cm. V priemerných 

hodnotách bolo zväčšenie menšie v páse o 0,6 cm a bokoch o 0,4 cm a do II. ročníka 

nastúpili s priemernými hodnotami v páse 70,31 cm a v bokoch 96 cm. Hodnoty sú 

uvedené v tabuľke 5. Počas aktívneho cvičenia na hodinách aerobiku došlo k poklesu 

strednej hodnoty  v obvodových rozmerov v  pása o 1 cm a bokov o 2 cm. V indexe 

priemeru došlo tiež k poklesu a to v obvode pása o 0,84 cm a bokov 0,61 cm. Tieto 

pozitívne zmeny boli štatisticky významné na 1 % hladine významnosti. 

K podobným negatívnym zmenám ako v predchádzajúcom skúškovom období  došlo 

aj medzi II. a III. ročníkom. Opäť sme zaznamenali nárast  strednej i priemernej 

hodnoty. V obvode pása v mediáne došlo k nárastu o 0,5 cm a v bokoch o 2 cm, 

v priemernej hodnote v páse o 1,12 cm a bokov o 1,19 cm. Počas akademického 

roka stredná hodnota poklesla v oboch ukazovateľoch,  v páse o 1,5 cm a bokoch o 2 

cm. Priemerné  hodnoty  sa  znížili v  páse o 0,68 cm  a  v  obvode bokov o 1,23 cm  

(tab.2).  
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Namerané hodnoty v jednotlivých ročníkoch sú znázornené na obrázku 3 a 4. Pokles 

v priemerných hodnotách medzi vstupným meraním v  I. ročníku a výstupným 

meraním v  III. ročníku v obvode pásu bol 0,8 cm a obvode bokov 1,46 cm. Podobné 

pozitívne zmeny sme dosiahli aj v strednej hodnote. Zmenšenie obvodu pása o 2 cm 

a  obvodu bokov o 1 cm. Aj výsledok Wilcoxonovho testu nám poukázal na štatistickú 

významnosť rozdielu medzi úvodnými a záverečnými meraniami obvodových 

rozmerov.  

Môžeme konštatovať, že úbytok centimetrov v obvode pása a bokov je pozitívnym 

ukazovateľom pre študentky. Hoci nami namerané rozdiely medzi jednotlivými 

meraniami boli štatisticky významné,   reálne čísla neboli až tak uspokojivé, ako by sa 

žiadalo. Dochádzalo k zmenšeniu obvodových parametrov v priemere o 1 cm a to je 

málo.  

Celkový prehľad striedania  poklesu a nárastu jednotlivých obvodových parametrov 

v priebehu celého experimentu, v ktorom sa striedali zimné a letné semestre so 

skúškovými , ich priemerné hodnoty, medián, maximálne a minimálne hodnoty, je 

zaznamenaný v obrázkoch 5 a 6.  

 Obrázok 5 : 

 Dynamika zmien v úrovni obvodu pása za obdobie september 2003 – máj 2006 
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Obrázok 6 : 

Dynamika zmien v úrovni obvodu bokov za obdobie september 2003 – máj 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrúbka kožných rias 

 

Veľmi podobné striedanie zmien hodnôt bolo dosiahnuté aj pri meraní hrúbky 

kožných rias na tricepse, bicepse, chrbte, boku a lýtku. Dochádzalo k pravidelnému 

poklesu a nárastu jednotlivých hodnôt počas semetrálnej výučby a skúškového 

obdobia, ktoré sú znázornené graficky na obrázkoch 5 – 9. Zaznamenali sme 

signifikantné zmeny v smere zníženia ich hrúbky pri výstupných meraniach 

v jednotlivých ročníkoch. Išlo len o minimálne zmeny v hodnotách jednotlivých rias, 

hoci boli štatisticky významné na 1% hladine (tab.7,8,9) . Rozdiel medzi strednou 

hodnotou – mediánom a indexom priemernej hodnoty v jednotlivých kožných riasach 

bol zanedbateľný. 

Pri vstupnom meraní sme zistili priemerné hodnoty hrúbky jednotlivých kožných rias 

na tricepse 17,60, na bicepse 9,18 mm, na chrbte pod lopatkou 12,28 mm, na boku 

12,36 mm a na lýtku 10,41 mm. Ich suma bola 61,83 mm. Namerané hodnoty 

priemerov testovaných študentiek pri vstupe boli v porovnaní so školskou populáciou 

z roku 1993 (Moravec a kol. 1996) rozdielne. Nižšie hodnoty sme namerali na boku – 

supraspinal o 1,69 mm, na lýtku – medialcalf o 4,6 mm. Preto aj celková suma 

kožných rias bola nižšia o 2,62 mm. Vyššie hodnoty boli na tricepse o 2,41 mm, 
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bicepse o 1,16 mm a len o 0,1 mm bola hodnota vyššie na chrbte – subscapular. Pri 

porovnaní s vysokoškoláčkami UPJŠ ( Šulc, 2004) sú namerané priemerné hodnoty 

našich študentiek vo všetkých kožných riasach vyššie - v riase na bicepse o 5,07 mm, 

tricepse o 5,09 mm, subscapular o 2,97 mm a supraspinal o 6,28 mm. Podobné 

hodnoty sme zaznamenali pri porovnaní našich študentiek a maďarských 

vysokoškoláčok, ktoré dosiahli v riase na bicepse o 0,72 mm, tricepse o 5,08 mm a 

subscapular o 0,13 mm nižšiu hodnotu,  v riase  supraspinal o  2,13 mm vyššiu 

hodnotu. 

Pri sledovaní zmien v sume hrúbky kožných rias sme zaznamenali zníženie 

v prospech výstupných meraní. V  I. ročníku došlo k signifikantnej zmene na hladine 

1 % štatistickej významnosti, kde sa stredná a priemerná hodnota jednotlivých 

kožných rias znížila. Na čo poukazuje ich suma, kde sa nameraná vstupná  stredná 

hodnota 58,3 mm znížila o 2,1 mm a priemerná hodnota 61,83 mm znížila o 2,25 mm 

( tab.3).  

Tabuľka 3 :  

Dynamika zmien kožných rias za obdobie september 2003 – máj 2004 (I.roč.)                       

medián x s max. min.  p 
Ukazovateľ 

Z K Z K Z K Z K Z K  

Triceps 16,9 16,4 17,60 17,14 5,65 5,66 32 31,90 4,60 4,40 **

Biceps 9,0 8,6 9,18 8,83 3,06 3,09 17,30 17,20 3,20 3 **

Subscapular 11,2 11 12,28 11,81 4,17 4,08 25,50 25 7 6,10 **

Supraspinal 11,4 11 12,36 11,84 6,22 6,22 40 39,80 4,60 4,20 **

Medial calf 9,8 9,2 10,41 9,96 4,60 4,56 34 33,80 4,20 4 **

SUMA 58,3 56,2 61,83 59,58 17,9 18,4 148 147,7 23,6 21,7 **

 
        x = aritmetický priemer   max. = maximálne namerané hodnoty 

      s = smerodajná odchýlka   min. = minimálne namerané hodnoty 
      Z = začiatok zimného semestra  K = koniec letného semestra 

   * - štatisticky významné hodnoty p < 0,05               ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 

 

Počas štvormesačného skúškového obdobia medzi prvým a druhým ročníkom sa 

študentkám zvýšila hmotnosť, čo sa prejavilo aj v náraste hodnôt v hrúbkach 
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jednotlivých kožných rias. V sume týchto rias sa stredná hodnota od konca letného 

semestra 1. ročníka do začiatku zimného semestra 2. ročníka zvýšila o 1,2 mm a 

priemerná hodnota o 1,48 mm. Namerané hodnoty jednotlivých kožných rias boli 

nižšie ako pri vstupnom meraní v 1. ročníku. Ich suma bola nižšia  a dosiahla strednú 

hodnotu 57,4 mm a priemernú hodnotu 61,06 mm. V druhom ročníku sme počas 

akademického roka dosiahli pokles v sume kožných rias o 2 mm v strednej hodnote a 

o 2,15 mm v priemere, čo bolo signifikantné na 1% hladine významnosti (tab.4) 

Tabuľka 4 : 

Dynamika zmien kožných rias za obdobie september 2004 - máj 2005 (II.roč.) 

medián x s max. min. 
Ukazovateľ 

Z K Z K Z K Z K Z K 

 

p 

Triceps 16,5 16,2 17,45 17,03 5,65 5,65 32 31,80 4,20 4,40 ** 

Biceps 8,9 8,6 9,08 8,72 3,08 3,11 17,30 17 3,10 2,90 ** 

Subscapular 11,2 10,9 12,08 11,65 4,10 4,08 25,5 25 6,90 6,20 ** 

Supraspinal 11,3 10,8 12,19 11,71 6,18 6,22 39,80 39,70 4,60 4,10 ** 

Medial calf 9,5 8,9 10,26 9,80 4,62 4,61 34,20 34 4,20 4 ** 

SUMA 57,4 55,4 61,06 58,91 18,93 18,53 148,8 147,5 23 21,6 ** 

        x = aritmetický priemer   max. = maximálne namerané hodnoty 
      s = smerodajná odchýlka   min. = minimálne namerané hodnoty 
      Z = začiatok zimného semestra  K = koniec letného semestra 

      * - štatisticky významné hodnoty p < 0,05              ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 

 

  Podobný priebeh nárastu hmotnosti a hrúbky kožných rias bol počas skúškového 

obdobia medzi druhým a tretím ročníkom. Došlo k zvýšeniu hmotnosti v strednej o 

1,1 kg a v priemernej hodnote o 1,32 kg a s tým úzko súvisiaci nárast hrúbky kožných 

rias, ktorého stredná hodnota ich sumy sa zvýšila o 2,1mm a priemerná o 2,45 mm. 

Vstupná stredná hodnota bola 57,4 mm a priemerná hodnota bola 61,36 mm. 

V priebehu oboch semestrov tretieho ročníka sa nám podarilo znížiť hrúbku ich sumy 

o 2,01 mm (tab.5), pričom výstupná stredná hodnota bola 55,4 mm a priemerná 

hodnota sumy kožných rias bola 59,35 mm .  
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Tabuľka 5 : 

 Dynamika zmien kožných rias za obdobie september 2005 - máj 2006 (III.roč.) 

medián x s max. min. 
Ukazovateľ 

Z K Z K Z K Z K Z K 

 

p 

Triceps 16,7 16 17,5 17,08 5,57 5,56 31,8 31,7 4,5 4,4 **

Biceps 8,9 8,7 9,2 8,81 3,05 3,11 17,4 17 3,5 3,2 **

Subscapular 11,3 11 11,99 11,77 4,28 4,08 26 25,5 1,3 6,4 **

Supraspinal 11,2 10,7 12,34 11,83 6,03 6,15 39,7 39,6 4,7 4,3 **

Medial calf 9,4 9 10,32 9,86 4,54 4,57 34,5 34,5 4,3 4,2 **

SUMA 57,5 55,4 61,36 59,35 17,81 18,23 124 123,5 31 29,5 **

       x = aritmetický priemer   max. = maximálne namerané hodnoty 

      s = smerodajná odchýlka   min. = minimálne namerané hodnoty 

      Z = začiatok zimného semestra  K = koniec letného semestra 

    * - štatisticky významné hodnoty p < 0,05              ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 

 

 Ak porovnáme namerané hodnoty medzi vstupným meraním na začiatku experimentu 

(1.ročník, zimný semester)a výstupným meraním (3.ročník, letný semester), tak sme 

dosiahli celkové zníženie hodnoty sumy kožných rias v strednej hodnote o 2,9 mm a o 

2,48 mm v priemernej hodnote (obr.10). Výsledok Wilcoxonovho testu takisto 

poukazuje na signifikantnú zmenu na 1% hladine štatistickej významnosti zníženia 

sumy hrúbky kožných rias  medzi úvodným a záverečným meraním. Na základe 

výsledkov môžeme konštatovať, že k najvýraznejšej distribúcii tuku došlo na riase 

subscapulárnej, supraspinálnej a medial calf, čo pripisujeme pozitívnemu vplyvu 

aerobiku , hlavne step aerobiku, ktorý sme zaradili do nášho programu. Môžeme teda 

konštatovať, že študentky majú na konci experimentu nižšie percento tuku ako na jeho 

začiatku. Tieto hodnoty niesu až také uspokojivé ako by sme chceli, ale je to 

spôsobené nízkym počtom hodín počas týždňa, lebo nami volené intenzita počas 

jednotlivých hodín bola dostačujúca, čomu nasvedčujú ďalej uvedené záznamy 

priebehu srdcovej frekvencie.  

Získané hodnoty jednotlivých kožných rias a ich sumy, ich dynamika zmien počas 

celého experimentu je znázornená v obrázkoch 7,8,9,10,11,12. 
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Obrázok 7 : Dynamika zmien v úrovni kožnej riasy – triceps  za obdobie 
                      september 2003 – máj 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Obrázok 8 : Dynamika zmien v úrovni kožnej riasy – biceps  za obdobie 
                      september 2003 – máj 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obrázok 9 : Dynamika zmien v úrovni kožnej riasy – subscapular za obdobie  
                     september 2003 – máj 2006 
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Obrázok 10 : Dynamika zmien v úrovni kožnej riasy – supraspinal za obdobie  
                     september 2003 – máj 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 11 : Dynamika zmien v úrovni kožnej riasy – medial calf za obdobie  
                     september 2003 – máj 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 12 : Dynamika zmien v úrovni kožných rias – suma za obdobie 
                       september 2003 – máj 2006 
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Pri rozbore výsledkov a ich porovnaní zo vstupných a výstupných meraním sme 

zistili, že nastávali signifikantné zmeny v somatických ukazovateľoch. 

Pri meraniach telesnej hmotnosti, obvodových rozmerov a sume kožných rias došlo 

k zníženiu dosiahnutých hodnôt v záverečných meraniach experimentu v porovnaní so 

vstupným meraním. Aj keď dosiahnuté výsledky boli štatisticky významné, 

z praktického hľadiska však neboli na takej úrovni, aby boli pre nás a probandky 

uspokojivé. Zlepšenia niektorých telesných parametrov, nie sú natoľko výrazné, aby 

samy o sebe boli dostatočným motivujúcim činiteľom. Usudzujeme, že je to dôsledok 

nízkeho počtu hodín, lebo ak má dôjsť k výrazným  somatickým zmenám je potrebné 

aerobnú aktivitu vykonávať minimálne 3x týždenne, hoci nami stanovené programy 

aerobiku mali potrebnú intenzitu a trvanie ( pozri kapitolu č.4.4 ). Telesná výchova na 

vysokých školách v súčasnej podobe má udržiavací charakter. Preto  cieľom hodín TV 

pre vysokoškoláčky je informovať ich o význame a potrebe cvičenia a pohybu vôbec, 

vypestovať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, aby sa stala súčasťou ich životného 

štýlu. Je návodom ako sa po ukončení VŠ zaradiť do rekreačného športu.   
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4.2 ANALÝZA DYNAMIKY ZMIEN VO FUNKČNOM ROZVOJI     

      ORGANIZMU  VYSOKOŠKOLÁČOK 

 

Ruffierová skúška 

 

Na diagnostiku všeobecnej trénovanosti, funkčnej zdatnosti a na zistenie efektu 

pohybových programov aerobiku na organizmus sme použili funkčný záťažový test - 

Ruffierová skúška, pomocou ktorého sa meria hodnota pulzovej frekvencie. Tento test 

je vhodný pre netrénované osoby a  výhodne sa používa pri sledovaní telesnej 

zdatnosti veľkých súborov. 

Probandky  na začiatku experimentu dosiahli index priemeru 16,45 čo môžeme 

ohodnotiť podľa Komadela a kol. (1997)   ako nedostatočnú trénovanosť. Stredný 

index – medián  označil opäť nedostatočnú trénovanosť s hodnotou 16,6. Najnižšie 

nameraná hodnota bola 10,60, čo je v tomto teste hodnotená ako priemerná 

trénovanosť. Najvyššie nameraný dosiahnutý index bol 25, ktorý podľa stupnice 

hodnotenia označuje tento výkon za nedostatočný .  Pri meraní na konci ZS sme 

v tomto teste zaznamenali signifikantnú  zmenu v smere zlepšenia priemernej hodnoty 

indexu 15,02, strednej hodnoty 14,8, minimálnej na 8 a maximálnej na 24,60. 

V priemernej a strednej hodnote indexu  dosiahli  probandky slabú trénovanosť. 

V minimálnej a maximálnej hodnote študentky ostali na rovnakej úrovni trénovanosti 

ako pri vstupnom meraní. Letný semester začali probandky slabou trénovanosťou, aj 

keď sme zaznamenali miernu negatívnu zmenu v priemernej hodnote o 0,82, t. j. 

15,84 a strednej hodnote medián o 0,6, t.j. 15,6. V maximálnej dosiahnutej hodnote 

indexu trénovanosti došlo k negatívnej zmene len o 0,20, ale pri minimálnej hodnote 

išlo o zmenu až o 1,80. V oboch prípadoch boli probandky na rovnakej úrovni 

trénovanosti ako na konci ZS. Pri výstupných meraniach sme zaznamenali 

signifikantné zmeny v smere zlepšenia u všetkých probandiek. Hodnota medián klesla 

na 14,8 a celkové zlepšenie počas celého akademického roka bolo o 1,8. Priemerný 

index pozitívne klesol na 14,93, ale aj keď rozdiel medzi vstupným a výstupným 

meraním bol  1,52  trénovanosť   probandiek  hodnotíme   ako   slabú (tab. 6).  

Aj keď dochádzalo k pozitívnym zmenám, v prospech našich študentiek a dosiahnuté 

výsledky sú štatisticky významné, probandky sa napriek tomu nedostali z pásma 

slabej trénovanosti. 
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Tabuľka 6 : Zmeny v úrovni funkčnej zdatnosti v teste Ruffierová skúška 

                        za obdobie september 2003 – máj 2006 (I.-III.roč.) 

 

ročník obdobie medián x s max min p 

ZS-Z 16,6 16,45 3,31 25 10,60 

ZS-K 14,8 15,02 3,66 24,60 8 
** 

LS-Z 15,6 15,84 3,27 24,80 9,80 
I. 

LS-K 14,8 14,93 3,55 24,20 8 
** 

ZS-Z 17 16,69 3,01 24,80 11,20 

ZS-K 15,4 15,67 3,35 24,60 8,60 
** 

LS-Z 16,4 16,17 3,02 24,40 10,40 
II. 

LS-K 15,2 15,32 3,15 24 8,20 
** 

ZS-Z 16,8 17,04 2,78 24 11,80 

ZS-K 15,6 16,13 2,91 24,20 10,20 
** 

LS-Z 16,8 16,59 2,77 23,80 11,20 
III. 

LS-K 15,8 15,89 2,87 23 10,20 
** 

       

       ZS-Z = začiatok zimného semestra                 x = aritmetický priemer 

ZS-K = koniec zimného semestra                  s = smerodajná odchýlka 

LS-Z = začiatok letného semestra                  max. = maximálne namerané hodnoty 

LS-K = koniec letného semestra                  min. = minimálne namerané hodnoty  

          ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 

  

Podobný priebeh striedania zmien v dosiahnutých výsledkoch sme zaznamenali pri 

hodnotení trénovanosti prostredníctvom testu   Ruffierová skúška aj v druhom 

ročníku. Počas skúškového obdobia klesla ich trénovanosť v priemernej hodnote o 

1,76 a dostali sa z pásma slabej do pásma nedostatočnej trénovanosti. Dosiahnutá 

vstupná priemerná hodnota indexu bola 16,69. Aj v hodnote medián sme zaznamenali 

podobný pokles trénovanosti o 2,2 a jeho hodnota bola 17. V maximálnej hodnote 

nedošlo k výraznej negatívnej zmene, ale u probandky s mimimálnou výstupnou 
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hodnotou t.j. priemernou trénovanosťou  (index 8) došlo k poklesu do pásma slabej 

trénovanosti a dosiahla index 11,20. V priebehu zimného semestra došlo k miernemu 

zlepšeniu kondície študentiek, ale ostali na rozhraní slabej až nedostatočnej  

trénovanosti  s dosiahnutým priemerom indexu 15,67 a strednou hodnotou 15,4. Len 

17 študentiek zo 69 dosiahlo priemernú trénovanosť s indexom nad 8,60 do 10. 

Podobný priebeh poklesu a nárastu trénovanosti bol aj v letnom semestri. Druhý 

ročník probandky ukončili s priemernou hodnotou 15,32, strednou hodnotou 15,2 

a ostali na úrovni slabej trénovanosti. Priebeh testovania v druhom ročníku je 

zaznamenaný v tabuľke č. 29. Na základe získaných jednotlivých hodnôt môžeme 

konštatovať, že 50 % testovaných probandiek bolo na rozhraní slabej a nedostatočnej 

trénovanosti, 34 % bolo slabej 26 % priemernej trénovanosti.  

Pri porovnaní  výsledkov štyroch meraní v priebehu testovania sa ukázalo zlepšenie 

v teste  Ruffierová  skúška  signifikantné  na  hladine vysokej štatistickej významnosti  

( p< 0,01). Ale aj napriek dosiahnutým signifikantným zmenám niesme spokojní 

s dosiahnutým výsledkom.  

V priebehu  skúškového obdobia medzi druhým a tretím ročníkom, ktoré trvá 4,5 

mesiaca došlo k najvýraznejšiemu poklesu trénovanosti. Stredná hodnota medián bola 

16,8, priemerná vstupná hodnota indexu bola 17,04 , čo označuje nedostatočnú 

trénovanosť. V tomto období sme zaznamenali aj najvyššiu telesnú hmotnosť počas 

celého experimentu s tým úzko súvisiaci nárast hrúbky kožných rias. Po absolvovaní 

hodín aerobiku, ktorých bolo v tomto semestri 20 sme zaznamenali malé zlepšenie 

v tomto ukazovateli, kde došlo k zníženiu strednej hodnoty na 15,6 a indexu 

priemernej hodnoty na 16,13. Ale aj napriek poklesu sa naše probandky nedostali 

z pásma nedostatočnej trénovanosti. U 5 probandiek, ktoré mali slabú trénovanosť 

sme zaznamenali zlepšenie kondície  a  ich  prechod do pásma priemernej 

trénovanosti. Na poklese trénovanosti organizmu sa opäť „podpísalo“ skúškové 

obdobie. Trénovanosť poklesla a hodnota medián bola 16,8, priemerný index dosiahol 

hodnotu 16,59. Išlo len o minimálne zhoršenie a probandky boli v dolnom pásme 

nedostatočnej trénovanosti.  V  letnom semestri 3. ročníka  mali študentky 

pedagogickú prax 2 týždne a preto sa počet hodín znížil na 16. Počas cvičenia  

v tomto semestri sme dosiahli  signifikantnú zmenu na 1 % hladine významnosti, 

stredná hodnota medián bola 15,8 a výstupná priemerná hodnota bola 15,89 

(tab.6). Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že naše probandky 
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skončili tretí ročník so slabou trénovanosťou. Ani kondične najlepšie probandky sa 

nezlepšili natoľko, aby sa dostali z pásma priemernej trénovanosti.  

 Dynamiku zmien v trénovanosti študentiek v priebehu troch ročníkov sme 

zaznamenali na obrázku č. 13. Najhoršiu trénovanosť sme zaznamenávali vždy na 

začiatku zimného semestra. Bolo to spôsobené dlhším - 4 mesačným skúškovým 

obdobím medzi letným a zimným semestrom. Je zaujímavé aj to, že po troch rokoch 

na konci celého výskumu bola stredná hodnota medián o 0,8 a  priemerná hodnota o 

0,56 nižšia ako na začiatku letného semestra v 1. ročníku. V priebehu celého výskumu 

ani jedna probandka zapojená do nášho výskumu nedosiahla lepšiu trénovanosť ako 

priemernú. Hlavne v tomto ukazovateli sa najviac prejavil nedostatočný počet hodín 

telesnej výchovy, ktorý nám určil nedostatočnú trénovanosť našich vysokoškoláčok. 

Obrázok 13 : Dynamika zmien funkčnej zdatnosti – Ruffierová skúška za       

                       obdobie september 2003 – máj 2006 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

Ale aj napriek tomu  zisteniu sa nám potvrdilo, že i nízky počet hodín telesnej 

výchovy má pozitívny  vplyv na organizmus študentiek. Sme presvedčení, že zvýšenie 

počtu hodín aerobného charakteru, by malo určite  signifikantnejší vplyv na 

organizmus vysokoškoláčok a tým by tieto hodiny mali väčší význam i zo 

zdravotného hľadiska. 
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Vitálna kapacita pľúc  

Úroveň funkčnej zdatnosti sme zisťovali meraním vitálnej kapacity pľúc, t.j. 

maximálneho množstva vzduchu, ktoré možno vydýchnuť po úplnom, hlbokom 

nádychu. Nerobili sme prepočty na korelačný faktor BTPS – body temperature presure 

standard  , lebo merania boli robené za rovnakých podmienok v laboratóriu  a meracie 

zariadenie svojou konštrukciou zamedzuje vzniku odchyliek v dôsledku zmien teploty 

a vlhkosti vzduchu.  

Vzhľadom na to, že nemôžeme predpokladať opakujúce sa anatomické zmeny stavby 

pľúc, pravidelne sa vyskytujúce odchýlky v nameraných hodnotách VK po období 

semestrálnom a skúškovom v zmysle znižovania hodnôt po prerušení pravidelného 

cvičenia pripisujeme fyziologickému zníženiu elasticity pľúcneho tkaniva. 

V teste vitálna kapacita pľúc, študentky 1. ročníka FHPV dosiahli v priemere celkovú 

vitálnu kapacitu 2,73 l. Ani stredná hodnota medián nebola výrazne iná t.j. 2,7 l. Tieto 

namerané hodnoty sú hlboko pod náležitými hodnotami podľa Navrátila a Kadleca      

(1966), kde by mali dosiahnuť hodnoty vo VK 3,9 l. Možno povedať, že naše 

študentky boli o 1,17 l vo VK pod optimálnou hodnotou. Vplyvom aerobného 

cvičenia sme v priebehu prvého ročníka dosiahli u sledovaných probandiek 

signifikantné zmeny na 1 % hladina významnosti. Vstupná   priemerná  hodnota  sa  v  

priebehu  letného  a zimného  semestra   zvýšila  o 0,12 l a hodnota medián o 0,2 l. 

Dosiahnutá výstupná priemerná hodnota bola 2,85 l a stredná hodnota 2,9 l. Výsledky 

testovania sú zaznamenané v tabuľke č. 7.  

Tabuľka 7 : Zmeny v úrovni funkčnej zdatnosti v teste Vitálna kapacita pľúc 
                        za obdobie september 2003 – máj 2006 (I.-III.roč.) 

ročník obdobie medián x s max min p 

ZS-Z 2,7 2,73 0,56 3,68 1,35 
I. 

LS-K 2,9 2,85 0,60 4,06 1,36 
**

ZS-Z 2,8 2,80 0,58 4,03 1,36 
II. 

LS-K 2,93 2,90 0,62 4,10 1,36 
**

ZS-Z 2,9 2,86 0,59 4,1 1,36 
III. 

LS-K 2,98 2,93 0,61 4,15 1,36 
** 
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        ZS-Z = začiatok zimného semestra                x = aritmetický priemer 

LS-K = koniec letného semestra                    s = smerodajná odchýlka 

max. = maximálne namerané hodnoty                 min. = minimálne namerané hodnoty 

         ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 

 

Na začiatku zimného semestra druhého ročníka mali sledované probandky v priemere 

celkovú kapacitu pľúc 2,80 l. Táto nameraná priemerná hodnota bola zhodná 

s hodnotou medián. V tomto ukazovateli sme zaznamenali minimálne zníženie 

objemu pľúc v priemere t.j. 0,05 l, počas skúškového obdobia a v hodnote medián o 

0,1 l. V priebehu semestra došlo opäť k miernemu nárastu priemernej hodnoty o 0,1 l 

a naše probandky dosiahli celkovú priemernú hodnotu 2,90 l. V strednej hodnote 

došlo k nárastu objemu pľúc o 0,13 l a celková kapacita bola 2 93 l. Aj napriek 

signifikantnému zlepšeniu v tomto ukazovateli funkčnej   zdatnosti  boli  študentky   o  

1 liter   pod  odporúčanou   optimálnou    hodnotou (tab. 7). 

Podobné zmeny v dosiahnutých priemerných hodnotách sme dosiahli aj v treťom 

ročníku. Vstupná hodnota objemu pľúc v strednej hodnote bola 2,9l a priemerná 

hodnota bola 2,86 l. Východzia priemerná hodnota bola v tomto prípade najvyššia 

v priebehu celého výskumu. V priebehu semestra došlo k nárastu objemu pľúc o 0,07 

litra v oboch hodnotách. Záverečná výstupná priemerná hodnota celého výskumu na 

konci letného semestra 3. ročníka bola 2,93 litra a stredná hodnota medián 2,98 l. Aj 

táto dosiahnutá nameraná hodnota bola v priebehu výskumu najvyššia, ale aj napriek 

tomu nebola pre nás uspokojivá, lebo probandky boli  pod optimálnou hladinou o 0,97 

l. Dosiahnuté hodnoty v priebehu tretieho ročníka sme zaznamenali v tabuľke 7. 

Priebeh zmien dosiahnutých počas celého trojročného experimentu sme názorne 

zaznamenali v obrázku č. 14. Uspokojivé pre nás bolo sledovanie signifikantných 

zmien v maximálnej hodnote, ktorú dosahovala v priebehu výskumu tá istá 

probandka. Jej vstupný objem pľúc bol 3,68 l a výstupná hodnota bola 4,15 l. Došlo 

k zvýšeniu celkovej kapacity pľúc o 0,47 l. Na základe tejto získanej hodnoty sa daná 

študentka dostala nad odporúčanú hodnotu podľa Navrátila a Kadleca (1966) o 0,25l. 
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Obrázok 14 : Dynamika zmien  funkčnej zdatnosti – vitálna kapacita pľúc 

                       za obdobie september 2003 – máj 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z  výsledkov nášho experimentu  nemôžeme byť spokojní s dosiahnutými hodnotami 

funkčných testov, ktorých výsledky poukazujú na nízku funkčnú zdatnosť 

sledovaných probandiek. Práve tento faktor nás znepokojuje, lebo to môže byť 

zapríčinené hlavne nedostatkom pohybovej aktivity na stredných školách, alebo aj 

štvormesačným tzv. ničnerobením pri prechode zo strednej na vysokú školu, čo sa 

týka vstupného merania. To sa nám potvrdilo aj pri striedaní skúškového 

a semestrálneho obdobia u vysokoškolákov. Týmto sa potvrdzuje nami prezentovaná 

myšlienka o znižovaní všeobecnej zdatnosti ľudí a pribúdaní telesnej hmotnosti, čo sa 

objektívne ukazuje na nameraných hodnotách telesnej hmotnosti  a funkčnej zdatnosti. 

Z výsledkov rôznych výskumov, ktoré sa robili na Slovensku sa zistilo, že za obdobie 

posledných piatich rokov sa znížil počet    mládeže,  ktorá sa  pravidelne  zapája do 

niektorej z foriem organizovanej i neorganizovanej telovýchovnej činnosti. Väčšina 

mládeže sa vo voľnom čase venuje pohybovým aktivitám iba nepravidelne, 

neorganizovane a spontánne. Zároveň obmedzuje pohybovú aktivitu iba na hodiny 

povinnej telesnej výchovy, na ktorých niektorí cvičia iba preto, aby nemali absenciu. 

Tým sa stráca intenzita cvičenia a zároveň aj význam  cvičebnej hodiny. 
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4.3 ANALÝZA DYNAMIKY ZMIEN V ÚROVNI VŚEOBECNEJ   

      MOTORICKEJ   VÝKONNOSTI  

 

Úroveň všeobecnej motorickej výkonnosti sme zisťovali pomocou testov z batérie 

Eurofit, z ktorých sme vybrali 6 konkrétnych testov: skok do diaľky z miesta, 

predklon s dosahovaním v sede, ľah – sed za 30 sekúnd, výdrž v zhybe, vytrvalostný 

člnkový beh a člnkový beh na 10 x 5 m. Zisťovali sme nimi tieto motorické 

schopnosti: výbušnú silu dolných končatín, kĺbovú pohyblivosť trupu, dynamickú 

a vytrvalostnú silu brušného a bedrovo – stehenného svalstva, statickú a vytrvalostnú 

silu svalstva horných končatín, bežeckú vytrvalostnú schopnosť a tiež bežeckú 

rýchlosť so zmenami smeru. Tieto testy sme si vybrali na základe toho, že sme 

predpokladali ovplyvniteľnosť týchto jednotlivých schopností prostredníctvom 

pohybových programov  aerobiku. 

Získané výsledky pohybovej výkonnosti našich študentiek hodnotíme podľa noriem 

pre bežnú populáciu (Moravec 1996) a porovnávame s výsledkami študentiek iných 

VŠ (Havlíček a kol. 1992 – PdF Bratislava Švecová – Šikulová 1993 – Stavebná 

fakulta Bratislava Krajč a kol. 1993 – VŠDS Žilina Špačinská a kol. 1995 – 

Farmaceutická fakulta - Bratislava Horváth 2002 – Pedagogická fakulta PU Prešov, 

Šulc a kol.2004 – UPJŠ Košice, maďarské a poľské vysokoškoláčky – Šulc a kol. 

2004). 

Skok do diaľky 

Motorickým testom skok do diaľky z miesta sme zisťovali výbušnú silu dolných 

končatín. 

Nameraná vstupná priemerná hodnota u sledovaných probandiek v tomto ukazovateli 

bola 162,86 cm. Moravec (1996) uvádza u bežnej populácie priemerný výkon 173,7 

cm, čo je podstatne vyšší ako u našich študentiek . Aj v porovnaní so študentkami 

iných vysokých škôl zisťujeme u našich probandiek nižšiu výkonnosť až o 4 -14 cm . 

Študentky  Stavebnej fakulty dosiahli priemernú hodnotu 174,70 cm, Farmac. fakulty 

175,50 cm, PdF Bratislava 173,12 cm, PdF Prešov 166,12 cm, VŠDS Žilina 171,26 

cm, UPJŠ Košice 163,33 cm. Maďarské vysokoškoláčky skočili do diaľky z miesta v 

priemerne 171,58 cm a poľky 196,50 cm, čo je najviac so všetkých. Hodnoty našich 

probandiek sa pri vstupe pohybovali v rozpätí od 120 cm do 224 cm, pričom stredná 

hodnota – medián bola 160 cm. V priebehu zimného semestra, kedy študentky 
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absolvovali v priemere 24 hodín rôznych druhov aerobiku došlo k zlepšeniu v strednej 

hodnote o 1 cm a priemernej hodnote o 3,34 cm a jej hodnota bola 166,20 cm. Pri 

meraní na začiatku letného semestra toho istého ročníka v strednej hodnote sme 

zaznamenali zníženie výkonu o 1 cm. Výrazný pokles sme zaznamenali v priemernej 

hodnote, kde došlo k zhoršeniu o 3,52 cm, čím dosiahli ešte nižšiu priemernú hodnotu 

ako na začiatku experimentu 162,68 cm. Po ukončení letného semestra sme namerali 

priemernú hodnotu 166,18 cm, čo znamenalo zlepšenie o 3,50 cm a hodnoty sa 

pohybovali v rozpätí od 140 cm až 225 cm. Zlepšenie sme dosiahli aj v strednej 

hodnote o 2 cm, ktorá na konci 1. ročníka bola 162 cm. Celkový prírastok strednej 

hodnoty počas 1. ročníka bol 2 cm a priemerný prírastok bol 3,32 cm a výstupná 

priemerná hodnota bola 166,18 cm. K výraznému nárastu o 20 cm došlo v minimálnej 

hodnote (tabuľka 8).  

Tabuľka 8: Zmeny v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti v teste skok do       
                    diaľky  z miesta za obdobie september 2003 – máj 2004 (I.roč.) 
 

obdobie medián x (+)  (-) R s max. min. 

ZS-Z 160 162,86   17,37 224 120 

ZS-K 161 166,20 +
3,

34
 *

* 

 16,11 225 137 

LS-Z 160 162,68  -3
,5

2 
**

 

16,15 223 135 

LS-K 162 166,18   +
3,

50
 *

* +
3,

32
  *

* 

16,16 225 140 

              ZS-Z = začiatok zimného semestra               x = aritmetický priemer 
ZS-K = koniec zimného semestra                s = smerodajná odchýlka 
LS-Z = začiatok letného semestra  max. = maximálne namerané hodnoty 
LS-K = koniec letného semestra                min. = minimálne namerané hodnoty 
R = celkové zlepšenie                 (+) = zlepšenie (-) = zhoršenie 

      ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01      

Pri vstupnom meraní v zimnom semestri druhého ročníka probandky dosiahli 

priemernú hodnotu v skoku do diaľky 160,75 cm. Táto hodnota bola o 2,11 cm nižšia 

ako v prvom ročníku. Pokles o 1 cm sme zaznamenali aj v strednej hodnote, kde pri 

vstupe jej hodnota bola 159 cm. Výrazný pokles nastal v porovnaní s výstupnou 

priemernou hodnotou prvého ročníka, ktorá bola o 5,43 cm nižšia. V strednej hodnote 

to bolo 3 cm. Počas zimného semestra bol prírastok v sledovanom ukazovateli v 

mediáne 2 cm a priemere 3,48cm , čo bolo signifikantné na 1% hladine významnosti. 

V priebehu skúškového obdobia došlo k poklesu v strednej hodnote o 1 cm, pričom jej 

hodnota bola 160 cm. V priemernej hodnote došlo k poklesu o 2,18 cm a priemerná 
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hodnota na začiatku letného semestra bola 162,05 cm, ale aj napriek tomu, táto 

hodnota bola vyššia o 1,3 cm ako pri vstupom meraní. V záverečnom meraní druhého 

ročníka bola priemerná hodnota164,71 cm a celkový dosiahnutý prírastok bol 3,96 

cm, pričom hodnoty sa pohybovali v rozmedzí od 138 až 223 cm. V strednej hodnote 

bola výstupná úroveň 162 cm a celkový prírastok bol v priebehu druhého 

akademického roka 3 cm ( tabuľka 9 ).  

Tabuľka 9: Zmeny v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti v teste skok do   
                      diaľky z miesta za obdobie september 2004 - máj 2005 (II.roč.) 
                        

obdobie medián x (+)  (-) R s max. min. 

ZS-Z 159 160,75   15,81 220 135 

ZS-K 161 164,23 +
3,

48
 *

* 

 15,73 221 137 

LS-Z 160 162,05  -2
,1

8 
**

 

15,54 218 136 

LS-K 162 164,71   +
2,

66
 *

* +
3,

96
 *

* 
15,71 223 138 

              
              ZS-Z = začiatok zimného semestra                             x = aritmetický priemer 

        ZS-K = koniec zimného semestra                s = smerodajná odchýlka 
        LS-Z = začiatok letného semestra                max. = maximálne namerané hodnoty 
        LS-K = koniec letného semestra                 min. = minimálne namerané hodnoty 
        R = celkové zlepšenie                 (+) = zlepšenie (-) = zhoršenie 

            ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 
 

Podobný priebeh zmien priemernej hodnoty v skoku do diaľky sme mohli sledovať aj 

počas tretieho ročníka. V tomto ročníku boli dosiahnuté najnižšie namerané hodnoty. 

Výrazný pokles bol pri vstupnom meraní zimného semestra, kde priemerná hodnota 

bola 159,65 cm čo bolo o 5,06 cm menej ako pri výstupnom meraní v druhom 

ročníku. Ak ju porovnáme so vstupnou hodnotou experimentu bola taktiež o 3,21 cm 

nižšia. Celkové zlepšenie v priebehu akademického roka bolo 2,76 cm signifikantné 

na 1% hladine významnosti. Dosiahnutá priemerná výstupná hodnota bola 162,41 cm 

a pohybovala sa v rozpätí 136 – 217 cm. Aj pri sledovaní strednej hodnoty sme 

zaznamenali podobný priebeh v striedaní nárastu a poklesu hodnoty. Pri vstupe do 

tretieho ročníka bola nameraná najnižšia hodnota 158 cm  počas celého výskumu, 

ktorú sa nám podarilo počas semestrov pozitívne ovplyvniť o 2 cm. Tým sa celková 

výstupná stredná hodnota160 cm dostala na úroveň vstupnej hodnoty v 1.ročníku 

(tabuľka10).    
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Tabuľka 10: Zmeny v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti v teste skok do      

                      diaľky z miesta za obdobie september 2005 - máj 2006 (III.roč.) 

 

obdobie medián x (+)  (-) R s max. min. 

ZS-Z 158 159,65   15,16 214 134 

ZS-K 160 162,54 +
2,

89
 *

* 

 15,61 218 136 

LS-Z 158 160,39  -2
,1

5 
**

 

15,52 216 135 

LS-K 160 162,41   +
2,

02
 *

* +
2,

76
 *

* 

16,13 217 136 

            
               ZS-Z = začiatok zimného semestra                            x = aritmetický priemer 

         ZS-K = koniec zimného semestra               s = smerodajná odchýlka 
         LS-Z = začiatok letného semestra               max. = maximálne namerané hodnoty 
         LS-K = koniec letného semestra               min. = minimálne namerané hodnoty 
         R = celkové zlepšenie                 (+) = zlepšenie (-) = zhoršenie 

      ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 
 

 V teste skok do diaľky z miesta sme počas celého experimentu zaznamenali neustále 

striedanie nárastu  a poklesu strednej i priemernej hodnoty. Vstupné hodnoty na 

začiatku semestrov boli vždy nižšie ako na ich konci v predchádzajúcich meraniach. 

Počas celého výskumu sme zaznamenali signifikantné zmeny na 1% hladine 

významnosti, aj keď neboli v reálnych číslach až také výrazné. Výsledky výbušnej 

sily dolných končatín nám potvrdili stagnáciu jej rozvoja vo veku našich probandiek, 

aj keď dochádzalo k zlepšovaniu v priebehu semestra, jej celkový pokles za tri roky 

počas skúškového obdobia bol výrazný. Domnievame sa, že v tomto veku slúži 

pohybová aktivita na udržanie požadovanej úrovne výbušnej sily dolných končatín. 

K jej zlepšeniu dochádza za predpokladu vhodného výberu a dávkovania cvičebných 

tvarov. Do programu tanečného aerobiku sme zaradzovali cvičenia vysokého aerobiku 

(rôzne poskoky, preskoky a iné), v  programe  step  aerobik  a  body  form sme 

posilňovali svaly dolných končatín ( rôzne výpady, podrepy) a pri box aerobiku išlo 

o cvičenia, ktoré boli zamerané na výbušnosť dolných končatín ( poskoky, kopy 

a pod.). Nežiadúci dosiahnutý stav mohol byť okrem iného i dôsledkom nárastu 

hmotnosti probandiek v priebehu experimentu, nízkym počtom cvičebných jednotiek 

v týždni a hlavne nedostatkom pohybovej činnosti počas skúškového obdobia.  
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Grafické znázornenie priebehu vstupných a výstupných priemerných hodnôt, nárastov 

a poklesov stredných a priemerných hodnôt počas celého experimentu v teste Skok do 

diaľky z miesta sú zaznamenané na obrázku  15. 

 Obrázok 15 

 Dynamika zmien všeobecnej pohybovej výkonnosti – skok do diaľky z miesta 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ZS-Z = začiatok zimného semestra    LS-Z = začiatok letného semestra 
      ZS-K = koniec zimného semestra    LS-K = koniec letného semestra                   
       r. =  ročník   

 

Predklon s dosahovaním v sede 

 Priemerná hodnota v tomto ukazovateli bola u probandiek na začiatku výskumného 

sledovania 24,55 cm, čo je o 2,3 cm menej ako priemerný výkon bežnej populácie. 

Študentky PdF PU dosiahli priemerný výkon v tomto teste 25,79 cm a  študentky 

UPJŠ  25,16 cm. U maďarských vysokoškoláčok bol priemerný výkon 30,11 cm, 

ktorý bol o 5,56 cm lepší ako u našich probandiek, ale Poľky boli o 10,51 cm horšie 

a dosiahli priemernú hodnotu 14,65 cm.  Hodnoty sa pri vstupe pohybovali v rozpätí 

od 6 cm do 43 cm a stredná hodnota bola 25 cm. Na konci zimného semestra sme 

zaznamenali signifikantné zlepšenie priemeru o 1,55 cm a strednej hodnoty o 2 cm. 

Najnižšia hodnota bola 10 cm , čo bolo o 4 cm viac ako na začiatku. Skúškové 

obdobie trvalo 3 mesiace a na začiatku LS došlo k poklesu priemernej hodnoty o 1 cm 

a dosiahli sme hodnotu 25,10 cm, u strednej hodnoty to bolo podobné, kde sme 

namerali pokles o 2 cm a jej hodnota bola 25 cm. Aby sme dosiahli výraznejšie 

signifikantné zmeny v priemerných hodnotách v tomto ukazovateli, do hodín aerobiku 

sme zaradili strečingové cvičenia dolných končatín. Počas 4 mesačného cvičenia sme 

na konci LS dosiahli výraznejšie signifikantné zlepšenie priemeru o 2,21 cm, t.j. 
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výstupná hodnota bola 27,31 cm a strednej hodnoty o 3 cm, t.j. úroveň stúpla na 28 

cm. Dosiahli sme lepší priemerný výkon ako bežná populácia. Najnižšia hodnota bola 

12 cm a najvyššia 46 cm. Celkový prírastok v priebehu 1. ročníka bol v priemerne 

2,76 cm a v strednej hodnote 3 cm, čo bolo na 1% hladine významnosti, hlavne 

v najnižšie nameranej hodnote došlo k veľmi vysoko signifikantnému zlepšeniu o 6 

cm  (tabuľka 11 ). 

Tabuľka 11: Zmeny v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti v teste predklon  
                      s dosahovaním v sede za obdobie september 2003 – máj 2004 (I.roč.) 
 

obdobie medián x (+)  (-) R s max. min. 

ZS-Z 25 24,55   7,17 43 6 

ZS-K 27 26,10 +
1,

55
 *

* 

 7,08 45 10 

LS-Z 25 25,10  

-1
,0

0 
**

 

6,60 43 9 

LS-K 28 27,31   +
2,

21
 *

* +
2,

76
 *

* 
6,58 46 12 

          
         ZS-Z = začiatok zimného semestra                             x = aritmetický priemer 

   ZS-K = koniec zimného semestra                s = smerodajná odchýlka 
   LS-Z = začiatok letného semestra                  max. = maximálne namerané hodnoty 
   LS-K = koniec letného semestra                min. = minimálne namerané hodnoty 
   R = celkové zlepšenie                 (+) = zlepšenie (-) = zhoršenie 

         ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 
 

Priemerne dosiahli probantky  2. ročníka pri vstupnom meraní predklonu v sede 

hodnotu 24,42 cm. Najnižšia hodnota bola 9 cm a najvyššia 42 cm a medián bol 24 

cm. V porovnaní so výstupným meraním na konci 1. ročníka sa v tomto ukazovateli 

zhoršili o 2,89 cm, ale v strednej hodnote to bolo až o 4 cm. Takmer zhodné hodnoty 

a priebeh nárastov a poklesov hodnôt  sme pozorovali aj v tomto ročníku. V priebehu 

ZS sme dosiahli signifikantné zmeny a nárast priemeru bol o 2,15 cm a jeho hodnota 

bola 26,57 cm, u strednej hodnoty nárast o 3 cm a dosiahnutá hodnota bola 27 cm.  

Zistili sme rovnaké zväčšenie maxima a minima o 3 cm. Počas skúškového obdobia, 

kde nemali probandky organizovanú pohybovú aktivitu došlo opäť k výraznému 

poklesu  priemernej hodnoty o 1,44 cm na 25,13 cm, v minimálnej a maximálnej 

hodnote o 1 cm, v strednej hodnote o 1 cm na 26 cm, ktorú sme namerali na začiatku 

LS. Pri výstupnom meraní v LS sme zaznamenali priemerne hodnotu 27,11 cm. 

V priebehu nášho 3 – mesačného experimentu sa táto hodnota zvýšila o 1,98 cm, 

rozpätie hodnôt bolo od 13 do 45 cm. V strednej hodnote bol nárast o 2 cm na úroveň 
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28 cm. Počas celého akademického roka sme pri výstupnom meraní zaznamenali 

vysoko signifikantné zvýšenie v strednej hodnote – medián o 4 cm a v priemernej 

dosiahnutej hodnote  o 2,69 cm. Minimálna hodnota sa zvýšila celkovo o 3 cm 

a maximálna o 2 cm (tabuľka 12). 

 

Tabuľka 12: Zmeny v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti v teste predklon  
                     s dosahovaním v sede za obdobie september 2004- máj 2005 (II.roč.)  

 

obdobie medián x (+)  (-) R s max. min. 

ZS-Z 24 24,42   6,58 42 9 

ZS-K 27 26,57 +
2,

15
 *

* 
 6,35 44 11 

LS-Z 26 25,13  
-1

,4
4 

**
 

6,27 43 10 

LS-K 28 27,11   +
1,

98
 *

* +
2,

69
 *

* 

6,00 45 13 

         
        ZS-Z = začiatok zimného semestra                             x = aritmetický priemer 

  ZS-K = koniec zimného semestra                  s = smerodajná odchýlka 
  LS-Z = začiatok letného semestra                max. = maximálne namerané hodnoty 
  LS-K = koniec letného semestra                min. = minimálne namerané hodnoty 
  R = celkové zlepšenie                  (+) = zlepšenie (-) = zhoršenie 

       ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 

 

S podobným priebehom nárastu a poklesu v dosiahnutých  hodnotách v jednotlivých 

meraniach sme sa stretli aj v treťom ročníku. V tomto ročníku sme zaznamenali 

najnižšie dosiahnuté hodnoty. Vstupný priemer dosiahol hodnotu 24,26 cm, čo bolo o 

2,85 cm menej ako v predchádzajúcom meraní. Podobne to bolo aj v 

dosiahnutí strednej hodnoty 25 cm , čo bolo tiež menej o 3 cm. Do obsahu hodín 

aerobiku sme v ZS zaradili choreografie kick box aerobiku, ktorý využíva prvky 

z bojových umení, ako sú kopy dolnými a údery hornými končatinami. Predpokladali 

sme, že to môže pozitívne ovplyvniť pohybový rozsah dolných končatín. To sa aj 

potvrdilo a študentky sa zlepšili o 2,19 cm a ich priemerná hodnota bola 26,45 cm. 

Dosiahnuté hodnoty sa pohybovali v rozpätí od 12 do 43 cm, pričom stredná hodnota 

sa zvýšila o 2 cm na 27 cm. Po 3 mesačnom skúškovom období sme namerali na 

začiatku LS nižšie priemernú hodnotu o 1,42 cm,  t.j. 25,03 cm, minimálna 

a maximálna hodnota klesla o 1 cm a medián o 2 cm. Na konci experimentu sme 

zistili priemernú hodnotu 26,90 cm, čo znamenala celkový prírastok v porovnaní 
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s hodnotou na začiatku ZS o 2,64 cm. Aj v minime došlo k výraznej signifikantnej 

zmene o 4 cm a v maxime o 2 cm. V strednej hodnote sme dosiahli celkové zlepšenie 

o 2 cm a jej hodnota bola 27 cm (tab. 13). 

   
Tabuľka 13: Zmeny v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti v teste predklon  

             s dosahovaním v sede za obdobie september 2005 - máj 2006 (III.roč.) 
 

obdobie medián x (+)  (-) R s max. min. 

ZS-Z 25 24,26   6,35 42 9 

ZS-K 27 26,45 +
2,

19
 *

* 

 6,29 43 12 

LS-Z 25 25,03  

-1
,4

2 
**

 

6,15 42 11 

LS-K 27 26,90   +
1,

88
 *

* +
2,

64
 *

* 

5,99 44 13 

        
       ZS-Z = začiatok zimného semestra                            x = aritmetický priemer 

  ZS-K = koniec zimného semestra               s = smerodajná odchýlka 
  LS-Z = začiatok letného semestra               max. = maximálne namerané hodnoty 
  LS-K = koniec letného semestra               min. = minimálne namerané hodnoty 
  R = celkové zlepšenie                 (+) = zlepšenie (-) = zhoršenie 

       ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 

Grafické porovnanie vstupných  a výstupných hodnôt v priebehu experimentu v teste 

Predklon s dosahovaním v sede je znázornené na obrázku 16. 

Dôležitosť potrebnej úrovne pohyblivosti sa  vo všeobecnosti spája s možnosťou 

využívať aj ostatné pohybové schopnosti. Jej úroveň do značnej miery súvisí s vekom. 

U bežnej populácie prirodzene vzrastá až do veku 15 – 17 rokov, ktoré je zároveň 

posledným obdobím pre jej rozvoj. 

Stretávame sa však aj s názorom viacerých autorov (Kos 1971, Knížetová a Kos  

1989), že sa hranica rozvoja u pohybovo činných osôb môže posunúť až do veku 23 

rokov. A to bol práve prípad našich probandiek, ktoré dosahovali práve túto vyššiu 

hranicu veku. U nich bolo možné prostredníctvom špeciálnych cvičení  dospieť 

k určitému rozvoju, alebo aspoň k udržaniu zodpovedajúcej hranici pohyblivosti. 

V každej cvičebnej jednotke sme zaradzovali strečingové a naťahovacie cvičenia či už 

v priebehu hodiny alebo na ich konci. Počas 3 rokov bola úroveň pohyblivosti 

stabilná. Zaujímavé sú výsledky po zimnom semestri a po letnom semestri, kde 

zhodne v zime boli nižšie absolútne hodnoty výkonnostnej úrovne než v lete.  
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Obrázok 16:  Dynamika zmien všeobecnej pohybovej výkonnosti – predklon                                
s dosahovaním v sede 

 

 

 

 

 

 

 
 
        ZS-Z = začiatok zimného semestra    LS-Z = začiatok letného semestra   r. =  ročník  
          ZS-K = koniec zimného semestra    LS-K = koniec letného semestra  
                         

Ľah - sed 

Na zistenie úrovne dynamickej a vytrvalostnej sily brušného a bedrovo – stehenného 

svalstva sme si zvolili test ľah – sed opakovane za 30 sekúnd, pričom jeden cyklus je 

prechod z ľahu do sedu a späť do ľahu.  

Počet cyklov, ktoré priemerne probandky vykonali bol pri vstupnom meraní 21,15. 

V tomto teste zisťujeme, že priemerná výkonnosť našich dievčat  je nižšia ako priemer 

bežnej populácie o 3,95 cyklov, ako priemer študentiek farmácie(25,46), ako priemer 

študentiek UPJŠ ( 23,87) a je oveľa nižšia ako u študentiek PF Bratislava (35,32)  a je 

na úrovni študentiek PdF PU ( 21,02). Podobné hodnoty dosiahli aj Maďarky – 21,66 

a Poľky – 21,74 cyklov. 

Rozpätie v ktorom sa vstupná priemerná hodnota pohybovala  bolo od 10 do 36 

cyklov. Stredná hodnota bola 21 cyklov. Počas ZS 1. ročníka došlo k zlepšeniu o 2,50 

a výstupný priemerný dosiahnutý cyklus bol 23,65. V mediáne bolo zlepšenie o 3 

cykly, t.j. 24 výstupných cyklov ZS. V priebehu skúškového obdobia sme 

zaznamenali pokles v úrovni sily brušného svalstva o 1,35, čo znamenalo priemernú 

vstupnú hodnotu na začiatku LS 22,30. V mediáne došlo k poklesu o 2 cykly na 

hodnotu 22 cyklov. Na konci 1. ročníka sme zaznamenali signifikantné zmeny v 

 prospech výstupného merania. Celková priemerná hodnota sa zvýšila na 25,07, čo 

bolo o 3,92 viac ako na začiatku merania. Rozpätie hodnôt sa pohybovalo od 14 do 

38. K celkovej pozitívnej zmene o 4 cykly došlo aj v hodnote medián na 25 cyklov. 

Priebeh nameraných cyklov v priebehu 1. ročníka dokumentujeme v tabuľke 14.  



 - 87 - 

Tabuľka 14: Zmeny v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti v teste ľah – sed 
                    za obdobie september 2003 – máj 2004 (I.roč.) 
 

obdobie medián x (+)  (-) R s max. min. 

ZS-Z 21 21,15   4,38 36 10 

ZS-K 24 23,65 +
2,

50
 *

* 

 4,62 37 12 

LS-Z 22 22,30  

-1
,3

5 
**

 

4,19 36 11 

LS-K 25 25,07   +
2,

77
 *

* +
3,

92
 *

* 

4,28 38 14 

        ZS-Z = začiatok zimného semestra                              x = aritmetický priemer 
  ZS-K = koniec zimného semestra                 s = smerodajná odchýlka 
  LS-Z = začiatok letného semestra                max. = maximálne namerané hodnoty 
  LS-K = koniec letného semestra                min. = minimálne namerané hodnoty 
  R = celkové zlepšenie                 (+) = zlepšenie (-) = zhoršenie 

        ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 

 

Na začiatku nášho výskumu v 2. ročníku sme zaznamenali podobný počet cyklov ako 

v 1. ročníku. Priemerný počet dosiahnutých cyklov bol 21,17 a hodnoty sa pohybovali 

v rozpätí od 11 do 37 cyklov. V priebehu ZS došlo k zvýšeniu priemernej hodnoty o 

3,23, ktorá na konci ZS bola 24,40 cyklov, čo predstavuje vysokú štatistickú 

významnosť. Hlavne u minimálnej hodnoty došlo k zvýšeniu o 4 cykly a jej hodnota 

bola 11 cyklov.  Aj v tomto ukazovateli spôsobilo skúškové obdobie pokles o 1,80 

cyklov, ktorý nám potvrdila nameraná vstupná priemerná hodnota 22,60 cyklov na 

začiatku LS 2. ročníka.  V priebehu  LS došlo k najvýraznejšiemu zlepšeniu 

a výstupná hodnota na konci semestra bola 25,69, čo znamenalo vysokú štatistickú 

významnosť, lebo celkový nárast od vstupného merania v 2. ročníku bol 4,52 cyklov  

( tabuľka 15).  

Tabuľka 15: Zmeny v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti v teste ľah – sed 
                       za obdobie september 2004 - máj 2005 (II.roč.) 
 

obdobie medián x (+)  (-) R s max. min. 

ZS-Z 20 21,17   4,12 37 11 

ZS-K 24 24,40 +
3,

23
 *

* 

 4,24 38 15 

LS-Z 22 22,60  

-1
,8

0 
**

 

3,98 36 12 

LS-K 25 25,69   +
3,

09
 *

* +
4,

52
 *

* 

4,23 37 16 
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Do tretieho ročníka probandky nastúpili po 4-mesačnom skúškovom období, počas 

ktorého sme zaznamenali výrazný pokles v sledovanom ukazovateli až o 4,08 cyklov. 

Vstupná priemerná hodnota bola 21,61 a jej rozpätie je od  12 do 36 cyklov. Po 2,5 

mesačnom experimente sa táto hodnota štatisticky významne zvýšila o 2,94 cyklov 

a dosiahla hodnotu 24,55. Opäť malo cvičenie väčší vplyv na probandku s minimálne 

dosiahnutou hodnotou, ktorá sa zvýšila o 4 cykly.   

Počas 2,5 mesačného skúškového obdobia medzi ZS a LS bol pokles v teste o 1,58 

cyklov. Ak si porovnáme pokles priemerných hodnôt počas skúškového obdobia 

medzi jednotlivými semestrami, tak zaznamenávame výraznejší pokles v lete, medzi 

LS 2. ročníka a ZS 3. ročníka. Toto obdobie je dlhšie a probandky nemajú 

organizovanú pohybovú aktivitu 4 mesiace. Do LS nastúpili probandky s priemernou 

hodnotou 22,97, tá sa v priebehu semestra zlepšila o 2,42 cyklov a dosiahla záverečnú 

výstupnú priemernú hodnotu 25,39 cyklov. Celkové zlepšenie počas akademického 

roka bolo štatisticky významné na 1% hladine významnosti a dosiahlo hodnotu 3,78. 

Priebeh sledovaného ukazovateľa počas 3. ročníka sme zaznamenali v tabuľke 16. 

 

Tabuľka 16: Zmeny v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti v teste ľah – sed 
                  za obdobie september 2005 - máj 2006 (III.roč.) 
 

obdobie medián x (+)  (-) R s max. min. 

ZS-Z 20 21,61   3,93 36 12 

ZS-K 24 24,55 +
2,

94
 *

* 

 4,13 37 16 

LS-Z 22 22,97  

-1
,5

8 
**

 

4,02 35 14 

LS-K 24 25,39   +
2,

42
 *

* +
3,

78
 *

* 

4,24 37 17 

 
      ZS-Z = začiatok zimného semestra                              x = aritmetický priemer 

  ZS-K = koniec zimného semestra                 s = smerodajná odchýlka 
  LS-Z = začiatok letného semestra                max. = maximálne namerané hodnoty 
  LS-K = koniec letného semestra                min. = minimálne namerané hodnoty 
  R = celkové zlepšenie                 (+) = zlepšenie (-) = zhoršenie 

        ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 
Vývojová krivka dynamickej a vytrvalostnej sily brušného a bedrovo – driekového 

svalstva rastie s určitými výkyvmi až do 18 rokov ( Belej a kol., 1995, Špačinská 

a kol., 1995). Naše sledovania preukázali obdobný charakter, hoci sledované 

probandky boli vo veku 19 –23 rokov, ich úroveň stúpala počas celého obdobia. 

Potvrdilo sa, že sledovaný ukazovateľ rastie vplyvom špeciálnej pohybovej aktivity na 
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rozvoj brušného svalstva aj v tomto veku. Do pohybového programu sme v zaradili 

špeciálne cvičenia na rozvoj brušného svalstva v počte 8 opakovaní s rôznym 

fázovaním zhruba 10 minút, v ktorom sme striedali cvičenia na priamy a šikmé brušné 

svaly. Zmeny, ktoré sme zaznamenali medzi vstupnými a výstupnými meraniami boli 

signifikantné ( obr.17). 

 
 Obrázok 17:Dynamika zmien všeobecnej pohybovej výkonnosti – ľah – sed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ZS-Z = začiatok zimného semestra    LS-Z = začiatok letného semestra 
      ZS-K = koniec zimného semestra    LS-K = koniec letného semestra                          
      r. =  ročník 

 

Výdrž v zhybe 
 
Týmto testom zisťujeme statickú a vytrvalostnú silu svalstva horných končatín. 

Hodnotili sme čas výdrže s presnosťou na stotinu sekundy.  

Na začiatku experimentu , t.j. v 1. ročníku v ukazovateli statická a vytrvalostná sila 

horných končatín vstupná priemerná hodnota bola  21,24 sekúnd a naše študentky sa 

priblížili výkonnosti bežnej populácie (22,14 sek.). Aj v porovnaní s inými 

vysokoškoláčkami dosiahli naše dievčatá podobné výsledky ( Farmaceutky 24,8 sek., 

Stavbárky 21,83 sek, PdF Bratislava 24,88 sek.). Podstatne vyšší výkon dosiahli 

študentky PdF PU 27,78 s. Oveľa nižšiu priemernú hodnotu dosiahli študentky UPJŠ 

– 11,95 s. Tie sa svojím výkonom priblížili Maďarkám – 9,91 s. a Poľkám 14,38 s. 

 Vstupné hodnoty nášho testovania boli v rozpätí od 2 do 70 s. V tomto teste je 

najväčší rozdiel medzi strednou hodnotou – medián a priemernou hodnotou. 
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V strednej hodnote bol dosiahnutý vstupný čas experimentu 15 s. Po 2,5 mesačnom 

experimente sme zistili zlepšenie priemerného výkonu o 2,28 s. Hodnoty sa pri 

výstupnom meraní  po ZS pohybovali v rozpätí od 3 do 65 s. Hodnota mediánu  sa 

zlepšila o 4 sekundy a dosiahla hodnotu 19 s. Dosiahnutá priemerná hodnota bola 

23,52 s. Jej hodnota sa znížila v priebehu skúškového obdobia o 0,61 s a priemerná 

hodnota na začiatku LS bola 22,91 s. Aj v hodnote medián sme zaznamenali pokles na 

18 s. K výraznejšiemu zlepšeniu došlo v LS, kde sme zaznamenali zlepšenie výkonu o 

3,47 sekúnd a výstupná priemerná hodnota na konci 1. ročníka dosiahla hodnotu 26,38 

s. U strednej hodnoty bol nárast o 4 sekundy na 22 s. Porovnaním vstupných 

a výstupných hodnôt sme oproti meraniam na začiatku experimentu zistili zmenu 

v prospech výstupných meraní 1.ročníka s celkovým priemerným prírastkom 5,14 

sekúnd a strednej hodnoty o 7 sekúnd ( tabuľka 17 ).  

Tabuľka 17: Zmeny v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti v teste výdrž  

                      v zhybe za obdobie september 2003 – máj 2004(I.roč.) 

  

obdobie medián x (+)  (-) R s max. min. 

ZS-Z 15 21,24   15,54 70 2 

ZS-K 19 23,52 +
2,

28
 *

* 

 14,52 65 3 

LS-Z 18 22,91  

-0
,6

1 
**

 

14,17 65 2 

LS-K 22 26,38   +
3,

47
 *

* +
5,

14
 *

* 

14,61 72 4 

           ZS-Z = začiatok zimného semestra                              x = aritmetický priemer 
  ZS-K = koniec zimného semestra                 s = smerodajná odchýlka 
  LS-Z = začiatok letného semestra                max. = maximálne namerané hodnoty 
  LS-K = koniec letného semestra                min. = minimálne namerané hodnoty 
  R = celkové zlepšenie                 (+) = zlepšenie (-) = zhoršenie 

        ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 

 

V druhom ročníku sme pri vstupe zaznamenali priemernú hodnotu  22,36 s. Táto 

hodnota sa počas ZS zvýšila na 26,13 s. Výstupné merania na konci ZS potvrdili 

významnú zmenu o 3,77 s. Hodnoty sa pohybovali v rozpätí od 5 do 73 sekúnd. 

V hodnote medián došlo ku zmenšeniu rozdielu v porovnaní s priemernou hodnotou. 

Jej dosiahnutý čas na začiatku ZS bol 19 sekúnd. Počas ZS došlo k zlepšeniu v tomto 

teste o 4 sekundy a výstupný čas mediánu bol 23 s. V priebehu skúškového obdobia 

nastal pokles v priemernej hodnote o 1,79 a v hodnote medián o 2 sekúnd. LS 

probandky začali s priemernou vstupnou hodnotou 24,34 a strednou hodnotou 21s. 
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Maximálna vstupná hodnota bola o 2 s nižšia a minimálna o sekundu vyššia ako pri 

vstupe do ZS. Podobný bol aj nárast hodnoty počas LS a priemerná hodnota bola 

väčšia o 3,52 s a dosiahla hodnotu 27,86 s., stredná hodnota medián lepšia o 4s a jej 

čas bol 25s. Aj  v tomto ročníku došlo k pozitívnym zlepšeniam v prospech 

výstupných meraní v oboch semestroch. Počas 2. Ročníka sa zlepšili probandky 

v priemernej hodnote o 5,50 sekúnd, v strednej hodnote – medián o 6 sekúnd 

a najvyššia zaznamenaná hodnota na konci LS bola 70 s.  

Priebeh striedania nárastu a poklesu priemerných hodnôt statickej a vytrvalostnej sily 

svalstva horných končatín počas druhého ročníka sme zaznamenali v tabuľke 18. 

 

Tabuľka 18:  Zmeny v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti v teste výdrž    

                   v zhybe za obdobie september 2004 – máj 2005 (II.roč.) 

 

obdobie medián x (+)  (-) R s max. min. 

ZS-Z 19 22,36   13,95 69 3 

ZS-K 23 26,13 +
3,

77
 *

* 

 14,25 73 5 

LS-Z 21 24,34  

-1
,7

9 
**

 

13,87 67 4 

LS-K 25 27,86   +
3,

52
 *

* +
5,

50
 *

* 

14,28 70 5 

       
        ZS-Z = začiatok zimného semestra                              x = aritmetický priemer 

  ZS-K = koniec zimného semestra                 s = smerodajná odchýlka 
  LS-Z = začiatok letného semestra                max. = maximálne namerané hodnoty 
  LS-K = koniec letného semestra                min. = minimálne namerané hodnoty 
  R = celkové zlepšenie                 (+) = zlepšenie (-) = zhoršenie 

        * - štatisticky významné hodnoty p < 0,05                       ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 

 

Tretí ročník probandky začali s priemernou hodnotou 22,73 s, čo bolo o 5,13 s menej 

a strednou hodnotou 20 s čo bolo o 5 s menej ako na konci 2. ročníka. Opäť sa 

potvrdilo, že pravidelná pohybová aktivita  počas skúškového obdobia u našich 

probandiek nebola. Priemernú hodnotu sa nám podarilo v priebehu experimentu 

zlepšiť o 3,31 s, zvýšiť ju na hodnotu 26,04 s a strednú hodnotu zlepšiť o 3 s na 23 

sekúnd a tak sa priblížiť k priemerným hodnotám dosiahnutým v druhom ročníku. Aj 

rozpätie hodnôt sa znížilo na 4 až 66 s. Na začiatku LS sme zaznamenali mierny 

pokles v priemernom výkone o 1,53 s, ktorý  bol 24,51 s. Aj v hodnote medián došlo k 

1 sekundovému zhoršeniu. Na konci sledovania sme namerali priemernú hodnotu 
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27,42 s, čo znamenalo zlepšenie výkonu o 2,91 s. V strednej hodnote medián došlo 

k zlepšeniu výkonu o 3 sekundy a dosiahol sa výstupný čas 25 s. V tomto meraní bola 

dosiahnutá najvyššie nameraná maximálna hodnota 70 s ( tabuľka 19 ). 

Tabuľka 19: Zmeny v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti v teste výdrž  
                            v zhybe za obdobie september 2005 - máj 2006 (III.roč.) 

                   

obdobie medián x (+)  (-) R s max. min. 

ZS-Z 20 22,73   13,03 64 3 

ZS-K 23 26,04 +
3,

31
 *

* 

 13,53 66 4 

LS-Z 22 24,51  

-1
,5

3 
**

 

13,34 64 4 

LS-K 25 27,42   +
2,

91
 *

* +
4,

69
 *

* 

13,90 70 5 

      
        ZS-Z = začiatok zimného semestra                             x = aritmetický priemer 

  ZS-K = koniec zimného semestra                s = smerodajná odchýlka 
  LS-Z = začiatok letného semestra                max. = maximálne namerané hodnoty 
  LS-K = koniec letného semestra                min. = minimálne namerané hodnoty 
  R = celkové zlepšenie                 (+) = zlepšenie (-) = zhoršenie 

        ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 

 

V porovnaní so vstupnými meraniami v prvom ročníku, výstupné merania potvrdili 

signifikantné zmeny.  Počas trvania celého experimentu došlo k zlepšeniu 

priemerného výkonu probandiek o 6,18 s. a strednej hodnoty medián o 5 sekúnd. 

Najvyššia hodnota, zaznamenaná pri vstupnom meraní bola zhodná aj pri výstupnom 

meraní a dosiahla hodnotu 70 s. Ale neišlo o tú istú probandku. Študentka, ktorá 

dosiahla maximálnu hodnotu pri vstupnom meraní sa zhoršila o 15 s. Pre probandku, 

ktorá pri výstupnom meraní na konci experimentu dosiahla 70 s, išlo o kladnú 

signifikantnú zmenu  25 s. V súvislosti s vekom sa všeobecne zvyšuje statická sila 

horných končatín. To sa prejavilo v našom prípade, kde naše probandky sa postupne 

v priebehu experimentu zlepšovali a dosahovali vyššie priemerné hodnoty ako bežná 

slovenská populácia  ( Moravec a kol. 1996) a vysokoškoláčky PdF Bratislava, Stav. 

Fakulta, Farmaceut. Fakulta a dosiahli priemernú hodnotu aj študentiek PdF PU  

(Horváth, 2002).  

Na hodinách, ktorých obsahom bolo posilňovanie – body form, sme zaradzovali 

pravidelne cvičenia na posilnenie svalstva paží. Pri precvičovaní choreografií 
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aerobiku, step aerobiku sme snažili o aktívny pohyb horných končatín, alebo na konci 

cvičenia sme zaradzovali  posilňovacie cvičenia na zvýšenie sily  horných končatín. 

Zmeny v úrovni výkonnosti  v teste výdrž v zhybe počas celého experimentu sme  

znázornili na obrázku 18.  

 Obrázok 18 

Dynamika zmien všeobecnej pohybovej výkonnosti – výdrž v zhybe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ZS-Z = začiatok zimného semestra    LS-Z = začiatok letného semestra 
       ZS-K = koniec zimného semestra    LS-K = koniec letného semestra                 
       r. =  ročník 
 
 

Vytrvalostný člnkový beh 

 

Aerobnú vytrvalostnú schopnosť sme u probandiek zisťovali testom vytrvalostný 

člnkový beh. Vstupná priemerná hodnota na začiatku nášho experimentu bola 33,26 

úsekov. Najnižší počet prebehnutých úsekov bol 16 a najvyšší 61. Stredná hodnota 

medián bola 32 úsekov. Priemerný výkon našich dievčat je na úrovni priemeru bežnej 

populácie (35,71 ús.), zároveň je lepší ako u vysokoškoláčok UPJŠ (30,42 ús.), 

podstatne lepší ako dosiahli študentky Farmaceutickej fakulty (23,28 ús.) a horší ako 

dosiahli uchádzačky o štúdium učiteľstva 1-4 v Prešove (45,14 ús.), tie boli však viac 

motivované prijatím na štúdium na vysokú školu. U maďarských vysokoškoláčok sa 

uvádza priemerná hodnota  prebehnutých 46,31 úsekov, ktorá je z uvedených 

najvyššia.  
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V priebehu zimného semestra 1. ročníka  došlo k signifikantnej  zmene  a priemerná 

hodnota prebehnutých úsekov sa zvýšila na 35,85, hodnota mediánu na 33 

prebehnutých úsekov. Po trojmesačnom skúškovom období  došlo k poklesu vo 

vytrvalostnej schopnosti o 2,41 úsekov  a priemerný počet prebehnutých úsekov na 

začiatku LS bol 33,44 v rozmedzí od 19 do 60, pričom v hodnote medián sme 

zaznamenali pokles o 2 úseky , t.j. 31 ús. Pri výstupnom meraní sme dosiahli zvýšenie 

priemernej hodnoty na 36,26 úsekov a strednej hodnoty na 33 ús. Porovnaním 

priemerných a stredných hodnôt  vstupného a výstupného merania v 1. ročníku 

zisťujeme zmeny na 1% štatistickej významnosti.  Priemerná hodnota sa zvýšila o 3 

úseky a pohybovala sa v rozmedzí od 20 do 65, pričom  hodnota mediánu sa zvýšila 

len o 1 úsek. ( tabuľka 20).  

Tabuľka 20: Zmeny v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti v teste 
vytrvalostný člnkový beh za obdobie september 2003 – 2004 (I.roč.) 

 

obdobie medián X (+)  (-) R s max. min. 

ZS-Z 32 33,26   10,29 61 16 

ZS-K 33 35,85 

+
2,

59
 *

* 

 10,46 64 20 

LS-Z 31 33,44  

-2
,4

1 
**

 

9,66 60 19 

LS-K 33 36,26   

+
2,

82
 *

* 

+
3,

00
 *

* 

10,63 65 20 

      
       ZS-Z = začiatok zimného semestra                              x = aritmetický priemer 

  ZS-K = koniec zimného semestra                 s = smerodajná odchýlka 
  LS-Z = začiatok letného semestra                max. = maximálne namerané hodnoty 
  LS-K = koniec letného semestra                min. = minimálne namerané hodnoty 
  R = celkové zlepšenie                 (+) = zlepšenie (-) = zhoršenie 

        ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 

Podobný charakter zmien v dosiahnutom výkone bol aj v druhom ročníku. Vstupný 

priemerný výkon v prebehnutých úsekoch sa počas skúškového obdobia znížil o 4,7 

a dosiahol vstupnú hodnotu 31,56. Došlo aj k poklesu hodnoty medián o 3 úseky 

a jeho hodnota bola 30 úsekov. Sledovanie výkonu v priebehu druhého ročníka sme 

zaznamenali v tabuľke 23. Ako vidno z tabuľky,  dosiahnuté zmeny boli  

signifikantné. Priemerná hodnota 33,85 sa zvýšila o 2,29 a pohybovala sa v rozmedzí 

od 19 do 63. Stredná hodnota sa pravidelne znižovala a zvyšovala o 2 úseky a jej 

výstupná hodnota bola 32 úsekov. 
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Tabuľka 21: Zmeny v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti v teste     
               vytrvalostný člnkový beh za obdobie september 1999 - máj 2000 (II.roč.) 

 

obdobie medián x (+)  (-) R s max. min. 

ZS-Z 30 31,56   9,16 59 18 

ZS-K 32 33,76 +
2,

20
 *

* 

 9,82 60 19 

LS-Z 30 31,97  

-1
,7

9 
**

 

9,39 60 18 

LS-K 32 33,85   +
1,

88
 *

* +
2,

29
 *

* 

9,57 63 19 

        
       ZS-Z = začiatok zimného semestra                              x = aritmetický priemer 

  ZS-K = koniec zimného semestra                 s = smerodajná odchýlka 
  LS-Z = začiatok letného semestra                max. = maximálne namerané hodnoty 
  LS-K = koniec letného semestra                min. = minimálne namerané hodnoty 
  R = celkové zlepšenie                 (+) = zlepšenie (-) = zhoršenie 

        ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 

Vstupná stredná i priemerná hodnota v treťom ročníku opäť klesla a probandky  

dosiahli najnižšiu hodnotu medián 28 úsekov a priemernú hodnotu 29,68 v počte 

prebehnutých úsekov počas celého experimentu. Rozmedzie dosiahnutých hodnôt 

pohybovalo od 16 do 60 a bolo podobné ako v predchádzajúcich ročníkoch. V 

priebehu ZS majú študentky 2-týždňovú pedagogickú prax a počet vyučovacích hodín 

sa znížil. Preto aj dosiahnuté výsledky v tomto teste síce boli signifikantné , ale 

dochádzalo len k miernemu zlepšeniu. Výstupný priemerný počet prebehnutých 

úsekov bol 32, stredná hodnota 30, pričom minimálna hodnota ostala na rovnakej 

úrovni 16 úsekov (tabuľka 22). 

Tabuľka 22: Zmeny v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti v teste   
              vytrvalostný člnkový beh za obdobie september 2000 - máj 2001 (III.roč.) 

 

obdobie medián x (+)  (-) R s max. min. 

ZS-Z 28 29,68   9,51 60 16 

ZS-K 30 31,71 +
2,

03
 *

* 

 9,84 64 17 

LS-Z 29 30,55  

-1
,1

6 
**

 

9,63 62 16 

LS-K 30 32   +
1,

45
 *

* +
2,

32
 *

* 

9,79 64 16 
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Porovnaním strednej hodnoty medián a priemerných hodnôt v počte prebehnutých  

úsekov sme zistili pozitívne zmeny v jednotlivých ročníkoch, ktoré boli signifikantné. 

Počas striedania semestrálnej výučby a skúškového obdobia dochádzalo k výraznému 

poklesu v dosahovanom výkone. Počas semestrálnej výučby  sa nám vplyvom 

pohybových programov aerobiku podarilo pozitívne dosahovaný výkon zvýšiť. Ale aj 

napriek tomu sme nedosiahli celkové zlepšenie a v porovnaní so vstupnou priemernou 

hodnotou v prvom ročníku  33,26  bola výstupná priemerná hodnota nižšia a dosiahla 

hodnotu 32 úsekov. Podobné výsledky sme dosiahli aj v hodnote medián , ktorého 

vstupná hodnota bola 32 a výstupná 30 úsekov. Vo vytrvalostnej schopnosti môžeme 

konštatovať, že náš program bol udržiavací, aj keď jeho intenzita bola na správnej 

úrovni. Je to spôsobené nízkou frekvenciou, ktorá je daná študijným programom a trvá 

len počas semestra. Na základe skúsenosti z  testovania týmto testom môžeme 

konštatovať, že probandky tento test nevykonávali s obľubou, čo určite ovplyvnilo aj 

jeho výsledok, hoci sme sa snažili ich vhodne motivovať. 

Dynamiku zmien v priebehu celého experimentu sme znázornili na obrázku 19. 

Obrázok 19 

 Dynamika zmien všeobecnej pohybovej výkonnosti – vytrvalostný člnkový beh 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      ZS-Z = začiatok zimného semestra    LS-Z = začiatok letného semestra 
      ZS-K = koniec zimného semestra    LS-K = koniec letného semestra                      
      r. =  ročník 
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Člnkový beh  10 x 5 m 
 

Týmto testom sme u probandiek zisťovali bežeckú rýchlosť so zmenami smeru. Test 

je zameraný na testovanie bežeckej akceleračnej rýchlosti, ktorý je čiastočne sýtený 

koordinačnými schopnosťami. Táto schopnosť sa prejavuje pri cvičení jednotlivých 

prvkov aerobiku,  pri precvičovaní  naučenej choreografie, ktorá obsahuje zmeny 

smeru, ktoré sa v závere cvičebnej jednotky zrýchľujú.  Súbor našich probandiek 

vstúpil do experimentu s priemernou hodnotou výkonu 20,85 s. V porovnaní s bežnou 

populáciou podľa Moravca 1996 ( 18,47 s) boli naše probandky pomalšie o 2,38s, 

pomalšie boli ako študentky UPJŠ ( 18,89 s) o 1,96 s. Pri porovnaní so študentkami 

PdF PU ( Horváth , 2002), ktoré dosiahli priemerný výkon 22,36 s boli rýchlejšie. 

Rýchlejšie boli ako Maďarky o 2,10 s, ktorých priemerná hodnota bola 22,95 s. 

Najlepší dosiahnutý čas bol 16,8 s a najhorší 23,7 s. a v hodnote medián sme 

zaznamenali  skoro totožné hodnoty s priemerom 20,9 s. Dievčatá v tomto veku 

v rozvoji tejto motorickej schopnosti stagnujú, lebo vývin v tejto schopnosti je 

ukončený v 14 – 15 rokoch, zaznamenali sme aj mierny regres. Po 2,5 mesačnom 

experimente  došlo k miernemu zlepšeniu a priemerná hodnota sa zlepšila o 0,97 

s a dosiahla hodnotu 19,88 s., hodnota medián sa zlepšila o 0,8 s .  Zhoršenie výkonu  

sme zaznamenali v minimálnej hodnote na 17 s. Podobný priebeh malo testovanie aj 

v letnom semestri, kde boli dosiahnuté podobné výsledky. Vstupný priemerný čas  

poklesol na 22,85 s a pohyboval sa v rozmedzí od 17,3 s do 22,8 s. so strednou 

hodnotou 21,2 s. Výstupná hodnota priemerného času  na konci letného semestra bola 

20,44 s. a dosiahnutá hodnota mediánu bola 20,3 s. Porovnaním priemerných hodnôt  

na začiatku a konci testovania v 1. ročníku sme dospeli k záveru, že došlo 

k celkovému  zlepšeniu o 0,41 s a v hodnote medián o 0,6 s. Dosiahnuté  zmeny boli 

signifikantné (tabuľka 23). 
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Tabuľka 23: Zmeny v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti v   teste člnkový    
                      beh 10 x 5 m za obdobie september 1988 – máj 1999 (I.roč.) 

 

obdobie medián x (+)  (-) R s max. min. 

ZS-Z 20,9 20,85   1,51 23,7 16,8 

ZS-K 20,1 19,88 +
0,

97
 *

* 

 1,39 23 17 

LS-Z 21,2 20,85  

-0
,9

7 
**

 

1,21 22,8 17,3 

LS-K 20,3 20,44   +
0,

41
 *

* +
0,

41
 *

* 

1,30 22,9 17 

      ZS-Z = začiatok zimného semestra                              x = aritmetický priemer 
  ZS-K = koniec zimného semestra                 s = smerodajná odchýlka 
  LS-Z = začiatok letného semestra                max. = maximálne namerané hodnoty 
  LS-K = koniec letného semestra                min. = minimálne namerané hodnoty 
  R = celkové zlepšenie                 (+) = zlepšenie (-) = zhoršenie 

        ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 

Veľmi podobný priebeh striedania nárastu a poklesu priemerných hodnôt bol aj v 2. 

ročníku.   Do zimného semestra vstupovali probandky s priemerným časom 21,58 s, 

ktorý sa počas 2,5 mesačného cvičenia zlepšil o 0,57 s a dosiahol hodnotu 21,01 s. 

V hodnote medián to bolo podobné zistenie a dosiahnutý vstupný čas mediánu bol 22 

s, ktorý sa zlepšil počas semestra o 0,8 s a dosiahol výstupnú po ZS hodnotu 21,2 s. 

V najlepšom čase, minimálnej hodnote došlo k zrýchleniu o 1,5 s , pričom išlo o tú 

istú probandku. V letnom semestri sme zaznamenali zlepšenie priemerného času o 

0,45 s , hodnoty mediánu o 0,6 s a skrátenie maximálnej hodnoty na 24 s a minimálnej 

na 16,5 s. Celkové zlepšenie počas akademického roku v strednej hodnote bolo o 0,8 

s a v indexe priemernej hodnoty o 0,55 sekúnd. Údaje sú zaznamenané v tabuľke 24. 

Tabuľka 24: Zmeny v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti v teste člnkový     
                      beh 10 x 5 m za obdobie september 1999 - máj 2000 (II.roč.) 
    

obdobie medián x (+)  (-) R s max. min. 

ZS-Z 22 21,58   1,35 24,8 18,3 

ZS-K 21,2 21,01 +
0,

57
 *

* 

 1,39 24,2 16,8 

LS-Z 21,8 21,48  

-0
,4

7 
**

 

1,43 25,2 17,2 

LS-K 21,2 21,03   +
0,

45
 *

* +
0,

55
 *

* 

1,44 24 16,5 
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V ZS 3. ročníka sme namerali  priemerný  čas 21,65 s, ktorý bol o 0,52 s lepší na 

konci semestra  ako na jeho začiatku. V letnom semestri medzi jeho začiatkom 

a koncom  bol zaznamenaný čas o 0,43 s lepší v prospech výstupného merania. 

Vplyvom 3 – mesačnej pauzy počas skúškového obdobia došlo k regresu v čase medzi 

koncom ZS a začiatkom LS o 0,49 s.  V strednej hodnote medián sme zistili skoro 

totožné pozitívne i negatívne zmeny. Vstupná hodnota mediánu bola 22,3 s, čo bolo o 

0,4 s viac ako na konci ZS. K minimálnemu poklesu len 0,1 s došlo v priebehu 

skúškového obdobia a do LS študentky vstúpili s časom strednej hodnoty 22 s, ktorý 

v priebehu semestra zlepšili na čas 21,8 s. V hodnote medián došlo k celkovému 

zlepšeniu počas 3. ročníka o 0,5 sekúnd a priemernej hodnote o 0,46 s. Údaje sú 

uvedené v tabuľke 25.   

Tabuľka 25: Zmeny v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti v teste člnkový   

                       beh 10 x 5 m za obdobie september 2000 - máj 2001 (III.roč.) 

                      

obdobie medián x (+)  (-) R s max. min. 

ZS-Z 22,3 22,17   1,38 25,4 18,4 

ZS-K 21,9 21,65 

+
0,

52
 *

* 

 1,91 24,8 17 

LS-Z 22 22,14  

-0
,4

9 
**

 

1,99 25,8 17,9 

LS-K 21,8 21,71   

+
0,

43
 *

* +
0,

46
 *

* 

2,07 25 16,9 

 
       ZS-Z = začiatok zimného semestra                              x = aritmetický priemer 

  ZS-K = koniec zimného semestra                 s = smerodajná odchýlka 
  LS-Z = začiatok letného semestra                max. = maximálne namerané hodnoty 
  LS-K = koniec letného semestra                min. = minimálne namerané hodnoty 
  R = celkové zlepšenie                 (+) = zlepšenie (-) = zhoršenie 

         ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 
 
 

Dynamiku zmien priemerných hodnôt v teste člnkový beh 10 x 5 m sme graficky 

znázornili na obrázku 20, aj keď dosiahnutá úroveň zmien nebola výrazná, bola 

signifikantná. Na grafe vidno pozitívne zmeny v prospech výstupných meraní. 

Pozitívne zmeny mohli byť spôsobené tým, že v cvičení choreografií akejkoľvek 

formy aerobiku sa postupne zvyšuje tempo hudby a tým rastie aj frekvencia pohybu. 

Choreografie sme tvorili tak, aby tu boli zaradené zmeny smeru s využitím rôznych 

obratov, ktoré museli zvládnuť postupne vo vyššom tempe. Naše sledovania 
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preukázali, že počas celého experimentu probandky nedosiahli úroveň priemernej 

hodnoty bežnej slovenskej populácie, ale neboli horšie ako študentky PF PU ani 

v jednom meraní. 

Obrázok 20 

Dynamika zmien všeobecnej pohybovej výkonnosti – člnkový beh  10 x 5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
     ZS-Z = začiatok zimného semestra    LS-Z = začiatok letného semestra 
      ZS-K = koniec zimného semestra    LS-K = koniec letného semestra                      
      r. =  ročník 
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4.4 FYZIOLOGICKÁ ÚČINNOSŤ RÔZNYCH DRUHOV AEROBIKU NA 

HODINÁCH     TELESNEJ  VÝCHOVY  

 

Na  hodnotenie intenzity zaťaženia na hodinách aerobiku sme určili hranice aerobného   

pásma pre vekovú   kategóriu našich probandiek,  v našom  prípade  je  aerobné   

pásmo SF =180 - 120 pulzov/min.  

Rozpätie minimálnych, maximálnych a priemerných hodnôt SF dosiahnutých na 

jednotlivých hodinách aerobiku a  percentuálne zastúpenie študentiek v  aerobnom   

pásme -  nad, v,  pod  a  pod minimom  takzvanej  vymedzenej zóny sa nachádza 

v tabuľke 26. 

 

Tabuľka 26 :   

Minimálne, maximálne,   priemerné    hodnoty  SF   na   hodinách   aerobiku   a   
percentuálne   zastúpenie  priemerných  hodnôt   SF   v jednotlivých zónach 
z časového hľadiska 
 

Min. Max. x Vymedzená aerobna zóna (%) 
OBSAH 

Pulzová frekvencia nad v pod pod min.

Tanečný  

          aerobik 
101,2 176,6 157 11,5 81,95 6,3 0,25 

Step aerobik 

 
116,5 180 157,5 6,9 91,55 1,55 0 

Kick box    

          aerobik 
116 204 178 57,4 41,9 0,2 0,5 

Body form 

 
87 171 147 0 99,65 0,1 0,25 

 

Hodnoty SF sa po zacvičení pohybovali v aerobom pásme, zhruba v dvoch rovinách. 

U zdatnejších probandiek  dosahovali maximálne hodnoty  160  pulzov za minútu, 

menej zdatnejšie dosahovali až 204 pulzov/min. 
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Zdatnejšie cvičenky dosahovali rovnovážny stav minimálne  v priemere na dobu 18 

minút, kým u slabších  sa nepodarilo rovnovážny stav udržať dlhšie, takže cvičili 

v anaeróbnom režime. 

Ako sme predpokladali najvyššie maximálne a priemerné hodnoty SF, s najmenšími 

individuálnymi rozdielmi boli dosiahnuté na hodinách kickbox aerobiku a najnižšie na 

hodinách body form s dyna bandami. 

Najväčšie rozdiely v priemerných hodnotách SF sme zistili v tanečnom  aerobiku. Na 

týchto výsledkoch sa výrazne podieľal charakter choreografie a individuálny prístup 

probandiek na týchto hodinách. Najmenšie rozdiely boli na step aerobiku. Tieto dva 

druhy aerobiku sa ukázali ako najvhodnejšie svojím obsahom pre hodiny Tv, ktoré 

spĺňajú požiadavky aerobného tréningu.   

Fyziologická účinnosť pohybovej činnosti je daná metabolickou a funkčnou 

adaptáciou organizmu na zaťaženie  a je ovplyvnená jeho frekvenciou, intenzitou 

a trvaním.  Podľa zásad aerobného tréningu je vhodná frekvencia cvičenia 3 – 6x 

týždenne, intenzita stredná až submaximálna alebo až 60 - 90 % maximálnej spotreby 

kyslíka a doba trvania cvičebnej jednotky 15 – 60 minút. Z nameraných hodnôt 

môžeme povedať, že všetky druhy a nami vytvorené choreografie  aerobiku spĺňali 

všetky hore uvedené požiadavky  a sú vhodné pre telesnú výchovu na vysokej škole.  

V tanečnom aerobiku sa v aerobnej zóne sa cvičilo 81,95 % a nad vymedzenou zónou  

len 11,5 % z času cvičebnej jednotky. Pri tomto druhu aerobiku sme zaznamenali 

najväčšie individuálne rozdiely v SF, čo bolo dané prístupom cvičeniek. Napríklad 

maximálna SF na tej istej hodine u dvoch náhodne vybraných cvičeniek s približne  

rovnakou kondíciou bola 145 a u druhej 173 úderov/min.  

Najlepšie hodnoty SF boli dosiahnuté na hodinách step aerobiku, kde v aerobnej zóne 

cvičili 91,55 % a pod  iba 1,55 % z cvičebného času. Na týchto hodinách sa využíva 

na cvičenie stupienok. Individuálne rozdiely boli malé, pretože hudba určuje tempo 

a podľa nej musia cvičenky vystupovať a  zostupovať zo stupienka rovnako, 

rešpektujúc určité zákonitosti. Charakteristický je sprievodný pohyb paží. 

Prekvapivé boli výsledky namerané na hodinách, kde sme zaradili kick box aerobik. 

Ako sme aj predpokladali, v aeobnom pásme sa cvičilo v priemere 41,9 % a nad 

vymedzenou zónou až 57,4 % z cvičebnej jednotky. Je to spôsobené tým, že pri tomto 

druhu aerobiku sa pri cvičení intenzívnejšie zapájajú paže formou úderov a dolné 
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končatiny rôznymi kopmi z kickboxu a dnes hitu tae – ba. Tento druh cvičenia sme 

zaradili až na konci semestra, kedy už študentky mali dobrú kondíciu, ale aj napriek 

tomu bola táto forma cvičenia pre nich veľmi náročná.  

Zaujímavé boli výsledky s hodín body form, kedy sme cvičili  aj s dyna bandami 

(gumové expandery). Pri tomto druhu cvičenia je uplatňovaný princíp rezistencie 

(odporu), známy hlavne z fyzioterapie. Cieľom týchto hodín sú cielene posilňovacie 

cvičenia odstraňujúce svalové disbalancie, formujúce postavu a rozvoj 

muskuloskeletárneho systému. Predpokladali sme, že intenzita týchto hodín bude 

nízka. Aj napriek tomu bolo v aerobnom pásme  počas cvičenia až 99,65 %, pod 

hranicou 0,1 a pod minimom 0,25. Bolo to ovplyvnené hudbou, ktorá nám udávala 

tempo a preto aj tieto hodiny môžeme zaradiť ako kondičné.  

Pre názornosť sme vybrali z velkého množstva po jednom grafickom zázname z  

hodín tanečného aerobiku, step aerobiku, kick boxu a body – form, ktoré sme získali 

po vyhodnotení údajov zo športtesterov prostredníctvom softvéru s programom Polar. 

Je na nich zaznamenaný priebeh SF nad, v a pod  aerobnou zónou počas cvičenia na 

obrázkoch 1a – 4a.  Percentuálne rozloženie hodnoty srdcovej frekvencie pri cvičení  

jednotlivých  druhov aerobiku na hodinách Tv sú znázornené na obrázkoch 1b  – 4 b. 
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Obr. 1a Priebeh srdcovej frekvencie na hodine aerobiku 

 

 

 
Obr. 1b  Rozloženie frekvencií na hodine aerobiku 
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Obr. 2a  Priebeh srdcovej frekvencie na hodine step aerobiku 

 

 

 

 

 
Obr. 2b  Rozloženie frekvencií na hodine step aerobiku 
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Obr. 3a Priebeh srdcovej frekvencie na hodine kickboxu 

 

 

 

 

 
Obr. 3b  Rozloženie frekvencií na hodine kickboxu 
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 Obr. 4a Priebeh srdcovej frekvencie počas body – form 

 

 

 

 

     Obr. 4b  Rozloženie frekvencií pri body – form 
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Sledovanie SF je všeobecne uznávanou metódou hodnotenia úrovne fyzického 

zaťaženia. Jej kontinuálne sledovanie pomocou športtesterov umožňuje významne 

zvýšiť objektivitu pri jeho posudzovaní. Cvičiteľovi je tým daná možnosť na 

diferencovaný prístup k jednotlivým výkonnostným skupinám, čím je daný 

predpoklad na zvyšovanie efektivity cvičebnej jednotky.  Významný, i keď v tejto 

práci nesledovaný, je predpoklad  pozitívnejšieho prístupu cvičencov  k samotnému 

cvičeniu. 

  

Výsledky  merania pedometrov a sumy  pulzov pri jednotlivých aeróbnych 

činnostiach   

 
     Z našich nameraných údajov  sme zistili, že suma pulzov na hodine aerobiku 

a body form je skoro rovnaká v priemere  7900 pulzov za hodinu , ale počet krokov 

je rozdielny. Na hodine aerobiku bol počet krokov v priemere 4430 a na hodine body 

form v priemere 2860 krokov za hodinu. Z hľadiska rekreačnej telesnej výchovy to 

znamená, že cvičenie na body form  spĺňa požiadavky aerobného tréningu. 

Fyziologická účinnosť je približne rovnaká a preto cvičenie body form je vhodné pre 

širokú verejnosť a tiež pre ľudí, ktorí chcú nielen schudnúť , ale aj zlepšiť svoju 

kondíciu (Tab.27). 

     Pri meraní na sumy pulzov srdca a počtu krokov na hodinách kickboxu a step 

aerobiku sme zistili, počet krokov bol rozdielny. Pri cvičení kickboxu počet krokov 

bol v priemere 3503 a na hodine step aerobiku bol v priemere 6455 nameraných  

krokov. Suma pulzov na oboch hodinách bola približne rovnaká. Priemerné hodnoty 

na kickboxe boli 9957 pulzov za hodinu a na step aerobiku sme namerali 9928 

pulzov srdca. Ich fyziologická účinnosť závisí nielen od inštruktora a jeho vedenia 

hodiny, ale hlavne od individuálneho prístupu. 

           Najnižšie namerané hodnoty počtu krokov sme zaznamenali na hodine body 

form. Priemerné hodnoty krokov boli  2859 čo bolo spôsobené tým, že polovica 

cvičebnej jednotky bola cvičená v stoji a v chôdzi s použitím 0,5 kg činiek. Aj sumu 

pulzov srdca sme zaznamenali ako najnižšiu zo všetkých nami meraných cvičení. 

Priemerné  hodnoty sumy pulzov boli 8840 pulzov za hodinu, pričom intenzita 

zaťaženia bola v prevažnej miere v aerobnom pásme. Na základe našich zistení aj 
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táto forma aerobiku spĺňa požiadavky aerobného tréningu. Zaznamenané priemerné 

hodnoty sumy pulzov a počtu krokov sú v tabuľke 27. 

 

Tabuľka 27: Priemerné hodnoty počtu krokov a sumy pulzov pri  

                       jednotlivých aerobných   činnostiach 

             

Aerobik Step aerobik Taebo Body - form 
Meno Počet 

krokov 
Suma 
pulzov 

Počet 
krokov 

Suma 
pulzov 

Počet 
krokov 

Suma 
pulzov 

Počet 
krokov 

Suma 
pulzov 

S. B. 4596 7595 6629 10000 3542 10067 2867 7080 

J. M. 4289 7320 6193 9890 3513 9899 2840 6905 

M. L. 4380 7379 6503 9897 3449 9990 2860 7065 

A. T. 4458 7498 6496 9925 4510 9873 2870 7102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


