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2  Cvičebná lekcia aerobiku 

 

2.1 Názvoslovie 

 

Najdôležitejšou súčasťou í cvičebnej lekcie aerobiku je znalosť cvičebných prvkov a 

ich názvoslovie – tzv. cueing (v doslovnom preklade komunikácia inštruktora s cvičiacimi). 

Pokyny – Cueing  je slovná  a značková komunikácia, ktorá uľahčuje komunikáciu inštruktora 

s cvičencami. Každý základný cvik aerobikovej abecedy má svoj odborný anglický názov 

a skoro každý aj znakový symbol. Cueingom musíme odpovedať na 4 otázky: „ Čo?  Kedy?  

Kam?  Ako?“ „Čo“ aký pohyb bude vykonávaný. „Kedy“ označuje začiatok pohybu. „Kam“ 

znamená smer pohybu. „Ako“ označuje spôsob cvičenia. Správne vykonaný cueing znamená, 

že cvičenci sa môžu pripraviť na to, čo bude nasledovať. Každý cvik sa musí „ukázať“ 

o jednu až dve doby skôr, ako dôjde ku zmene cvičenia Ak sú pokyny dané až potom ako sa 

zmenil pohyb, stáva sa cueing neúčelný. Ukazovanie muší byť viditeľné, čitateľné. Na prstoch 

ruky ukazujeme počet opakovaní cvičenia a pod.  

 Existuje ich preklad do slovenčiny, ale stále sa viac používa názvoslovie anglické, 

z dôvodu stručnosti, presnosti a medzinárodnej zrozumiteľnosti. U ďalších popisov polôh a 

pohybov celého tela vyžívame názvoslovie slovenské. Cueing rozdeľujeme na verbálny a 

neverbálny. Verbálny názvoslovie je slovný popis prvkov aerobiku. Najpoužívanejšie cviky 

(prvky) uvádzame v tabuľke 2.1.1. 

Tab. 2.1.1: Verbálne názvoslovie. 
 

Aerobik:  

low impact aerobic nízko nárazový, nízky aerobik 

high impact aerobic vysoko nárazový, vysoký aerobik 

workout cvičebná lekcia 

workshop seminár 

warm - up zahriatie, rozcvička 

cool - down ukľudnenie 

floor work cvičenie na zemi, posilňovanie 

pre - stretching naťahovanie vo warm - up 

stretching strečing 

cueing pokyny inštruktora, vedenie 
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step krok 

turn otočka, obrat,  otočiť, obrátiť 

across cez, naprieč, na druhú stranu 
(miestnosti) 

over cez, nad (hlavu) 

repeater opakovať, opakovanie 

Smery: 

front, forward dopredu, vpred 

back dozadu, vzad 

center stred 

up hore 

down dole 

out von 

in dovnútra 

right vpravo, pravá 

left vľavo, ľavá 

side stranou, bokom 

diagonal šikmo 

box do štvorca 

circle kruh, do kruhu 

around okolo 

Low impact aerobik: 

march chôdza 

plie march chôdza v podrepe 

straddle march pochod do stoja rozkročného a späť 

side to side prenášanie váhy zo strany na stranu 

knee up, knee lift (in, out) prednožiť pokrčmo, koleno (dovnútra, 
von) 

leg curl zanožiť pokrčmo, zanož 

side leg lift unožiť vystretou nohou, abdukcia 

side kick krok stranou, kop 

step touch krok stranou, prinožiť 

tap ťuk špičkou 

heel dig vysunutie päty 
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lunge výpad 

kick kop 

kick ball change kop, kop a prešľap (s výkrokom) 

plie výpad 

grapevine krížný krok stranou vzadu 

shuffle prísunný krok (polka bez poskoku) 

V - step chôdza do tvaru písmena V 

reverse V-step chôdza do tvaru obráteného písmena V 

L - step step touch do tvaru písmena L 

reverse L - step step touch do tvaru obráteného písmena 
L 

A - step chôdza do tvaru písmena A 

reverse A - step chôdza do tvaru obráteného písmena A 

Z - step chôdza do tvaru písmena Z 

reverse Z - step chôdza do tvaru obráteného písmena Z 

pivot turn mambo s otočením o 360° 

slide krok stranou so skĺzom 

stomp dupnutie, vykročenie 

cross front step touch, prinožená noha sa kríži 

vpredu 

cross back step touch, prinožená noha sa kríži 

vzadu 

mambo P vykročiť, P/L preniesť váhu, P 

prinožiť 

samba P vykročiť, L prísun, váha na P 

elvis stočenie kolena dovnútra 

High impact aerobik: 

jogging beh 

jumping jack stoj znožný, poskok do podrepu 
rozkročného a späť 

flick kick odskok stranou 

scissors nožnice 

skip poskoky 

twist poskoky s pretáčaním bokov 
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pendulum striedavé poskoky na jednej nohe s 
unožovaním 

ponny dvojitý poskok, striedavé poskoky na 
jednej nohe vľavo a vpravo 

chassé double step touch s výskokom, prísun 

jump skok 

cha cha výmenný krok 

Step aerobik: 

step, bench step, schodík, bednička 

basic výstup na step, zostup zo stepu ( P/L) 

V - step rozkročený basic 

L - step výkrok na step a zostup zo stepu do 
strany 

turn otočiť, obrátiť 

turn - step V – step s otočením o 180° 

across cez, naprieč, na druhú stranu stepu 

over cez ( na šírku stepu) 

repeater opakovať 

straddle rozkročenie nad stepom 

reverse opačne, obrátene, spätný chod 

side to side striedanie strán stepu pravá/ľavá 

rockstep mambo s poskokom 

switch preskok cez step 

Posilňovanie: 

bodyforming tvarovanie 

thera band, expander elastická guma cvičení 

tubing hadice s úchytkami 

fitball, fitlopta veľká lopta 

overball malá lopta 

roller penový valec 

jump rope švihadlo 

body floor posilňovanie  na zemi 

body bar posilňovacia tyč 

high vysoký, vysoko 

low nízky, nízko 



 - 31 - 

slow, slowly pomalý, pomalé 

quick, quickly rýchly, rýchle 

reverse obrátený, opačný 

move pohyb 

beat takt, rytmus 

BPM - beats per minute počet úderov taktu za minútu 

hold držte, držať 

lift zdvíhať 

push tlačiť 

squeeze stlačiť, stiahnuť 

pull (in, out, down, up) ťahať (dovnútra, von, dole, hore) 

repeat opakovať 

release, relax uvoľniť 

flex ohnutie 

extend natiahnutie, vystretie 

abduction odtiahnutie 

adduction pritiahnutie 

inhale nádych 

exhale výdych 

balance rovnováha 

change zmena 

cross skrížiť, krížom 

turn otočiť 

curl stočiť, zakrútiť 

straddle rozkročiť 

squat podrep 

tap ťuknúť špičkou 

touch dotyk, dotknúť sa 

single jednoduchý, jeden 

double dvojitý, dvakrát tak rýchle, dva 

 

Nonverbálne, alebo tiež neverbálne názvoslovie je nevyhnutnou súčasťou a doplnkom 

verbálnej komunikácie. Zahŕňa všetky symboly, ktoré inštruktor ukazuje cvičiacim pomocou 
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paží, napríklad smer pohybu, počet opakovaní, dobu zmeny a niektoré základné kroky. 

Používanie týchto symbolov uľahčuje nácvik choreografie a orientácie v priestore. Do 

neverbálnej komunikácie zaradzujeme aj držanie tela, mimiku a očný kontakt. Väčšinou by 

sme mali predcvičovať čelom do sály - telocvične, tvárou ku cvičencom a všetky pohyby by 

sme mali cvičiť zrkadlovite (precvičujúci cvičí vľavo a cvičenci vpravo). Základné prvky 

neverbálnej  komunikácie  sú znázornené v tabuľke 2.1.2. Verbálny i neverbálny cueing musí 

byť včasný, jasný a dobre viditeľný, aby naňho cvičiaci stačili zareagovať. 

 

Tab. 2.1.2: Neverbálne názvoslovie 

 

March, jogging – chôdza, 
poklus 

Step touch – krok pravou 
s podupom 

Grapevine – krížny krok 

  

 

 

Counting - odpočítavanie 
pred zmenou 

Circle, pivot - obrat From the top = opakuj od 
začiatku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udávanie smeru ( vpred, 
vzad) 

Leg curl - zanoženie L – step - Step touch do 
tvaru písmena L 
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V – step na jednu stranu V – step striedavo L/P Single,double – jeden, 
dva 

 
 

 

Watch me = sleduj ma Stay, hold = drž pohyb Fixuj paže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straddle march – široká 
chôdza 

Side to side - prenášanie 
váhy zo strany na stranu 
 

Plie – podrap, výpad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knie lift front  - koleno 
vpred 

Knie lift in- koleno   dnu  Knie lift out - koleno von 
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Smer „L“ Pridaj prácu paží  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Štruktúra cvičebnej lekcie 

 

      Lekcia aerobiku trvá väčšinou šesťdesiat minút, v niektorých prípadoch deväťdesiat 

minút, je tvorená z vopred daných blokov, ktoré môžu mat rôznu dĺžku trvania. Dĺžka 

jednotlivých častí záleží hlavne na type hodiny a taktiež na tom, pre koho je hodina určená. 

Má pevnou štruktúru, ktorá vyplýva z daného cieľa aerobiku. Poznanie fyziologických 

zákonitostí, didaktických zásad, ako aj rešpektovanie individuálnych pohybových schopností 

a skúseností sú základným predpokladom na správne zostavenie cvičebnej jednotky aerobiku.  

 

Členenie cvičebnej jednotky aerobiku  : 

1. Rozcvičenie – Warm up (WU) 

� úvodná časť ( 3 – 5 min )  je vlastne rozohriatím, ktoré pripravuje pohybový systém na 

záťaž, obehový a dýchací systém na nasledujúce zaťaženie. Jeho hlavný význam spočíva 

v predchádzaní zranení a zvyšuje činnosť aerobného alebo posilňovacieho cvičenia, ktoré po 

ňom nasleduje. Do tejto časti zaraďujeme jednoduché lokomočné pohyby, nenáročné krokové 

variácie, rôzne postoje. Zaraďujeme tiež všetky základné pohyby a väzby krokov, ktoré 

budeme používať v hlavnej časti. Tempo cvičenia udáva hudba, ktorá by nemala byť príliš 

rýchla. Pulzová frekvencia je približne na úrovni 60 % maxima.  

� prípravná časť, tzv. prestrečing ( 3 – 5 min)  je veľmi dôležitá časť úvodnej časti pre 

svoje prípravno – preventívne účinky. Na každú svalovú skupinu vyberáme dva až tri cviky. 

Prevláda tu dynamické naťahovanie nad statickým .Čas naťahovania je 2 – 10 sekúnd.  

     Cvičenia, ktoré sa pre Warm up neodporúčajú:  

� nezaraďovať prvky vysokého aerobiku (výskoky, beh...) 
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� nezaraďovať posilňovacie a rovnovážne cvičenia 

� nerobiť cvičenia nadmerne zaťažujúce kĺby 

� nezaraďovať cvičenia vyžadujúce zadržiavanie dychu.  

 

2. Hlavná časť  ( 15 – 40 min). Táto časť je zostavená z aerobného bloku, z krátkeho 

upokojenia (cool down) a posilňovacieho bloku. 

� Aerobný blok ( 15 – 40 min ) Je dominantou celej cvičebnej jednotky. Je zameraný na 

rozvoj vytrvalostných schopností, ale aj koordinačných. Preto často používame pohyb 

v priestore. Dôležitú úlohu zohráva sprievodná hudba prevažne rýchleho tempa. V závislosti 

o obsahu a náročnosti cvičenia zaraďujeme prvky nízkeho alebo vysokého aerobiku, najviac 

však kombináciu viacerých druhov, využívame rôzne druhy náčinia a náradia. Jednotlivé 

prvky a kroky sú zostavované do krokových variácií a vzorcov, ktoré potom v závislosti  na 

metódach výučby opakujeme.  

� Upokojenie- col down ( 4 -7 min). Nasleduje bezprostredne po aerobnom bloku. Jeho 

cieľom je zníženie SF po úroveň 60 % z maxima, postupné upokojenie  organizmu a príprava 

na nasledujúcu časť cvičebnej jednotky. 

Pre upokojenie a vydýchanie volíme jednoduchú choreografiu. Jednotlivé pohyby 

vykonávame v pomalšom tempe ( 120 – 126 Bpm), pričom obmedzujeme pohyby paží. Ak po 

cool down nenasleduje posilňovací blok, plynulo prechádzame do záverečnej časti. 

� Posilňovací blok- floor work ( 5- 10 min). Môže a nemusí byť zaradený do cvičebnej 

jednotky. Zameriavame sa v ňom na posilnenie tých svalových skupín, ktoré neboli 

v aerobnom bloku dostatočne zaťažené. Pri posilňovaní sa využívajú cvičenia bez náčinia ako 

aj s náčiním. 

 

3. Záverečná časť- uvoľnenie a strečing ( 4 – 5 min) 

Je dôležitou súčasťou každej cvičebnej jednotky. Jej hlavnou úlohou je postupne znížiť 

intenzitu  a teda pulzovú frekvenciu k hranici východiskovej hodnoty. Obsahom tejto časti sú 

jednoduché uvoľňovacie, prípadne a strečing. Pri cvičení zdôrazňujeme fázu vdychu 

a výdychu. Využívame pomalú hudbu, ktorá podporí relaxačný účinok.  

 

2.3  Metodické postupy nácviku choreografií aerobiku 

 

Metodických postupov učenia choreografií aerobiku je veľa. Všetky metódy slúžia 

k tomu, aby intenzita cvičenia v priebehu učenia choreografie neklesla  pod hranicu 
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aerobného zaťaženia, aby cvičenci boli schopní zvládať nové pohyby a ich spájanie čo 

najplynulejšie a bez zastavovania. Dôležité je, aby nemusel inštruktor pohyby spomaľovať, 

hodinu prerušovať a slovne choreografiu vysvetľovať. Okrem špecifických metód uvedených 

nižšie by mal každý inštruktor dodržiavať didaktické zásady výučby, a to postupovať od 

jednoduchého ku zložitejšiemu, od pomalého  k rýchlejšiemu a od známeho k neznámemu. 

Metódy sme zhrnuli z publikácií od Lenky VELINSKEJ (2004), Evy BLAHUŠOVEJ (2006), 

Oľgy KYSELOVIČOVEJ (1995), Magdy ANTOŠOVSKEJ (2000) a z vlastných publikácií. 

Tie sú doplnené o vhodné príklady. 

Metóda reťazová – metóda ADD – ON -  spočíva v pridávaní vždy jedného nového prvku za 

už naučené. Vyžíva sa k výučbe väčších celkov a symetrických i asymetrických blokov, na 

hodinách detského aerobiku, v lekciách pre začiatočníkov alebo v časti warm up. Jej 

nevýhodou je však neustále opakovanie prvkov na začiatku bloku a nedostatočne precvičenie 

prvkov na konci bloku. 

Napr.: 

32 Step touch 4x + Grapevine 2x 

 Step touch 2x a Grapevine 1x + Step touch 2x a Grapevine 1x 

32 Step touch 2x a Grapevine 1x + Step touch 2x a Grapevine 1x 

 Straddle 4x 

32 Step touch 2x a Grapevine 1x + Step touch 2x a Grapevine 1x 

 Straddle 2x + V-step 2x 

32 Step touch 2x a Grapevine 1x + Step touch 2x a Grapevine 1x 

 Straddle 2x + V-step 1x a V-step reverse 1x 

 

Metóda voľná – metóda kalifornská - pohyby nôh a paží na seba plynulo nadväzujú bez ich 

spätného opakovania. Túto metódu používame pre začiatočníkov, kde sa snažíme ich naučiť 

čo najviac cvičení z aerobikovej abecedy. Uplatňuje sa v posilňovacích formách aerobiku. 

Vybraným cvičením posilníme zvolenú svalovú skupinu a prejdeme na ďalšie cvičenie inej 

svalovej skupiny, necvičíme v sériách.       

Metóda bloková – metóda Blok Building – je určená pre učenie blokov ako celku, spočíva 

v rozdelení bloku na dve časti, ktoré učíme samostatne a potom spojíme v jeden celok. Táto 

metóda je veľmi obľúbená, pretože precvičujeme rovnakou mierou prvky na začiatku i na 

konci bloku. V závislosti na hudbe vytvárajú bloky 4 x 8 dôb = 32 dôb, t.j. jeden blok. Bloky 

označujeme veľkými písmenami, alebo rímskymi  číslicami. Základnú choreografiu 

vytvoríme spájaním blokov, napr. A+B+C+D. 
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Napr.: 

A/  32 Leg curl 4x + Mambo 2x 

 Leg curl 2x a Mambo 1x + Leg curl 2x a mambo 1x 

B/  32 Leg curl L-tep 4x 

 Leg curl 2x a mambo 1x + Leg curl L-tep 2x 

C/  32 Grapevine 4x 

 V-step 2x + V-step reverse 2x 

D/  32 Grapevine 2x + V-step 1x a V-step reverse 1x 

 Grapevine 2x + V-step 1x a V-step reverse 1x 

- spojíme  bloky v jeden celok : 

32 Leg curl 2x a mambo1x + leg curl L-tep 2x 

 Grapevine 2x + V-step 1x a V-step reverse 1x 

 Túto metódu kombinujeme s reťazovou metódou, ktorou učíme jednotlivé časti blokov.                   

Metóda Cik- cak – metóda Zick – Zack – pomocou tejto metódy rozvíjame pohybovú pamäť. 

Pri výučbe označíme kombináciu číslom alebo písmenom, aby si ich cvičiaci dobre 

zapamätali. Tie potom striedame v rôznom poradí ciík – cak.  

Napr. A+B+B+A+C+C+D+D+B+C...                                

Metóda vzorcová – metóda Holding Pattern Removal -  medzi  jednotlivé väzby v zostave 

môžeme vložiť jednoduché kroky, ktoré nám predĺžia čas medzi jednotlivými prechodmi. 

Cvičenec získa čas na vybavenie nasledujúceho cvičenia, napr. step touch.     

Metóda pyramídy – metóda Pyramide – je metóda vzťahujúca sa k počtu opakovania 

jednotlivých prvkov, používa sa na každej hodine aerobiku. Princípom je postupné 

zvyšovanie počtu opakovania prvkov v závislosti na pravidelnom frázovaní hudby (2, 4, 8, 16, 

32). 

            Napr.: 

step touch R,L  8x  = 32 dôb 

step touch R,L  4x  = 16 dôb 

step touch R,L  2x  =   8 dôb 

step touch R,L  1x  =   4 doby 

Celú metódu zopakujeme pri nácviku  ďalšieho pohybu. 

Obrátená pyramída je metóda vzťahujúca sa k počtu opakovania jednotlivých prvkov, ale ide 

o postupné uberanie počtu opakovania prvkov v súlade so štruktúrou hudby (32, 16, 8, 4, 2). 

Tuto metódu využívame pre výučbu menších častí a učeniu celých blokov. 
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Napr.: 

32 Knee up 8x 

32 Knee up repeater 4x 

32 Knee up 4x + Knee up repeater 2x 

32 Knee up 2x + Knee up repeater 1x Knee up 2x + Knee up repeater 1x 

 

Metóda vrstvenia – Layering – je jedna z najčastejšie používaných metód (preto ju popíšeme 

podrobnejšie než ostatné metódy). Je založená na postupných zmenách pohybového základu 

od najjednoduchších k obtiažnejším variantom. Použijeme vybrané prvky a postupne 

rozvinieme blok na vyššiu úroveň komplexity. Každé rozvinutie, či zmena je nová vrstva, tzv. 

layer. Vrstviť môžeme pohybový základ jedného prvku, väzby i celého bloku. Uvedená 

metóda umožňuje bez problémov prispôsobovať choreografiu schopnostiam cvičencov a 

pracovať so skupinou, v ktorej  sú začiatočníci  i pokročilí, umožňuje bez problémov vytvárať 

nové kombinácie a vnášať do symetrických i asymetrických choreografií tvorivosť 

inštruktora. Ten by mal taktiež dodržovať niekoľko zásad: 

- pridávať vždy len jednu vrstvu tzv. layer (prvok, zmenu) pokiaľ ju väčšina cvičencov 

zvládne 

-    každú zmenu ukázať a pohyb prirodzene zmeniť 

-    viesť cvičencov k tomu, aby cvičili neprerušovane, plynule v obtiažnosti, ktorá  im  

      vyhovuje a nemá negatívny vplyv na koordináciu pohybu, či fyzické  problémy 

 

Elementy vrstvenia: 

- práca paží: prácu paží by sme mali pridávať až keď majú cvičenci správne naučený pohyb 

dolných končatín. Vhodne zvolená práca paží do choreografie určite patrí, rozvíja pohybovú 

koordináciu, zvyšuje intenzitu a môže zmeniť štýl pohybov a spraviť tak choreografiu 

zaujímavou a nápaditou. Paže môžeme učiť ku každému kroku hneď od začiatku, alebo ich 

môžeme pridávať postupne. 

- zmena rytmu: na začiatku cvičenia vychádzame z jednoduchšieho rytmu v rovnakom počte 

dôb, po zvládnutí môžeme rytmus zmeniť a postupne zrýchliť. 

- zmena smeru: za zmenu smeru považujeme v aerobiku všetky posuny pohybového základu 

do priestoru (vpred, vzad, do strán, diagonálne) a do tvaru geometrických útvarov (box, 

trojuholníky, kruh). Zmeny smeru a pohyby do priestoru zvyšujú intenzitu cvičenia, rozvýjajú 

koordinačné schopnosti a dávajú nám možnosť vytvárania úplne nových cvičebných blokov 

zo známych základných prvkov. Každú zmenu smeru učíme v postavení chrtom ku skupine. 
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Pri učení obratov, ktoré považujeme taktiež za zmenu smeru, dbáme na maximálnu plynulosť 

a náväznosť. 

- zmena intenzity: prvky aerobiku môžeme rozdeliť podľa intenzity do niekoľkých skupín: 

 0 = pomalá chôdza 

 1 = chôdza na mieste, tap front a side, mambo, pivot turn 

 2 = prvky low impact aerobik ( step touch, leg curl,...) 

 3 = prvky high impact aerobiku ( jacks, kicks,...) 

 4 = plyometrie = výskoky z podrepov: squat jump 

Pri učení choreografie by sme sa mali pohybovať v pásme strednej intenzity (1,2), postupne 

zvyšujeme na stupeň 3 a len vo výnimočných prípadoch na stupeň 4. Prvky najvyššej 

intenzity by sme mali zaraďovať na koniec  aerobného bloku a mali by sme ich mnohokrát 

opakovať. 

- zmena štýlu: štýl je možné zmeniť pridaním špecifickou prácou paží, posunom zacvičenia 

prvkov do určitého štýlu (hip hop, funky, dance) alebo zmenou cvičenia pohybov  v štýle 

bojových umení. 

Metóda držania - túto metódu používame pri učení koordinačne náročnejších častí. 

Využívame  tzv. neutrálny prvok, čo je jednoduchý krok, napr.: step touch, march, leg curl, 

ktorý vkladáme do väzieb pri učení zložitejších prvkov a vo výslednej choreografii ho 

vynechávame. Ako „držanie“ môžeme použiť i viacnásobné opakovanie prvku, ktorý 

v choreografii zostane, ale v menšom počte opakovania. Nevýhodou tejto metódy je, že 

„držiace“ prvky nemajú dostatočne vysokú intenzitu cvičenia. 

Napr.: 32 Leg curl L-tep 1x a Grapevine 1x + Step touch 4x 

 Mambo 1x a V-step R1x + Step touch 4x 

           32 Leg curl L-tep 1x a Grapevine 1x + Mambo 1x a V-step R 1x 

 V- step L 1x a Step touch 2x + V-step L 1x a Turn 160º 

           32 Leg curl L-tep 1x a Grapevine 1x + Mambo 1x a V-step P1x 

 V-step L1x a Turn 160º + Step touch 4x 

          32 Leg curl L-tep 1x a Grapevine 1x + Mambo 1x a V-step P1x 

 V-step L 1x a Turn 160º + Chassee 1x a Knee up 1x 

Metóda pochod a ťuk – March and Tap podľa Markusa Irwina – všetky prvky aerobiku 

učíme najprirodzenejším pohybom, pochodom (march), ktorý spájame s neprirodzeným 

pohybom ťukaním (tap). Každý prvok aerobikovej abecedy rozdelíme na pochod (M) 

a ťukanie (T), ktoré učíme na mieste. Po zvládnutí pohybového rytmu, pohyby umiestnime do 

priestoru. Pochod nahradíme krokmi (stepom) a ťukanie nahrádzame zdvihnutím nohy (lift). 
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Metóda použitia meniča nohy podľa Markusa Irwina – najprv učíme prvok, ktorý nám mení 

nohu z pravej na ľavú. Potom postupne učíme ďalšie prvky bloku naraz na pravú i ľavú stranu 

vždy s využitím meniča nohy. Nepoužívame tap. 

Metoda vkladania – jej podstata spočíva vo vložení novej naučenej časti do už naučenej 

väzby. Využívame ju predovšetkým v kombináciách symetrických a asymetrických blokov. 

Jej výhodou je možnosť vzájomného prekladania jednoduchých väzieb s prekvapivým 

výsledkom čiastočnej alebo úplnej obmeny choreografie. 

Napr.: 

Do už naučenej zostavy: 

8 Side to side 1x, Grapevine 1x, Side to side 1x, Grapevine 1x 

8 Leg curl box 

8 Chacha R 1x, Pivot L 1x, Chacha L 1x, Pivot P 1x 

8 Knee up  repeater 1x 

- vložíme novú, naučenú časť miesto tretej osmičky: 

8 Mambo front a Mambo back 

Metóda zraková – Visual – inštruktor predvádza nový cvik – cvičenci pochodujú na mieste 

a sledujú, čo bude nasledovať. Na pokyn inštruktora začnú cvičiť. Inštruktor má sólo, cvičenci 

pochodujú. 

 

V súčasnosti sa  stretávame s dvojitým typom choreografií: 

Symetrická: obsahuje jeden prvok, ktorý strieda pravú a ľavú končatinu, takže celý blok 

cvičíme zrkadlovo do obidvoch strán. Uplatňujeme ju v posilňovacích typoch aerobikových 

lekcií a v step aerobiku. 

Asymetrická: obsahuje párny počet striedajúcich sa prvkov, časť choreografie cvičíme na 

pravej strane, časť na ľavej, ale tieto časti sú rozdielne. Uplatňujeme ju hlavne na hodinách 

dance aerobiku.  

 

Choreografia by mala vždy zodpovedať stupňu pokročilosti cvičencov a mala by byť 

inštruktorom pripravená na rôznych stupňoch obtiažnosti. V tvorbe choreografií nesmieme 

zabudnúť na princíp „ NO TAPS“ , ktorý vychádza z požiadavky plynulosti cvičenia a 

nadväznosti prvkov, inšpiruje sa najprirodzenejším ľudským  pohybom – chôdzou – ktorej 

základom je pravidelné striedanie pravej a ľavej končatiny. Tento princíp dáva vždy jen jednu 

možnosť, ktorou nohou vykročiť a tím pádom nám odpadá nutnosť neustálej koncentrácie na 

vychádzajúcu končatinu, na úkor správnej techniky a plynulosti pohybov. S princípom „NO 
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TAPS“ súvisí i princíp „ LEG READY“. Ide o pripravenosť končatiny vykročiť. Niektoré 

kroky končia v stoji znožnom, váha tela je rozložená na oboch končatinách a cvičenec sa musí 

sústrediť, ktorou nohou bude vychádzať. Prvky aerobiku môžeme rozdeliť do troch skupín: 

 

a) Nestriedajúce prvky sú tie prvky, keď po ich cvičení pravou končatinou je opäť 

prirodzene pripravená vykročiť pravá (mambo), pokiaľ by sme chceli pokračovať ľavou, 

museli by sme zaradiť ťuknutie, alebo  tap. 

b) Striedajúce prvky sú tie, po ich cvičení pravou nohou je prirodzene pripravená vykročiť 

ľavá a naopak (step knee up), pokiaľ by sme chceli pokračovať stále pravou, museli by 

sme zaradiť tap. 

c)  Neutrálne prvky končia v  stoji znožnom, takže je možné vykročiť pravou i ľavou 

(jumping jack), zaradzujeme ich na koniec blokov a alebo choreografií. 

 

Pri vytváraní (zostavovaní) choreografie by mal inštruktor dbať na vyváženosť: 

- záťaže na pravú a ľavú dolnú končatinu pri symetrickej i asymetrickej choreografii 

- práce paží, ktorá je doplnkom práce dolných končatín (zapájame ju až po úplnom 

zvládnutí práce dolných končatín), zvyšuje intenzitu cvičenia, koordináciu pohybov 

cvičencov, ale nezapájame ju v koordinačne náročných a kombinovaných pohyboch 

- intenzity, kedy by každý inštruktor mal dbať na striedanie málo intenzívnych prvkov 

s veľmi intenzívnymi prvkami a pracovať s intenzitou tak, aby sa stupňovala na konci 

hlavnej časti 

- smerov vpred, vzad, vpravo, vľavo, diagonálne a spájaní prvkov do geometrických 

obrazcov, ako napr.: kruh, trojuholník, štvorec 
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2.4 Motorické učenie v aerobiku 

 

V najširšom slova zmysle chápeme motorické učenie ako proces, ktorého výsledkom 

sú predovšetkým zmeny v úrovni pohybových skúseností, vlastnostiach osobnosti 

a v schopnostiach získané kvality samoregulovať (BELEJ,1994). V podstate ide 

o osvojovanie telesných cvičení, ktorých výsledkom sú zmeny v úrovni pohybových zručností 

i schopností úzko spojené s rozvojom rozumovej, citovej a morálno – vôľovej stránky 

človeka. Dochádza k nim vo vzájomnej interakcii cvičiteľky a cvičeniek, ktorá je veľmi 

rozsiahla a nikdy nesmie byť zúžená len na funkciu predvádzania so strany cvičeniek. Reálny 

pohyb rytmickej gymnastiky  dáva cvičiteľke možnosť všestranne pôsobiť na rozvoj 

osobnosti cvičeniek  za predpokladu, že tento obsah dovedie didakticky interpretovať – t. j. , 

že využíva teoretické poznatky, formy a metódy práce odpovedajúce tomuto obsahu, veku, 

záujmu a zdatnosti cvičeniek, miestnym podmienkam i vlastným možnostiam vykonávania 

pohybu. 

Proces osvojovania pohybových činností má kontinuálny charakter, ale z hľadiska 

identifikácie dosiahnutej úrovne, resp. štúdia v procese učenia ho rozčleňujeme na fázy učenia 

( BELEJ, 1994 ). 

Každé učenie, teda aj motorické je dlhodobým procesom, ktorý prebieha v na seba 

plynulé nadväzujúcich fázach. Motorické učenie zahŕňa  dlhú dobu od vytvárania predstavy 

o pohybe až k jeho dokonalému osvojeniu.  

Prvá fáza - ide o vytváranie pohybovej predstavy a prvé pokusy o vykonanie cviku. 

K úvodu tejto fázy patrí vhodná motivácia cvičeniek k činnosti. U väčšiny cvičeniek je táto 

motivácia spojená s očakávaným pocitom radosti  a uspokojenia s pohybu. Silnou motiváciou 

je rytmicky a emocionálne pôsobiaca hudba alebo snaha o kultivovaný prejav, pohyb. Stála 

výraznejšia je motivácia zdravia, zdatnosti a s ňou súvisiaci motív módnosti, ktorý prináša 

v aerobiku popularizáciu určitého smeru. 

Cvičenky sa zoznamujú s novým pohybom prostredníctvom zmyslových orgánov. Zrakom 

sledujú ukážku, sluchom vnímajú výklad a upozornenia cvičiteľky, rytmus a melódiu hudby. 

Získavajú tiež predstavu o pohybe , ktorú začínajú realizovať vlastnými pokusmi. Pre túto 

fázu je charakteristické, že pohyb je realizovaný s veľkým úsilím, ale malou koordináciou. Je 

to spôsobené aktiváciou svalov, ktoré pre daný pohyb nie sú nutné. Pohybovo menej vyspelé 

cvičenky vynakladajú veľké úsilie na vykonanie rovnakého pohybu v rytme ako cvičiteľka 

a tým sa obmedzuje optimálny rozsah pohybu a jeho funkčnosť. Cvičenky pri rýchlom tempe 
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si základy pohybu neuvedomujú, pohyb imitujú a aktívne sa ho neučia. Túto fázu, ktorá je 

metodicky pre cvičiteľku a cvičenky najnáročnejšia, nemožno urýchliť a vylúčiť z nej aktivitu 

cvičeniek a kontrolu cvičiteľky.  

Druhá fáza – nácvik pohybu, jeho spestrenie a spevňovanie. Charakteristické  pre túto 

je opakovanie pohybu. Výskumom bolo preukázané, že samotné opakovanie bez slovného 

upozorňovania, informovania o chybách a stave nácviku, je menej účinné, predlžuje fázu a 

môže byť u veľa  cvičeniek príčinou trvalé zlého vykonania, čo vyplýva z nepoznania funkcie 

pohybu. Cvičenky sa musia na pohyb sústrediť a prevádzať ho uvedomelo. 

Tretia fáza – zdokonaľovanie pohybu, jeho automatizácia a zameranie na výkon 

a pohybový výraz. Postupným opakovaním so zdokonaľovaním a spevňovaním sa pohyb 

začína automatizovať, nevyžaduje sústredenie pozornosti na priebeh a cvičenky sa môžu 

zamerať na jeho využitie – v aerobiku na súlad pohybu s hudbou, na pohybové stvárnenie 

jednotlivých prvkov, väčšinou inšpirovaných hudbou, na psychické uvoľnenie pri hudbe 

a podobne. K tejto  fáze sa dopracujú cvičenky len pri sústavnom cvičení, a preto je nutné, 

aby cvičiteľky zvažovali, koľko cvikov si môžu cvičenky v danom čase osvojiť. Hľadisko 

kvality musí jednoznačne prevýšiť hľadisko kvantity. 

Štvrtá fáza – dokonalý pohyb, jeho plná automatizácia, využitie v športových 

majstrovstvách a tvorivom pohybovom výraze. Táto fáza dokonale zvládnutého pohybu sa 

v činnosti aerobiku objavuje len ojedinele. Ide už len o súťažnú formu. Ale pre cvičenky 

a cvičiteľky má veľký význam, pretože dokonalý pohyb a jeho sledovanie im prináša divácke 

uspokojenie a súčasne pôsobí ako vzor k ďalšiemu učeniu a tým i k ďalšej kultivácii pohybu. 

 

 
2.5  Výber hudby 

 
Základným a určujúcim elementom celej lekcie je hudba, ktorá núti cvičenca pohybovať 

sa, cvičiť v jej rytme, čím pôsobí na rozvoj rytmických schopností. Vplýva na duševný stav 

cvičiacich a motivuje k lepšiemu výkonu. U väčšiny cvičebných jednotiek pohyb súvisí 

s rytmom hudby, avšak v niektorých prípadoch nemusí určovať rytmus cvičenia, ale môže 

navodzovať atmosféru a vytvárať príjemnú zvukovú kulisu. Hudba určená na aerobik má 

pravidelnú formu, nevyskytujú sa v nej nepravidelnosti, aby pohyb a jeho učenie mohlo byť 

plynulé a neprerušované.  

Pri popise jej štruktúry používame nasledujúce pojmy: 
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a) Počítacia doba - beat je najmenšia časová jednotka tzv. fráza. Doby sa delia na prízvučné 

(ťažké, silnejšie, nepárny) a neprízvučné (ľahké, párny, nasledujúce za prízvučnou).  

b) Takt sa skladá zo série prízvučných a neprízvučných dôb. Hudba na aerobik má väčšinou 

štyri doby, čo označujeme ako štvorštvrťový takt, čo znamená, že obsahuje štyri štvrťové 

noty v každom takte. 

c) Fráza sa skladá z najmenej dvoch hudobných taktov, čo znamená z  ôsmich  dôb. 

V aerobiku sa najčastejšie používa spojenie štyroch fráz, tzv. blok, tj. tridsať dva dôb, pri 

ktorom sa najlepšie tvorí choreografia. 

d) Tempo sa udáva v beatech, alebo v úderoch za minútu. Je označované skratkou BPM = 

beat per minute. 

e) Sila hudby, alebo hlasitosť hudby by v priebehu cvičenia nemala presiahnuť deväťdesiat 

decibelov. Mali by sme zvoliť takú hlasitosť, aby zodpovedala veľkosti cvičebného 

priestoru, počtu cvičiacich a priebehu hodiny (použiť nižšiu hlasitosť pri učení nových 

prvkov, vyššiu v závere aerobného bloku, tichšie pri strečingu). 

f) Popularita hudby – inštruktor by mal brať do úvahy, čo majú cvičenci radi a k čomu majú 

kladný vzťah. 

g) Dynamická a inštrumentálna hudba nám pomôže navodiť dobrú náladu a dodá nám 

energiu . 

Doporučené tempo hudby k rôznym druhom aerobiku a jednotlivým častiam hodiny: 

Rozcvičenie               -   Warm up       128 – 136 bpm 

Nízky aerobik           -   Low impakt   128 – 152 bpm 

Mix  aerobik             -   Low – high    140 – 152 bpm 

Vysoký aerobik         -   High impakt  140 – 160 bpm 

Posilňovanie             -   Floorwork     112 – 128 bpm 

Ukľudnenie               -   Cool down     112 – 128 bpm 

V súčasnej dobe existuje mnoho renomovaných firiem, ktoré sa špecializujú na hudbu 

pre cvičebné lekcie 

 

 

 
2.6  Osobnosť inštruktora aerobiku          

 Osobnosť inštruktora predstavuje individuálnu jednotu všetkých biologických 

a psychických vlastností človeka, ako aj jeho motívov a prežívania, Ak chce mať inštruktor 

úspech, musí mať talent, vedieť motivovať, vrodené pohybové predpoklady, nutnú dávku 
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prirodzeného a zdravého exhibicionizmu, trochu odvahy a herectva. Osobnosť je čiastočne 

ovplyvnená a podmienené geneticky, napr. temperamentom, ktorý považujeme za relatívne 

stabilný rys osobnosti. Nie je možné ho zmeniť, ale je možné ho regulovať. 

 Osobnosť inštruktora sa neustále vyvíja a pokiaľ sa ďalej vzdeláva a premýšľa o svojej 

činnosti, zdokonaľuje tým nie len svoje pohybové zručnosti, ale celé svoje pedagogické 

pôsobenie. Mal by mať vedomosti z anatómie, fyziológie, biomechaniky, hygieny, zdravej 

výživy, regenerácie, psychológie a metodiky.  Od inštruktora sa vyžaduje, aby bol príjemný, 

schopný vytvoriť príjemnú atmosféru na hodine, musí vedieť nadviazať kontakt s cvičiacimi. 

Byť lektorom neznamená „iba vedieť cvičiť“. Tento proces dynamiky je zreteľný najmä 

vtedy, ak osobnosť inštruktora posudzujeme prostredníctvom niektorých sociálnych rolí.     

Zásady vystupovania inštruktora na hodine: 

                 -   pred hodinou sa pozdraví a predstaví, popíše stručný obsah a náplň           

                     cvičenia 

                  -   na hodinu chodí na čas, hudbu má pripravenú vopred 

                  -   hudbu nepúšťa príliš nahlas, pokyny musia počuť všetci 

                  -   je čisto a vkusne oblečený 

                  -   skontroluje odev aj cvičencov aby nedošlo k úrazu 

                  -   nepracuje bez prípravy, na cvičencov pôsobí pozitívne a profesionálne 

                  -   udržuje s klientmi neustáli očný kontakt, usmieva sa 

                  -   motivuje hlasom a celým telom primerane gestikuluje 

                  -   technika cvičenia musí byť presná 

                  -   cvičenie s hudobným  sprievodom musí byť bezchybné 

                  -   dôležitá je korekcia pohybov cvičencov a správnosť spojenia   

                       cvičenia s hudbou     

 

Každá správne vytvorená choreografia musí rešpektovať štruktúru hudby , ktorá je 

určená na aerobik, mala by byť prehľadná, jasná, zaujímavá, motivujúca a mala by spĺňať 

zdravotné kritéria, kritéria rozvoja koordina čných - rytmických, ale aj kondičných 

schopností. Mala by byť vhodná pre širokú verejnosť, ale aj pre rôznych športovcov. 

Vytvárať choreografie podľa druhu a potrieb jednotlivých športov, trénerov si vyžaduje 

osobité majstrovstvo cvičiteľa. 
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2.7  Bezpečnosť pri cvičení  

Cvičebná lekcia aerobiku musí byť pre všetkých cvičencov bezpečná, preto musí 

inštruktor dodržiavať určité podmienky: 

a) Vlastniť profesionálny alebo cvičiteľský certifikát,  akreditovaný Ministerstvom 

školstva, ktorý zaručuje, že inštruktor získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti 

z oblasti anatómie, fyziológie, prvej pomoci a všetko, čo je nevyhnutné k tomu, aby bolo 

cvičenie vhodné, bezpečné a cvičebné jednotky vedené na odbornej úrovni . 

b) Inštruktor by mal poznať svojich zverencov po stránke fyzickej i psychickej, mal by 

poznať ich potreby, priania a možnosti. Znalosť zdravotného stavu je veľmi dôležitá. Pre jeho 

zistenie väčšinou zostavujeme jednoduchý dotazník PAR-Q dotazník pre osoby od 15 do 69 

rokov  (Blahušová,E., 2003,) ktorý by mal každý vyplniť ešte pred tým, než začne cvičiť 

(Tab.2.7.1). 

Tab.2.7.1 : PAR-Q dotazník preosoby od 15 do 69 rokov.  

(Blahušová,E. Aerobic Professional Manual. Praha, 2003.) 

 
1.Povedal Vám niekedy lekár, že máte problémy so srdcom a mali by ste sa    

   venovať iba  takým pohybovým činnostiam, ktoré Vám odporúča? 

2. Cítite pri pohybovej činnosti bolesť v hrudníku? 

3. Pocítili ste za posledný mesiac bolesť v hrudníku aj bez pohybovej činnosti? 

4. Strácate rovnováhu z dôvodov závrate, alebo ste niekedy stratili vedomie? 

5. Máte problémy s kĺbmi, alebo a  kosťami (bolesťami chrbtice, kolien,  

    bedrových kĺbov) a stav sa zhoršuje pri cvičení, alebo pohybe? 

6. Predpisuje Vám lekár lieky na krvný tlak alebo srdce? 

7. Poznáte nejaký iný dôvod, prečo by ste nemali cvičiť? 

Pokiaľ ste odpovedali ÁNO na niektorú z vyššie uvedených otázok,  poraďte sa 

pred začatím športovej činnosti s lekárom, akú pohybovú aktivitu môžete 

vykonávať. Pokiaľ ste odpovedali NIE na všetky vyššie uvedené otázky, môžete 

sa zapojiť do pohybovej činnosti. Začnite zvoľna, postupne pridávajte intenzitu 

cvičenia podľa odporúčania inštruktora. Pokiaľ sa Váš zdravotný stav negatívne 

zmení, povedzte  to svojmu inštruktorovi.  

Meno:                        Dátum:                       Podpis:                   Svedok: 

 

c) Vedieť vybrať cviky a prispôsobiť ich úrovni cvičencov. 

d) Vedieť technicky správne ukázať cvičenia a vedieť opraviť chyby. 
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e) Naučiť cvičenca merať a kontrolovať pulzovú frekvenciu. 

f) Poznať základy hudobnej teórie. 

g) Vedieť správne používať verbálnu a neverbálnu komunikáciu. 

h) Zaistiť dostatočnú bezpečnosť priestoru, kde prebieha cvičenie. 

i) Zaistiť dostatočnú bezpečnosť cvičebných pomôcok (kontrola náčinia  pred každou   

    lekciou) 

 

 

Faktory ovplyvňujúce bezpečnosť pri cvičení : 

 

a) Teplota 

Teplota prostredia, či už vo fitcentre, telocvični či vonku zohráva dôležitú úlohu. Cvičenie 

v zime môže byť osviežením, pokiaľ sa oblečieme do niekoľkých tenkých vrstiev, ktoré 

môžeme v priebehu cvičenia, podľa potreby kedykoľvek  odkladať alebo obliekať. 

Cvičenie pri vyšších teplotách je pre organizmus náročnejšie. Čím vyššia je teplota okolia, 

tým väčší  je úbytok tekutín. Telo sa môže prispôsobiť teplu, ale nie dehydratácii, ktorá 

pri cvičení v teple postupne narastá a dochádza k prehriatiu organizmu. Mierny stupeň 

prehriatia sa prejavuje únavou, podráždenosťou, bolesťou hlavy a pocitom svalovej 

bolesti. Niekedy môže dôjsť ku svalovým kŕčom. Preto odporúčame piť veľa tekutín pred 

cvičením, v jeho priebehu i po ňom, sledovať (pokiaľ je možnosť) svoju hmotnosť pred a 

po cvičení. Vhodné je taktiež nosiť čo najmenej oblečenia, aby sa mohol pot odparovať a 

ochladzovala sa koža. 

 

b) Pretrénovanie 

K pretrénovaniu môže pri cvičení dôjsť z niekoľkých príčin. Je spôsobené príliš malým 

príjmom potravy, nedostatočným odpočinkom, alebo príliš veľkým zaťažením organizmu 

športom. Pretrénovanosť sa môže objaviť ako u zdatných, tak u nezdatných jedincov. 

K príznakom pretrénovanosti patrí ospalosť a únava, náhle zníženie hmotnosti, zhoršenie 

výkonnosti, nechutenstvo, nespavosť, bolesť vo svaloch a kĺboch, nervozita  a depresie. 

Môžu sa taktiež objaviť črevné problémy. Pokiaľ dôjde k pretrénovaniu, je potrebné 

znížiť intenzitu cvičenia, predĺžiť dobu odpočinku, alebo vynechať na niekoľko dní 

akýkoľvek druh športovej aktivity. Preťaženie organizmu sa najčastejšie objavuje 

v hlavnej časti lekcie aerobiku. Aké signály, prejavy by mal inštruktor rozpoznať a ako by 

na ne mal reagovať sú uvedené v tabuľke 2.7.2. 
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Tab. 2.7.2 : Reakcia na signály organizmu pri preťažení v aerobnej časti lekcie. 

(Blahušová,E. Aerobic Professional Manual. Praha, 2003.) 
 

Prejav Reakcia inštruktora 

Závrate, bolesti hlavy, strata 

koordinácie, studený pot, zodrávanie, 

slabosť. 

Zastavíme cvičenie, sadneme si na 

stoličku, predkloníme sa a dáme si 

hlavu medzi nohy, pokiaľ príznaky 

nevymiznú. 

Zle „od žalúdka“. Znížime intenzitu cvičenia a venujeme 

dostatok času zahriatia v úvode a 

ukľudneniu na konci lekcie. 

Únava, nespavosť. Znížime intenzitu cvičenia. 

„Lapanie po dychu“. Znížime intenzitu cvičenia. 

Pichanie v boku. Spomalíme cvičenie, zámerne a 

zhlboka dýchame až do vymiznutia 

príznakov. 

Pretrvávajúca  bolesť v bedrovej  časti 

chrbtice. 

Skontrolujeme správne prevedenie 

cvikov. 

Pretrvávajúca  bolesť v kolenách. Skontrolujeme, či pri  podrepoch 

máme chodidla paralelne a na šírku 

bokov . 

Pretrvávajúca  bolesť v ramennom 

kĺbe. 

Všetky pohyby cvičíme vedeným, 

pomalým, kontrolovaným pohybom 

v optimálnom rozsahu. 

„Nenormálna“ srdečná činnosť  

(búšenie na prsiach, tlak v strede 

hrudníka, nepravidelný pulz) 

Okamžite prestaneme cvičiť, pomaly 

sa prechádzame než sa pulzová 

frekvencia vráti do normálneho stavu a 

zájdeme k lekárovi. 

 

c) Držanie tela 

Správne držanie tela je často podceňované, alebo chápané obmedzene iba ako estetická 

záležitosť držania hlavy a chrbta. V bežných situáciách si často nevšímame držanie tela. Nie 

je to správne, pretože takto nechtiac napomáhame vytvárať chybný návyk, ktorý často môže 

spôsobiť trvalé deformovanie. 
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          Držanie tela je vzájomná poloha končatín, trupu a hlavy, ktorú človek zaberá v danej 

polohe alebo pri pohybe v  určitom čase. Je to vlastne pohybový návyk, ktorý sa formuje, 

zdokonaľuje, pričinením každej osoby, ale i prostredia. Správne držanie tela je dynamický 

pojem, ktorý v sebe nezahrňuje len vzájomné vzťahy jednotlivých častí tela v stoji, ale tiež 

správne využívanie svalstva v pokoji i v pohybových väzbách, uvádzať do činnosti len svaly 

nutné pre pohyb, regulovať ich napätie i uvoľnenie v súlade s funkčnými, zdravotnými 

a estetickými požiadavkami.  

           

  Obr. 2.7.1:  Ochabnuté držanie tela                                 Obr. 2.7.2: Skoliotické držanie tela      

 

 

 

 

 

 

 

Správne držanie tela  vytvára optimálne podmienky pre prácu vnútorných orgánov 

a umožňuje antagonistickým svalovým skupinám zotrvávať v tonickej rovnováhe. 

Vzpriamená postava sa stala špecifickým prejavom ľudskej motoriky, ale nie každé 

vzpriamené držanie tela je automaticky správne. Správne znamená optimálny stav dynamickej 

rovnováhy funkcií pohybového a podporného aparátu v priamom vzťahu k dobrej činnosti 

vnútorných orgánov a nervového systému. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 




