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1   RYTMICKÉ    SCHOPNOSTI    V   TAXONÓMII  KOORDINAČNÝCH   SCHOPNOSTÍ 

  

     Problematike štruktúry koordinačných schopností sa venovalo veľa autorov. Preto existujú aj 

rôzne názory na ich delenie. 

     Analyzovali sme publikované štruktúry koordinačných schopností v prácach týchto autorov: Belej 

(1994, 2001), Čelikovský (1982), Dobrý (1982,1983), Dovalil (1986), Dovalil  et al. (1992, 2002), 

Juřinová – Stejskal (1987), Kasa (1991,1995, 2001, 2002), Měkota (2000), Strešková (2003), Sýkora 

(1989), Šimonek (1984, 1993, 1995), Šimonek ml. (2002, 2003).  Počet koordinačných schopností 

uvádzajú rôzny a nepoužívajú ani rovnaké termíny na ich pomenovanie. 

     Niektorí autori Čelikovský 1973; Juřinová – Stejskal 1987; Sýkora 1989; Tupý et al. 1989; 

Šimonek 1984, 1997; Šimonek ml. 1998; Doležajová - Lednický 2002; Rychtecký – Fialová 1997; 

Kasa 2003; Belej – Junger 2006, vo svojich prácach uvádzajú  5 tzv. základných koordinačných 

schopností. 

Ide o tieto koordinačné schopnosti: 

1) reakčná schopnosť, 

2) rovnováhová schopnosť, 

3) kinesteticko – diferenciačná schopnosť, 

4) orientačná schopnosť, 

5) rytmická schopnosť. 

Koordinačné schopnosti nie sú späté s energetickým systémom, predovšetkým sa vyznačujú 

zvýšenými nárokmi na jednotlivé analyzátory a centrálny nervový systém. Ide o vykonávanie 

pohybovej činnosti čo najúčelnejšie, z hľadiska času a priestoru, v súlade s poznatkami 

o motorickom učení. Prakticky si osvojujeme široké spektrum pohybových zručností a tým 

rozvíjame vnímanie pohybov, ich prispôsobovanie, rýchlosť ich vykonania a formácie pohybových 

vzorcov. To zaraďuje koordinačné schopnosti  medzi dôležitú súčasť tréningového plánu a preto je 

potrebné im venovať náležitú pozornosť.   

     Autori Belej – Junger (2006) na základe teoretických východísk rôznych svetových i domácich 

autorov dospeli k nasledujúcemu členeniu koordinačných schopností, kedy uvádzajú štruktúru 9 

koordinačných schopností: 

o rovnováhové schopnosti, 

o reakčné schopnosti, 

o kinesteticko – diferenciačné schopnosti, 

o priestorovo – orientačné schopnosti, 

o rytmické schopnosti, 

o frekvenčné schopnosti, 

o koordinačné schopnosti spájania pohybov, 
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o koordinačné schopnosti prestavby pohybov, 

o motorická učenlivosť (docilita). 

 

K hierarchickému usporiadaniu základných koordinačných schopností podľa Hirtza (1982) sa 

prikláňa aj Kasa (2001). Usporiadanie týchto schopností uvádzame na Obr .1  

 

 
Obr. 1   Usporiadanie základných koordinačných schopností (Hirtz 1982) 

 

 

Měkota – Novosad (2005) uviedli tézy, ktorými sa pokúsili vyjadriť  podstatu koordinačných 

schopností : 

 vnútorne sa vyznačujú percepčnými, kognitívnymi a vnemickými operáciami príjmu, 

spracovania a uchovávania informácií, 

 sú integrované, obsahujú aj energetické, motivačné a emocionálne súčasti, 

 môžu pôsobiť len v jednote so schopnosťami kondičnými, 

 opakovaným prekonávaním koordinačne podobných nárokov sa upevňujú a rozvíjajú 

v predmetnej praktickej činnosti. 
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  Ďalej uvádzame štruktúru členenia koordinačných schopností, ktoré sú podľa Raczeka (1990 ) 

informačné - determinované procesmi riadiaco-regulačnými na Obr.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Obr. 2  Štrukturálny popis koordinačných schopností 

(Raczek  1990) 

 

Sumarizácia 

„Prikláňame sa k názoru Měkotu (2000), ktorý štruktúru koordinačných schopnosti považuje 

za celostnú, pri rozlíšení jednotlivých schopností či nadschopností nejde o rozdiely disjunktívne, ale 

len o typové diferencie, určené na základe dominantných komponentov. 

 Jednotlivé schopnosti“ sú navzájom prepojené a ovplyvňujú výslednú pohybovú činnosť 

človeka. Napríklad flexibilita nám umožňuje vykonať pohyby v danom rozsahu, kondícia zvyšuje 

zdatnosť, rýchlostnými schopnosťami skrátime reakčný čas medzi podnetom a vykonaním 

jednotlivých pohybových úloh a rytmická schopnosť sa objavuje vo veľkej väčšine činností človeka, 

i keď si to vôbec neuvedomuje. 

„Myslíme si, že  zvlášť neenergetické krytie a zameranosť na centrálnu nervovú sústavu 

odlišuje koordinačné schopnosti od ostatných. Koordinačné schopnosti pôsobia komplexne 

a navzájom sú prepojené. Na základe teoretických poznatkov a praktických skúseností konštatujeme, 

že v súčasnej dobe nie je výskum zameraný na vytváraní (hľadaní) nových koordinačných 

schopností, ale sa skôr sústreďuje na vzťahy medzi primárnymi koordinačnými schopnosťami 

a hľadá vzájomné súvislosti medzi jednotlivými podschopnosťami.  

„Výraz koordinácia  znamená podľa Hirtza (1985) nastoľovať, alebo vnášať poriadok. 

V pohybovej koordinácii to znamená zladiť jednotlivé pohyby, aby vytvorili harmonicky pôsobiaci 

celok. Človek neustále mení svoju pozíciu v priestore a pohybom prispôsobuje rovnováhu. Reaguje 

na prichádzajúce signály v správnom časovom okamihu tak, aby boli pohyby presné a dosiahol nimi 
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vytýčený cieľ. V športe prispôsobujeme činnosť podľa meniacich sa podmienok, podľa činnosti 

súpera a na základe situácie vnášame do pohybu určitý poriadok. V aerobiku napríklad 

prispôsobujeme pohybovú aktivitu hudbe a môžeme konštatovať, že tým rozvíjame rytmické 

schopnosti  Preto aj v našej práci sa zameriavame na uvedený problém rozvoja rytmických 

schopností, ktorý by sme chceli svojimi získanými poznatkami ozrejmiť.“  

  

1. 1    Charakteristika rytmických schopností 

 

V starej gréckej literatúre sa nachádza najstaršia zmienka o rytme pohybu tela. Slovo rhytmos 

je tu vyjadrené v preklade slovom „prúd, tok, smer vodnej dráhy, morské vlny“, pravidelný pohyb. 

Neskôr bol význam slova rytmus vysvetľovaný ako plynutie akéhokoľvek rýchleho pohybu, teda tu 

môžeme zaradiť aj tanečný pohyb, beh alebo chôdzu. Na základe týchto vyjadrení získava slovo 

rytmus určitý znak pravidelnosti a podstatu dnešného významu (Lindtnerová - Krošláhová 1984). 

Pojem rytmické schopnosti (lat. rhytmo posse, resp. rhythmo - rytmus, posse – byť schopný) 

je v anglickom jazyku vysvetľovaný ako rhythmic abilities, v nemeckom rhythmischen 

kompetenzen, francúzskom compétences rythmiques, v poľskom zdolności rytmicznych a v ruskom 

jazyku  ritmičeskije navyky.  

Čelikovský (1973) zaradil do oblasti obratnostných schopností ako jednu z čiastkových 

schopností reguláciu rytmu a frekvencie pohybu. Rytmus pohybu sa prejavuje pri vykonávaní 

jednoduchých, alebo zložitých pohybov, ako aj pri cyklických a acyklických pohyboch. Schopnosť 

pohyb rytmizovať má významný vplyv na kvalitu a úspornosť telesných pohybov. Zrejme ide 

o pohybovo ekonomický princíp a preto je nevyhnutné, aby sa neustále zdokonaľoval. V niektorých 

druhoch športu napr. rôznych druhov behu nie je otázka rytmu natoľko významnou záležitosťou, ako 

napr. pri cvičení na hrazde. Zostava je zložená z cyklických a acyklických pohybov v rôznom tempe 

a rytme, preto je otázka nácviku rytmu pre cvičenca výrazne náročná. 

Měkota (1983) uvádza, že rytmické schopnosti vystihuje a vyjadruje rytmus nachádzajúci sa 

v určitom pohybovom akte, alebo je daný vonkajším podnetom. Podrobnejšie ho vnímame ako 

časovo – dynamické členenie pohybu a rytmickú predlohu využívame ako predlohu pre riadenie 

vlastného pohybu. Jedná sa o rozdelenie pohybu do rozoznateľných rytmických celkov 

prostredníctvom akcentov a tým vytvoreniu typického časovo – dynamického priebehu pohybu. 

Poukazuje, že pohybový rytmus je komplexným a viacrozmerným znakom. V svojich publikáciách 

konštatuje, že väčšina autorov na prvé miesto zaraďuje časovú dimenziu, na druhé miesto dimenziu 

dynamiky. Za ďalšie zložky, ktoré ovplyvňujú rytmus sú považované opakovanie a nadväzné 

zoskupovanie elementov. 
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Časová dimenzia.“ 

„Pohybový rytmus je špecifické, charakteristické časové usporiadanie motorického aktu, 

pripadne pohybovej operácie či aktivity. Ak vnímame pohybový akt ako proces, potom sa toto 

časové usporiadane vzťahuje na čiastkové procesy, ktoré sú v motorickom akte navzájom prepojené. 

Ak nazveme tieto čiastkové procesy fázami, potom ide  o časové usporiadanie čiastkových fáz, 

z ktorých niektoré sú zdôraznené (akcentované)“ (Měkota 1983).  

Najlepšie to vysvetlíme na príklade napr. pri jednonožnom výskoku po troch krokoch na štyri 

doby, kedy ide o časové relácie medzi jednotlivými krokmi, a akcent dáme na  posledný krok, po 

ktorom nasleduje výskok. Pri časovom členení hovoríme o dobách, napr. o rytme chôdze, ktorý je 

dvojdobý – tzv. dvojkrok, tento je možné rozdeliť na dve doby. Veľa činností sa vykonáva 

v monotónnom rytme, kedy sú časové odstupy medzi jednotlivými časťami rovnaké. Vyskytuje sa to  

aj pri prvkoch nízkeho aerobiku, z ktorých vytvárame choreografie. Hoci sa hudba v priebehu lekcie 

postupne zrýchľuje nedochádza tam k zmenám medzi jednotlivými časovými úsekmi hudby. Pokiaľ 

rozoznávame zmenu časových odstupov, kde dochádza ku spomaľovaniu či zrýchľovaniu, hovoríme 

o časovej nestabilnosti, ktorá sa vyskytuje napr. v modernom tanci, alebo pri tanečnom aerobiku.  

 

Dynamická dimenzia.“ 

„Dynamikou rozumieme silu a odstupňovanie sily svalových sťahov, ktoré sa  premietajú do 

čiastkových pohybov, alebo pohybových elementov (samozrejme za účasti opory, náradia, partnera, 

atď.)“ (Měkota 1983). Charakteristickým pojmom je akcentovanie, teda striedanie napätia a 

uvoľnenia svalov, ktoré vyvoláva pohybové impulzy. Pre hospodárne vykonanie pohybu je veľmi 

dôležité striedanie napätia a uvoľnenia. Vznikajú tak doby neakcentované a akcentované, ktoré napr. 

v aerobiku zvýrazníme podupom, výskokom atď.  

 

Opakovanie.“  

Opakovanie podobného je vlastne rytmus. Nemusí sa  opakovať celý cyklus, ale iba niektoré 

časti, podobné elementy. Preto pri opakovaní nehovoríme iba o pohyboch cyklických, ale i 

acyklických. Nesprávne sú niekedy označované za pohyby nerytmické. V tomto prípade by sa mohol 

radšej používať nesprávny rytmus, alebo chybný, rytmický pohyb. Keď povieme, že je pohyb 

rytmický, myslíme tým, že je správny. Každý pohyb má svoje dynamicko-časové členenie, teda má 

svoj rytmus. Pre aerobik je práve tento faktor na rozvoj rytmických schopností špecifický. Pri 

nácviku a precvičovaní choreografie sa veľmi často uplatňuje práve metóda opakovania. 

 

Zoskupovanie. „ 

Pod zoskupovaním rozumieme združovanie izolovaných elementov (prvkov, pohybov) do 

jedného celku a vytváranie figúr – rytmických vzorcov. Cvičenec, ktorý sa učí nový pohyb, alebo 
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prvok využíva tieto vzorce. V aerobiku používame  pyramídovú metódu, ktorej podstata spočíva 

v zoskupovaní prvkov do tzv. blokov. Často práve od ich pochopenia závisí úspech či neúspech 

učenia. Rytmické vzorce sa skladajú z usporiadania akcentov, môžu byť použité akusticky ako 

predlohy pre vykonávanie pohybu. V aerobiku je predlohou rytmu hudba. Väčšina testov rytmických 

schopností je založená na princípe rozpoznávania a reprodukovania rytmických vzorcov.  

 

V novšej publikácií rytmické schopnosti definujú Měkota - Blahuš (1983) ako schopnosti 

vystihnúť a vyjadriť rytmus daný z vonku, alebo obsiahnutý v samotnej pohybovej činnosti. 

Autori rozlišujú medzi schopnosťou rytmickej percepcie a schopnosťou rytmickej realizácie. Každý 

jednotlivec má rozdielne vyvinutú schopnosť rytmickej percepcie, pretože každý lepšie či horšie 

vníma a rozlišuje rytmické vzorce prijímané akusticky, opticky, alebo taktilne. Uvádzajú, že nie 

každý kto citlivo vníma, je schopný rytmus reprodukovať (napr. vytlieskavaním, vydupávaním, 

vyťukávaním). Na základe uvedených skutočností považujú za potrebné od  pohybového rytmu 

odlíšiť príbuzné pojmy tempo a takt. 

     Rytmické schopnosti  charakterizuje Šimonek ml. (1998) ako jednu z koordinačných schopností 

umožňujúcu športovcovi presne realizovať zadaný (vonkajší) rytmus (hudba, metronom, počítanie) 

v pohybovej činnosti, adekvátne ho meniť v súlade so zmenami podmienok, ako aj nájsť optimálny 

a účinný vnútorný rytmus, ktorý umožňuje športovcovi dosiahnuť najvyššiu efektívnosť pohybovej 

činnosti. Každý pohyb športovca charakterizuje osobitá rytmická štruktúra, ktorá odráža svojrázne 

spojenie časových a priestorových charakteristík pohybov. 

     Šimonek ml. (2002) sa prikláňa k definícii rytmických schopností podľa Hirtza (1985) a uvádza, 

že ide o schopnosť vystihnúť a napodobniť časové a dynamické členenie pohybu. Spravidla ide 

o prispôsobenie pohybu zadanému (vonkajšiemu) rytmu  alebo nájdenie optimálneho a účelného 

vnútorného rytmu, umožňujúceho dosiahnuť najvyššiu efektívnosť pohybovej činnosti. K rytmickým 

schopnostiam pričleňuje aj schopnosť vedieť sa prispôsobiť pohybovému rytmu iných,  meniť 

rytmus podľa potreby, vnútiť rytmus súperovi, atď. 

     Rytmus pohybu je často rozhodujúcou schopnosťou pri vykonávaní jednoduchých či zložitých 

cyklických a acyklických pohybov. Kasa (2002) uvádza, že niektorí autori považujú rytmus za 

„pohybovo ekonomický princíp“. Úroveň schopnosti rytmizovať má zrejmý výrazný vplyv na 

kvalitu a úspornosť telesných   pohybov, preto rytmickú schopnosť  treba neustále zdokonaľovať. 

Vnútorný základ rytmických schopností tvorí striedanie svalového napätia a uvoľnenia a zároveň 

procesy podráždenia a útlmu. 

     Rytmické schopnosti podľa Drobčovej (1987) zaujímajú dôležité miesto v procese motorického 

zdokonaľovania. Uvádza, že je to schopnosť prispôsobiť pohyby danému vonkajšiemu rytmu, ktorý 

sa uplatňuje v pohybovej činnosti a súvisí s intelektovými a hudobnými predpokladmi. 
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     Rytmické schopnosti sú veľmi dôležité z hľadiska rýchleho a presného osvojenia pohybových 

zručností. Odrážajú sa v presnosti takých charakteristík pohybov ako rýchlosť, frekvencia, striedanie 

napätia a uvoľnenia (Stronczyński – Starosta 1998). 

     Kasa (2002) definuje  rytmické schopnosti  ako predpoklad prispôsobiť pohyby vonkajšiemu 

alebo vnútornému rytmu. 

     Podľa Beleja -  Jungera (2006) rytmické schopnosti sú založené na zachytávaní, 

zapamätúvaní, znovu   vytvorení a realizovaní časovo – dynamickej štruktúry cyklických 

a acyklických pohybov. Prejavujú sa v prispôsobení pohybov do daného tzv. „vonkajšieho 

rytmu“, alebo vo vytvorení vlastného zámerného tzv. „vnútorného rytmu“. Nemenej dôležitý je 

rozvoj schopnosti prispôsobovať vlastný naučený rytmus požadovanému vonkajšiemu rytmu. 

Vo výkonnostnom športe dominuje vonkajší rytmus, ktorý  je špecifický pre každú športovú 

disciplínu, poznáme ho pod názvom špecifický „rytmický vzorec“. Podľa ich názoru najčastejším 

kritériom rytmickej schopnosti je presnosť a opakovateľnosť zadaného vonkajšieho rytmu a tiež 

zámerného vlastného rytmu. 

     Frekventovaný pojem rytmické schopnosti používajú napr. Belej (2001), Belej – Junger (2006), 

Měkota – Blahuš (1983), Čelikovský (1982), Dovalil (1986), Dovalil et al. (1992, 2002), Sýkora 

(1989), Šimonek (1995), Šimonek ml. (2002), Kasa (2003), Strešková (2004) a iní.. 

     Menej frekventovaný je pojem schopnosť regulácie rytmu  a frekvencie pohybu (Šimonek ml. 

2003; Strešková 2003). 

 

Sumarizácia 

     Z vyššie uvedeného je zrejmé, že rytmické schopnosti sú využívané v každej pohybovej činnosti, 

či už ide o bežnú dennú činnosť, telovýchovnú a športovú činnosť, alebo vrcholové športové výkony. 

Rytmické schopnosti sú nevyhnutné pri usporiadaní priebehu pohybu, dávajú mu určitý „poriadok“ – 

časová dimenzia a tzv. náboj, iskru – dynamická dimenzia. 

     Měkota (1983) „uvádza členenie medzi rytmickou percepciou a rytmickou realizáciou, ale 

nepoukazuje na závislosť medzi týmito schopnosťami. Priamo uvádza, že nie každý kto „rytmus“ 

počuje, ho dokáže aj reprodukovať pohybovou činnosťou.“  

 

1.2    Charakteristika pojmov súvisiacich s problematikou  rytmických  schopností 

 

     S problematikou rytmických schopností súvisia i niektoré príbuzné pojmy ako napr. rytmus, 

pohybový rytmus (rytmus pohybu), hudobný rytmus, rytmizácia pohybu, rytmická pohybová výchova, 

rytmická gymnastika a pod. 

Uvádzame ich stručné charakteristiky: 
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Měkota (1983) tvrdí, že pohybový rytmus je komplexným a viacrozmerným znakom. V svojich 

publikáciách uvádza, že väčšina autorov na prvé miesto zaraďuje časovú dimenziu, na druhé miesto 

dimenziu dynamiky. Za ďalšie zložky, ktoré ovplyvňujú rytmus sú považované opakovanie 

a nadväzne zoskupovanie elementov. 

Ak zhrnieme hore uvedené skutočnosti, môžeme konštatovať, že pohybový rytmus je daný 

členením a usporiadaním jednotlivých elementov pohybu, dôrazov do jedného celku. 

     Pre pohybový rytmus (Měkota – Blahuš 1983) je dôležité časové usporiadanie pohybových 

aktov, ktoré sa prejavujú v dynamike pohybových prejavov a najviac i v priestorovo – časovom 

priebehu pohybu. Podľa nich je rytmus dôležitým štrukturálnym znakom nielen cyklického, ale 

i každého acyklického pohybu. 

     Šimonek - Zrubák a kol. (1996) pri charakteristike rytmických schopností uvádzajú, že je to 

schopnosť vystihnúť určený rytmus a metodicky ho reprodukovať, ako aj realizovať rytmus pohybu 

zvnútornený vo vlastných predstavách vo vlastnej pohybovej činnosti. Ide o vnímanie akustického, 

ale aj vizuálne zadávaného rytmu, ktorý sa prenáša do  pohybovej činnosti. Aj keď dominujú 

akustické a vizuálne informácie, nesmieme podceňovať ani taktilné a kinestetické informácie. 

V mnohých športoch sa rytmus z vonka neudáva a tu zohráva veľký význam  model 

„zvnútornený“ ako pohybová predstava pre zvládnutie a zdokonaľovanie pohybovej činnosti 

s účelným pohybovým rytmom.  

     Stupeň prejavu rytmickej schopnosti sa odzrkadľuje v schopnosti prispôsobiť sa pohybovému 

rytmu, ale aj ako  každá takticky podmienená zmena rytmu.  

     Strešková (2004) považuje rytmus pohybu  za často rozhodujúcu schopnosť pri vykonávaní 

jednoduchých i zložitých cyklických a acyklických pohybov. Podľa jej názoru ide o „pohybovo 

ekonomický princíp“. Úroveň schopnosti rytmizovať   má zrejmý vplyv na kvalitu a úspornosť 

telesných pohybov. Z biologickej stránky sa rytmus javí ako snaha organizmu hospodárne deliť 

energiu, zosúladiť všetky svoje vnútorné prejavy a podriadiť ich zákonitostiam a úlohám, ktoré 

naňho kladie život. Vo všeobecnosti  hovoríme o rytme v širšom a užšom slova zmysle. V širšom 

význame ide o ročný, mesačný, týždenný alebo denný rytmus. V užšom slova zmysle ide o pohyb, 

hovoríme teda o rytme pohybovej činnosti v konkrétnom športovom odvetví. Strešková (2004) 

rozlišuje individuálny rytmus a skupinový rytmus,  napr. pri pódiových skladbách. Uvádza, že 

typické pre rytmický pohyb je fázovitá zmena vo forme zvratu. Vytváranie fáz sa vzťahuje na čas, 

priestor a silu. V športovej motorike, je na rozdiel od biologických rytmov, ktoré sú vrodené a 

nepodmienené, získaná rytmická schopnosť v ontogenéze človeka podmienená, t.j. že i napriek tomu, 

že je rytmus „v nás“, preto je potrebné ho nevyhnutne trénovať a zdokonaľovať. 

     Širší pojem rytmus pohybu  charakterizuje i Kasa (1995) ako „špecifické časové a dynamické 

usporiadanie človeka“. Rytmus pohybu vzniká rozdielnym akceptovaním jednotlivých častí pohybu 
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(fáz pohybu). Každá fáza pohybu človeka má rytmus, je teda všeobecne objektívnym znakom. 

Individuálna modifikácia vytvára subjektívny rytmus. 

      V telesnej výchove a športe je najjednoduchší dvojčlenný rytmus, ktorý sa prejavuje u cyklických 

pohybov (veslovanie, beh). Zložitejší je trojčlenný kde sa striedajú  tri fázy napr.: rytmus horných 

končatín, dolných končatín a dýchania (plávanie). Ešte zložitejší je tzv. acyklický rytmus 

pri acyklických pohyboch, v ktorých sa združuje viac čiastkových pohybov (beh, odraz, let a doskok 

po skoku). Vyskytuje sa napríklad v športových hrách, skladá sa z rytmu jednotlivých herných 

činností, ďalej pohybu hráča po ihrisku a pod. Najdôležitejšie je zoskupenie týchto fáz do 

rytmického celku. 

     Rytmus môže mať i komunikatívny  charakter. Ide o prenášanie rytmu pri skupinovom rytme a 

pri ideomotorickej spoluúčasti napr. divákov, trénera. Tento prenos z osoby na osobu sa prejavuje 

nevedome vykonávanými pohybmi, alebo u trénera dochádza k intenzívnemu prežívaniu a spolu - 

vykonávaniu pohybu v jeho priebehu. V skupine vytvárame spoločný skupinový rytmus, ktorému sa 

podriaďujú individuálne pohybové rytmy napr. atletický beh na trati, veslovanie, preťahovanie 

lanom, krasokorčuliarske, alebo tanečné skupinové vystúpenia. Rytmus má nielen schopnosť 

prenášať sa, ale taktiež transponovať, teda hudobný rytmus môžeme vyjadriť pohybom, ktorý 

využíva množstvo odvetví športu a tanca (Měkota - Novosad 2005). 

     Rytmus pohybu závisí od rytmickej schopnosti človeka. Okrem individuálneho rytmu pohybu 

poznáme aj skupinový rytmus pohybu (skupinové vystúpenia, tance, pódiové skladby a pod.). 

Umožňuje cit pre spolucvičencov, oddiaľuje nástup únavy, vedie k zvýšenému, lepšiemu výkonu. 

Hudobný rytmus môžeme vyjadriť pohybom, čo sa využíva v  tancoch, modernej gymnastike, 

aerobiku, krasokorčuľovaní a iných podobných činnostiach. 

     Dropčová – Tvrdoň (1992) uvádzajú, že v rytme  sa striedajú pohyby rozličnej dĺžky trvania, 

napätia a uvoľnenia, majú aktívnu a pasívnu fázu. Striedanie fáz pohybu predpokladá účelnú 

koordináciu pri ekonomickom výdaji energie. V konečnom dôsledku to znamená správny rytmus 

pohybovej činnosti, optimálnu reguláciu v priestore a čase. Správny rytmus je jedným 

z predpokladov dosiahnutia optimálnych a vysokých výkonov v pohybovej činnosti. 

Každé jednotlivé cvičenie má určitý pohybový rytmus. Pokiaľ vynaložené sily pohybového aktu 

optimálne časove rozložíme a efektívne ich využijeme, finálny pohyb je potom ľahšie 

zapamätateľný, a teda aj naučiteľný. Osvojenie pohybového rytmu novej zručnosti pomáha v odhade 

pohybovej reakcie a prispôsobenia sa vonkajším podmienkam napr. pružnosti podlahy atd. 

(Krištofič, 2004). 

     Měkota - Novosad (2005) nazývajú rytmickú schopnosť tiež ako schopnosť rytmizácie pohybu.  

Uvádzajú jej dva základné aspekty: 

  – vnímanie akustických (často hudobných), vizuálnych (v podobe predlohy) z vonku prijímaných 

rytmov a ich pretransformovanie, prenesenie do pohybovej činnosti. 
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  – vystihnúť rytmus určitého pohybového aktu a tento zvnútornený, vo vlastnej predstave existujúci 

rytmus „preložiť“ a uplatniť pri vlastnej pohybovej činnosti. V tomto prípade zohrávajú dôležitú 

úlohu kinestetické informácie. 

     Bedřich (2006) uvádza, že rytmus je dôležitý pre racionálnosť pohybu, schopnosť pohyb riadiť, 

preorganizovať a prispôsobiť. Tvrdí, že rytmická schopnosť je výrazne geneticky podmienená. 

     Autori uvádzajú, že vysoká úroveň rytmickej schopnosti  podporuje učebné procesy  

a umožňuje využívať rytmický spôsob pohybového učenia.  

     V samotnom názve druhu cvičenia, alebo športového odvetvia sa využíva pojem „rytmická“ 

napríklad pri rytmickej pohybovej výchove a v  rytmickej gymnastike. Osobité nároky na rytmické 

schopnosti si vyžaduje napr.: moderná gymnastika, tance (spoločenské i ľudové), rôzne druhy 

aerobiku a iné formy cvičení za sprievodu hudby. 

     Podľa Šimonekovej (1995) rytmická pohybová výchova je jednou zo zložiek pohybu, ktorá 

vedie k rytmickému pohybu, t.j. k pohybu vyváženému v čase, sile a v priestore. Cieľom rytmickej 

pohybovej výchovy je vypestovať koordináciu pohybov,  súlad pohybu s hudbou, ak si to druh 

cvičenia vyžaduje. 

     Perečinská - Lenková (2007)  uvádzajú, že rytmická pohybová výchova vychádza z klasického 

fondu gymnastického cvičenia a tanečných pohybov. Cvičenia majú koordinačno – estetický 

charakter so zameraním na rozvoj kultúry pohybu. Spoločným znakom gymnastických cvičení 

s hudbou je ich časová štruktúra, rozvoj hudobnosti a pohybového rytmu.   

     Keszöcze - Fialová (1997) definujú  rytmickú gymnastiku ako „druh gymnastiky nesúťažného 

zamerania“, ktorá obsahuje cvičenia bez náčinia, cvičenie s náčiním a s cvičebnými pomôckami, 

vždy s hudobným sprievodom. Pri syntéze pohybu a hudby sa podčiarkuje ich jednota v časovom 

priebehu, premietajúca sa do ich spoločného rytmu. Druh gymnastiky určený len ženám – rytmickú 

gymnastiku – zaraďujú do skupiny kvalitatívno – estetických športov a z hľadiska psychológie patrí 

medzi tzv. objaviteľské (heuristické) športy, ktoré zaujímajú výrazné postavenie v pohybovom 

umení. Ďalej charakterizujú podiel rytmickej gymnastiky na výchove  a zaoberajú sa problematikou 

estetickej výchovy. Rytmická gymnastika je predstaviteľkou spojenia telesnej výchovy s umeleckými 

kategóriami (v minulosti sa volala umelecká gymnastika). Dnes reprezentuje syntetickú normu krásy 

v pohybe. Estetická hodnota rytmickej gymnastiky je priamo závislá od kvality spojenia pohybu 

s hudbou. 

     Rytmická gymnastika (Kostková a kol. 1990) je pohybovým systémom, ktorý zastrešuje 

pohybové druhy vykonávané na hudbu alebo s výrazným rytmickým sprievodom. Cvičebný  obsah 

sa realizuje prostredníctvom tradičných a inovovaných cvičebných programov na rôzny hudobný 

žáner, v ktorých sa dosahuje harmonické zosúladenie pohybového rytmu  s rytmom hudobným – 

cvičenie na klasickú, ľudovú modernú hudbu, džezgymnastiku, aerobik a ďalšie pohybové formy. 
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Hudobný rytmus a motorika 

     Už od pradávna ľudia spájali pohyb s hudbou, spevom, alebo so sprievodom bicích nástrojov. 

Keszöcze - Fialová (1997) uvádzajú, že rytmus je základom existencie pohybu a hudby,  je 

nositeľom pohybového priebehu činnosti  a ovplyvňovania jeho kvalitatívneho priebehu. 

Z psychologického hľadiska je rytmus časová podoba – veličina, ktorá sa pôvodne viaže na akustické 

a motorické pohybové postupy, ale v prenesenom význame sa mu prisudzuje rytmické členenie 

i priestorová tvorba. Zdôrazňujú význam fyziologickej podstaty spojenia pohybu s hudbou. Podľa ich 

názoru sa schopnosť rytmickej pohybovej reakcie vyvíja paralelne s tým, ako sa rastom 

a dospievaním zdokonaľuje a vyvíja nervová sústava. Je to proces stupňovitej povahy s kvalitatívne 

odlišnými vývojovými obdobiami. Ďalej uvádzajú zaujímavý poznatok, že v rytmických 

schopnostiach nie je veľký rozdiel medzi ženami a mužmi (ženy sú len nepatrne lepšie). Korelácia 

rytmických schopností s telesnou výškou nie je významná. 

     Uvádzajú poznatky hudobných teoretikov a kritikov na hudbu komponovanú k pohybu. Podľa ich 

názoru hudba môže mať na cvičencov  účinky fyziologicko – psychologické, psychologicko – 

výrazové ako aj vrcholný spoločenský účinok. Vzťah medzi uvedenými účinkami je dialektický, čo 

znamená,  že vyšší účinok musí v sebe obsahovať integrálne nižší účinok. Nemôže ho rušiť, negovať 

a byť s ním v rozpore. 

     Kasa (2003) charakterizuje rytmus pohybu ako špecifické, časové a dynamické usporiadanie 

pohybu človeka. Závisí od rytmickej schopnosti človeka, ktorá je jednou zložkou koordinačných 

schopností. Hudobný rytmus môžeme vyjadriť pohybom, čo sa využíva v aerobiku, tancoch, 

rytmickej gymnastike a iných činnostiach.  

     Zmysel pre hudobný rytmus sa prejavuje tým, že vnímanie hudby je sprevádzané určitými 

pohybovými reakciami. Väčšina ľudí si však tieto pohybové reakcie neuvedomuje, pretože im 

nevenuje svoju pozornosť. Musí rytmus nielen prežívať, ale ho aj spoluvytvárať. Rytmus ako 

neoddeliteľná súčasť ľudského vedomia je nevyhnutným korelátom vnímania a poznávania, čo je 

dané jeho ontologickou súvislosťou s bytím charakterizujú vo svojej literatúre aj Keszöcze - Fialová 

(1997). 

      Uvedení autori z vlastných poznatkov z praxe rozdelili hudobné schopnosti do troch skupín, 

ktoré sú podstatné pre telovýchovnú činnosť:   

- hudobný sluch, 

- hudobný rytmus, 

- hudobná pamäť. 

     Podľa Viskupovej (1987) je rytmus spoločenským prvkom hudby a pohybu, je zároveň ich 

spoločným prvkom, ktorý sa prejavuje v hudbe striedaním dĺžok a akcentov, tónov, v tanci pohybmi 

rôzneho trvania. Podľa autorky okrem rytmu vedú k pohybu i ďalšie zložky hudby, ako je tempo, 

melodika, zložka dynamická, formálne členenie skladby a pod. Hudobná výchova necháva učiteľom 
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priestor, aby rozvíjali u žiakov dynamický pohyb a naopak, pohybová výchova by mala byť spojená 

so živou hudbou. Žiak sa musí naučiť vnímať hudbu, ak ju chce prežiť pohybom. Súlad pohybu 

s hudbou pôsobí na estetické cítenie, ladnosť pohybu a tak pomáha vytvárať dokonalé harmonického 

jednotlivca.  

     Vzťah hudobného, tanečného rytmu, rytmu pri cvičení aerobiku nie je taký jednoduchý ako sa 

zdá, pretože rytmus nie je samostatný hudobný prejav slúžiaci k sprevádzaniu tanca, ale je 

neodlučiteľne spätý s tempom, dynamikou, melodikou a celkovým charakterom hudby (Palovičová 

2006). 

     Stotožňujeme sa s názorom Trunečkovej (2000), že pri hudobno-pohybovej výchove ide 

o pohybovú aktivitu (cvičenie, tanec) na hudbu. Obsahom jej zložiek je celý rad pohybových 

prostriedkov. Musí sa dodržať správny postup, teda malo by sa postupovať od základných prvkov 

k motívu a odtiaľ k celistvej forme pri vhodnej motivácií a rozvíjaní detskej fantázie. Cieľom je 

osvojenie si technicky správnych pohybov v súlade s hudobnými zložkami v ich syntéze.  

     Podľa Šimonekovej (1995) je možné spájať hudobný rytmus a motoriku v rytmickej pohybovej 

výchove. Je to zložka telesnej výchovy, ktorá vedie k rytmickému pohybu, čiže k pohybu 

vyváženému v čase, sile a priestore. To je pohyb esteticky a ekonomický predvedený s minimálnym 

úsilím. Cieľom rytmickej pohybovej výchovy je vypestovať súlad pohybov s hudbou, ktorá ma 

pomerne podstatnú úlohu. Prostriedkami rytmickej pohybovej výchovy sú rytmické cvičenia 

a hudobno-pohybové hry.  

     Aplikácia pohybu na rôzne hudobné žánre vyústila v praxi do vzniku špecifických pohybových 

prostriedkov rytmickej gymnastiky. Vývoj rytmických pohybových foriem dospel v súčasnosti do 

profilácie dvoch druhov rytmickej gymnastiky, ktoré sa výrazne odlišujú tempom, dynamikou, 

rytmom a výrazom. Podľa cieľa, zamerania, hudobného sprievodu a cvičebného obsahu sa člení 

rytmická gymnastika na dva hlavné smery (Perečinská - Lenková 2007) už uvedenú rytmickú 

pohybovú prípravu a aerobik . 

     Strešková (2004) zdôrazňuje podiel rytmických schopností na športovom výkone v atletických 

disciplínach, behu na lyžiach, slalome, pádlovaní, v športových hrách pri vedomom zmene rytmu, v 

reťazcoch herných činností jednotlivca: napr. spracovanie lopty + dribling + streľba a pod. 

V gymnastických športoch je význam rytmických schopností evidentný nielen pri cvičení 

v prostných na hudbu, ale i pri cvičení na bradlách, kruhoch, koni a pod. V modernej gymnastike 

(rytmickej gymnastike) má úroveň rytmických schopností osobitý význam, hlavne čo sa týka 

spájania cvičenia bez náčinia s hudbou a prispôsobovanie rytmu pohybu tela náčiniu a hudbe. 

     Rytmické schopnosti nie sú dôležité iba v technicko-estetických športoch ako je moderná 

gymnastika, kde je hlavne dôležité plynulé a rytmické vykonanie pohybu. V poslednej dobe sa na 

rytmické  schopnosti kladie dôraz v športových hrách napr. vo futbale využívame zmenu rytmu pri 

herných činnostiach napr. spracovanie  lopty – finta – streľba, kedy sa mení rytmus a tempo hry. 
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Prostriedkom rozvoja týchto schopností môžu byť práve gymnastické cvičenia. Jedná sa hudobno - 

sluchové a hudobno - pohybové  cvičenia, ktoré sú zamerané na zmenu rytmu, tempa, dynamiku a 

výrazu. Zlepšujeme tak sluchom rytmické vnímanie a pohybom rytmickú činnosť (Bedřich  2006). 

 

Sumarizácia 

     Z uvedených charakteristík vyplýva, že rytmické schopnosti majú významné postavenie pri 

osvojovaní sa a pri zdokonaľovaní pohybových zručností. Uplatňujú sa nielen v športových 

odvetviach, ktoré ich majú „v názve“ a so svojim športovým zameraním sú určené len ženám 

(rytmická gymnastika, rope skipping, džez gymnastika, a iné), v disciplínach, ktoré majú stabilné 

a štandardné podmienky (športová gymnastika), ale hlavne v tých pohybových činnostiach, kde sú 

premenlivé podmienky a realizácia pohybového výkonu je sťažená činnosťou súpera (športové hry). 

Súhlasíme s Bedřichom (2006), že rytmické schopnosti nie sú dôležité iba pre technicko – estetické 

športy, ale využívame ich aj napr. v športových hrách. Prostriedkom rozvoja môže byť aj rytmická 

gymnastika, ktorá zahŕňa hudobno – sluchové a hudobno – pohybové cvičenia, napr. aerobik, ako 

jednej z kondičnej zložky rytmickej gymnastiky. 

     Rytmické schopnosti zabezpečujú kvalitu vnímania, uchovania, napodobenia časového 

a dynamického priebehu pohybu. Je to schopnosť vystihnúť a napodobniť časové a dynamické 

členenie priebehu pohybu. Spravidla ide o prispôsobenie pohybu zadanému (vonkajšiemu) rytmu, 

alebo nájdenie optimálneho a účelného vnútorného rytmu, ktorý športovcovi umožní dosiahnuť 

najvyššiu efektivitu pohybovej činnosti.  Dosiahnutie vysokého stupňa rytmických schopností 

umožňuje predviesť kvalitný výkon. „Táto koordinačná pohybová schopnosť umožňuje jednotlivcovi 

prispôsobiť sa pohybovému rytmu iných športovcov, kolektívu. Je aj schopnosťou meniť rytmus a to 

nielen v individuálnych výkonoch, ale aj rytmus celého kolektívu, alebo vnútiť súperovi svoj rytmus 

hry, a pod. Rytmické schopnosti sú úzko späté aj s vedomostnou úrovňou človeka, jeho 

temperamentom a psychickou stabilitou.“ 

     Rytmické schopnosti sú  pravdepodobne  ovplyvňované   ďalšími   schopnosťami  človeka ako  sú   

pohybová pamäť, pohybové predstavy, pozornosť, anticipácia, kreativita.  Ako všetky motorické 

schopnosti sú geneticky determinované, ale aj schopné rozvoja. Sú ovplyvňované pohybovou 

skúsenosťou, pohlavím, vekom a môžu byť identifikátorom pohybového nadania, resp. motorickej 

inteligencie, ktorá tak ako mentálna inteligencia môže mať viac dimenzií.  

     Preto je potrebné analyzovať štruktúru, špecifické prejavy, úroveň, diagnostiku a hodnotenie 

rytmických schopností.   
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1. 3   Vývinové tendencie  rytmických schopností 

 

Ontogenetický vývoj koordinačných schopností je rozdielny podľa pohlavia a je súčasťou 

motorického vývoja. Platí to pre všetky koordinačné schopnosti, nevynímajúc  rytmické schopnosti. 

Existujú však tzv. senzitívne obdobia, kedy sú na ich rozvoj vytvorené optimálne podmienky. Z toho 

hľadiska je pre rozvoj koordinačných schopností  najvhodnejší vek od  6 – 7 do 11 – 12 rokov. 

V puberte sú podmienky o niečo horšie. Priaznivé obdobie sa javí ešte od 14 – 16 do 18 – 19 rokov, 

čo nevylučuje ich rozvoj ani v neskoršom veku. Pre rozvoj rytmických schopností podľa Šimoneka 

ml. (2004,b) je najvhodnejší vek 8 – 11 rokov. V nasledujúcom texte uvádzame názory odborníkov 

na senzitívne obdobia koordinačných schopností, kde sme vyznačili rytmické schopnosti. 

     Sýkora (1989) za najcitlivejšie obdobia rozvoja považuje vek od 3 do 11 rokov. Kasa (1991) 

uvádza, že „najintenzívnejší prirodzený rast medzi 4. – 5. rokom života, toto obdobie v živote sa volá 

„zlatý vek“, najmä z hľadiska tempa rozvoja koordinačných schopností. Zdôrazňuje, že keď je 

v tomto období  pôsobenie na koordinačné schopnosti cieľavedomé, tak už v 7 – 10 roku má dieťa 

vysokú úroveň ich rozvoja. Podľa Kasu (1991) je úroveň koordinačných schopností u chlapcov 

s vekom vyššia ako u dievčat.“ 

      Pojem „zlatý vek“ používal i  Dovalil et al. (2002), ale v porovnaním  s Kasom (1991) ho zaradil 

do obdobia medzi 7. – 10. rokom. Deti sa ešte neboja vykonávať pohyby v priestore (saltá, premety, 

preskoky). Za vhodné považuje všetky druhy prekážkových dráh, akrobatické cvičenia, akrobatické 

rady, cvičenia na ovládanie lopty, cvičenia na trampolínach, pohybové hry. Odporúča u detí spájať 

koordinačné cvičenia s rýchlosťou. Najväčší rozvoj prebieha v detskom veku do obdobia puberty. 

Zvlášť v koordinačne náročných športoch (gymnastika, krasokorčuľovanie, športové hry a pod.) je 

potrebné úroveň koordinácie pohybov výrazne rozvíjať na základe zámerného rozvoja 

koordinačných schopností.  

     Doležajová (2004) na základe literatúry uvádza: „je dokázané, že úroveň koordinačnej výkonnosti 

dosiahnutá v mladšom školskom veku sa nestráca, ale je možné ju zodpovedajúcimi podnetmi ďalej 

rozvíjať“.   

     Rytmické schopnosti sa zlepšujú v závislosti od veku. Senzitívne obdobia rozvoja týchto 

koordinačných schopností podľa Holtza (1977) sú u dievčat vo veku 9 – 11 rokov, u chlapcov 9 – 13 

rokov. Rozdiel medzi chlapcami a dievčatami nie je na základe výskumov, ako by sme 

predpokladali, štatisticky významný. 

     Na základe štúdia zostavil Belej et al. (2002) hypotetický náčrt rozvoja pohybových predpokladov 

školskej mládeže. V senzitívnych obdobiach koordinačných schopností sa od Hirtza (1985) odlišuje : 

- orientačné                            10 – 15 rokov 

- rovnováhové                          9 – 11 rokov 

- diferenciačné                       10 – 13 rokov 
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- rytmické                              8 – 10 rokov 

     Doterajší výskum v tejto oblasti nedokáže presne určiť senzitívne, resp. kritické fázy v rozvoji 

motoriky detí a mládeže. Pri určení úrovne motorického vývinu treba prihliadať predovšetkým na 

individuálne tempo a rytmus vývinu organizmu (Hirtz 1985; Ratzek – Mynarski 1992; Kohoutek – 

Bunc 1994; Belej et. al. 2002; Strešková 2003; Doležajová 2004; Šimonek ml. 2004 (a)  a iní). 

 

     Tab. 1  Vek, v ktorom dosahujú žiaci úroveň 25, 50, 75, 100%  z maximálnych hodnôt rozvoja               

                 koordinačných schopností   (Doležajová  2004) 

Koordinačné schopnosti Pohlavie 
Vek 

25 % 50 % 75 % 100% 

Reakčná 
CH 9,3 9,8 11,5 17,0 

D 8,7 10,0 11,9 14,5 

Kinestetisko – diferenciačná 
CH 7,9 10,5 12,3 15,3 

D 7,7 9,4 11,3 15,3 

Rytmická 
CH 8,3 10,4 12,4 15,3 

D 8,2 9,5 10,4 15,1 

Rovnováhová 
CH 10,8 12,2 12,7 14,5 

D 9,8 11,2 12,1 14,5 

Priestorovo - orientačná 
CH 8,2 11,1 13,3 15,5 

D 7,7 10,5 13,3 15,4 

 

     Doležajová (2004) zdôrazňuje, že v procese rozvoja koordinačných schopností je potrebné 

rešpektovať aj biologický vek, pretože umožňuje objektívnejšie posudzovať aktuálnu úroveň 

telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti detí a mládeže (Tab.1).  

     Podľa Racseka et al. 1998 (In: Ružbarská – Turek, 2007) sa fázy zvýšenej adaptácie organizmu 

pri formovaní koordinačných schopností vzťahujú prevažne na vek sedem až jedenásť – dvanásť 

rokov uvedený na Obr. 4. Senzitívnosť má klesajúci trend v druhej polovici stredného a staršieho 

veku.  
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Obr. 4  Senzitívne fázy rozvoja koordinačných schopností 

(Raczek et.al. 1998)  
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     Belej - Junger (2006) na základe ďalších výskumov dospel k novému určeniu senzitívnych období 

rozvoja koordinačných schopností (Obr. 3). 

 

Koordinačné 

schopnosti 

Vek    

6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Rovnováhová           

Rytmická           

Orientačná           

Kinesteticko - 

diferenciačná 
         

Reakčná           

 

Obr. 3  Senzitívne obdobia rozvoja koordinačných schopností 

(Belej - Junger 2006) 

 

V predškolskom a mladšom školskom veku dochádza k prvému vrcholu koordinačného rozvoja. 

Strmý vývojový vzostup sa vysvetľuje tým, že vývoj nervovej sústavy je rýchlejší než ostatné 

rastové a diferenciačné procesy. Taktiež k tomu prispieva spontánna mobilita dieťaťa a priaznivé 

antropometrické parametre. 

Nasleduje obdobie instability koordinačných schopností - adolescencia, príčinou je 

prispôsobovanie sa novým telesným proporciám. U dievčat negatívne pôsobia hlavne hormonálne 

vplyvy, u chlapcov prudký rast, u oboch pohlaví pôsobia negatívne psycho - sociálne premeny, ktoré 

vedú ku zmenám záujmov. 

     K ďalšiemu pozitívnemu vývoju koordinačných schopností dochádza po dokončení obdobia 

puberty. Výsledky výskumov poukazujú na dosiahnutie celoživotného maxima koordinačných 

schopností, ak negatívne vplyvy biologických faktorov (rastový skok, hormonálne zmeny v období 

puberty) kompenzujeme zdôraznením sociálnych faktorov (športová aktivita) – najmä však osobitne 

plánovaným tréningom, v súlade s osobitosťami jednotlivca. Nastáva tzv. druhý vrchol motorického 

rozvoja, rozdiely medzi jednotlivcami sa zväčšujú a stabilizujú sa individuálne motorické rysy 

osobnosti. 

     Celoživotný priebeh zmien koordinačných schopností má individuálny charakter u každého 

jednotlivca. Výskumy ukazujú, že vhodná športová príprava pozitívne ovplyvňuje rozvoj 

koordinačných schopností a zvyšuje tempo motorického učenia detí a mládeže. Každá pohybová 

schopnosť má svoje optimálne (senzitívne) obdobie rozvoja. V procese športovej prípravy detí 

a mládeže je vhodné maximálne využiť fázu vývoja a nepremeškať ju (Halmová 2011). Pri vhodnom 

využívaní senzitívnych období sa dosahuje vyššia úroveň pohybových schopností a tréningový 

proces je vysoko efektívny, ale tiež dochádza k dlhodobej stabilizácii príslušnej pohybovej 

schopnosti (Strešková 2003). Rozdiely medzi pohlaviami nastávajú v súlade s dospievaním, ktoré je 

u dievčat dosiahnuté o jeden až dva roky skôr ako u chlapcov (Měkota - Novosad 2005). 

     Do 35 rokov nastáva fáza relatívneho udržania dosiahnutej koordinačnej úrovne. Záleží však na 

druhu, intenzite, objemu a frekvencii pohybovej aktivity. 
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      Medzi 35. – 60. rokom života nasleduje pozvoľný pokles v úrovni koordinačných schopností, 

ktorý sa zosilňuje približne od 60 rokov. V období staroby je pokles spôsobený procesmi starnutia 

všetkých orgánov, svalov, obmedzenou elasticitou nervových procesov. Dôsledkom môže byť 

pomalosť a zhoršená rytmičnosť pohybového prejavu. I v tomto veku je možné  regresiu obmedziť a 

dosiahnuť ich časového posunutia a predlžovať aktívne zdravie. 

 

Sumarizácia 

Na základe výsledkov z výskumov motorického testovania, ktoré sa uskutočňovali na celej 

populácií môžeme zovšeobecniť jednotlivé vývojové obdobia rytmických schopností a určiť obdobie 

najvhodnejšie pre ich rozvoj. Senzitívne obdobie dievčat je vo veku 9. – 11. rokov, chlapcov je 

období dlhšie 9. - 13. rokov. Okolo 15. roku sa vyskytujúce rozdiely vyrovnávajú.  

Súhlasíme s názorom  Měkotu -  Novosada (2005) a  poukazujeme na zaujímavosť. Aj napriek 

tomu, že v dosiahnutých výsledkoch pri testovaní rytmických schopností sú  príslušníci oboch 

pohlaví v jednotlivých obdobiach života zhruba na rovnakej koordinačnej úrovni, v gymnastické 

disciplíny, tance a rekreačný šport s rytmickým zameraním (aerobik) preferujú dievčatá a ženy. 

 

1. 4    Východiská diagnostikovania úrovne rytmických schopností 

 

     Diagnostikovanie rytmických schopností pôsobí značné problémy. Vyplýva to z celkového 

doteraz nedostatočného teoretického zvládnutia problematiky, ale i zo skutočnosti, že sa jedná 

o viacrozmernú pohybovú schopnosť, ktorú v súhre tvoria čiastkové „podschopnosti“,  ide o zložité 

komplexné kvality, ktoré majú značne členitú štruktúru (Měkota - Novosad 2005). 

      O tom, do akej miery sa môže diagnostikovaná schopnosť prejaviť v testovanom výsledku, 

rozhoduje pohybový obsah testu daný úlohou (zadaním) a možnosť kvantifikácie -  presné 

hodnotenie (skórovanie). 

     Poznatky o diagnostikovaní rytmických schopností sme našli v literárnych prameňoch, v prácach 

publikujúce rôzne  výsledky výskumu v oblasti koordinačných schopností, predovšetkým u  Měkotu 

– Blahuša (1983), Měkotu – Novosada (2005), Kasu (1991,1995, 2001, 2002), Raczeka – 

Mynarského (1992), Chovanovej (2009), Chovanovej – Majherovej (2010) a iných, v ktorých boli 

v testovacej batérii zaradené testy na rytmickú schopnosť. 

      Šimonek ml. (1998) v práci Hodnotenie a rozvoj koordinačných schopností 10 – 17 ročných 

chlapcov a dievčat  vypracoval výkonové štandardy pre päť základných koordinačných schopností. 

Pod výkonovým štandardom rozumieme „ také požiadavky na úroveň koordinačných schopností, 

ktoré sú vyjadrené v operacionalizovanej podobe, t.j. sú to konkrétne činnosti, ktoré musia žiaci 

vedieť, vedieť vykonať, ak sa má dosiahnuť cieľ učenia, musí byť jednoznačne definovaný. 
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     Pri tvorbe výkonových štandardov odporúča prihliadať na skutočnosť, že „koordinačné 

schopnosti majú komplexný charakter a je nutné ich posudzovať komplexne, t.j. v ucelenom celku.  

Šimonek ml. (1998) zostavil batériu testov  koordinačných schopností, ktorá postihuje tieto základné 

schopnosti: 

1. rovnováhovú schopnosť, 

2. rytmickú schopnosť, 

3. reakčnú schopnosť, 

4. priestorovo - orientačnú schopnosť, 

5. kinesteticko - diferenčnú schopnosť. 

 

Testovú batériu tvorilo 7 testov koordinačných schopností : 

1. prebeh cez lavičku s 3 obratmi, 

2. udržiavanie pohybového rytmu,  

3. zastavenie kotúľajúcej lopty, 

4. beh k métam, 

5. skok do diaľky z miesta na presnosť, 

6. hod na presnosť zo sedu roznožmo, 

7. odhad času na stopkách. 

 

Nazankinskij (1972) In: Drobčová - Tvrdoň (1992) dokumentuje dôležitosť hudobno – 

pohybových cvičení pre rozvoj sluchu a rytmu detí, čo potvrdzujú fyziologické  a psychologické 

výskumy. Zastáva názor, že čo dieťa v hudbe počuje, vyvoláva v ňom adekvátne pohybové reakcie. 

Kos  (1975) popisuje dôležitosť rytmických schopností pre športový výkon. Zistil „zreteľnú“ 

závislosť rytmických schopností  s niekoľkými koordinačnými schopnosťami (testami): beh po 

osmičke, Jacíkov test (CMT), prekážkové dráhy. 

 

1. 4. 1    Nové prístupy v diagnostike rytmických schopností 

 

     Měkota – Blahuš (1983) odporúčajú, aby sa autori pri konštruovaní testov rytmických schopností 

sústreďovali na: 

1. vnímanie a rozlišovanie rytmických vzorcov,  

    (figúr, štruktúr) prijímaných audiálne, vizuálne, taktilne,   kinesteticky, alebo komplexne. 

2. pohybové vyjadrenie rytmu , zvlášť na presnosť odpovede na audiálne   rytmické stimuly 

3. presnosť a rýchlosť zvládnutia  novej, rytmicky náročnej  pohybovej štruktúry 
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     Najjednoduchší prístup, ktorý najviac vyhovuje autorom sú terénne motorické testy. Úlohou 

testovanej osoby je presne a rýchle (bez dlhého rozmýšľania) reprodukovať pohybovú úlohu počas 

stanoveného časového intervalu. Klasifikácia sa zakladá na určení počtu správne vykonaných cyklov. 

     Schopnosť presného vnímania rytmu sa dá preveriť testom rytmickej diskriminácie, kedy 

testovaný proband (najčastejšie hudobník) má rozlíšiť, či vo dvojiciach predkladané vzorce sú 

rovnaké, alebo rôzne. Diagnostiku komplexne vnímanej  rytmickej schopnosti umožňujú rytmomery, 

alebo rytmografy. Prístroje zaznamenávajú pohybové odpovede probanda na vysielané rytmické 

stimuly. Porovnáva sa zhoda  akustického a pohybového záznamu. Najjednoduchší terénny test sa 

skladá z počtu správnych reprodukcií predvedeného pohybové vzorca (cyklu pohybov končatín, 

spojeného s dotykmi, alebo údermi) v priebehu stanoveného časového úseku 20 – 60 sekúnd (Měkota 

–  Novosad 2005). 

     Na kontrolu a hodnotenie rytmických schopností sa používajú najčastejšie testy publikované 

v prácach Měkotu - Blahuša (1983), Kasu - Mikuša - Krišandu (1999), Šimoneka (1998), Lednického 

-  Doležajovej (2002), Streškovej (2004), Měkotu - Novosada (2005), Beleja - Jungera (2006), 

Šimoneka ml. (1998, 2012) a iných. 

     Plne štandardizované testy rytmických schopností majú presne vymedzený účel a boli pozorne 

odskúšané a štatisticky zhodnotené. Ide o tieto testy: 

 Nerytmické bubnovanie. 

 Bubnovanie rukami a nohami. 

 Preskakovanie švihadla, udržiavanie rovnakého tempa. 

 Test osobného rytmu. 

 Prebehy kruhov okolo méty. 

      Uvedené  testy Lenková (2006) rozdelila do troch skupín, na základe faktora vyjadrenia 

rytmických schopností: 

                 a) Schopnosť reprodukovať zadaný rytmus  

   (nerytmické bubnovanie, bubnovanie rukami     

    a nohami). 

             b) Schopnosť udržať vlastný rytmus v stálych  

                 podmienkach (preskakovanie švihadla, udržiavanie   

                 rovnakého tempa, test osobného rytmu). 

             c) Schopnosť zmeny vlastného rytmu  

     (prebehy kruhov okolo méty). 

     Popisy rytmických testov prešli v prácach jednotlivých autorov rôznou úpravou a modifikáciou. 

V kapitole 3 uvádzame popisy  testov rytmických schopností, ktoré boli  publikované v monografii 

Belej -  Junger (2006). V grantovej úlohe VEGA č. 1/0462/03 „Štandardizácia motorických testov 
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koordinačných schopností“ riešenej na Fakulte športu Prešovskej univerzity, bola na súbore 10, 14, 

17 a 20-ročných (n = 100 + 100)  dievčat a chlapcov, celkovo 800 probandov, overená validita a 

reliabilita 5 testov rytmických schopností. Na základe výsledkov štatistickej analýzy sme ako autori 

výskumu odporúčali najhodnovernejšie testy na diagnostiku rytmických schopností pre danú vekovú 

kategóriu a pohlavie a určili normy pre 10, 14, 17, 20 ročnú populáciu (Príloha A).  

     Pri zisťovaní rytmických schopností sa hodnotia hlavne tieto znaky pohybu: presnosť a amplitúda 

pohybu, deficit času, udržanie vlastného tempa a pod. Kasa (1995) na hodnotenie odporúča používať 

meranie časovo – priestorových charakteristík štruktúry pohybu. 

     Vykonávanie koordinačne zložitých pohybov prináša často tzv. psychické vypätie. Jeho 

vonkajšími prejavmi sú trhavosť pohybu, zhoršenie techniky pohybu, mýlenie sa  pri opakovaní 

určených pohybov a sérií. Pri testovaní uplatňujeme aj pozorovanie s využitím rôznych prístrojov 

(stopky, rytmomery, metronómy). Výsledky testov ovplyvňujú rôzne rušivé vplyvy a preto je 

potrebné zabezpečiť  tiché a pokojné prostredie, aby sa testovaná osoba  mohla sústrediť.  

 

Sumarizácia  

Testy rytmických schopností sú málo používané v telovýchovnej praxi. Testy rozdeľujeme podľa 

rôznych kritérií. Pre naše testovanie sme si vybrali motorické, štandardizované, individuálne testy 

rytmických schopností. 

Testovanie rytmických schopností členíme podľa toho, na akú konkrétnu schopnosť  sú 

zamerané – na vnímanie, reprodukovanie (pohybové vyjadrenie), udržanie a zmeny rytmu. 

Pre náš výskum sme použili nami štandardizované testy, ktorými sme chceli overiť rozvoj 

koordinačných rytmických schopností intervenčnými programami aerobiku.  

 

1. 5     Rozvoj rytmických schopností 

 

     Rozvoj rytmických schopností zahŕňame do kondično -koordinačnej prípravy, ktorej cieľom je 

predovšetkým rozvoj koordinačných schopností. Ak sa chceme zamerať špeciálne na rytmické 

schopnosti musíme vychádzať pritom z adekvátneho zaťaženia pomocou rôznych metód a modelov. 

Avšak o tom či sa bude jednať o skutočný rozvoj, alebo len o udržiavanie stavu, rozhoduje tiež 

úroveň trénovanosti, pohybové predpoklady, celkový zvolený objem zaťaženia, frekvencia 

tréningových podnetov a pod. Preto Dovalil et al. (2002) považuje za vhodnejšie použiť namiesto 

„rozvoj“ všeobecnejší, širší pojem „stimulácia“ koordinačných (teda aj rytmických) schopností – 

teda ich podnecovanie navodzovaním tréningových podnetov a prostriedkov. 

     Na základe viacerých výskumov popredných odborníkov možno konštatovať, že vývoj 

koordinačných schopností prebieha ináč ako energetických (kondičných) – výkonových potenciálov 

(Belej 1994, 2001; Chovanová 2009; Chovanová - Majherová 2010; Kasa 1995, 2002; Dovalil et  al., 
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2002; Šimonek – Zrubák 2003; Doležajová 2004; Šimonek  ml. 2002, 2003, 2004 a).  Optimálny 

z hľadiska rozvoja rytmických schopností možno považovať interval medzi 7. – 12. rokom. Je 

to obdobie intenzívneho rozvoja pohybových centier mozgu. Už vo veku 8 rokov dosahuje rozvoj 

mozgu a hlavy detí 90 – 95% hodnoty maxima.  

     Podľa Šimoneka  ml. (2003) efektivita rozvoja rytmických schopností závisí od: 

a)  pohlavia (po nástupe adolescencie dochádza k diferenciácii), 

b)  veku (senzitívne obdobia), 

c)  výberu vhodných prostriedkov, foriem, metód, 

d)  veľkosti a frekvencie tréningových podnetov. 

      Šimonek ml. (2004) odporúča, aby sa tréneri v úvodných etapách športovej prípravy venovali 

najmä rozvoju koordinačných schopností, prípadne jednotlivým koordinačným schopnostiam, ktoré 

sú dominantné pre daný druh športu, ku ktorým postupne pristupujú pohybové zručnosti.  

Predpokladá sa, že v prvých etapách športovej prípravy nebude športový výkon stredobodom 

pozornosti trénerov a hráčov. Šimonek ml. (1998) uvádza, že zmeny v úrovni rytmických schopností 

sa dosahujú už po 8 tréningových jednotkách (v závislosti od športu). Za optimálny vek, pre rozvoj 

rytmických schopností, považuje 8 – 11 rokov. 

     Dynamika zvyšovania koordinačného majstrovstva by mala byť taká, aby športovec 

v optimálnom veku dosahoval špičkové parametre v technike, psychike, ale aj v koordinačných 

schopnostiach. Osobitosťami rozvoja koordinačných schopností detí a ich diagnostikou sa zaoberala 

Doležajová (2004). Podľa jej názoru „do súčasnej doby nevznikla spoločenská potreba a tým ani 

adekvátne požiadavky rozvinúť niektoré pohybové kvality v skoršom veku. Mnoho výskumov svedčí 

o tom, že v rannom veku individuálneho vývinu neexistuje časový súlad medzi optimálnou 

trénovanosťou koordinačných a kondičných schopností.   Biologicky je skôr organizmus pripravený 

pre rozvoj koordinačných ako kondičných schopností“. 

     Doležajová (2004) ďalej zdôrazňuje, že rozvoj rytmických schopností závisí od stavu a funkcií 

jednotlivých prvkov celého systému centrálnej nervovej sústavy. Je viazaný na biologický 

a psychický vývoj. Tento vývoj neprebieha v ontogenéze rovnomerne. Je nutné rešpektovať úroveň 

dozrievania centrálnej nervovej sústavy (CNS). Vývoj prebieha v CNS podľa určitého časového 

vzorca, tzn. že nie je možný rozvoj niektorých pohybových zručností pred určitým vekom. Dôležité 

je ale to, že dozrievanie CNS a pohybového aparátu závisí od toho, aké požiadavky sa na ne kladú. 

Keď sú požiadavky nízke alebo žiadne, rozvoj týchto štruktúr čiastočne zaostáva. V štádiu 

dozrievania je potrebné funkciu využívať, inak nastupuje tzv. „inaktivačná atrofia“.  
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     Konštatujeme, že cielený rozvoj rytmických schopností vychádza z troch predpokladov: 

1. Zdokonaľovanie funkcií analyzátorov, ktoré pôsobia ako vnútorné regulátory v jednotlivých 

zložitých regulačných obvodoch. Zlepšenie rozlišovacích možností analyzátorov docielime za 

predpokladu, že postupujeme od hrubej diferenciácie podnetu k jemnej. 

2. Zvyšovanie úrovne jednotlivých senzomotorických vlastností (oblasti  regulátorov). Cielený 

rozvoj môžeme dosiahnuť sťažovaním podmienok, zvyšovaním obtiažnosti alebo zvýšením 

počtu opakovaných situácií. 

3. Skvalitnenie vlastností pohybovej sústavy. Najviac je prepracovaná metodika rozvoja kĺbovej 

pohyblivosti. Používajú sa špeciálna cvičenia, ktoré musia byť adekvátne z hľadiska 

kategórie a dosiahnutej úrovne rozvoja. 

 

     Problematikou  rozvoja koordinačných schopností, teda aj rytmických schopností, sa zoberali 

najmä  títo autori: Dobrý 1982, 1983; Dovalil 1986; Dovalil et al. 1992, 2002; Chovanová -  

Pigulová 1999; Sýkora 1989; Tupý et al. 1989; Šimonek 1993; Kasa – Mikuš -  Krišanda 1999; 

Krížová - Kocianová 2004; Lednický -  Doležajová 2003; Šimonek ml. 2002, 2004(b) a iní.  

     Pokúsili sme sa  zostaviť prehľad nimi publikovaných metód a zásad rozvoja rytmických  

schopností:  

- Strešková (2004) uvádza tieto „základné didaktické zásady“ rozvoja rytmických schopností: 

názornosť, primeranosť, postupnosť, sústavnosť, trvácnosť a emocionálnosť“. Na rozvoj 

rytmických schopností sa využívajú koordinačné cvičenia, ktoré sa vyznačujú koordinačnou 

zložitosťou, nezvyčajnosťou a mnohotvárnosťou nových , neočakávaných riešení 

pohybových úloh; 

- rytmické cvičenia  treba vykonávať presne, s maximálnym nasadením, za vedomej kontroly; 

- osvojené zručnosti sa kombinujú a spájajú; 

- dbať na plnú koncentráciu, presnosť, plynulosť, rytmus; 

- koordinačná  a rytmická náročnosť musí postupne narastať; 

- meniť vonkajšie podmienky tak, aby vyžadovali tvorivé riešenie pohybových úloh;  

- najdôležitejšou metódou rozvoja rytmických schopností je opakovacia metóda s obmenou 

cvičení; 

-  obmieňanie vykonávaného pohybu (rytmus, rozsah pohybov, uplatnenie sily a pod.);  

- zaradenie činnosti i po predchádzajúcom zaťažení, pri diskomforte, na konci tréningovej 

jednotky, po zámernom predchádzajúcom zaťažení; 

- vykonávať cvičenia „pod tlakom“ (v čo najväčšej rýchlosti, so stupňovanou zložitosťou, 

štafety, prekážkové dráhy na čas); 

- cieľavedomý rozvoj jednotlivých rytmických schopností; 

- dbať na správnu techniku vykonávaných pohybových činností; 
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- koordinačným - rytmickým cvičeniam má predchádzať základná pohybová príprava; 

- zvyšovanie rytmickej  zložky používaných cvičení, zložitosť sa môže zmeniť, zväčšiť úmerne 

vonkajším podmienkam; 

- cvičenia na rozvoj rytmických schopností sú efektívne dovtedy, pokiaľ sa nebudú cvičiť 

automaticky; 

- spájanie zvládnutých pohybov v náročné celky; 

- uplatňovať široký výber náčinia, netradičných pomôcok, variabilnosť času cvičenia; 

- bohatý zásobník cvičení; 

- dbať na dostatočný interval odpočinku; 

- klásť dôraz na rozširovanie pohybových skúseností; 

- cvičenie vykonávať v meniacich sa podmienkach, obmeny možno dosiahnuť (Dovalil, 1992): 

- zmenou rýchlosti pohybu, 

- zmenou rytmu, 

- zmenšovaním priestoru cvičenia, 

- obmedzením, vylúčením zrakovej kontroly, 

- používaním ľahšieho, ťažšieho náčinia, 

- cvičenia „pod tlakom“ napr. časový limit, 

- asymetrickými, zrkadlovými pohybmi, 

- inou východiskovou pozíciou, 

- dodatočnými informáciami v priebehu pohybu, 

- podľa akustického, optického či taktického signálu,  

- aktivitou partnera; 

-  významnú úlohu má  motivácia; 

-  vhodne je uplatňovať súťaživú metódu a hru; 

-  v jednej tréningovej jednotke sa venovať len jednej  koordinačnej schopnosti; 

-  viesť deti, mládež aj dospelých jednotlivcov k individuálnemu, samostatnému a neustálemu 

zdokonaľovaniu; 

-  u detí je vhodné zadávať „domáce úlohy“; 

-  z hľadiska zvýšenia motivácie je vhodné organizovať súťaže v dokonalosti realizácie danej 

činnosti (vykonávať ju bez chyby, prerušenia, stanovený počet opakovaní, vymyslieť nové 

atraktívne koordinačné cvičenia apod.); 

 

     Krištofič (2004) poukazuje na experimenty, v ktorých sa preukázalo, že akustické informácie 

podávané v priebehu pohybu zefektívňujú proces učenia. Uvádza príklad: prvá skupina probandov sa 

učila rozbeh a preskok cez koňa podľa zvukovej magnetofónovej nahrávky, druhá skupina klasicky, 
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výsledok bol jednoznačne lepší v prvej skupine. Na základe výskumov rozdeľujeme proces rozvoja 

rytmických schopností na dve hlavné zložky: 

- percepcie a identifikácie – vnímanie pohybových rytmov spolu s vonkajším sprievodcom 

pohybu (napr. s náčiním, podložkou,…), 

- reprodukcia – schopnosť koordinovania pohybových aktov a operácii v danom pohybovom 

rytme podľa ukážky a hudobnej predlohy. 

Pri rozvoji koordinačných schopností Chovanová - Majherová (2010) odporúčajú nasledujúce 

metódy: 

hravú a súťažnú metódu, opakovaciu metódu, metódu variabilného cvičenia a metódu sťažených 

podmienok (únava, časový a priestorový deficit, požiadavky na presnosť, rýchlosť, prítomnosť 

primeraného rizika a pod.); 

Organizačné formy na cvičebných jednotkách : 

 formálne cvičenie, 

 prúdová formy, 

 skupinové cvičenia (cvičenie v dvojici, trojici, družstvách, všetci naraz),  

 cvičenia na stanovištiach ( minimálne jedno stanovište vyčleniť na rozvoj koordinačných 

schopností), 

 doplnkové cvičenia (Šimonek  ml. 2002); 

 

     Koordinačné schopnosti, okrem nevyhnutnej úrovne rozvoja rytmických schopností  sú úzko späté 

aj s vedomostnou úrovňou žiakov, ich temperamentom a psychickou stabilitou. Cvičenie je preto 

vhodné dávkovať a realizovať na hodinách telesnej výchovy alebo v tréningovom procese. Žiakom, 

športovcom ich treba aj približovať, aby pochopili  podstatu a význam cvičenia. Je nevyhnutné 

vysvetľovať im, prečo sa cvičenie realizuje, v akom objeme a intenzite a kedy ho možno využiť. Len 

takto cvičiaci pochopia, že rozvoj koordinačných schopností je dlhodobý a zložitý proces, ktorý 

vyžaduje aktívny prístup (Lednický - Doležajová 2002).  

     Vysoká úroveň rytmických schopností sa vyžaduje nielen v športoch, v ktorých zohráva dôležitú 

úlohu estetický prejav  s hudobným sprievodom (moderná gymnastika, športová gymnastika, tance, 

športový aerobik a pod.), ale aj pri učení akéhokoľvek športového pohybu, lebo podporuje celý 

proces motorického učenia. 

     Podľa Streškovej (2004) najefektívnejšími prostriedkami  pre rozvoj rytmických schopností je 

pohybový obsah z rytmiky, tancov a rytmickej gymnastiky. Na základe výskumu rytmickej 

schopnosti možno usudzovať, že veľmi úzko súvisí nielen s ostatnými koordinačnými schopnosťami, 

ale aj s kondičnými, intelektovými a aj s hudobnými schopnosťami. 
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Sumarizácia 

      Zmysel pre rytmus je u bežnej populácie pomerne dobre vyvinutý. Pre špeciálnu pohybovú 

činnosť je potrebné rozvíjať rytmické schopnosti špeciálnymi prostriedkami. Školská telesná 

výchova zlepšuje len hrubú diferenciáciu svalového rytmu, jemné proprioreceptívne vnemy možno 

dosiahnuť len špeciálnymi prostriedkami. Zmysel pre rytmus je možno rozvíjať (Holtz 1977). 

     Rozvoj rytmických schopností môžu učitelia zaraďovať do vybraných tematických celkov podľa 

obsahu učebných osnov (gymnastika – rytmická gymnastika, tance), ale aj do tematických celkov 

atletiky (napr. spojenie rozbehu s odrazom v skoku do diaľky a do výšky), basketbalu a hádzanej 

(osvojovanie si dvojtaktu, trojtaktu a pod.).  

     Odporúčame  zaraďovať rytmické cvičenia do úvodných častí hodín telesnej a športovej výchovy, 

alebo tréningových jednotiek, na rozohriatie a v záverečnej časti na emotívne prežívanie pohybovej 

činnosti. Rytmické cvičenia sa vykonávajú na zvukové podnety – tlieskanie, bubienok alebo 

hudobný sprievod.  Lednický - Doležajová (2002) odporúčajú aplikáciu prostriedkov na rozvoj 

rytmických schopností pravidelne, zámerne, v celoročnom cykle i na hodinách telesnej výchovy. 

 

1. 5. 1   Prostriedky a metódy rozvoja rytmických schopností 

 

     Na rozvoj rytmických schopností využívame rytmické cvičenia. Za rytmické cvičenie možno 

považovať každé cvičenie, ktoré je pre športovca nové, zaujímavé, atraktívne a koordinačne 

primerane náročné. Rytmické schopnosti rozvíjame špecifickými rytmickými cvičeniami pre vnútorný 

rytmus, alebo cvičeniami na rozvoj vonkajšieho prejavu rytmu. Existuje teda prakticky neobmedzený 

arzenál týchto cvičení. Ak učiteľ, tréner, cvičiteľ uplatní svoju fantáziu a kreatívnosť, môže sám 

vynachádzať nové a nové rytmické cvičenia. Každé takéto cvičenie, ak sa často a vo veľkom objeme 

opakuje a žiak, cvičenec, športovec ho začína vykonávať takmer automaticky, treba cvičenia 

obmieňať, postupne sťažovať a zaraďovať nové a pod. 

     Dovalil (2002) v publikácii Výkon a tréning ve  sportu uvádza, že „v zásade na rozvoj 

koordinačných schopností možno využiť  pohybové základy všetkých športov“. Dovolím si 

konštatovať, že teda aj na rozvoj rytmických schopností. 

 

 

Za najvhodnejšie považuje: 

 cvičenia na trampolíne, 

 cvičenia s náčiním (švihadlá, lopty, loptičky), 

 skoky do vody, 

 športové hry, 
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 cvičenia spojené s prekonávaním prekážok (slalomové dráhy, terénne prekážky), 

 úpolové športy a drobné úpoly, 

 prenášanie bremien, 

 jednoduchá a zložitá lokomócia celého tela, spojená so zložitejšou simuláciou s loptou. 

    

  Niektorí autori na rozvoj rytmických schopností odporúčajú akrobatické cvičenia, preskoky, 

trampolíny  a pod. 

     Šimonek – Zrubák (2003) medzi dôležité prostriedky rozvoja koordinácie  zaradili  prostné 

cvičenia, postupovanie (lezenie, rúčkovanie, šplhanie a pod.) akrobatické cvičenia, preskoky, 

trampolíny a trampolinky. Podstatou akrobatických cvičení a cvičení na náradí koordinácia pohybov 

celého tela a jeho častí v závislosti od pohyblivosti kĺbových spojení, od sily zapájaných svalových 

skupín i od biologickej kapacity organizmu. Tá ovplyvňuje predpoklady cvičencov nielen na 

koordinovanú pohybovú akciu, ale i schopnosť odolávať únave.    

     Podľa Šimonekovej (1995) ako aj Streškovej (2004) účinným pohybovým obsahom na rozvoj 

rytmických schopností je rytmická gymnastika, ktorá využíva tieto prostriedky: 

 prípravné gymnastické cvičenia základnej gymnastiky, 

 hudobno – sluchové cvičenia (intonačné cvičenia, cvičenia rytmu, tempa, taktu, dynamiky 

a hudobnej formy), 

 hudobno – pohybové cvičenia  - cvičenia tempa (rovnomerného, zrýchľovaného, 

spomaľovaného, tempických zmien a pod.), 

 priestorové cvičenia – cvičenia smeru, tvaru a priestorových dráh, 

 cvičenia bez náčinia – tanečné kroky, skoky, základné lokomočné pohyby a obraty. 

 

     Na základe vlastných skúseností a poznatkov odborníkov v tejto oblasti navrhujeme nasledujúce 

základné prostriedky rozvoja  rytmických schopností, ktoré sú vhodné pre rôzne druhy športov:  

 tance - ľudové, spoločenské, prostriedky modernej hudby (Trunečková 2000; Palovičová 

2006),  

 aerobik, ktorý využíva celú škálu pohybového obsahu základnej, rytmickej a kondičnej 

gymnastiky, tancov, ale aj úpolových športov (Kyselovičová 1985;  Lenková 2010), 

 rope skipping – ucelený systém preskokov cez švihadlo, preskoky jednotlivca, skupín (dvojíc, 

trojíc, celé družstvo) cez dlhé švihadlo, viazané tvary (Miklovičová 1997; Kyselovičová 

1999, 2000;  Lenková 2002;  Lenková - Skladaný 2004), 

 Lednický – Doležajová (2002) odporúčajú na rozvoj rytmických schopností používať tieto 

prostriedky: 

- rôzne kombinácie chôdze, behu, odrazov s rytmickou podporou, s variáciami tempa, 
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- preskoky švihadla v rozličnom tempe (na mieste, s pohybom vpred, vzad do strán a pod.), 

- Strešková (2004) odporúča skákať cez švihadlo jednotlivcom samostatne, ale aj hromadne 

celým kolektívom, je vhodné striedať širokú škálu obmien preskokov. Skákanie cez švihadlo 

umožňuje dávkovanie zaťaženia.  

 kombinácie vyhadzovania, chytania a dopadu lôpt v rôznom tempe, 

 cvičenia v dvojiciach s prihrávaním lopty na mieste i v pohybe s obmenou tempa a rytmu, 

 hody na cieľ s variáciou vzdialenosti a náčinia, 

 dribling a odbitie v rytme partnera, 

 výbehy z rôznych východiskových polôh v rytme určenom značkami na podložke 

 viacskoky podľa udávaného rytmu, resp. rytmu partnera, 

 striedanie preskoku cez švihadlo a dvojšvihu, 

 prekonávanie lavičiek, švédskych debien, žineniek, rôznych prekážok v rytmickom 

usporiadaní (s rovnakým, resp. nerovnakým počtom  krokov medzi náradím, ktoré môžu 

určovať napr. obruče na podlahe),  

 prebehy prekážok v 2, 3, 5 krokovom rytme, rôzne výšky prekážok, rôzne šírky zón, 

 cvičenia na prekážkových dráhach v partnerskom, resp. skupinovom rytme. 

     Existuje množstvo cvičení a príkladov pohybových hier vhodných na rozvoj rytmických 

schopností (Lednický 2002). 

 

Plánovanie rozvoja rytmických schopností 

 

     Pri  plánovaní rozvoja rytmických schopností môžeme vychádzať z poznatkov autorov, ktorí sa 

zaoberali rozvojom koordinačných schopností. Niektorí autori upozorňujú, že rozvoj koordinačných 

schopností prebieha v určitých etapách. 

     Podľa Sýkoru (1989) v prvej etape je potrebné pôsobiť na rozvoj priestorovej orientácie 

a celkovú koordináciu pohybov. V druhej etape  sa zdokonaľuje presnosť a koordinácia pohybov 

s väčšími nárokmi na rýchlosť vykonávanie pohybov. V tretej etape sa získané predpoklady 

ďalej rozvíjajú, aby cvičenec bol schopný pohybové činnosti vykonávať presne, rýchle 

a v meniacich sa podmienkach.  

     Pri tvorbe programov na rozvoj rytmických schopností je potrebné vychádzať z nasledujúcich 

poznaní: 

 z poznania špecifických požiadaviek v danom športe, 

 z poznania východiskovej úrovne rytmických schopností cvičenca, skupiny cvičencov 

(družstva), 

 z požiadaviek na cieľový stav v rozvoji rytmických schopností, ktorý chceme dosiahnuť. 
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     Mnohí autori zdôrazňujú, aby rozvoj rytmických schopností prebiehal dlhodobo, systematicky. 

„Adaptačné zmeny na špecifické zaťaženia, podmieňujúce zvyšovanie úrovne rytmických 

schopností, majú rozdielny časový priebeh a preto je potrebné plánovať špecifickú frekvenciu 

podnetov v mikrocykloch, nevyhnutnú dĺžku ich pôsobenia, ako aj optimálnu veľkosť uplatnených 

podnetov (špecifických tréningových zaťažení – ich objem a intenzita)“ (Šimonek - Zrubák 2003). 

     Na rozvoj rytmických schopností je potrebný dlhší čas (najmenej 8 – 10 týždňov), relatívne nízky 

objem (15 – 30 minút) a väčšia frekvencia podnetov v mikrocykle (4 – 6 krát týždenne). Celkovo je 

teda potrebné 30 – 50 tréningových jednotiek, ktoré by mali prispieť na riešenie všetkých úloh 

v danej športovej činnosti (Šimonek, ml. 2004).  

     Doležajová – Lednický (2001) na základe záverov pedagogického experimentu uvádzajú, že „na 

programovanie potencionalných koordinačných schopností, teda aj rytmických schopností 

jednotlivca je potrebné dlhšie obdobie, minimálne 2 roky.   

 

Sumarizácia 

     Rozvoj“ koordinačných schopností, ktoré zahrňujú aj rytmické schopnosti, je u každého 

jednotlivca rozdielny a súvisí s „dozrievaním“ jeho organizmu. Ovplyvňuje ich hlavne pohybová 

činnosť, vďaka ktorej v jednotlivých obdobiach môžeme rozvoj urýchliť alebo naopak v starobe 

pozastaviť pokles ich úrovne. Súhlasíme s názorom Čelikovského (1973), ktorý tvrdí, že ľudia, ktorí 

športujú, majú lepšiu schopnosť reprodukovať rytmus.“  

     Z hľadiska optimálneho rozvoja rytmických schopností rozhodujúcim kritériom pre výber cvičení 

a ich variantov by mala byť novosť, nezvyklosť, obtiažnosť, zmeny rytmu a psychická náročnosť a 

tým vznikajúca rytmická obtiažnosť. 

Každý šport má na rytmické schopnosti svoje špecifické požiadavky, ktoré treba nevyhnutne 

rešpektovať a športovej príprave.„ Cvičenia na rozvoj rytmických schopností by sa mali aplikovať 

dlhodobo, Odporúčame ich zaraďovať na začiatku tréningovej jednotky. Do jednej tréningovej 

jednotky nedávkujeme väčší počet ako 4 – 8 cvičení, pričom počet opakovaní je menší ako pri 

rozvoji kondičných schopností (cvičenia opakujeme 6 – 12 krát, počet sérií 2 – 4). Keďže sú 

zapojené analyzátory, medzi sériami je potrebný dlhší interval odpočinku. Cvičenia na rozvoj 

rytmických schopností je potrebné meniť, ich rozvoj prebieha pomalšie a prvé zmeny bývajú 

viditeľné po 8 – 10 týždňoch systematického tréningu, preto je žiaduca trpezlivosť.“ 
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1. 6 Aerobik ako prostriedok rozvoja rytmických  schopností 

 

Aerobik je v súčasnej dobe uznávanou a vyhľadávanou aktivitou. Vyvinul sa v moderný a 

zdravotne prospešný šport pre všetkých záujemcov. Ide o ľahko prístupnú a zdravotne účelnú 

pohybovú aktivitu pre všetky vekové kategórie, od detí až po dospelých. Na rozvoj rytmických 

schopností v edukačnom procese sme si zvolili aerobik, ako súčasť tematického celku rytmická 

gymnastika.        

Rytmus sa častejšie spája viac s hudbou ako s pohybom. Rytmus v hudbe vzniká skladaním 

ťažkých a ľahkých dôb, tónov rôznych dĺžok a pomlčiek. Jednotlivé rytmy skladáme do taktov. 

Hudba sa neskladá iba z rytmu, má svoju dynamiku, tempo a melódiu. Bohatosti hudby 

prispôsobujeme pohyb. Dynamiku zvýrazníme odstupňovaním sily pohybu, tempo nám udáva živosť 

a typický charakter skladby, melódia napomáha spojiť jednotlivé pohyby do harmonického celku. 

Celkový priebeh pohybu určuje aj melódia (Tibenská 2011). Melodická fráza spája sled drobných 

rytmických motívov. Pomáha tým pohybu, aby sa nerozdrobil do detailov, aby jednotlivé rytmické 

prvky viazal, napr. postupným pohybom trupu, pohybom paží, a pod (Jeřábková 2004). 

     Práve aerobik smerujúci k tanečnému poňatiu je najvhodnejší na rozvoj rytmických 

schopností. 

     Na základe obsahu a používaných prostriedkov jednotlivé formy tanečného aerobiku Blahušová 

(1986, 2004), Lenková (2010) rozdeľujú  nasledovne: 

 Dance aerobik - základom choreografie sú prvky aerobiku modifikované do tanečných štýlov. 

 Funky aerobik - Do choreografie sú zaradené prvky z funk tancov a využíva typickú hudbu pre 

funk. Od aerobiku sa líši tým, že na každú dobu  sú uskutočnené dva pohyby. 

 Jazz aerobik - choreografie sú zostavené na jazzovú hudbu, ktorá má všeobecne pomalší rytmus. 

 Hip-hop aerobik - choreografia vychádza z prvkov hip-hop tancov a využíva pre ne typickú 

hudbu. 

 Grafiti – afro styl - v choreografii sa používa len niekoľko základných krokov, ktoré sa opakujú. 

Všetko je v sprievode africkej hudby (bubny) a cvičenci sa pohybujú v kruhu. 

 Country aerobik - do choreografie sa zaraďujú prvky z country tancov a  je využívaná typická 

hudba pre country. 

 Latinský aerobik - pri lekciách používame prvky inšpirované latinskoamerickými tancami a pre 

ne typickú hudbu. 

 House a salsa aerobik - obe formy vyššie uvedených aerobikov využívajú v choreografii tanečné 

prvky a hudbu typickú pre house a salsu.   
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     Tieto „aerobikové tance“ sa vykonávajú nepretržite v hlavnej časti vyučovacej jednotky. Tanečné 

väzby  rozvíjajú pohybovú pamäť, rytmické schopnosti ako aj priestorovú orientáciu. Rozvíjajú 

estetiku pohybu  a pohybový prejav. 

     Cvičebná jednotka aerobiku má svoju štruktúru – rozcvičenie, hlavnú časť, záverečnú časť. 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 koordinačných - 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, trénera 

 Návrhy jednotlivých cvičení, princípy tvorby choreografií s  presným popisom sme vydali zvlášť 

v  monografii a vysokoškolských skriptách (Lenková 2009, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


