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3     METODIKA VÝSKUMU  

 

3. 1  Charakteristika objektu výskumu     

 

     Objekt skúmania počas experimentu   tvorilo 201 probandov v Prešove, z toho 95 dievčat a 106 

chlapcov. Na základe veku sme ich rozdelili na 4 experimentálne súbory. Pri výbere 

experimentálnych súborov bol použitý zámerný výber.               

     Prvou experimentálnou skupinou (E1) nášho výskumu boli probandky – žiačky základnej školy. 

Z hľadiska biologického veku patrili do obdobia mladšieho školského veku. Do experimentu sme 

zapojili 21 žiačok 5.A triedy. Ich priemerný vek bol 10,2 ± 0,5 rokov. Kontrolnú skupinu (K1) 

tvorilo 23 žiačok 5.B triedy na tej istej škole.  Ich priemerný vek bol 10,4 ± 0,5 rokov. Telesnú 

výchovu mali 2x týždenne.  

     Druhou experimentálnou skupinou (E2) boli 15,1 ± 0,5 roční žiaci.  Čo sa týka pohlavia,  skupina 

bola heterogénna celkovo 38 žiakov. Z toho bolo 23 dievčat a 15 chlapcov. Kontrolnou skupinou 

(K2) boli 15,2 ± 0,5 roční deviataci. Z celkového počtu 42 bolo 25 dievčat a 17 chlapcov.  

     Treťou experimentálnou skupinou (E3d) boli 17,1
 
± 0,5 ročné študentky. Do výskumu sa zapojilo 

23 dievčat. Kontrolnou skupinou (K3d) v tejto vekovej kategórii bolo 15 študentiek. Experimentálnu 

skupinu (E3ch)  17,1 ± 0,5 chlapcov tvorilo 25 stredoškolákov. Kontrolnú skupinu (K3ch) tvorilo 17 

študentov tej istej školy.  

     Štvrtou experimentálnou skupinou (E4) boli študenti 2. ročníka PU FŠ a  FHPV v Prešove.  Ich 

priemerný vek bol 21,2 ± 0,5 rokov. Do výskumu sa zapojilo 94 probandov, z toho 28 dievčat (E4d) 

a  66 chlapcov (E4ch). Dievčatá boli študentkami 2. ročníka PU FHPV učiteľstva akademických 

predmetov a učiteľstva profesijnej prípravy, rôznych študijných programov.  Chlapci boli študentmi 

2. ročníka PU FŠ štúdia učiteľstva telesnej výchovy. Kontrolnú skupinu dievčat a chlapcov sme 

v tejto vekovej kategórii nemali. 

 

3. 2   Pracovné postupy  

 

     Pedagogický experiment sme realizovali v prvej experimentálnej skupine dievčat E1 počas 

školského roku 2008/2009. Telesnú výchovu mali 2x týždenne a 1x týždenne chodili na krúžok 

aerobiku. Celkovo absolvovali 32 intervenčných programov detského aerobiku. Jedna cvičebná 

jednotka aerobiku trvala  45 minút. Vstupné testovanie sme uskutočnili 16.9.2008  a výstupné po 

ukončení experimentu 16.6.2009 v priestoroch základnej školy na ulici Mirka Nešpora  v Prešove. 

Kontrolný súbor dievčat sa zúčastnil testovania v dvoch etapách v tie isté dni, na začiatku a konci 

školského roku. 
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     Pedagogický experiment v experimentálnych skupinách E2 a E3d sme realizovali od 15. 

septembra 2008 do 12. januára 2009, kedy sme uskutočnili testovanie. Žiaci absolvovali aerobikovú 

cvičebnú jednotku dvakrát do týždňa a to v utorok a štvrtok, t.j. počas štyroch mesiacov 32 

cvičebných jednotiek. Testovanie v kontrolnom súbore K2 sme uskutočnili 17.9.2008 v priestoroch 

ZŠ na Prostějovskej ulici v Prešove a opakované testovanie sme uskutočnili 14.1.2009. 

     V tretej experimentálnej skupine (E3ch) chlapcov sme uskutočnili vstupné merania 15.9.2008. 

Hodiny aerobiku mali 2x týždenne, v rámci hodín športovej prípravy v priebehu vyučovania. 

Odcvičili 32 cvičebných jednotiek aerobiku.  Výstupné testovanie sa uskutočnilo 18.12. 2008. 

Testovanie kontrolného súboru (K3ch) chlapcov bolo v tie isté dni, lebo išlo o študentov tej istej 

školy. Realizáciu testovania kontrolného súboru dievčat (K3d) sme uskutočnili v dvoch etapách. 

Prvé  bolo 24.9. 2008 v priestoroch Pedagogickej sociálnej akadémie v Prešove. Druhé testovanie 

sme uskutočnili po troch mesiacoch 18.12.2008.  

     Realizácia pedagogického experimentu štvrtej experimentálnej skupiny E4 prebiehala počas 

zimného semestra od septembra  do decembra 2009, v telocvični PU FŠ. Počas zimného semestra 

absolvovali dievčatá 26 vyučovacích hodín aerobiku v rámci výberového predmetu telesná výchova 

– aerobik 2x týždenne. Chlapci absolvovali povinný predmet Teória a didaktika rytmickej 

gymnastiky, na ktorom sme realizovali experiment. V rámci uvedeného predmetu absolvovali 26 

cvičebných jednotiek aerobiku. Vstupné testovanie rytmických schopností sme realizovali na 

začiatku zimného semestra 22.9, 23.9 a 24.09.2009 a výstupné testovanie sme uskutočnili na konci 

zimného semestra 15.12, 16.12 a 17.12.2009.  

     Experiment v jednotlivých vekových kategóriách sme realizovali v prirodzených podmienkach 

vo vyučovacom procese, v ktorom sme plnili vzdelávacie, výchovné a zdravotné úlohy. Vyučovací 

proces vo výskumnej skupine bol realizovaný pomocou experimentálneho činiteľa. 

Experimentálnym činiteľom bol nami vypracovaný program aerobiku, ktorého časť uvádzame 

v prílohe C. Pri zostavovaní plánu cvičenia aerobiku  sme postupovali od jednoduchých choreografií, 

ktoré tvorili najjednoduchšie cvičenia, ktoré vychádzajú z chôdze, až po zložitejšie, kde sme zaradili 

aj tanečné kroky. V prílohe D uvádzame zoznam cvičení, ktoré sme kombinovali a vytvárali z nich 

choreografie.  Neverbálne pokyny pre  učiteľa (inštruktora) uvádzame v prílohe E. 

     Tak sme zabezpečili hodinám telesnej a športovej výchovy vysokú efektívnosť a emocionálnosť. 

Podľa Šimonekovej (1995) nimi vypestúvame zmysel pre správne vykonanie určitých pohybov, či 

ide o prihrávku, skok, rozbeh, alebo gymnastickú zostavu, a to v istom časovom, dynamickom 

a priestorovom rozsahu. Z uvedeného je jasné, že sme sa zamerali na pohybový rytmus, pod ktorým 

rozumieme štruktúru pohybu, jeho členenie na fázy určitej dĺžky a rýchlosti v pohybovej činnosti. Pri 

zostavovaní časovo – tematického plánu sme vychádzali z poznatkov, že hudobný rytmus vzniká 

usporiadaním hodnôt určitej dĺžky a pohybový rytmus usporiadaním dlhých a krátkych pohybov. 

Podstatou rytmu je pravidelné rozdelenie času. V našom časovo – tematickom pláne sme začali 
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probandom vysvetľovať rytmus tou najprirodzenejšou hodnotou, ktorá svojou dĺžkou zodpovedá 

najvšeobecnejším životným pohybom človeka a to štvrťovou notou. Pokračovali sme osminovou 

a skončili notou polovou. Tieto rytmické hodnoty sú neoddeliteľnou súčasťou nášho pohybového 

programu a zároveň štruktúrou, podľa ktorej sme pohybový program zostavili. Tento intervenčný 

rytmický program, sme realizovali s pomocou hudobných nahrávok aerobikovej a modernej hudby.  

 

3. 3 Metódy získavania a spracovania   výskumných   údajov 

 

     V empirickej časti sme realizovali výskum, ktorým sme chceli dosiahnuť nami vytýčené ciele 

a potvrdiť, resp. vyvrátiť stanovené hypotézy. V tejto časti sme získavali informácie pomocou 

motorických testov rytmických  schopností. Úroveň rytmických schopností sme zisťovali piatimi 

rytmickými testami podľa Lenkovej (In: Belej – Junger 2006):  

a) Schopnosť reprodukovať zadaný rytmus: 

      Test č. 1 – Nerytmické bubnovanie, 

      Test č. 2 – Bubnovanie rukami a nohami. 

Na rozvoj týchto schopností sme využívali cvičenia nízkeho aerobiku, základné  lokomočné pohyby 

cvičené za sprievodu hudby s rovnakým tempom. 

 

b) Schopnosť udržať vlastný rytmus v stálych podmienkach: 

Test č. 3 – Preskakovanie švihadla s udržiavaním vlastného rytmu. 

Test č. 4 – Test osobného rytmu. 

Na rozvoj sme do cvičenia zaraďovali zmeny smeru, obraty v už nacvičených cvičebných tvaroch. 

 

c) Schopnosť zmeny vlastného rytmu: 

Test č. 5 – Prebehy kruhov okolo méty. 

Na rozvoj sme uplatňovali striedanie cvičení s rôznym tempom pohybu dolných končatín na rovnaké 

tempo hudby (mambo – cha-cha). 

   

Test č. 1:  

NERYTMICKÉ BUBNOVANIE 

(schopnosť reprodukovať zadaný rytmus) 

 

Prostredie: uzavretá miestnosť.   

Pomôcka: digitálne stopky. 

Vykonanie testu:  
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Okrem testovaného bola v kabinete iba jedna osoba a to experimentátor, ktorý testovaného teoreticky 

oboznámil a poskytol praktickú ukážku týkajúcu sa daného testu. Po zrozumiteľnom vysvetlení, 

testovaný zaujal svoje miesto – sadol si na stoličku za stolom a dlane položil na dosku stola v šírke 

ramien. Pred spustením stopiek sa v pokoji každý testovaný podľa svojej potreby sústredil na budúcu 

činnosť (cca 3 – 5 sekúnd). Po dohodnutom signáli medzi experimentátorom a testovaným, čo bolo 

v prípade vykonávania tohto testu kývnutie hlavou, experimentátor spustil stopky a testovaný 

bubnoval dlaňami takto: 

1. ľavou dlaňou udrel do dosky stola dvakrát, 

2. pravú ruku prekrížil cez ľavú a udrel do dosky stola pravou   

       dlaňou  dva krát, 

3. pravou dlaňou sa raz dotkol čela, 

4. pravú ruku spustil a raz sa pravou dlaňou dotkol stola. 

Opísaný cyklus pohybov sme opakovali počas 20 sekúnd.  

Test opakujeme štyrikrát, zaznamenávame najvyšší počet vykonaných cyklov. Cyklus, v ktorom sa 

vyskytla chyba sa nepočíta. 

 

Výsledkom testu bol najvyšší počet správne vykonaných cyklov počas stanoveného časového 

intervalu.  

 

Test č. 2: 

BUBNOVANIE RUKAMI A NOHAMI  

(schopnosť reprodukovať zadaný rytmus) 

 

Prostredie: roh miestnosti.  

Pomôcka: digitálne stopky. 

Vykonanie testu:  

Experimentátor zrozumiteľne teoreticky  a prakticky vysvetlil  postup testu. Po jeho pochopení sa 

testovaný obrátil tvárou do kúta miestnosti a na povel (v prípade tohto testu to bol slovný povel 

„štart“ ) vykonával nasledovné poradie pohybov: 

1. špičkou ľavej nohy udrel (kopol) dvakrát do spodnej ľavej  

     časti steny (najmenej však vo  výške 10 cm od podlahy), 

2. pravou dlaňou udrel dvakrát do pravej časti steny, 

3. ľavou dlaňou udrel dvakrát do pravej časti steny  

4. špičkou pravej nohy kopne jedenkrát do pravej časti steny   

     a zaujme základné postavenie. 
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Pohybový cyklus opakuje počas 20 sekúnd. Test opakujeme trikrát, zaznamenávame najvyšší počet 

vykonaných cyklov. 

 

Výsledkom testu bol najvyšší zaznamenaný počet správne vykonaných cyklov počas stanoveného 

intervalu.  

 

Test č. 3: 

PRESKAKOVANIE ŠVIHADLA 

(schopnosť udržať vlastný rytmus v stálych podmienkach) 

 

Prostredie: telocvičňa. 

Pomôcky: digitálne stopky, švihadlo. 

Vykonanie testu:  

Experimentátor naraz všetkým testovaným nachádzajúcim sa v telocvični podrobne teoreticky 

vysvetlil daný test. Postupne po jednom tak testovaný 20 sekúnd preskakoval krúžiace švihadlo 

preskokmi znožmo s medziskokom v individuálne zvolenom tempe. Experimentátor mu počítal 

počet preskokov.  

Pri opakovanom pokuse testovaný vykonával rovnaký počet preskokov, pričom sa snažil dodržať 

rovnaké tempo ako pri prvom pokuse. Experimentátor zmeral trvanie druhého pokusu na stopkách.  

 

Výsledkom testu bol rozdiel medzi trvaním druhého pokusu a časovým limitom 20 sekúnd. 

 

Test č. 4: 

TEST OSOBNÉHO RYTMU  

(schopnosť udržať vlastný rytmus v stálych podmienkach) 

 

Prostredie: uzavretá miestnosť  

Pomôcka: digitálne stopky. 

Vykonanie testu:  

     Experimentátor testovanému teoreticky a s praktickou ukážkou vysvetlil ako bude test prebiehať.  

Testovaný si sadol na stoličku a dolné končatiny mal v pravom uhle na šírku bokov položené na 

podložke (použili sme 50 cm dlhé a 50 cm širokú dosku). Testovaný vykonával pohyby na povel 

v tomto poradí: 

1. 10 x  dupol striedavo pravou a ľavou nohou na podložku, experimentátor  meral čas, 

2. testovaný ďalej bez prerušenia pokračoval v striedavom dupaní, ale stále rýchlejšie, počas 10 

sekúnd. Po uplynutí 10 sekundách sa testovaný na povel experimentátora vrátil k predchádzajúcemu 
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osobnému tempu a vykonal 10 striedavých dupnutí na podložku. Experimentátor meral čas trvania 

druhého pokusu. 

Výsledkom testu bol rozdiel medzi trvaním prvého a druhého pokusu. 

 

Test č. 5: 

PREBEHY KRUHOV OKOLO MÉTY  

(schopnosť zmeny vlastného rytmu) 

 

Prostredie: telocvičňa. 

Pomôcky: digitálne stopky, obruče o priemere 60 cm, méta    

                 (kužeľ). 

Vykonanie testu: 

Experimentátor hromadne všetkým testovaným, ktorí sa nachádzali v telocvični podrobne vysvetlil 

a názorne predviedol ukážku daného testu. Potom si pripravil obruče, ktoré  rozmiestnil v 15 m 

vzdialenosti v jednej línii takto:  

- 3 obruče tesne za sebou a to 5 m od štartovacej čiary a 3 obruče 5 m pred métu, okolo ktorej sa 

testovaný otáčal. 

Testovaný bežal prvýkrát 30 m z vysokého štartu, okolo méty a to 2 x 15m. Po odpočinku (3 – 5 s) 

bežal druhýkrát 30 m, ale prvých 15 m cez obruče (testovaný musel vstúpiť striedavonožne do 

každej obruče). Otočil sa okolo méty a späť bežal hladkých 15 m do cieľa. Experimentátor 

zaznamenával čas s presnosťou na 0,1s na hladkých 30 m a čas na 30 m cez obruče.  

Výsledkom testu bol rozdiel medzi trvaním prvého a druhého pokusu. 

 

Metodické poznámky a nákresy k jednotlivým testom sú uvedené v prílohe B.  

 

     Vo fáze analýzy výskumného materiálu sme uprednostňovali teoretické a logické metódy, 

indukciu,  dedukciu,  komparáciu,  generalizáciu na interpretáciu výsledkov výskumu, na 

spracovanie výsledkov sme použili štatistické metódy a postupy. 

     V prvom rade išlo o kontrolu úplnosti výskumného materiálu, tabelovanie empirického materiálu, 

využitie kvantitatívnych a kvalitatívnych metód – opisy, ktoré majú vystihovať významné stránky, 

vlastnosti, súvislosti, grafické znázornenia, tabuľky.  

     Na vyhodnotenie získaných údajov sme použili základné metódy matematickej štatistiky. 

Z charakteristík polohy sme použili aritmetický priemer. Z charakteristík rozptylu sme použili 

smerodajnú odchýlku, minimum, maximum. Štatistické metódy sme spracovali v programe 

PASW Statistics 18. Na hodnotenie dynamiky zmien v jednotlivých položkách aplikovanej testovej 

batérie v priebehu sledovania sme použili neparametrický Wilcoxonov test.  Normalitu rozloženia 
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sme zisťovali prostredníctvom krabicového grafu, z ktorého bolo zrejmé, že v meraniach sa vyskytli 

vybočujúce (extrémne) hodnoty. Preto sme použili neparametrické štatistické metódy. Pri komparácii 

údajov medzi experimentálnymi a kontrolnými súbormi sme použili nepárový t – test.  Výsledky 

sme posudzovali na 5 % (*) a 1 % (**) hladine významnosti. 

     Do vyhodnotenia testov sme zaradili iba tých probandov, ktorí absolvovali celý  výskumný 

program, alebo aspoň 75% odcvičených aerobikových jednotiek a taktiež sa zúčastnili vstupného a 

výstupného testovania. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


