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4.   VÝSLEDKY VÝSKUMU A DISKUSIA 

 

Cieľom rôznorodých prístupov je snaha o čo najväčší prienik do podstaty koordinačných 

schopností a následne ich rozvoj v jednotlivých vekových kategóriách. Na základe mnohých 

výskumov sú určené senzitívne obdobia rozvoja jednotlivých koordinačných schopností 

a prostriedky ich rozvoja. Po praktickej stránke však neustále vzniká veľa nových podnetov, 

impulzov a preto je možné niektoré teoretické základy pre skúmanie a rozvoj sledovaných 

ukazovateľov vyvrátiť a obohatiť o nové poznatky. 

Originalita práce a výskumu spočívala v  rozvoji rytmických schopností vo vybraných vekových 

kategóriách intervenčným pohybovým programom, ktorého obsah tvorili choreografie aerobiku. 

Snahou bol rozvoj vybraných rytmických schopností, prostredníctvom sledovania rozvoja 

reprodukovať zadaný rytmus, schopnosti udržať rytmus v stálych podmienkach a schopnosti zmeny 

vlastného rytmu.   

 

4.1  Analýza rytmických schopností 10 ročných dievčat 

 

 V tejto časti uvádzame vstupné a výstupné údaje nami sledovaných ukazovateľov dievčat 

experimentálneho súboru (E1) a kontrolného súboru (K1). Získané výsledky základných štatistických 

charakteristík rytmických schopností, dynamiku zmien a jej významnosť v jednotlivých položkách 

aplikovanej testovacej batérie  a výsledky nepárového „t“ testu medzi súbormi E1 – K1 sú uvedené 

v jednotlivých tabuľkách. Skratky štatistických  ukazovateľov v  tabuľkách sú identické, preto sú 

vysvetlené iba v legende pod tabuľkami  2 a 3. 

Nameraná vstupná priemerná hodnota v teste „Nerytmické bubnovanie“ (Tab.2) v súbore E1 

bola 10,95 cyklov a v súbore K1 10,81 cyklov, čo pri vzájomnom porovnaní nebolo štatisticky 

významné. Môžeme konštatovať, že obidva súbory boli na rovnakej vstupnej úrovni (Tab. 3). Pri 

porovnaní s bežnou populáciou ( x =10,50) bol súbor E1 o 0,45 cyklu lepší, ako aj súbor K1 o 0,31. 

Výstupným testovaním sme zistili štatisticky významné zmeny v experimentálnom súbore E1, ktorý 

dosiahol zlepšenie o 1,9 cyklu, čo nám potvrdil Wilcoxonov test a signifikantnosť rozdielov medzi 

súbormi E1 – K1 na 1% hladine významnosti. Rozdiel v prospech súboru E1 v porovnaní s bežnou 

populáciou bol o 2,35 cyklu a K1 o 0,55. Smerodajná odchýlka nám v oboch súboroch poukázala na 

to, že medzi probandmi bola dosť značná rozdielnosť v počte cyklov (6 – 15). V súbore E1 pri 

výstupnom testovaní sa minimálna hodnota zlepšila o 3 cykly, išlo o tú istú probandku a maximálna 

hodnota ostala nezmenená.   
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Tab. 2 T1 - Nerytmické bubnovanie (c) 
 

obdobie n x  (+)  (-) p s max. min. 

E 1-Z 21 10,95 
+ 1,9 ** 

2,04 15 6 

E 1-K 21 12,85 1,69 15 9 

K 1-Z 23 10,81 
+  0,2  1,53 15 8 

K 1-K 23 11,05 1,24 14 9 

                    Legenda: E1-Z = vstupné meranie experimentálna skupina         x  = aritmetický priemer 

                               E1-K = výstupné meranie experimentálna skupina               s = smerodajná odchýlka 

                               K1-Z = vstupné meranie kontrolná skupina                      max. = maximálna hodnota 

                               K1-K =výstupné meranie kontrolná skupina                      min. = minimálna hodnota 

                               (+) = zlepšenie  n = početnosť                 ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 

                                     (c) = výsledkom testu bol počet správne vykonaných cyklov      

 

Tab. 3  T1 - Nerytmické bubnovanie (c) – Nepárový t - test 
 

obdobie n x  
Nepárový 

t–test 

Sig. 

p 

E 1-Z 21 10,95 
- 0,004 0,997 

K 1-Z  23 10,81 

E 1-K 21 12,85  
3,896 ** 

K 1-K 23 11,05 

                       Legenda: E1-Z = vstupné meranie experimentálna skupina        x  = aritmetický priemer 

                                  E1-K = výstupné meranie experimentálna skupina          n  = početnosť 

                                  K1-Z = vstupné meranie kontrolná skupina               

                                  K1-K =výstupné meranie kontrolná skupina 

                                  ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01                         

 

Namerané hodnoty vstupného merania  v teste „Bubnovanie rukami a nohami“ (Tab. 4) 

znamenajú, že priemerná hodnota experimentálneho súboru (E1) bola 10 cyklov a porovnávacieho 

súboru dievčat (K2) bola 11,24 cyklov. Rozdiel medzi hodnotami v súboroch pri vstupnom testovaní 

bol štatisticky významný v prospech K1 o 1,24 cyklu (Tab. 5). Súbor E1 bol iba o 0,35 cyklu horší 

od bežnej populácie ( x = 10,35). Výsledky testu záverečného merania nám potvrdili význam 

intervenčného programu aerobiku, lebo došlo k zlepšeniu v priemernej hodnote v súbore E1 o 2,15 

cyklu, čím  dievčatá experimentálneho súboru dosiahli lepší výsledok ako K1, hoci aj oni sa 

v opakovanom meraní zlepšili o 0,61 cyklu. Pri porovnaní s bežnou populáciou sa rozdiel  zvýšil 

v prospech E1 o 1,8 cyklu. Pri analýze dosiahnutých jednotlivých hodnôt môžeme konštatovať, že 

v súbore E1 bol väčší počet dievčat, ktoré dosiahli pri výstupnom testovaní hodnotu cyklu nad 10, 

ako v kontrolnom súbore K1, čo potvrdzujú minimálne a maximálne hodnoty  dosiahnuté 

v jednotlivých súboroch.  

Tab. 4 T2 - Bubnovanie rukami a nohami (c) 
 

obdobie n x  (+)  (-) p s max. min. 

E 1-Z 21 10 
+ 2,15 ** 

2,05 10 5 

E 1-K 21 12,15 1,87 14 8 

K 1-Z 23 11,24 +  

0,61 
* 

1,99 16 7 

K 1-K 23 11,85 2,01 16 10 

                                   (c) = výsledkom testu bol počet správne vykonaných cyklov      
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Tab. 5 T2 - Bubnovanie rukami a nohami (c)– Nepárový t - test 
 

obdobie n x  
Nepárový 

t–test 

Sig. 

p 

E 1-Z 21 10 
- 2,176 * 

K 1-Z  23 11,24 

E 1-K 21 12,15  
0,483 0,632 

K 1-K 23 11,85 

  

 Aj keď  nasledujúci test má názov „Preskakovanie švihadla“ jeho aplikácia u 10 ročných 

probandov je problematická, lebo nevedia zladiť preskoky s krúžiacim švihadlom. Uplatnili sme 

preto modifikáciu bez použitia švihadla, ako  odporúčala Lenková v monografii Belej – Junger a kol. 

(2006). Dbali sme na rytmus poskokov a cykly počítal experimentátor. Výsledkom testu je rozdiel 

medzi trvaním 1. a 2 pokusu. Čím je hodnota (čas v sekundách) nižšia, tým je lepší výsledok.  

Tab. 6 T3 -  Preskakovanie švihadla (r) 
 

obdobie n x  (+)  (-) p s max. min. 

E 1-Z 21 2,31 
+ 0,64 ** 

2,91 10,96 0,07 

E 1-K 21 1,67 1,94 8,56 0,12 

K 1-Z 23 0,97 +  

0,40 
** 

2,59 8,67 4,54 

K 1-K 23 0,57 1,51 4,35 1,68 

                                   (r) = výsledkom testu bol rozdiel medzi trvaním 1. a 2. pokus                       

 

 

 Analýzou vstupných výsledkov (Tab.6) sme zistili, že súbor K1 bol lepší o 1,34 sekundy ako E1, 

čo bolo na základe nepárového „t“ testu štatisticky významné (Tab. 7). V  kategórii 10 ročných 

dievčat bežná populácia dosiahla priemernú hodnotu 1,77s, čo je  o 0,54s lepší výsledok ako dosiahol 

súbor dievčat E1. Po ukončení aplikácie programu aerobiku sa úroveň udržania vlastného rytmu 

dievčat zvýšila a dosiahli nižší čas o 0,64s čo bolo štatisticky významné na 1% hladine významnosti. 

Ich zistená priemerná hodnota bola 1,67s, čo znamená lepší čas o 0,1 ako bežná populácia, ale aj 

napriek zlepšeniu nedosiahol priemernú hodnotu K1 0,57s. Smerodajná odchýlka bola pri vstupných 

meraniach vysoká v oboch súboroch, čo spôsobila vysoká maximálna hodnota. Maximálny nameraný 

čas sa v súbore K1 skrátil o 4,32s a v súbore E1 iba o 2,4s.  

 

Tab. 7 T3 - Preskakovanie švihadla (r) – Nepárový t-test 
       

obdobie n x  
Nepárový 

t–test 

Sig. 

p 

E 1-Z 21 2,31 
2,064 ** 

K 1-Z  23 0,97 

E 1-K 21 1,67 
1,378 * 

K 1-K 23 0,57 

  „Test osobného rytmu“ zisťuje úroveň rytmických schopností udržať vlastný rytmus. Aj 

v tomto teste dosiahol súbor K1 v oboch meraniach lepšie výsledky, ale neboli štatisticky významné 

(Tab. 8).  Preto cieľom experimentu v teste osobného rytmu bolo, aby sa výsledky testu v súbore E1 

čím viac priblížili kontrolnej skupine vo výstupnom testovaní. Hodnota priemerného času v súbore 
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E1 bola o 0,60s horšia ako v súbore K1, ale skoro identická s bežnou populáciou ( x = 0,95). 

S minimálnym rozdielom len 0,02s v neprospech E1. Pri výstupnom meraní došlo k zlepšeniu 

priemerného času o 0,20s, čo bolo štatisticky významné  na 5% hladine významnosti. Aj napriek 

tomu bol výstupný priemerný čas v súbore K1 lepší 0,18s, ale priemerný čas bežnej populácie bol 

horší o 0,18s (Tab. 9). Tieto hodnoty sa zdajú byť nízke, ale pri analýze sme vychádzali z toho, že 

test trvá 10 sekúnd. Rozptyl jednotlivých údajov v teste osobného rytmu bol adekvátny.    

Tab. 8 T4 -  Test osobného rytmu (r) 
 

obdobie n x  (+)  (-) p s max. min. 

E 1-Z 21 0,97 
+ 0,20 * 

0,79 3,13 0,06 

E 1-K 21 0,77 0,75 2,94 0,16 

K 1-Z 23 0,37 
- 0,20 

 

1,10 3,16 1,34 

K 1-K 23 0,59 0,97 1,91 1,43 

                                   (r) = výsledkom testu bol rozdiel medzi trvaním 1. a 2. pokus                       

 

 

Tab. 9 T4 - Test osobného rytmu (r) – Nepárový t - test 
       

obdobie n x  
Nepárový 

t–test 

Sig. 

p 

E 1-Z 21 0,97 
1,809 0,078 

K 1-Z  23 0,37 

E1-K 21 0,77 
0,685 0,497 

K 1-K 21 0, 59 

 

 Úroveň rytmických schopností zmenou vlastného rytmu hodnotí test „Prebehy kruhov okolo   

méty“. Priebeh a obsah  testu je pre testovaných jedincov v porovnaní s predchádzajúcimi testami 

najľahší, lebo sa jedná o prirodzenú lokomóciu – beh. Aj v tomto teste sa nám potvrdilo to, že súbor 

probandiek K1, svojimi nameranými výsledkami je bližšie ku priemernej hodnote bežnej populácie, 

ktorá je 0,87s. Nameraná priemerná hodnota v súbore E1 bola 1,58s. Štatisticky významný rozdiel 

0,74s sme zistili tomto teste v prospech súboru K1 pri vstupných meraniach (Tab.10). Na základe 

výstupných meraní môžeme konštatovať, že v súbore E1 došlo k zlepšeniu času o 0,59s, čo je 

štatistický významné na 1% hladine (Tab. 11). Ale aj napriek zlepšeniu priemernej hodnoty 

nedosiahli čas bežnej populácie a na základe zhoršenia času K1 sa dostali na jeho úroveň. 

 

Tab. 10 T5 -    Prebehy kruhov okolo   méty (r) 
 

obdobie n x  (+)  (-) p s max. min. 

E 1-Z 21 1,58 
+ 0,59 ** 

0,59 2,80 0,90 

E 1-K 21 0,99 0,55 2,00 0,40 

K 1-Z 23 0,84 
-0,11 

 

0,43 1,80 0,10 

K 1-K 23 0,95 0,39 1,60 0,40 

                                     (r) = výsledkom testu bol rozdiel medzi trvaním 1. a 2. pokus                       
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1.test 2.test 3.test 4.test 5.test

vstup E1 10,95 10 2,31 0,97 1,58

výstup E1 12,85 12,15 1,67 0,77 0,99

vstup K1 10,81 11,24 0,97 0,37 0,84

výstup K1 11,05 11,85 0,57 0,59 0,95

Tab. 11 T5 - Prebehy kruhov okolo   méty (r) – Nepárový t - test 
 

obdobie n x  
Nepárový 

t–test 

Sig. 

p 

E 1-Z 21 1,58 
4,538 ** 

K 1-Z  23 0,84 

E1-K 21 0,99 
0,255 0,800 

K 1-K 21 0,95 

 

  Záverom tejto kapitoly môžeme sumarizovať, že experimentálny súbor mierne zaostával pri 

vstupných meraniach za kontrolnou skupinou, ale pri porovnaní s bežnou populáciou bola úroveň 

rytmických schopností identická. Aj sa vyskytli rozdiely, tak iba minimálne a nemali vecný význam. 

Na základe uvedených skutočností môžeme konštatovať, že hypotéza H1 sa nám potvrdila.  

 Na základe analýzy výstupných meraní  sme zistili, že došlo k zlepšeniu úrovne rytmických 

schopností súboru 10 ročných  probandov, ktorí experimentálne absolvovali intervenčný program 

rozvoja rytmických schopností. Štatisticky významný rozdiel po aplikácii intervenčného programu 

aerobiku sme našli v experimentálnom súbore E1, t.j. 10 ročných dievčat v testoch nerytmické 

bubnovanie, bubnovanie rukami a nohami, preskakovanie švihadla, prebehy kruhov okolo   méty na 

1% hladine významnosti  a test osobného rytmu na 5% hladine významnosti. V kontrolnej skupine 

v testoch 1, 2, 3 došlo k miernemu zlepšeniu, ale v testoch 4 a 5 k zhoršeniu. Na základe zistených 

údajov po ukončení experimentu sme dospeli k záveru, že sa náš predpoklad H2  potvrdil. 

Názorné zobrazenie jednotlivých zmien na základe realizácie intervenčného programu rozvoja 

rytmických schopností výskumu jednotlivých testov je uvedené  na obr. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  10: Grafické porovnanie zmien rytmických schopností 10 ročných – 

vstupné  a výstupné testovanie 

 

 
 



 

49 

4.2 Analýza rytmických schopností 15 ročných probandov 

 

Analýzou výsledkov  testu „Nerytmické bubnovanie“ sme zistili lepší výkon v kontrolnom 

súbore dievčat (K2d) aj chlapcov (K2ch) pri vstupnom meraní. Signifikantnosť rozdielov medzi 

súbormi sme zaznamenali iba pri vstupnej úrovni schopnosti reprodukovať zadaný rytmus 

v súboroch  dievčat (Tab.12). Výsledky naznačujú, že v  súbore E2d i E2ch nastali významné zmeny 

(p < 0,01) v sledovanom období a došlo k lepšiemu výkonu pri výstupnom testovaní.  V súbore E2d 

to bolo  o 2 cykly lepšie a E2ch o 1,6. Zlepšenie výkonu v tomto teste mohlo okrem iného spôsobiť 

postupné zaraďovanie práce paží, zaraďovanie tlieskania pri cvičení jednotlivých krokov aerobiku 

a v posledných 5 lekciách sme zaradili aj nerytmické striedanie potlesku a práce dolných končatín. 

 

Tab. 12  T1 -   Nerytmické bubnovanie (c) 
 

obdobie n x  (+)  (-) p s max. min. 

E 2d-Z 23 11,25 
+ 2,0 ** 

1,51 13 9 

E 2d-K 23 13,25 1,29 15 11 

K 2d-Z 25 13,85 +  

0,05 
 

1,87 16 10 

K 2d-K 25 13,90 1,51 16 11 

E 2ch-Z 15 12,55 
+1,6 ** 

2,56 17 8 

E 2ch-K 15 14,15 2,25 17 10 

K 2ch-Z 17 13,50 
-0,05  2,48 19 10 

K 2ch -K 17 13,45 2,16 18 10 

                    Legenda: E2-Z = vstupné meranie experimentálna skupina x  = aritmetický priemer 

                    E2-K = výstupné meranie experimentálna skupina  s = smerodajná odchýlka 

                               K2-Z = vstupné meranie kontrolná skupina          max. = maximálne namerané hodnoty 

                                     K2-K =výstupné meranie kontrolná skupina          min. = minimálne namerané hodnoty 

                   (+) = zlepšenie  n = početnosť                              ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 

                    d = dievčatá       ch = chlapci 
                              (c) = výsledkom testu bol počet správne vykonaných cyklov                       
   

V kontrolných skupinách K2d a K2ch došlo k minimálnym zmenám. Aj napriek zlepšeniu 

výsledkov experimentálneho súboru E2, súbor E2d nedosiahol úroveň K2d pri výstupnom testovaní, 

ale v súbore chlapcov E2ch bol zistený lepší výsledok o 1,30 cyklu ako K2ch (Tab. 13). 

Tab. 13   T1 - Nerytmické bubnovanie (c) – Nepárový t - test 
 

obdobie n x  
Nepárový 

t–test 

Sig. 

p 

E 2d-Z 23 11,25 
- 4,826 ** 

K 2d-Z 25 13,85 

E 2d-K 23 13,25 
-1,458 0,153 

K 2d-K 25 13,90 

E 2ch-Z 15 12,55 
-1,191 0,241 

K 2ch-Z 17 13,50 

E 2ch-K 15 14,15 
1,002 0,323 

K 2ch-K 17 13,45 

              Legenda: 

              E2-Z = vstupné meranie experimentálna skupina        x  = aritmetický priemer 

E2-K = výstupné meranie experimentálna skupina         n  = početnosť 

K2-Z = vstupné meranie kontrolná skupina  ** - štatisticky významné hodnoty p < 0,01 

K2-K =výstupné meranie kontrolná skupina         d = dievčatá       ch = chlapci 
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V sledovanej vekovej kategórii E2 v teste „Bubnovanie rukami a nohami“ z hodnôt 

aritmetického priemeru úspešne vykonaných cyklov testu môžeme usudzovať, že na začiatku 

experimentu v súbore E2 dievčat  a chlapcov bola úroveň v bubnovaní rukami a nohami takmer 

identická (E2d - x = 12,65 a E2ch - x =12,55). Po skončení experimentu sme zaznamenali zlepšenie 

hodnôt  v súbore dievčat aj chlapcov (E2d- x =14,65a E2ch- x =14). Aplikovaním Wilcoksonovho 

testu sa rozdiel medzi rozptylmi vstupného a výstupného testovania v súbore E2 javí ako štatisticky 

významný (p < 0,01) u oboch pohlaví. Porovnaním priemerných hodnôt súboru E2 s kontrolnou 

skupinou K2 sme zistili, že skupina E2d dosiahla nižší počet cyklov ako K2d o 0,75 cyklu na 

začiatku experimentu, ale na konci už bol priemer správne zopakovaných cyklov o 1,55 viac (Tab. 

14).  

Tab. 14  T2 - Bubnovanie rukami a nohami (c) 
 

obdobie n x  (+)  (-) p s max. min. 

E 2d-Z 23 12,65 
+ 2,0 ** 

2,68 16 7 

E 2d-K 23 14,65 2,01 18 10 

K 2d-Z 25 13,40 
-0,30  

2,94 20 9 

K 2d-K 25 13,10 2,44 20 10 

E 2ch-Z 15 12,55 
+1,05 ** 

2,163 16 8 

E 2ch-K 15 14,00 1,863 17 10 

K 2ch-Z 17 13,35 
-0,05  1,663 16 10 

K 2ch -K 17 13,40 1,603 16 10 

 

     Nepárovým t – testom  významnosti, sme zistili štatisticky významné rozdiely na  hladine 

významnosti p < 0,05 porovnaním  nameraných hodnôt súborov  dievčat na konci experimentu. E2d 

a K2d, sme zaznamenali rozdiel 1,55 cyklov v prospech experimentálnej skupiny dievčat. 

Z výsledkov a  tabuľky 15 vyplýva štatistický nevýznamný rozdiel v položkách súborov chlapcov. 

 

Tab. 15  T2 - Bubnovanie rukami a nohami (c) – Nepárový t -test 
 

obdobie n x  
Nepárový 

t–test 

Sig. 

p 

E 2d-Z 23 12,65 
-0,842 0,405 

K 2d-Z 25 13,40 

E 2d-K 23 14,65 
0,992 * 

K 2d-K 25 13,10 

E 2ch-Z 15 12,55 
-1,311 0,198 

K 2ch-Z 17 13,35 

E 2ch-K 15 14,00 
1,092 0,282 

K 2ch -K 17 13,40 

 

     HIRTZ (1985) konštatuje, že po 11. roku  dievčat a 13. roku chlapcov tempo prírastkov 

rytmických schopností výrazne slabne, čo potvrdila vo výskume LENKOVÁ (In: BELEJ – JUNGER 

a kol.,2006). Tento poznatok sme potvrdili v teste „Preskakovanie švihadla“. V teste preskakovanie 

švihadla s udržiavaním vlastného rytmu, probandi zapojený do výskumu E2 nesplnili  minimálny 

výkonnostný štandard zostavený ŠIMONEKOM ml. (1998). Vstupné hodnoty aritmetických 
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priemerov súborov E2d ( x  = 2,78) a K2d ( x  = 3,54), E2ch ( x  = 4,98) a K2ch ( x  = 3,89). Po 

absolvovaní intervenčného programu aerobiku, na základe zistených výsledkov môžeme 

konštatovať, že úroveň rytmickej schopnosti udržať vlastný rytmus sa zlepšila v celom súbore E2. 

U dievčat došlo k zlepšeniu priemere o 1,57s (p < 0,05) a u chlapcov o 3,44s (p < 0,01). 

V kontrolnom súbore K2 sme zistili minimálne zmeny, negatívne v súbore K2d a kladné v K2ch 

(Tab. 16). Z uvedeného je zrejmé, že súbor E2ch bol o 2,01s horší na začiatku výskumu, ale po 

absolvovaní cvičenia aerobiku si svoj výkon zlepšil, o 1,43s. Chlapci kontrolného súboru K2ch boli 

v oboch testovaniach horší na začiatku výskumu o 0,92s a na konci o 0,65s. 

Tab. 16 T3 - Preskakovanie švihadla (r) 
 

obdobie n x  (+)  (-) p s max. min. 

E 2d-Z 23 2,78 
+ 1,57 * 

2,99 11,92 0,07 

E 2d-K 23 1,27 1,39 4,56 0,12 

K 2d-Z 25 3,54 
-0,24  

3,02 14,87 0,15 

K 2d-K 25 3,78 2,34 8,95 0,42 

E 2ch-Z 15 4,98 
+3,44 ** 

3,98 14,62 0,30 

E 2ch-K 15 1,54 1,20 4,71 0,10 

K 2ch-Z 17 3,89 
+0,27 * 

4,51 15,10 0,10 

K 2ch -K 17 3,62 4,36 15,20 0,02 

                                    (r) = výsledkom testu bol rozdiel medzi trvaním 1. a 2. pokus                       

 

     Na konci experimentu, na základe zlepšenia výkonu v teste preskakovanie švihadla nastali 

štatisticky významné rozdiely medzi súbormi dievčat (p < 0,01) a v súboroch chlapcov (p < 0,05). 

Zlepšenie bolo pravdepodobne spôsobené neustálou rytmizáciou chôdze, behu a poskokov, ktoré 

tvorili základ choreografií aerobiku, vplyvom hudby, jej rytmom, tempom a dynamikou (Tab. 17).  

 

Tab. 17  T3 - Preskakovanie švihadla (r) – Nepárový t -test 
 

obdobie n x  
Nepárový 

t–test 

Sig. 

p 

E 2d-Z 23 2,78 
-0,876 0,452 

K 2d-Z 25 3,54 

E 2d-K 23 1,27 
4,267 ** 

K 2d-K 25 3,78 

E 2ch-Z 15 4,98 
0,814 0,421 

K 2ch-Z 17 3,89 

E 2ch-K 15 1,54 
-2,041 * 

K 2ch -K 17 3,62 

 

     Na základe analýzy je možné konštatovať, že v  „Teste osobného rytmu“ nastal  rozvoj udržania 

vlastného rytmu a osobného tempa v experimentálnom súbore E2 (Tab. 18).   V súbore dievčat E2d 

sme namerali vstupný priemerný čas  2,47s a v K2d to bolo 1,24s, čo bol o 1,23s lepší výkon. Súbor 

E2d na konci experimentu dosiahol zlepšenie na 1% hladine štatistickej významnosti a dosiahol 

priemerný čas 0,91s, v kontrolnej skupine K2d došlo k zlepšeniu o 0,21s (p < 0,05). 

 

 



 

52 

Tab. 18  T4 - Test osobného rytmu (r) 
 

obdobie n x  (+)  (-) p s max. min. 

E 2d-Z 23 2,47 
+ 1,56 ** 

1,75 7,12 0,03 

E 2d-K 23 0,91 1,09 4,95 0,03 

K 2d-Z 25 1,24 
+0,21 * 

0,77 2,90 0,14 

K 2d-K 25 1,03 0,67 2,06 0,12 

E 2ch-Z 15 2,85 
+1,26 ** 

1,42 7,10 1,26 

E 2ch-K 15 1,59 0,82 3,62 0,54 

K 2ch-Z 17 1,62 
-0,05  

0,86 3,12 0,15 

K 2ch -K 17 1,67 0,98 3,21 0,01 

 

     V súbore chlapcov E2ch sme namerali priemerný čas  o 1,23s  horší ako v kontrolnom súbore 

K2ch.  Pri výstupnom meraní sa skupina E2ch zlepšila o 1,56s (p < 0,01), čím sa stala najlepšou 

v porovnaní s K2ch (E2ch–K x =1,59s, K2ch–K x  = 1,67) (Tab. 18).   

     Z tabuľky 19 a výsledkov hodnôt nepárového t – testu môžeme usudzovať nehomogénnosť 

súborov dievčat i chlapcov na začiatku experimentu. Na základe vhodne voleného programu 

aerobiku došlo k zlepšeniu osobného rytmu probandov, čím  sa po absolvovaní výskumu úroveň 

čiastkových rytmických schopností súborov dievčat i chlapcov vyrovnala.  

Tab. 19  T4 - Test osobného rytmu (r) – Nepárový t – test 

 

obdobie n x  
Nepárový 

t–test 

Sig. 

p 

E 2d-Z 23 2,47 
2,877 ** 

K 2d-Z 25 1,24 

E 2d-K 23 0,91 
-0,392 0,697 

K 2d-K 25 1,03 

E 2ch-Z 15 2,85 
2,979 ** 

K 2ch-Z 17 1,62 

E 2ch-K 15 1,59 
-0,250 0,804 

K 2ch -K 17 1,67 

 

     Takmer identickú tendenciu môžeme konštatovať aj v teste „Prebehy kruhov okolo méty“. 

V súbore E2d po absolvovaní experimentálneho cvičenia aerobiku došlo k zlepšeniu o 1,15s (p < 

0,01). Ak porovnáme výstupné priemerné hodnoty s K2d, zistili sme rozdiel iba 0,27s v prospech 

K2d.V skupine chlapcov E2ch sme zistili priemerný čas 1,83s, čo je o 1,22s horší čas ako 

v kontrolnej skupine K2ch. Po ukončení experimentu sa E2ch zlepšil o 1,28s a tým sa stal pri 

porovnaní so súborom K2ch lepší o 0,09s (Tab. 20).   

Tab. 20  T5  - Prebehy kruhov okolo   méty (r) 

 

obdobie n x  (+)  (-) p s max. min. 

E 2d-Z 23 2,02 
+ 1,15 ** 

0,51 3,15 1,22 

E 2d-K 23 0,87 0,37 1,5 0,25 

K 2d-Z 25 1,03 +  

0,43 
 

0,46 1,51 0,21 

K 2d-K 25 0,60 0,38 1,59 0,15 

E 2ch-Z 15 1,83 
+1,28 ** 

0,47 3,02 1,22 

E 2ch-K 15 0,55 0,29 1,16 0,18 

K 2ch-Z 17 0,61 
-0,309  0,31 1,32 0,04 

K 2ch -K 17 0,64 0,33 1,50 0,19 

                                    (r) = výsledkom testu bol rozdiel medzi trvaním 1. a 2. Pokus 
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

1.test 2.test 3.test 4.test 5.test

vstup E2 11,25 12,65 2,78 2,47 2,02

výstup E2 13,25 14,65 1,27 0,91 0,87

vstup K2 13,85 13,4 3,54 1,24 1,03

výstup K2 13,9 13,1 3,78 1,03 0,6

                       

     Analýzou výsledkov sme zistili, že E2 je pri vstupných meraniach pomalší ako K2 a to 

u obidvoch pohlaví, čo nám potvrdili  štatistické rozdiely hodnôt na 1% hladine významnosti (Tab. 

21). 

 

Tab. 21 T5 - Prebehy kruhov okolo   méty (r) – Nepárový t - test 

                                                                  

obdobie n x  
Nepárový 

t–test 

Sig. 

p 

E 2d-Z 23 2,02 
8,605 ** 

K 2d-Z 25 1,03 

E 2d-K 23 0,87 
2,198 * 

K 2d-K 25 0,60 

E 2ch-Z 15 1,83 
9,61 ** 

K 2ch-Z 17 0,61 

E 2ch-K 15 0,55 
-0,944 0,351 

K 2ch -K 17 0,64 

 

 

Záverom tejto kapitoly môžeme sumarizovať (Obr. 6, 7), že po aplikácii intervenčných 

programov aerobiku, pri vyhodnotení 5. testov rytmických schopností nami sledované súbory 15 

ročných probandov dosiahli nasledovnú úroveň komplexu rytmických schopností:  

 dosiahnuté  výsledky  súborov  E2d a E2ch pri vstupnom testovaní boli horšie  ako  v     

kontrolných súboroch K2d a K2ch vo všetkých testoch, 

 úroveň  rytmických  schopností  súborov E2d a  E2ch  po ukončení experimentu sa zlepšila vo    

     všetkých testovacích  položkách, čím  sme hypotézu 1 potvrdili, 

 dievčatá  E2d  v testoch  2, 3  a  4 dosiahli na konci výskumu lepšie výsledky ako skupina K2d, 

 chlapci  E2ch   vo   všetkých    5    testoch   dosiahli    na    konci experimentu lepšie výsledky  

     ako kontrolná skupina K2ch 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr.  6  Grafické porovnanie zmien rytmických schopností 

15 ročných dievčat –    vstupné  a výstupné testovanie 
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1.test 2.test 3.test 4.test 5.test

vstup E2 12,55 12,55 4,98 2,85 1,83

výstup E2 14,15 14 1,54 1,62 0,61

vstup K2 13,5 13,35 3,89 1,59 0,55

výstup K2 13,45 13,4 3,62 1,67 0,64

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  7  Grafické porovnanie zmien rytmických schopností 

15 ročných chlapcov –  vstupné  a výstupné testovanie 

 

 

4.2.1 Intersexuálne rozdiely v úrovni rytmických schopností 15  ročných probandov 

 

     Na verifikáciu hypotézy 2, že nastanú výraznejšie zmeny v kvalite rytmických  schopností 

u dievčat ako u chlapcov, t.j. 15 ročných probandov  sme použili komparáciu priemerných hodnôt 

experimentálneho súboru dievčat E2d a experimentálneho súboru chlapcov E2ch (Tab. 22).   

     Hodnoty aritmetického priemeru vstupného merania potvrdzujú lepšiu úroveň rytmických 

schopností v teste T1 v súbore chlapcov  o 1,3 cyklu ako dievčatá, čo bolo signifikantné (p < 0,05) 

(Vst.ch  -  x  = 12,55 a Vst.d -  x  = 11,25). Po ukončení experimentu došlo v obidvoch súboroch 

k zlepšeniu, ale výraznejšie to bolo v súbore dievčat, lebo rozdiel sa zmenšil na 0,9 cyklu (Vys.ch  -  

x  = 14,15 a Vys.d -  x  = 13,25). Aplikovaním nepárového  t - testu významnosti sa rozdiel medzi 

rozptylmi javí v závere výskumu ako štatisticky nevýznamný.  

     Z nameraných hodnôt v teste T2 sme zistili na začiatku experimentu, že je medzi súbormi 

chlapcov a dievčat minimálny rozdiel t.j. 0,1 cyklu v prospech dievčat (Vst.ch  -  x  = 12,55 a Vst.d 

-  x  = 12,65). Aplikáciou intervenčného programu aerobiku došlo k pozitívnym zmenám v oboch 

experimentálnych súboroch (Vys.ch  - x  = 14 a Vys.d -  x  = 14,65), ale k výraznejším v súbore 

dievčat, čo sa preukázalo zväčšením rozdielu medzi dievčatami a chlapcami o 0,65 cyklu, ale zistené 

skutočnosti neboli signifikantné. 
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     V teste T3 z hodnôt aritmetických priemerov súboru chlapcov a dievčat môžeme usudzovať 

lepšiu úroveň schopnosti udržať vlastný rytmus pri preskakovaní švihadla v súbore dievčat o 2,2s 

ako súbor chlapcov (Vst.m  -  x  = 4,98 a Vst.ž-  x  = 2,78), čo bolo signifikantné (p < 0,05). 

Môžeme konštatovať, že dievčatá vedeli preskakovať cez švihadlo na začiatku experimentu, čo 

chlapcom robilo problém. Po ukončení výskumu sme zistili zlepšenie v oboch súboroch. Výraznejšie 

pozitívne zmeny sme zistili v súbore chlapcov a zmenšenie rozdielu o hodnotu 0,27 cyklu  (Vys.ch  -  

x  = 1,54 a Vys.d -  x  = 1,27). Ale aj napriek týmto zisteniam boli  dievčatá lepšie a chlapci sa 

priblížili ich úrovni rytmických schopností v teste preskovanie švihadla. 

     Test T4  vypovedá o úrovni schopnosti udržať vlastný rytmus po 10 sekundovom zrýchlení. Pri 

analýze vstupných výsledkov sme zistili rozdiel medzi experimentálnymi súbormi 0,38s, čo nebolo 

signifikantné (Vst.m  -  x  = 2,85 a Vst.ž-  x  = 2,47). Štatisticky významný rozdiel medzi 

sledovanými súbormi nastal po aplikácii intervenčného programu aerobiku, došlo k zlepšeniu 

v oboch súboroch (Vys.ch  -  x  = 1,59 a Vys.d -  x  = 0,91) a vzniknutý rozdiel bol 0,68 .  

     Zo vstupných hodnôt aritmetického priemeru v teste T5 sme zistili nižší rozdiel v čase v súbore 

chlapcov o 0,19s v porovnaní so súborom dievčat (Vst.ch  -  x  = 1,83 a Vst.d -  x  = 2,02). 

Analýzou výsledkov po ukončení výskumu, sme zistili zlepšenie   úrovne rytmických schopností 

zmeny vlastného rytmu u oboch pohlaví (Vys.ch  -  x  = 0,55 a Vys.d -  x  = 0,87). Rozdiel 

v priemerných aritmetických hodnotách medzi súbormi sa zväčšil  v uskutočnených meraniach o 

hodnotu 0,32s, ale nebol štatisticky významný. 

Tab. 22    Komparácia intersexuálnych rozdielov rytmických schopností 15 ročných probandov 

 

Test obdobie x /ch x /d 
Nepárový 

t–test 

Sig. 

p 

T 1 
Vst. ch/d 12,55 11,25 -1,954 * 

Vys. ch/d 14,15 13,25 -1,549 0,130 

T 2 
Vst. ch/d 12,55 12,65 0,130 0,897 

Vys. ch/d 14 14,65 1,061 0,295 

T 3 
Vst. ch/d 4,98 2,78 -1,982 * 

Vys. ch/d 1,54 1,27 -0,672 0,505 

T 4 
Vst. ch/d 2,85 2,47 -0,738 0,465 

Vys. ch/d 1,59 0,91 -2,222 ** 

T 5 
Vst. ch/d 1,83 2,02 1,056 0,298 

Vys. ch/d 0,55 0,87 2,969 0,032 

               
                        Legenda:  T 1 Nerytmické bubnovanie   T 2 Bubnovanie rukami a nohami    T 3 Preskakovanie švihadla                  

                                         T 4 Test osobného rytmu       T 5 Prebehy kruhov okolo méty     x  = aritmetický priemer 

                                         Vst. ch/d – vstupné hodnoty chlapci/dievčatá    Vys. ch/d– vstupné hodnoty chlapci/dievčatá                          

                                         Nepárový  T-test = p – (probabilita) pravdepodobnosť    **  p<0,01  *  p<0,05     
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     V závere tejto kapitoly môžeme konštatovať, že hypotéza 2 sa v súbore 15 ročných probandov 

nepotvrdila. V testoch T1, T2 a T4 sme zaznamenali výraznejšie zlepšenie v skupine dievčat. 

V teste T3 bola úroveň rytmických schopností chlapcov pri vstupnom meraní o 2,20s horšia ako 

v súbore dievčat, preto zlepšenie dievčat nemohlo byť také výrazné ako u chlapcov. Pri porovnaní 

zlepšenia koordinácie a zmeny vlastného rytmu medzi súbormi E2ch a E2d v teste T5 sme nezistili 

štatistickú významnosť. 

 

4.3 Analýza rytmických schopností 17 ročných probandov 

 

     Na základe výskumov a teoretických východísk môžeme konštatovať, že úroveň rytmických 

schopností dosiahnutá v mladšom školskom veku sa nestráca, ale je možné ich vhodnými podnetmi 

ďalej rozvíjať.  V puberte sú podmienky o niečo horšie a priaznivé obdobie je potom ešte od 14 – 16 

do 18 – 19 rokov. Práve v tomto veku boli probandi  experimentálneho súboru. 

      Pri vzájomnom porovnávaní priemerných hodnôt v teste „Nerytmické bubnovanie“ 

experimentálneho súboru dievčat (E3d -Z, E3d - K) sme zistili, že pri vstupných meraniach dosiahol 

priemernú hodnotu 12,05 cyklov. Pri výstupných meraniach priemernú hodnotu 13,90 cyklov. Z toho 

vyplýva, že dievčatá v danom súbore sa zlepšili a zväčšili hodnotu priemerne o 1,85 cyklov, čo bolo 

štatisticky významné na 1% hladine významnosti. Porovnaním maximálnych a minimálnych hodnôt 

počtu cyklov medzi vstupnými a výstupnými meraniami môžeme potvrdiť, že v experimentálnom 

súbore E3 došlo k zlepšeniu aj v týchto kvalitatívnych parametroch. Vstupnou komparáciou 

výsledkov s K3d boli lepšie o 0,39 cyklu, pri výstupnej analýze medzi súbormi dievčat konštatujeme, 

že probandky E3d boli lepšie o 1,18 cyklu ako K3d. V súbore chlapcov E3ch pri vstupných 

meraniach bola priemerná hodnota  x  = 11,3 cyklov a pri výstupných meraniach  x  = 13,5 cyklov. 

Usudzujeme, že v súbore chlapcov v teste 1 došlo k zlepšeniu rytmických schopností a  hodnotu 

priemerne si zlepšili o 2,2 cyklov. Štatisticky významný rozdiel výsledkov medzi jednotlivými 

meraniami  (p < 0,01) bol spôsobený vplyvom adekvátneho programu aerobiku. Komparáciou 

výsledkov pri vstupnom meraní s K3ch boli lepší o 0,75 cyklu. Pri výstupnej analýze medzi súbormi 

chlapcov  usudzujeme, že chlapci E3d boli lepší o 0,55 cyklu ako K3ch (Tab.23).  

Tab. 23  T1 -  Nerytmické bubnovanie (c) 

 

obdobie n x  (+)  (-) p s max. Min. 

E 3d-Z 23 12,05 
+1,85 ** 

1,57 15 10 

E 3d-K 23 13,90 1,44 17 11 

K 3d-Z 15 11,66 +  

0,14 
 

1,82 15 8 

K 3d-K 15 11,80 1,50 16 10 

E 3ch-Z 25 11,30 
+2,20 ** 

2,02 16 8 

E 3ch-K 25 13,50 1,39 17 11 

K 3ch-Z 17 12,80 
+0,15 

 1,39 16 11 

K 3ch -K 17 12,95 1,46 17 11 
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      Pri vzájomnom porovnávaní priemerných hodnôt cyklov v experimentálnom  a kontrolnom 

súbore dievčat sa nám potvrdil predpoklad pozitívneho vplyvu programov aerobiku, lebo pri 

výstupnom testovaní sme zistili štatisticky významné rozdiely medzi E3d a K3d  o 2,10 cyklu 

v prospech E3ch. Z toho môžeme usúdiť, že vplyvom nami zvoleného a realizovaného špeciálneho 

pohybového programu sa úroveň rytmických schopností v teste „Nerytmické bubnovanie“ výrazne 

zlepšila. V súbore chlapcov bol na začiatku experimentu kontrolný súbor K3ch lepší, ale po 

absolvovaní intervenčných programov aerobiku sa rozdiel výsledkov zminimalizoval 

a experimentálny súbor E3ch dosiahol vyššiu úroveň rytmických schopností v teste, ktorý vyjadruje 

schopnosť reprodukcie zadaného rytmu (Tab. 24).  

 

Tab. 24 T1 -  Nerytmické bubnovanie (c) – Nepárový t - test 

 

obdobie n x  
Nepárový 

t–test 

Sig. 

p 

E 3d-Z 23 12,05 
0,114 0,910 

K 3d-Z 15 11,66 

E 3d-K 23 13,90 
3,474 ** 

K 3d-K 15 11,80 

E 3ch-Z 25 11,30 
-2,722 * 

K 3ch-Z 17 12,80 

E 3ch-K 25 13,50 
1,214 0,232 

K 3ch -K 17 12,95 

       

     Z uvedeného v tabuľkách 25 a 26 nameraním hodnôt vstupného merania  v teste „Bubnovanie 

rukami a nohami“ sme zistili, že vstupná priemerná hodnota experimentálneho súboru E3d bola 

13,30 cyklov a porovnávacieho súboru dievčat K2 bola 12,28 cyklov, čo nebolo štatisticky 

významné. Pri výstupnom testovaní, po ukončení aplikácie programov aerobiku, došlo k štatisticky 

významným zmenám v súbore E3d (p < 0,01), priemerná hodnota bola  15,25 cyklov.  

Tab. 25 T2 -  Bubnovanie rukami a nohami (c) 

 

obdobie n x  (+)  (-) p s max. Min. 

E 3d-Z 23 13,30 
+ 1,95 ** 

1,81 15 10 

E 3d-K 23 15,25 1,11 17 13 

K 3d-Z 15 12,28 
+0,14  

2,05 15 8 

K 3d-K 15 12,42 1,74 15 9 

E 3ch-Z 25 12,55 
+1,80 ** 

1,35 15 10 

E 3ch-K 25 14,35 1,13 16 12 

K 3ch-Z 17 13,60 
-0,05  

2,98 19 8 

K 3ch -K 17 13,55 2,89 18 10 

                                  (c) = výsledkom testu bol počet správne vykonaných cyklov       

                 

Aj v kontrolnom súbore dievčat došlo k miernemu zlepšeniu na hodnotu 12,42 cyklov, ale rozdiel 

nebol štatisticky významný.  V súbore chlapcov E3ch na začiatku experimentu sme namerali nižšie 

hodnoty ako v kontrolnom súbore K3ch v priemere o 1,05 cyklu. Výstupné testovanie nám potvrdilo 

predpoklad zlepšenia rytmických schopností  E3ch v priemere o 1,80 cyklu, čo bolo štatisticky 

významné (p < 0,01).  
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     V tabuľke 26 sú uvedené výsledky nepárového t testu, ktorým sme zisťovali rozdiely jednotlivých 

skupín  a štatistickú významnosť  rozdielov úrovne rytmických schopností medzi skupinami E3 

a K3. 

Tab. 26 T2 -  Bubnovanie rukami a nohami (c)    – Nepárový t - test 

 

obdobie n x  
Nepárový 

t–test 

Sig. 

p 

E 3d-Z 23 13,30 
1,227 0,227 

K 3d-Z 15 12,28 

E 3d-K 23 15,25 
5,177 ** 

K 3d-K 15 12,42 

E 3ch-Z 25 12,55 
-1,434 0,160 

K 3ch-Z 17 13,60 

E 3ch-K 25 14,35 
1,151 0,257 

K 3ch -K 17 13,55 

      

     V teste  „Preskakovanie švihadla“ sme zistili, že chlapci mierne zaostávajú za dievčatami 

a dosahujú nižšiu úroveň ako 10  - roční chlapci a dievčatá  (E1 a K1).  Vstupné testovanie nám 

umožnilo konštatovať, že dievčatá E3d dosiahli priemernú hodnotu 3,41s, čo bolo o 1,25s. V oboch 

skupinách dievčat došlo počas obdobia experimentu k zlepšeniu na 1%hladine významnosti, 

v experimentálnom súbore to mohlo byť vplyvom programov aerobiku a v kontrolnom súbore 

vplyvom vyučovania na hodinách telesnej a športovej výchovy, lebo v čase priebehu experimentu 

cvičili aj so švihadlami. V experimentálnom súbore chlapcov sme dosiahli vplyvom aerobiku 

štatistické zlepšenie na 1% hladine významnosti, čo znamenalo presnejší čas v priemere o 1,27s 

a zvýšenie úrovne schopnosti udržať vlastný rytmus v porovnaní s K3ch.Výsledky meraní sú 

uvedené v tabuľke 27. 

Tab. 27  T3 -  Preskakovanie švihadla (r) 

 

obdobie n x  (+)  (-) p s max. Min. 

E 3d-Z 23 3,41 
+ 1,23 ** 

1,99 7,41 1,12 

E 3d-K 23 2,18 1,66 5,95 0,19 

K 3d-Z 15 2,16 
+0,54 ** 

1,63 5,87 0,07 

K 3d-K 15 1,62 1,28 4,56 0,10 

E 3ch-Z 25 3,84 
+1,27 ** 

2,39 10 1,20 

E 3ch-K 25 2,57 2,01 7,00 0,10 

K 3ch-Z 17 3,01 
-0,06  

2,48 7,80 0,06 

K 3ch -K 17 3,07 2,68 9,00 0,01 

                                    (r) = výsledkom testu bol rozdiel medzi trvaním 1. a 2. pokusu        
                

     Analýzou výsledkov sme zistili, že úroveň rytmických schopností v teste preskakovanie švihadla 

v jednotlivých skupinách bola zhruba rovnaká. Iba v skupinách dievčat sme na začiatku experimentu 

zaznamenali rozdiel na 5% hladine významnosti.  V teste preskakovanie švihadla po ukončení 

experimentu nedošlo k štatisticky významným zmenám (Tab.28). 
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Tab. 28  T3 -  Preskakovanie švihadla (r) – Nepárový t - test 

obdobie n x  
Nepárový 

t–test 

Sig. 

p 

E 3d-Z 23 3,41 
1,628 * 

K 3d-Z 15 2,16 

E 3d-K 23 2,18 
0,783 0,298 

K 3d-K 15 1,62 

E 3ch-Z 25 3,84 
1,085 0,285 

K 3ch-Z 17 3,01 

E 3ch-K 25 2,57  
-0,658 0,515 

K 3ch -K 17 3,07 

      

     Rozborom výsledkov testu „Test osobného rytmu“ (Tab. 29) sme v skupine dievčat E3d zistili 

priemerný rozdiel v čase pri zmene vlastného rytmu 2,62s, čo bola najvyššia priemerná hodnota 

medzi všetkými meraniami E3 a K3. Nepresnejšia bola v porovnaní s  kontrolnou skupinou K3d ( x  

= 0,85s) o 1,77s pri vstupnom meraní o 1,7s. Po ukončení výskumu sa súbor E3d zlepšil o 2s, čím sa 

stal lepší o 0,30s. Aj hodnota smerodajnej odchýlky výstupného merania sa v porovnaní so vstupnou 

hodnotou znížila o 1,21s , čo  znamená, že rozdielnosť vo výkonoch nebola až taká, ako to bolo pri 

vstupných meraniach. V súbore chlapcov sme zaznamenali podobný priebeh ako v súbore dievčat. 

Vstupná priemerná časová odchýlka bola v súbore E3ch 1,79s, čo bolo v porovnaní s K3ch o 0,73s 

nepresnejšie. Pri meraní E3ch na konci výskumu sme zaznamenali zlepšenie o 0,94s (p < 0,01) 

a v K3ch taktiež o 0,25s (p < 0,05).  

Tab. 29 T4 -  Test osobného rytmu (r) 

obdobie n x  (+)  (-) p s max. Min. 

E 3d-Z 23 2,62 
+2,00 ** 

1,47 6,14 0,34 

E 3d-K 23 0,62 0,26 1,02 0,10 

K 3d-Z 15 0,85 
-0,07  

0,79 2,16 0,10 

K 3d-K 15 0,92 0,99 4,80 0,01 

E 3ch-Z 25 1,79 
+ 0,94 ** 

0,56 3,01 0,84 

E 3ch-K 25 0,85 0,61 2,31 0,04 

K 3ch-Z 17 1,06 
+0,25 * 

0,79 3,55 0,07 

K 3ch -K 17 0,81 0,96 4,05 0,31 

                                   (r) = výsledkom testu bol rozdiel medzi trvaním 1. a 2. pokus                       

      

     Signifikantné  rozdiely sme zaznamenali medzi súbormi dievčat (p < 0,01) a chlapcov (p < 0,05) 

na začiatku výskumu v neprospech experimentálnych súborov (Tab. 30). Po absolvovaní cvičebných 

programov aerobiku  a na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že došlo k zlepšeniu 

úrovne rytmických schopností, schopností udržať vlastný rytmus v stálych podmienkach v oboch 

experimentálnych súboroch dievčat i chlapcov.  

Tab. 30 T4 - Test osobného rytmu (r) – Nepárový t - test 

obdobie n x  
Nepárový 

t–test 

Sig. 

p 

E 3d-Z 23 2,62 
6,392 ** 

K 3d-Z 15 0,85 

E 3d-K 23 0,62  
-1,638 0,110 

K 3d-K 15 0,92 

E 3ch-Z 25 1,79 
3,350 * 

K 3ch-Z 17 1,06 

E 3ch-K 25 0,85  
0,181 0,858 

K 3ch -K 17 0,81 
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výstup E3 13,9 15,25 2,18 0,62 0,69

vstup K3 11,66 12,28 2,16 0,85 1,92

výstup K3 11,8 12,42 1,62 0,92 0,69

 

     Dosiahnuté výsledky testu „Prebehy kruhov okolo méty“ sú uvedené v tabuľke 31 a zistený 

rozdiel medzi jednotlivými skupinami pred a po výskume v tabuľke 32. Analýzou vstupných 

výsledkov testu sme zistili, že probandky E3d dosiahli  lepšie výsledky  a čas priemernej hodnoty bol 

v porovnaní s kontrolnou skupinou K3d o 1,06s nižší, čo bolo signifikantné na 1% hladine 

významnosti. Po ukončení experimentálneho programu sa dievčatá E3d zlepšili o 0,17s, čo 

znamenalo signifikantný rozdiel výsledkov (p < 0,01). Dievčatá v K3d dosiahli v opakovanom 

testovaní zlepšenie o 1,15s a tým sa dostali na rovnakú úroveň s experimentálnou skupinou. 

Spôsobiť to mohla nižšia vstupná úroveň, obsah hodín telesnej výchovy, alebo aj motivácia 

študentiek. V súbore chlapcov to bolo v tomto teste opačne. Vstupné testovanie preukázalo, že 

chlapci K3ch dosiahli priemerný čas lepší o 0,84s  ako súbor E3ch. Tento rozdiel vstupnej úrovne 

sledovaných schopností zmeny vlastného rytmu  bol štatisticky významný. Záverečné testovanie 

potvrdilo zlepšenie E3ch o 0,95s na priemernú hodnotu  x  = 0,73, čím dosiahol úroveň kontrolného 

súboru a rozdiel medzi súbormi na konci experimentu nebol štatisticky významný.  

 

Tab.  31  T5 -  Prebehy kruhov okolo   méty (r) 

 

obdobie n x  (+)  (-) p s max. Min. 

E 3d-Z 23 0,86 
+0,17 ** 

0,41 1,51 0,45 

E 3d-K 23 0,69 0,24 0,96 0,21 

K 3d-Z 15 1,92 
+ 1,15 ** 

0,48 2,98 1,08 

K 3d-K 15 0,69 0,25 0,92 0,12 

E 3ch-Z 25 1,68 
+0,95 ** 

0,44 2,74 0,87 

E 3ch-K 25 0,73 0,41 1,62 0,10 

K 3ch-Z 17 0,84 
+0,14 

 0,41 1,90 0,35 

K 3ch -K 17 0,70 0,52 2,00 0,06 

                                 (r) = výsledkom testu bol rozdiel medzi trvaním 1. a 2. pokus                       

 

Tab. 32 T5 - Prebehy kruhov okolo   méty (r) – Nepárový t - test 

                                                                    

obdobie n x  
Nepárový 

t–test 

Sig. 

p 

E 3d-Z 23 0,86 
7,937 ** 

K 3d-Z 15 1,92 

E 3d-K 23 0,69 
0,572 0,571 

K 3d-K 15 0,69 

E 3ch-Z 25 1,68 
6,114 ** 

K 3ch-Z 17 0,84 

E 3ch-K 25 0,73  
0,192 0,149 

K 3ch -K 17 0,70 

      

     Ak zhrnieme  všetky uvedené údaje, môžeme konštatovať, že  došlo k zlepšeniu úrovne 

rytmických schopností súboru 17 ročných probandov, ktorí absolvovali experimentálny program 

aerobiku (obr. 8 a 9). Predpokladali sme, že nastanú výraznejšie zmeny v kvalite rytmických  

schopností dievčat  ako  chlapcov, ale tento predpoklad  sa nám nepotvrdil, lebo vo všetkých  testoch 

bola vstupná úroveň rytmických schopností dievčat na vyššej úrovni ako chlapcov. Prírastok 
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vstup E3 12,05 13,3 3,41 2,62 0,86

výstup E3 13,9 15,25 2,18 0,62 0,69

vstup K3 11,66 12,28 2,16 0,85 1,92

výstup K3 11,8 12,42 1,62 0,92 0,69

1.test 2.test 3.test 4.test 5.test

vstup E3 11,3 12,55 3,84 1,79 1,68

výstup E3 13,5 14,35 2,57 0,85 0,73

vstup K3 12,8 13,6 3,01 1,06 0,84

výstup K3 12,95 13,55 3,07 0,81 0,7

v rytmických schopnostiach v jednotlivých testoch bol podobný v oboch súboroch a výrazne rozdiely 

v úrovni  rytmických schopností chlapcov a dievčat sme nezaznamenali. Pri porovnaní E3 

s kontrolnou skupinou K3 môžeme konštatovať, že v súbore dievčat a chlapcov došlo 

k výraznejšiemu zlepšeniu po absolvovaní intervenčných programov aerobiku, aj napriek zlepšeniu 

v niektorých testoch aj v kontrolnom súbore K3. Pohybové programy aerobiku sú vhodné na rozvoj 

rytmických schopností aj pre uvedenú vekovú kategóriu dievčat a chlapcov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8  Grafické porovnanie zmien rytmických schopností 17 

ročných  dievčat –  vstupné  a výstupné testovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  9  Grafické porovnanie zmien rytmických schopností 17 

ročných chlapcov –   vstupné  a výstupné testovanie 
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4.3.1 Intersexuálne rozdiely v úrovni rytmických  schopností 17 ročných  probandov 

 

     V súbore 17 ročných probandov sme pristúpili k verifikácii hypotézy 2 a výsledky uvádzame v 

tabuľke 33. 

     Na základe vstupných  priemerných hodnôt sme dospeli k záverom, že v úrovni rytmických 

schopností  v teste T1 medzi súbormi E2ch a E2d nebol signifikantný rozdiel v zistených hodnotách 

(Vst.m  -  x  = 11,30 a Vst.ž-  x  = 12,05), jeho hodnota bola 0,75 cyklu v prospech dievčat. Po 

aplikácii programov aerobiku sa nám potvrdilo zlepšenie  v obidvoch súboroch, ale výraznejšie to 

bolo v súbore chlapcov a rozdiel sa zmenšil na hodnotu 0,4 cyklu. Aj napriek tomu chlapci 

nedosiahli v priemere vyšší prírastok ako  dievčatá v závere testovania (Vys.m  -  x  = 13,50 a Vys.ž 

-  x  = 13,90), ale priblížili sa k úrovni dievčat. 

     V teste T2 sme zistili pri vstupnom testovaní rozdiel medzi priemernými hodnotami 0,75 cyklu 

v prospech dievčat (Vst.m  -  x  = 12,55 a Vst.ž-  x  = 13,30), čo v porovnaní so súborom chlapcov 

nebolo signifikantné. Na konci výskumu sme zistili, že v oboch súboroch došlo k zlepšeniu výkonu, 

v súbore dievčat  mierne lepšiemu ako v súbore chlapcov (Vys.m  -  x  = 14,35 a Vys.ž -  x  = 

15,25). Preto aj zistený rozdiel medzi súbormi vo výstupnom testovaní sa zväčšil na hodnotu 0,9 

cyklu, ktorý nebol štatisticky významný.  

     Vstupné priemerné hodnoty testu T3 nám poukázali na lepšiu úroveň rytmických schopností pri 

preskakovaní švihadla v súbore dievčat iba o 0,43 sekúnd (Vst.m  -  x  = 3,84 a Vst.ž-  x  = 3,41). 

Po absolvovaní intervenčných programov aerobiku došlo ku konštantným pozitívnym zmenám 

v oboch súboroch a rozdiel medzi priemernými hodnotami  bol 0,39 sekúnd (Vys.m  -  x  = 2,57 a 

Vys.ž -  x  = 2,18). Zmena v rozdiele medzi vstupom a výstupom bola iba 0,04, čo môžeme 

považovať za zanedbateľné. Môžeme konštatovať, že v teste T3 sú súbory dievčat a chlapcov na 

rovnakej úrovni a hypotéza 3 sa nám nepotvrdila a rozdiely neboli signifikantné. 

     Lepšiu úroveň rytmických schopností v teste T4 sme zistili na začiatku experimentu v súbore 

chlapcov o 0,83 sekúnd (Vst.m  -  x  = 1,79 a Vst.ž-  x  = 2,62).  Tento test sa vykonáva dupaním 

dolných končatín, čo je blízke pohybu súboru chlapcov. Experimentálny súbor tvorili študenti 

športovej triedy so zameraním na futbal.  Po absolvovaní lekcií aerobiku sa výraznejšie zlepšili 

dievčatá a porovnaní so súborom chlapcov dosiahli lepšiu úroveň (Vys.m  -  x  = 0,85 a Vys.ž -  x  = 

0,62). Rozdiel medzi súbormi chlapcov a dievčat sa zmenšil na hodnotu 0,23 sekúnd v prospech 

dievčat. 

     Priemerné hodnoty testu T5 na začiatku experimentu poukázali na lepšiu úroveň  rytmických 

schopností zmeny vlastného rytmu v súbore dievčat, čo je prekvapivé, lebo aj v tomto prípade išlo 

o prácu dolných končatín – prebehy kruhov. Rozdiel  medzi súbormi bol 0,82 sekúnd (Vst.m  -  x  = 

1,68 a Vst.ž-  x  = 0,86). Po ukončení výskumu sme zaznamenali výraznejšie zmeny v súbore 
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chlapcov, ktorí sa priblížili úrovni dievčat (Vys.m  -  x  = 0,73 a Vys.ž -  x  = 0,69). Príčinou bola 

pravdepodobne nižšia vstupná priemerná hodnota chlapcov, teda nižšia úroveň zmeny vlastného 

rytmu.   

Tab. 33    Komparácia intersexuálnych rozdielov rytmických schopností 17 ročných probandov   
                            

Test obdobie x /m x /ž 
Nepárový 

t–test 

Sig. 

p 

T 1 
Vst. m/ž 11,30 12,05 1,307 0,199 

Vys. m/ž 13,50 13,90 0,890 
0,379 

T 2 
Vst. m/ž 12,55 13,30 1,483 0,146 

Vys. m/ž 14,35 15,25 2,524 0,016 

T 3 
Vst. m/ž 3,84 3,41 -0,624 0,536 

Vys. m/ž 2,57 2,18 -0,664 0,511 

T 4 
Vst. m/ž 1,79 2,62 2,374 0,023 

Vys. m/ž 0,85 0,62 -1,526 0,135 

T 5 
Vst. m/ž 1,68 0,86 1,666 0,104 

Vys. m/ž 0,73 0,69 -0,332 0,742 

  

Legenda:  T 1 Nerytmické bubnovanie   T 2 Bubnovanie rukami a nohami    T 3 Preskakovanie švihadla 

                              T 4 Test osobného rytmu       T 5 Prebehy kruhov okolo méty     x  = aritmetický priemer 

                              Vst. ch/d – vstupné hodnoty chlapci/dievčatá    Vys. ch/d– vstupné hodnoty chlapci/dievčatá                          

                               Nepárový  T-test = p – (probabilita) pravdepodobnosť    **  p<0,01  *  p<0,05     
                                                                                                                  

     Na základe zistených skutočností v závere tejto kapitoly môžeme sumarizovať, že hypotéza 2 sa 

v súbore 17 ročných probandov nepotvrdila. Na začiatku experimentu v testoch T1, T2, T3 a T5 

bola úroveň rytmických schopností v súbore dievčat lepšia ako u chlapcov a preto sa chlapci mali 

možnosť výraznejšie zlepšiť. 

  

4.4 Analýza rytmických schopností 21 ročných probandov 

 

     Na základe vývinového trendu bežnej školskej populácie vo veku 21 ročných probandov vrcholí 

rozvoj rytmických schopností  (Belej – Junger 2006) vo všetkých testoch, ktoré sú štandardizované. 

To sa prejavilo aj v experimentálnom súbore E4 dievčat a chlapcov. Vek  probandov E4 nevylučuje 

rozvoj rytmických schopností ani v neskoršom veku a predpokladali sme možnosť ich rozvoja 

systematickým tréningom a netradičnými prostriedkami, v našom prípade intervenčným programom 

aerobiku. 

Predpoklad, že sa zlepší štruktúra úrovni rytmických schopností a že nastanú výraznejšie 

pozitívne zmeny rytmických schopností dievčat ako chlapcov, sme overovali prostredníctvom 

všetkých uvádzaných testov rytmických schopností. V rámci interpretovania výsledkov týchto testov 
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sme realizovali porovnania vstupných a výstupných testov takto: 

- medzi dievčatami, t. j. vstupné testy dievčat a výstupné testy dievčat,  

- medzi chlapcami, t. j. vstupné testy chlapcov a výstupné testy chlapcov, 

- výstupné merania medzi dievčatami a chlapcami. 

     Zobrazenie jednotlivých získaných údajov v tabuľkách nie je identické s predchádzajúcimi 

kapitolami, lebo v tejto vekovej kategórii sme nemali kontrolnú skupinu a porovnávali sme výsledky 

s priemernými hodnotami bežnej populácie z roku 2006. 

V tabuľke 34 sú uvedené  vstupné a výstupné  meranie rytmických schopností dievčat. V teste 1 

„Nerytmické bubnovanie“ bol rozdiel medzi priemernými hodnotami správne vykonaných cyklov 

vstupného a výstupného merania  1,8 cyklu v prospech výstupného merania. Porovnaním 

dosiahnutého výsledku E4d s bežnou populáciou, ( x = 14,43) sme zistili lepší výsledok o 2,22 cyklu. 

Podobný prírastok počas experimentu sme zistili v teste 2 „Bubnovanie rukami a nohami“ , t.j. 1,9 

cyklu a tým boli lepšie o 2,75 cyklu ako dievčatá  intaktnej skupiny, ktorých priemerná hodnota bola 

15,01 cyklov. Medzi minimálnou a maximálnou nameranou hodnotou testu č.1, ktorého výsledok bol 

počet správne vykonaných cyklov bol rozdiel na začiatku experimentu 6 cyklov, čo je v porovnaní 

s testom č.2 o 1 cyklus viac. Na konci výskumu bol rozdiel v teste 1 a  2  totožný, t.j. 5 cyklov.  

 

Tab.  34  Rytmické schopnosti 21.roč. dievčat  – vstupné a výstupné testovanie 

 

Testy Obdobie n x  s min. max. P  

T1  Nerytmické   

       bubnovanie (c) 

Vstup 28 14,85 1,98 12 18 

** 

Výstup 28 16,65 1,42 14 19 

T2  Bubnovanie  

       rukami 

       a nohami (c) 

Vstup 28 16,35 1,82 15 20 

** 

Výstup 28 18,25 1,16 15 20 

T3 Preskakovanie  

      švihadla (r) 

Vstup 28 2,51 1,61 0,00 5,40 

** 

Výstup 28 1,35 1,08 0,01 3,50 

T4 Test osobného   

     rytmu (r) 

Vstup 28 1,79 0,62 1,02 3,25 

** 

Výstup 28 0,86 0,65 0,03 2,20 

T5 Prebehy kruhov  

    okolo méty (r) 

Vstup 

 
28 1,92 0,54 1,25 3,14 

** 
Výstup 

 
28 0,67 0,26 0,25 1,20 

  

 Legenda:   x  = aritmetický priemer     s = smerodajná odchýlka              n = početnosť  

                     (c) = výsledkom testu bol počet správne vykonaných cyklov                       

                     (r) = výsledkom testu bol rozdiel medzi trvaním 1. a 2. pokus                            

                      min. = minimálna hodnota        max. = maximálna hodnôt 
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V teste č. 3, 4 a 5, ktorých  výsledkom bol rozdiel medzi trvaním prvého a druhého pokusu je 

zaujímavé porovnať minimum a maximum nameraných hodnôt. Napr. v teste 3 „Preskakovanie 

švihadla“ vidíme najväčší rozdiel 5,40s ktorý bol medzi dievčatami  v spomínaných testoch 

nameraný pri vstupnom meraní, ale na konci sa tento rozdiel zmenšil o 3,49 s, čo vyjadruje aj 

smerodajná odchýlka.  Vplyvom programov aerobiku klesol aj  priemerný čas v porovnaní so 

vstupnou hodnotou o 1,16s.  Naše probandky boli v schopnosti udržať vlastný rytmus  lepšie ako 

bežná populácia dievčat o 0,54s, keď x = 1,89. V teste 4 „Test osobného rytmu“ bola vstupná 

úroveň E4d pod úrovňou bežnej populácie o 0,76s, ktorých priemerný čas bol 1,03s. Na konci 

experimentu vplyvom aerobiku sa úroveň zlepšila a dosiahla priemernú hodnotu 0,86s, čo bolo 

o 0,17s lepšie, ako dievčatá kontrolnej skupiny bežnej školskej populácie. Test 5 „Prebehy kruhov 

okolo méty“ vyjadruje schopnosť zmeny vlastného rytmu a rozdiel medzi jednotlivými meraniami 

v priemernej hodnote bol 1,25s. Vstupná priemerná hodnota bola o 1,18 horšia ako u bežnej 

populácii ( x = 0,74), ale výstupná úroveň rytmických schopností dievčat experimentálneho súboru 

dosiahla úroveň bežnej populácie. Rozdiel medzi krajnými hodnotami v porovnaní s testami 3 a 4 bol 

najnižší, čomu zodpovedá hodnota smerodajnej odchýlky. 

Analýzou výsledkov testovania v súbore dievčat verifikujeme predpoklad  H1 zlepšenia úrovne 

rytmických schopností vo všetkých 5-tich testoch rytmických schopností, ktorý bol štatisticky 

významný  (p<0,01). 

     Na základe porovnania vstupných a výstupných meraní rytmických schopností chlapcov (Tab. 35) 

môžeme konštatovať v teste č. 1 „Nerytmické bubnovanie“, že vstupná úroveň reprodukovať 

zadaný rytmus bola na rovnakej úrovni s bežnou populáciou chlapcov (2006) ( x = 15,6). Po 

ukončení experimentu sa priemerná hodnota štatisticky zlepšila o 1,25 cyklov a minimálny počet 

cyklov sa zlepšil o 3 cykly, čím sa úmerne znížila aj hodnota smerodajnej odchýlky.    

     V teste č.2 „Bubnovanie rukami a nohami“, ktorého výsledkom bol počet správne vykonaných 

cyklov môžeme vidieť, že ide  minimálne zlepšenie. To, že je to tak,  môže byť z dvoch dôvodov. 

Prvým dôvodom môže byť aj náročnosť vykonania testu- počet cyklov za 20 sekúnd. Je potrebné 

maximálne sa sústrediť a aj maličké „vykoľajenie“  z rytmu môže znamenať stratu na záverečnej 

hodnote, keďže sa hodnotia iba správne vykonané cykly. Druhým dôvodom môže byť aj 

nadpriemerná úroveň rytmických schopností E4ch v teste č.2, lebo pri porovnaní s bežnou 

populáciou (2006), ktorej priemerná hodnota bola 14,30 cyklov, sme zistili rozdiel až o 3,2 cyklu, čo 

je štatisticky významný rozdiel (p<0,01). Pozitívne je to, že chlapci ostali na rovnakej vysokej 

úrovni. 
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Tab. 35  Rytmické schopnosti 21. roč. chlapcov – vstupné a výstupné testovanie                         

 

Testy Obdobie n x  s min. max. P  

T1  Nerytmické bubnovanie 

(c) 

Vstup 63 15,75 2,19 11 19 
** 

Výstup 63 17 1,62 14 19 

T2  Bubnovanie rukami 

a nohami (c) 

Vstup 63 17,10 2,53 13 23 

 

Výstup 63 17,50 2,11 14 23 

T3 Preskakovanie švihadla 

(r) 

Vstup 63 2,94 2,17 0,63 9,41 

** 

Výstup 63 1,73 1,11 0,24 4,16 

T4 Test osobného rytmu 

(r) 

Vstup 63 1,24 0,49 0,50 2,19 
** 

Výstup 63 0,98 0,51 0,20 2,03 

T5 Prebehy kruhov okolo 

méty (r) 

Vstup 

 
63 1,96 0,56 1,00 3,40 

** 
Výstup 

 
63 1,33 0,504 0,34 2,41 

       

      

     V ostatných testoch č.3 „Preskakovanie švihadla“, č. 4 „Test osobného rytmu“, č. 5 „Prebehy 

kruhov okolo méty“ došlo znova k zlepšeniu. Tým, že u týchto troch testov bol meranou hodnotou 

rozdiel medzi dvoma vykonávanými pokusmi, sa nám na grafickom znázornení tieto výstupné 

hodnoty ukazujú nižšie, čo však v tomto prípade znamená pozitívnu zmenu. V teste č. 3 sa chlapci 

zlepšili o 1,21s, v teste č. 4 o 0,26s a v teste č.5 nastalo zlepšenie o 0,63s. Zlepšenie v teste č. 3 

znamená, že boli v závere výskumu lepší o 0,42s ako bežná populácia chlapcov, ktorí  dosiahli  

priemernú  odchýlku s časom 2,15s. Ak porovnáme priemerné časy experimentálneho súboru 

s kontrolným súborom bežnej populácie, môžeme konštatovať, že testoch č.4 a č.5 po ukončení 

intervenčného programu rozvoja rytmických schopností dosiahli horšie priemerné časy a rytmické 

schopnosti v  teste osobného rytmu a prebehy kruhov okolo méty boli na nižšej úrovni. Chlapci 

bežnej populácie dosiahli v teste č.4 x = 0,82s, teste č.5 x = 0,59s.  Rozdiel v teste č. 4 bol  - 0,16s 

a č. 5 to bolo – 0,74s.  Ak porovnáme maximálne hodnoty v testoch č. 3, 4 a 5, ktorých výsledkom 

bol rozdiel medzi trvaním prvého a druhého pokusu môžeme vidieť, že probandi boli v teste č.3 

o 7,22s horší ako v teste č.4 a v teste č.5 to bolo o 6,01s.  

     Na základe uvedených skutočností môžeme konštatovať, že vplyvom nami zvoleného 

a realizovaného špeciálneho pohybového programu sa úroveň rytmických schopností chlapcov 

v teste 1, 3, 4 a 5 výrazne zlepšila a v súbore dievčat to bolo vo všetkých 5 – tich testoch (Obr. 10). 
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T1 T2 T3 T4 T5

vstup E4m 15,75 17,1 2,94 1,24 1,96

výstup E4m 17 17,5 1,73 0,98 1,33

vstup E4ž 14,85 16,35 2,51 1,79 1,92

výstup E4ž 16,65 18,25 1,35 0,86 0,67

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  10  Grafické  znázornenie zmien rytmických schopností 

mužov  a   žien  –  vstupné  a výstupné testovanie 
Legenda:  

 T1  –  Nerytmické bubnovanie, dosiahli zlepšenie         E4 m – experimentálny súbor muži 

 T2  –  Bubnovanie rukami aj nohami                              E4 ž – experimentálny súbor ženy 

 T3 –  Preskakovanie  švihadla  

 T4  –  Test osobného rytmu 

 T5 – Prebehy kruhov okolo méty  

 

 

4.4.1 Intersexuálne rozdiely v úrovni rytmických schopností 21  ročných probandov 

 

     V tab. 36 uvádzame dynamiku zmien rytmických schopností oboch pohlaví. Z hodnôt 

aritmetického priemeru úspešne vykonaných cyklov v T1  môžeme usudzovať, že na začiatku 

experimentu v súbore dievčat a chlapcov bola úroveň rytmických schopností v súbore chlapcov na 

vyššej úrovni, čo sa potvrdilo s rozdielom 0,90 cyklu (Vst.m  -  x  = 15,75 a Vst.ž-  x  = 14,85). Po 

skončení experimentu sme zaznamenali zlepšenie hodnôt  súboru chlapcov aj dievčat, no rozdiel 

medzi súbormi sa zmenšil  na 0,35 cyklu a úroveň schopnosti reprodukovať zadaný rytmus sa stala 

takmer identická (Vst.m  -  x  = 17 a Vst.ž-  x  = 16,65). Rozdiel medzi rozptylom  javí ako 

štatisticky nevýznamný.  

     Z nameraných hodnôt v T2 sme zistili, že rozdiel v hodnotách aritmetického priemeru medzi 

súborom chlapcov a dievčat je 0,75 v neprospech  dievčat  (Vst.m  -  x  = 17,10 a Vst.ž-  x  = 

16,35).  Na základe výsledkov záverečného testovania, po absolvovaní programu aerobiku,  nastali 

výraznejšie pozitívne zmeny rytmických schopností u dievčat a predstihli chlapcov o 0,35 cyklov 

(Vst.m  -  x  = 17,50 a Vst.ž-  x  = 18,25). Napriek pozitívnym zmenám v úrovni rytmických 

schopností rozdiely medzi súbormi neboli štatisticky signifikantné.   

     Podobný priebeh rozvoja rytmických schopností sme zaznamenali v T3. Z hodnôt aritmetických 
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priemerov súboru chlapcov a dievčat môžeme usudzovať lepšiu úroveň schopnosti udržať vlastný 

rytmus v stálych podmienkach v súbore dievčat o 0,44s ako súbor chlapcov (Vst.m  -  x  = 2,94 a 

Vst.ž-  x  = 2,50). V záverečnom testovaní dievčatá predstihli chlapcov o 0,38s (Vst.m  -  x  = 1,73 

a Vst.ž-  x  = 1,35). Zmenšením hodnoty rozdielu môžeme konštatovať, že sa úroveň rytmických 

schopností zlepšila u chlapcov viac ako u dievčat. Aj napriek uskutočneným zmenám v úrovni 

rytmických schopností rozdiely  súborov neboli štatisticky významné. 

     Z aritmetických priemerov súboru chlapcov a dievčat môžeme usudzovať lepšiu úroveň v T4 

schopnosti udržať vlastný rytmus v stálych podmienkach v súbore chlapcov o 0,55s ako súbor 

dievčat (Vst.m  -  x  = 1,24 a Vst.ž-  x  = 1,79), tento rozdiel bol signifikantný (p<0,01). 

V záverečnom testovaní dievčatá predstihli chlapcov o 0,38s (Vst.m  -  x  = 1,73 a Vst.ž-  x  = 1,35) 

a tým sa potvrdil predpoklad výraznejších pozitívnych zmien v súbore dievčat, aj keď nebol 

signifikantný v porovnaní so súborom chlapcov. 

     V T5 bola úroveň schopnosti zmeny vlastného rytmu bola takmer identická (Vst.m  -  x  = 1,96 a 

Vst.ž-  x  = 1,92). V záverečnom testovaní sa potvrdil predpoklad  a dosiahli sme pozitívnejšie 

zmeny v skupine dievčat o 0,66s v porovnaní so skupinou chlapcov  (Vst.m  -  x  = 1,33 a Vst.ž-  x  

= 0,67). Rozdiel  medzi súborom chlapcov a dievčat bol po ukončení experimentu signifikantný. 

 

Tab. 36   Porovnanie zmien rytmických schopností - intersexuálne rozdiely (21 roč.) 

                                                  

Test obdobie x /m x /ž 
Nepárový 

t–test 

Sig. 

p 

T 1 
Vst. m/ž 15,75 14,85 -1,36 0,182 

Vys. m/ž 17 16,65 -0,725 0,473 

T 2 
Vst. m/ž 17,10 16,35 -1,200 0,237 

Vys. m/ž 17,50 18,25 1,389 0,173 

T 3 
Vst. m/ž 2,94 2,50 -0,735 0,467 

Vys. m/ž 1,73 1,35 -1,100 0,278 

T 4 
Vst. m/ž 1,24 1,79 3,071 ** 

Vys. m/ž 0,98 0,86 -0,643 0,524 

T 5 
Vst. m/ž 1,96 1,92 -0,182 0,856 

Vys. m/ž 1,33 0,67 -5,199 ** 

             

     Na základe uvedených skutočností dovoľujeme si vysloviť názor, že zámerným pôsobením 

špecifickými prostriedkami na rozvoj komplexu rytmických schopností v súbore 21 ročných 

probandov sa zlepšili parametre úrovne tejto latentnej premennej a potvrdil sa predpoklad rozvoja 

rytmických schopností a predpoklad, že nastanú výraznejšie pozitívne zmeny rytmických schopností 

u dievčat ako u chlapcov. 


