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ZÁVERY 

 

     Na základe zistenej dosiahnutej úrovne rytmických schopností v jednotlivých vekových 

kategóriách môžeme konštatovať, že z praktického hľadiska sú intervenčné programy aerobiku  

vhodné na ich rozvoj, ako pre bežnú populáciu, tak aj pre športovcov. 

     Základná pohybová štruktúra jednotlivých prvkov aerobiku nie je koordinačne náročná. 

Z pohľadu technického sú cvičebné tvary aerobiku pomerne rýchlo osvojiteľné a vhodné pre každého 

človeka.      

     Za predpokladu, že je choreografia vopred dobre prepracovaná a pripravená na hodinu, s využitím 

správnych metód nácviku, účelnej organizácii, kde všetci  cvičia naraz, tvorí aktívny cvičebný čas 80 

– 90 % z trvania cvičebnej jednotky.  

     Cvičebnú jednotku akéhokoľvek druhu aerobiku je potrebné prispôsobiť jednak podmienkam 

školskej telesnej výchovy, čo sa týka trvania vyučovacej hodiny, ako aj úrovni telesného rozvoja, 

pohybových predpokladov a telesnej zdatnosti probandov.  

     Predmet telesná a športová výchova svojím špecifickým zameraním by mala prispieť 

k formovaniu celoživotného vzťahu k telesnej výchove a športu a tým aj ku kvalitnému životnému 

štýlu. Preto je nevyhnutné prihliadať na preferencie žiakov a študentov a  zaraďovať do jednotlivých 

tematických celkov  atraktívne, inovatívne a zároveň zdraviu prospešné programy, medzi ktoré 

aerobik patrí. 

     V príprave kandidátov učiteľstva pre základné a stredné školy na fakultách a katedrách telesnej 

výchovy a športu je potrebné venovať pozornosť pohybovému rytmu študentov, rytmickej realizácie 

pohybu a ich pohybovému prejavu .  

      Aerobik môžeme využiť v jeho komplexnosti a špecifickom pôsobení aj v procese športového 

tréningu, predovšetkým ako prostriedok aeróbneho zaťaženia organizmu s vysokou emocionalitou, 

pri posilňovaní dolných končatín, precvičovanie odrazovej techniky, cvičenia rytmu, rozvoja 

koordinačných schopností a pod.  

     Na konečnom efekte vyučovacej hodiny aerobiku má výrazný podiel i správna choreografia, ktorá 

sa zakladá na viacnásobnom opakovaní kombinácie, naučených blokov. V úvodných hodinách pre 

začiatočníkov využívame nenáročný obsah. Volíme nižšiu intenzitu hodiny, lebo probandi musia 

zvládnuť správnu techniku jednotlivých prvkov a až neskôr môžeme prejsť k vyššej intenzite 

zaťaženia. Pohybovo rozmanité cvičenia a ich spájanie do rôznych kombinácií, blokov sú veľmi 

vhodným prostriedkom na rozvoj rytmických schopností. Odporúčame aby nácvik a zdokonaľovanie 

koordinačne náročnejších cvičení, jednotlivých blokov prebiehal postupne. Znamená to, že od 

pomalšieho tempa prechádzame k rýchlejšiemu, najprv nacvičujeme  pohyby dolných končatín, 

následne pridávame pohyby paží. Následne pôsobíme na rozvoj priestorovej presnosti a koordinácie 

pohybov (pohyb vpred, vzad, vpravo, vľavo), pričom nekladieme dôraz na ich rýchlosť (v pomalšom 
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tempe učíme oddelene pohyby dolných končatín a horných končatín), cez zvyšovanie nárokov na 

účelnosť, presnosť a rýchlosť vykonávania pohybov až k  rozvíjaniu v náročnejších podmienkach 

(napríklad využívaním priestoru, zrýchlením hudby, cvičením vo dvojici, vytlieskavaním párnych 

a nepárnych dôb).  

     Zmena uhla pohľadu na diagnostikovanie v telesnej výchove a športe prináša využitie stále 

dokonalejších mnohorozmerných metód. Otvárajú sa  možnosti ďalšej identifikácie veľkého 

množstva faktorov, ktoré ovplyvňujú motoriku človeka. Stotožňujeme sa s názormi Ferjenčíka 

(2000), ktorý  hovorí o potrebe zdravého - kritického pohľadu na diagnostikovanie. Chápeme, že 

používané motorické testy rytmických schopností, nie sú „všemocné“, sú len analytickým 

prostriedkom, ale v tejto oblasti, ktorá je predmetom nášho záujmu, sa javí ako najefektívnejšie 

využitie kvantitatívnych metód výskumu. Aplikácia  intervenčných programov aerobiku v súboroch 

10, 15, 17 a 21 ročných probandov bola snahou  zámerne ovplyvniť úroveň komplexu rytmických  

schopností v edukačnom procese telesnej výchovy a športu špecifickými prostriedkami – aerobikom.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


