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ZHRNUTIE 

 

     Zámerom výskumného sledovania bolo prispieť k rozšíreniu poznatkov o úrovni a možnostiach 

rozvoja rytmických schopností. Zámerným pôsobením sme stimulovali vplyvom intervenčných 

programov aerobiku komplex rytmických schopností 10, 15, 17 a 21 populácie. Po zrealizovaní 

výskumných zámerov,   analýzou výsledkov sme dospeli k nasledovným záverom: 

 Môžeme konštatovať, že zámerným pôsobením nami zostaveným intervenčným programom 

aerobiku na rozvoj rytmických schopností došlo k zlepšeniu úrovne tejto latentnej premennej vo 

všetkých experimentálnych súboroch. Hypotéza H1 sa potvrdila. 

 Na základe analýzy výstupných meraní  môžeme konštatovať, 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 zistili 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  v teste 

osobného tempa na 5% hladine významnosti. V kontrolnom súbore  sme zaznamenali 

rozdiely, ktoré neboli štatisticky významné, okrem výkonu v teste T3.  

 Úroveň rytmických schopností experimentálnych súborov 15 ročných dievčat a chlapcov po 

ukončení experimentu  sa zlepšila vo všetkých testovacích položkách. V súbore dievčat 

konštatujeme signifikantné rozdiely na 1% hladine významnosti v testoch T1, T2, T4 a T5, 

v teste T3 sme zaznamenali zlepšenie na 5% hladine významnosti. V experimentálnom 

súbore chlapcov konštatujeme 1% signifikantné rozdiely  po aplikácii intervenčných 

programov aerobiku. V kontrolných súboroch  oboch pohlaví sme zaznamenali minimálne 

zmeny, aj keď v dvoch prípadoch (v teste T4- K2d a T3 – K2ch) sme zistili štatisticky 

významný rozdiel na 5% hladine významnosti.   

 Prírastok výkonu v rytmických schopnostiach v experimentálnom súbore 17 ročných 

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  signifikantnému 

zlepšeniu na 1% hladine významnosti po absolvovaní intervenčných programov aerobiku, aj 

napriek zlepšeniu v niektorých testoch aj v kontrolnom súbore K3. 

 Vplyvom nami zvoleného a realizovaného špeciálneho pohybového programu sa úroveň 

rytmických schopností 21 ročných chlapcov v teste 1, 3, 4 a 5 výrazne zlepšila, v teste T2 

sme zistili zlepšenie, ale nebolo štatisticky významné, lebo vstupný výkon  bol v porovnaní 

s bežnou populáciou vysoký. V súbore dievčat na základe dosiahnutých výsledkov 
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konštatujeme vyššiu výkonnosť v rytmických schopnostiach po ukončení experimentu 

a zaznamenali sme signifikantné rozdiely na 1 % hladine významnosti vo všetkých 5 – tich 

testoch. 

 Hypotéza H2, že nastanú výraznejšie zmeny v úrovni rytmických  schopností dievčat 

ako chlapcov v sledovaných vekových kategóriách sa nepotvrdila . 

 K verifikácii nášho druhého predpokladu môžeme pristúpiť v  súbore 15 ročných probandov 

v testoch T1, T2 a T4, v súbore 17 ročných probandov iba v teste  T4 a  súbore 21 ročných 

v teste T3.  

 V testoch, v ktorých sa náš predpoklad nepotvrdil, sme zistili, že úroveň rytmických 

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

výraznejšie zlepšiť, čo sa aj potvrdilo. V súbore 21 ročných sme zistili, že úroveň rytmických 

schopností pri vstupnom meraní bola približne rovnaká. Po absolvovaní programov aerobiku 

sa štruktúra rytmických schopností konštantne zlepšila v obidvoch súboroch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


