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ÚVOD 

Školský telovýchovný proces sa v súčasnosti borí s veľkým množstvom problémov. Od 
neustáleho znižovania počtu hodín, cez materiálne vybavenie a finančné zabezpečenie až po 
nezáujem zo strany žiakov. Na druhej strane alarmujúce štatistiky hovoriace o neustále 
zhoršujúcom sa zdravotnom stave nielen školákov, ale i celkovej populácie nás nabádajú, že 
problém je treba riešiť, a treba ho riešiť čo najskôr. Jedným z riešení je podnietiť žiakov 
k potrebe hýbať sa, s čím súvisí zatraktívnenie telesnej výchovy ako takej. 

Dosiahnuť zlepšenie úrovne telovýchovného procesu môžeme okrem iného i 
skvalitnením obsahu vyučovania telesnej výchovy cez cieľavedomé využívanie nových, 
účinných cvičení, zameraných najmä na rozvoj koordinačných schopností a tiež vytvorením 
orientačných štandardov pre hodnotenie úrovne koordinačných schopností našej školskej 
populácie (Šimonek, ml., 2002, Belej, Junger a kol., 2006). Ako správna cesta sa jednoznačne 
ukazuje zaradenie netradičných športových hier do výučby. 

 
PROBLÉM 

Netradičné športové hry a hry s netradičným náčiním ponúkajú príležitosť na rozvoj 
poznania nielen zvláštnosťou náčinia, pravidlami, ale i zaujímavosťou športových zážitkov, 
ktoré by mali viesť k celoživotnej pohybovej angažovanosti. Patria medzi činitele, ktoré môžu 
pozitívne ovplyvňovať telovýchovný proces, vytvárať podnety v cvičebných jednotkách, 
zvýšiť ich zaujímavosť, účinnosť či estetičnosť. Voľbou správnej hry dokážeme vplývať 
nielen na telesný rozvoj, ale i pozitívne myslenie a vypestovať tak potrebu pohybu. 

U žiakov mladšieho školského veku je ešte prirodzená súťaživosť a tak je dôležité, aby 
sa žiaci dokázali navzájom „porovnať“. V súčasnosti je „hrubá“ motorika na ústupe a do 
popredia sa dostáva jemnejšia, s ktorou viac súvisia koordinačné schopnosti (Belej, Junger 
a kol., 2006). 

Diagnostikovanie koordinačných schopností je otvoreným a aktuálnym problémom. 
Doposiaľ neexistuje testová batéria, ktorá by pokryla všetky koordinačné schopnosti. 
Skúmanie je o to zložitejšie, že dôležitú úlohu zohráva vek i senzitívne obdobia. Uvedenej 
problematike sa venuje Chovanová, Majherová (2010), Majherová (2010) pre mladší školský 
vek. Diagnostikovaniu vybraných koordinačných schopností pre staršiu populáciu - seniorov 
spracovával Kandráč (2006). 

Pre hodnotenie úrovne kondičných a koordinačných pohybových schopností sa používa 
množstvo motorických testov, niektoré jednoduchšie, iné zložitejšie na vykonanie. Pre 
školskú populáciu je však potrebné nájsť také, ktoré by boli pre danú vekovú kategóriu čo 
najvhodnejšie – v zmysle najjednoduchšie. Vzhľadom na zložitosť koordinačných schopností 
oblasť testovania nie je uzavretá, naopak hľadajú sa neustále nové prostriedky. 

Normy tvoria súčasť diagnostikovania pohybových schopností. Na jednej strane 
motorický test (zvyčajne štandardizovaný) slúžiaci na zistenie úrovne a na strane druhej 
vypracovaný systém hodnotenia, ktorého súčasťou sú aj normy, resp. štandardy. 
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V rámci riešenia našej výskumnej grantovej úlohy Vega č. 1/0594/08 sme sa snažili 
nájsť prostriedky na rozvoj pohybových schopností. Súčasťou je zisťovanie úrovne a taktiež 
vytvorenie noriem ako súčasti hodnotiaceho systému. Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky 
sme si do tohto príspevku vybrali sledovanie len jednej pohybovej koordinačnej schopnosti. 
 
CIEĽ 

Cieľom nášho príspevku je analyzovať vytvorené normy pre 8-ročných žiakov – 
chlapcov a dievčatá a prispieť tak k rozšíreniu poznatkov o diagnostikovaní tejto pohybovej 
schopnosti pomocou vybraného motorického testu. 
 
METODIKA 
Charakteristika súboru 

Výskumný súbor tvorili 8-roční žiaci tretieho ročníka šiestich základných škôl 
východoslovenského regiónu. V rámci grantovej úlohy sme mali skupiny žiakov bežných 
tried a žiakov s rozšírenou výučbou telesnej výchovy. Vzhľadom k tomu, že na začiatku 
neboli vykázané signifikantné rozdiely, do súboru pre vytvorenie normy sme zaradili obe 
skupiny žiakov. 

 
Výber motorického testu 

Test - Kotúľanie troch lôpt 
Popis: Štyri diely švédskej debny položené na šírku rozmiestnime v rovine 3 m od seba. 

Vyznačíme rovinu štartu 1m od prvého dielu debny a rovinu cieľa 1m od posledného dielu 
debny, na štartovaciu čiaru položíme tri basketbalové lopty (obr. 1) Na povel sa začne 
lokomočný pohyb, pri ktorom po vyznačenej slalomovej dráhe testovaní vedú (po zemi 
gúľajú) tri lopty súčasne pomocou horných a dolných končatín. Digitálnymi stopkami 
meriame čas potrebný na vykonanie skúšky, stopky zastavíme, keď telo pretne rovinu cieľa, 
ktorou predtým prešli všetky tri lopty. Test zopakujeme trikrát, výsledkom je súčet druhého 
tretieho pokusu (Belej, Junger a kol., 2006). 

Hodnotenie: dosiahnutý čas 
 
 

 
 

Obr. 1 Smer pohybu lôpt a rozmiestnenie švédskych debien 
 
Tvorba noriem 

Pri tvorbe štandardov sme vychádzali z pokynov uvedených na hodnotenie vzdelávacích 
štandardov (Mikuš, Bebčáková, 2004, Melicher, 1998). Za splnený štandard sa považuje, ak 
ho splní 75% populácie. Preto sme za hranicu nesplnenia zobrali 75. percentil. Pre 
„splnených“ 75% sme následne vytvorili trojstupňovú normu označenú ako A, B, C, kde sme 
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využili tvorbu jednotlivých stupňov podľa známeho využitia priemeru a smerodajnej 
odchýlky (x  s, x  s), kde x je priemer a s je smerodajná odchýlka. A znamenalo splnenie 
minimálneho štandardu, B – splnenie priemerného štandardu a C – splnenie nadpriemerného 
štandardu. Pre úplnosť je potrebné dodať, že v tomto teste znamenala nižšia hodnota lepší 
výkon (čas). 

V druhom prípade sme použili metodiku Moravec a kol. (1996), kde opäť využijeme 
vyššie uvedené označenie. A – ako stupeň pre minimálny štandard je –37,5% z priemerného 
výkonu populácie, B – ako priemerný štandard je –12,5% z priemerného výkonu populácie 
a C – nadpriemerný štandard je tvorený hranicou 12,5% z priemerného výkonu populácie. 
Vzhľadom k „otočenej stupnici“ (menší čas lepší výkon) musíme jednotlivé hranice upraviť 
nasledovne: C – nadpriemerný štandard je tvorený hranicou – 12,5% z priemerného výkonu 
populácie, B – ako priemerný štandard je  12,5% z priemerného výkonu populácie napokon 
A – ako stupeň pre minimálny štandard je  37,5% z priemerného výkonu populácie. 
Pre spracovanie dát bol použitý MS EXCEL 2003. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Spôsob testovania bol pre žiakov zaujímavý. Samotná realizácia testovania bola časovo 
náročná. Tri merania každého probanda vyžadovali veľký časový priestor na prípravu 
a realizáciu testu. 

Pre posúdenie základných charakteristík sme vybrali mieru centrálnej tendencie 
(priemer – x) a mieru variability (smerodajnú odchýlku – s). Popisnú štatistiku pre súbor 
uvádzame v tabuľke 1. 
 

Tabuľka 1 Charakteristiky súborov 
 

  chlapci dievčatá

n 45 54 

x 43,735 47,66 

s 29,63 22,855 

var.k. 0,677489 0,479543
Legenda: n – počet, 

  x – priemer, 
 s – smerodajná odchýlka. 
 var.k. – variačný koeficient 

 
Ako vidno zo základných ukazovateľov, chlapci dosahujú vyššiu úroveň. Čo sa týka 

homogenity, dievčatá sú na tom lepšie, o čom svedčí nižšia smerodajná odchýlka i variačný 
koeficient. 

Pri porovnaní štandardov pre 8-ročných chlapcov a dievčatá v testovaní priestorovo-
orientačnej schopnosti pomocou testu kotúľanie 3 lôpt vidíme, širšie pásmové rozpätia pri 
prvej metodike (tabuľka 2). Je spôsobené väčšou smerodajnou odchýlkou, ktorá vstupuje do 
výpočtov. Na jednej strane vyššie percento plní minimálny štandard, na druhej strane dlhšie 
trvá, kým sa dostane do vyššieho hodnotiaceho pásma. 
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Tabuľka 2 Štandardy podľa metodiky 1 
 

 C B A nesplnil 
8-roční  < 14,10 14,11 - 44,18 44,19 - 73,36 73,37 > 
8-ročné  < 24,80 24,81 - 52,61 52,62 - 70,51 70,52 > 

Legenda: A – splnil minimálny štandard, 
  B – splnil priemerný štandard, 
  C – splnil nadpriemerný štandard. 
 
 

Pri druhej metodike je na splnenie minimálneho štandardu potrebný kratší čas, čo sa javí 
ako prísnejšie. Podobne aj jednotlivé pásma sú užšie. V tomto prípade je však rýchlejší 
prechod medzi pásmami. 
 

Tabuľka 3 Štandardy podľa metodiky 2 
 

 C B A nesplnil 
8-roční  < 38,26 38,27 - 49,20 49,21 - 60,13 60,14 > 
8-ročné  < 37,77 37,78 - 49,69 49,70 - 61,60 61,61 > 

Legenda ako pri tab. 2 
 

 
ZÁVER 

Uvedený test bol vybratý pre vekovú kategóriu 8-ročných žiakov – chlapcov a dievčatá, 
ako jeden z možných testov na testovanie priestorovo-orientačnej schopnosti. Bol súčasťou 
testovej batérie, ktorú pre kategóriu mladších žiakov realizoval kolektív v rámci výskumnej 
grantovej úlohy. 

Vytvorené štandardy sú súčasťou hodnotiaceho systému. V príspevku sme chceli 
poukázať na dva spôsoby vytvorenia štandardov. Druhá metodika je staršieho dáta, podľa nej 
boli vytvorené normy pre EUROFIT. Novšia je podľa ostatných odporúčaní a pokynov na 
hodnotenie štandardov z telesnej výchovy. 
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ZHRNUTIE 

Autorka v príspevku chce prispieť k riešeniu problematiky diagnostikovania 
priestorovo-orientačnej schopnosti pomocou vybraného testu kotúľanie 3 lôpt. Porovnáva dve 
metodiky pre tvorbu noriem a štandardov. Danej problematike sa venuje v rámci grantovej 
úlohy Vega č. 1/0594/08 „Vplyv netradičných športových hier na rozvoj koordinačných 
schopností.“ 
 
SUMMARY 
 
DIAGNOSTICS OF SPATIAL-ORIENTATION ABILITY DEVELOPED 
BY USING NON-TRADITIONAL GAMES 
 
KEY WORDS: non-traditional games, younger school age, standards, physical education 
 

In this paper, the author shows to the creation of standards for spatial-orientation abilities 
and compares two methods. Selected methods are valid in physical education. 
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