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ÚVOD 

Somatický a motorický vývin detí je možné predikovať v zmysle univerzálnych 
princípov a postupného progresu v súvislosti s dosahovaním vyšších úrovní jednotlivých 
funkcií organizmu. Napriek tomu je vývin každej detskej osobnosti jedinečný v zmysle 
rozsahu a intenzity vývinu týchto funkcií ako dôsledku pôsobenia variabilných dedičných 
a environmentálnych faktorov. 

Je zrejmé, že variabilita motoriky v skorých vekových kategóriách s najväčšou 
pravdepodobnosťou odráža rozdiely telesného vývinu, neuromuskulárneho zrenia, sociálno - 
kultúrneho kontextu, v ktorom sa jednotlivec nachádza, rôznych príležitostí pre pohybovú 
aktivitu a motivácie podať výkon (Malina, et al. 2004). 

Haywood, Getchel (2005) definujú motorický vývin ako proces, v rámci ktorého dieťa 
získava motorické zručnosti a rozvíja svoje motorické kompetencie. Ide o zdanlivo postupný 
proces, ktorý zahŕňa neuromuskulárne zrenie významne determinované genetickým 
komponentom, rastové charakteristiky (telesné rozmery, proporcie, telesné zloženie), tempo 
rastu a zrenia, motorické skúsenosti, motorické učenie. Všetky tieto faktory pôsobia 
v konkrétnom environmentálnom kontexte, v ktorom je dieťa vychovávané – sociálnom 
a fyzickom prostredí. Hoci proces motorického vývinu má charakter postupnosti, aktuálne 
poznatky naznačujú, že motorický vývin má tzv. „skákavý“ charakter so sériou stupňovitých 
zlepšení, oddelených rôznymi obdobiami menej výrazných pokrokov v raste. 

Ako uvádzajú Gallahue, Donnelly (2003), senzomotorický rozvoj sa u detí vo veku 3 až 
7 rokov realizuje prostredníctvom systematizovania a spresňovania senzorickej senzitivity pri 
percepcii okolitého sveta. Táto senzitivita umožňuje rozvoj a spresnenie vnímania 
priestorových, časových aj ďalších parametrov prostredia. 

Obdobie šiestich až siedmich rokov definuje Batchel (2003) ako stupeň zrenia v rámci 
základnej fázy motorického vývinu jednotlivca. Táto vývinová etapa sa vyznačuje 
zlepšovaním schopnosti diferenciácie taktilno-kinestetických podnetov a koncentrácie 
nervových procesov. 

Koordinačné motorické schopnosti sa rapídne rozvíjajú, aj keď časté sú omyly 
v uvedomovaní si vlastného tela, vnímaní časových, priestorových parametrov. Deti sú 
aktívne a prirodzene preferujú beh pred chôdzou. Hrubá motorika sa rozvíja rýchlejšie 
a určitým spôsobom predstihuje rozvoj jemnej motoriky (Haywood, Getchel, 2005, 
Chovanová, Majherová, 2010, Chovanová, 2010, Majherová, 2010). 

Pohybová výkonnosť detí v predškolskom veku sa vo väčšine motorických schopností 
paralelne rozvíja s vekom. Rozdiely medzi dievčatami a chlapcami sú vo všeobecnosti 
zanedbateľné, chlapci konzistentne dominujú oproti dievčatám v motorických činnostiach, 
ktoré sú podmienené výbušnou silou a rýchlosťou. Dievčatá sa vyznačujú väčšou flexibilitou 
dolnej časti chrbta počas celého detstva, pričom sa rozdiely prehlbujú v období puberty 
(Malina, et al. 2004, Ružbarská, Turek, 2007, Suchomel, 2006). 
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PROBLÉM 
Existujú rôznorodé prístupy so snahou o čo najväčší „prienik“ do podstaty motorických 

schopností v období ranného detstva. Každý čiastkový poznatok na rôznej úrovni aktuálnych 
analýz umožňuje kritickejšie poznanie nielen praktickej oblasti, ale aj rozšírenie teoretického 
základu pre skúmanie motoriky v danej vekovej kategórii. V rámci výskumných štúdií 
motoriky predškolského veku bolo aplikovaných množstvo motorických testov. Ukazuje sa 
však, že ich realizovateľnosť je problematická najmä v súvislosti so špecifikami motorického 
vývinu v tomto vekovom období (Turek, Ružbarská, 2007). 

Základný problém však súvisí s najväčšou pravdepodobnosťou s otázkou homogenity 
skúmaného motorického „priestoru“ detí predškolského veku. Predchádzajúce výskumné 
zámery poukazujú na nejednoznačnosť prístupov k aplikácii jednotlivých testových položiek 
v tejto vekovej kategórii. Je potrebné vychádzať z premisy, že dieťa nie je zmenšeným 
modelom dospelého. Z týchto dôvodov sú metodologické prístupy realizované v tomto 
vekovom období zväčša diametrálne odlišné a ich závery problematicky porovnateľné. 
Problém spočíva v tom, že pre túto vekovú kategóriu na rozdiel od vyšších vekových 
kategórií nie je k dispozícii testová batéria, ktorá by mala „univerzálnejší“ charakter a ktorá 
by s prijateľnou „vierohodnosťou“ umožňovala diagnostikovať ich motorický priestor. 
 
CIEĽ 

Cieľom výskumného zámeru je diagnostika pohybovej výkonnosti 5 - 6 ročných detí 
s určením vzťahov kondičných a koordinačných schopností. 
 
METODIKA 

Do výskumného zámeru bolo zapojených 124 detí vo veku 6 rokov, z toho 60 dievčat 
a 64 chlapcov z náhodne vybraných šiestich materských škôl v Prešove. Testová batéria bola 
zostavená z položiek kondičných a koordinačných schopností. Jej základ tvorili vybrané testy 
Eurofit systému (Adam et al., 1988) a koordinačných schopností (Měkota, Blahuš, 1983; 
Raczek et al., 1998). 

Testová batéria pozostávala z nasledovných testových položiek: Tanierový tapping – 
frekvenčná schopnosť horných končatín, Predklon s dosahovaním v sede – kĺbová 
pohyblivosť trupu, Skok do diaľky z miesta – výbušná sila dolných končatín, Člnkový beh 
10x5m – bežecká rýchlosť so zmenami smeru (Adam et al., 1988). Obraty na lavičke – 
dynamická rovnováha, Beh k loptám – orientačná schopnosť, Rytmické bubnovanie rukami – 
rytmická schopnosť (Měkota, Blahuš, 1983; Raczek et al., 1998). Podľa Raczeka et al. (1998) 
reliabilita testov koordinačných schopností (5, 6 a 7) sa pre populáciu vo veku 5 až 18 rokov 
pohybuje v hodnotách od 0,7 do 0,9. 

Do analýzy boli zaradené aj základné somatické ukazovatele: Telesná hmotnosť, 
Telesná výška, Suma hrúbky kožných rias (Adam et al., 1988). Ako základné matematicko - 
štatistické ukazovatele boli vypočítané aritmetický priemer (x) a smerodajná odchýlka (s). 
Získané dáta boli spracované aplikáciou korelačnej analýzy. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Na základe výskumných výsledkov, Junger (2000) po testovaní jednoročných rozdielov 
usudzuje, že vývinová akcelerácia je významným determinantom zmien motoriky detí 
predškolského veku. 

Aritmetické priemery (x) a hodnoty variability (s) (tab. 1) naznačujú relatívne vysokú 
homogenitu obidvoch súborov. V súbore dievčat je 14 signifikantných korelátov, čo je 31 % 
z ich celkového počtu. Zo somatických ukazovateľov signifikantnú hodnotu nachádzame 
medzi telesnou hmotnosťou a hrúbkou kožných rias, čo je možné v  tomto období ontogenézy 
hodnotiť ako prirodzený vývinový ukazovateľ. 
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Tabuľka 1 Hodnoty základných motorických a somatických ukazovateľov 
v súbore 5 – 6 ročných detí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obrázok 1 Grafické znázornenie signifikantných korelátov medzi premennými 
v súbore 5 – 6 ročných dievčat 

 

Premenná 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. 

 Tanierový tapping            

 Predklon s dosahovaním v sede            

 Skok do diaľky z miesta            

 Člnkový beh 10 x 5 m            

 Telesná hmotnosť            

 Telesná výška            

 Kožné riasy            

 Obraty na lavičke            

 Beh k loptám            

 Rytmické bubnovanie rukami            

 
 
 

          Premenná   Dievčatá 
  n= 64 

Chlapci 
  n= 60 

1. Tanierový tapping (s) 
x  25,9 25,1 
s  4,2 3,4 

2. Predklon s dosahovaním v sede    
    (cm)  

x 22,8 21,5 
s 5,6 3,7 

3. Skok do diaľky z miesta (cm) 
x 106,7 116,3 
s 14,6 19,2 

4.  Člnkový beh 10x5m (s) 
x 23,9 24,6 
s 2,4 2,3 

5. Telesná hmotnosť (kg) 
x 20,8 23,4 
s 3,2 3,2 

6. Telesná výška (cm) 
x 121,1 122,7 
s 7,2 5,6 

7. Kožné riasy (mm)  
x 33,1 34,5 
s 6,2 7,2 

8. Obraty na lavičke (počet) 
x 3,6 3,7 
s 1,3 1,4 

9. Beh k loptám (s) 
x 22,9 22,5 
s 2,3 2,5 

10. Rytmické bubnovanie rukami    
      (počet) 

x 4,8 5,4 
s 1,9 1,9 

        1 % hladina štatistickej významnosti        5 % hladina štatistickej významnosti 
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V súbore chlapcov v porovnaní so súborom dievčat je táto situácia určitým spôsobom 
paradoxná (obr. 2). Intersexuálne porovnanie výsledkov potvrdzuje štatisticky relevantné 
rozdiely vo vytrvalostných a silových schopnostiach detí v prospech chlapcov. 

Obrázok 1 znázorňuje korelačnú maticu testovej batérie v súbore 5 – 6 ročných dievčat. 
Počet signifikatných korelátov je 14. Zásadnou otázkou je, či jednotlivé testové položky by 
mali byť v čo najväčšej „vnútornej“ nezávislosti, resp. hodnota spoločného rozptylu by mala 
v čo najväčšej miere „pokrývať“ spoločný motorický priestor. Jednotlivé motorické položky 
až na premennú – rytmické bubnovanie rukami sa pravdepodobne nenachádzajú v príčinnej 
súvislosti so základnými motorickými ukazovateľmi. 

 
Obrázok 2 Grafické znázornenie signifikantných korelátov medzi premennými 

v súbore 5 – 6 ročných chlapcov 
 

Premenná 1. 2. 3. 4. 5.   6. 7. 8. 9. 10. 

 Tanierový tapping            

 Predklon s dosahovaním v sede            

 Skok do diaľky z miesta            

 Člnkový beh 10 x 5 m            

 Telesná hmotnosť            

 Telesná výška            

 Kožné riasy            

 Obraty na lavičke            

 Beh k loptám            

 Rytmické bubnovanie rukami            

 
 
 

S najväčšou pravdepodobnosťou premenné skok do diaľky z miesta a člnkový beh 10x5 
m vytvárajú relatívny základ pre ostatné motorické premenné. V  súbore chlapcov je 24 
signifikantných korelátov, čo je 53 % z ich počtu v korelačnej matici. V tomto súbore je 
možné konštatovať akcelerovanejší biologický vývin, ktorý vo väčšej miere podmieňuje 
aktuálnu motorickú výkonnosť. 

Silové schopnosti nie sú natoľko špecifikované v predškolskom veku a majú úzky vzťah 
ku všetkým rýchlostno-silovými výkonom. 

Vývinová akcelerácia je s najväčšou pravdepodobnosťou príčinou vyššej hmotnosti 
v súbore chlapcov. Korelačná analýza naznačuje na rozdielne kauzálne súvislosti v súboroch 
dievčat a chlapcov. 

Signifikantná korelácia premenných naznačuje reálne možnosti redukcie určitých 
testových položiek s prihliadnutím na praktickú realizáciu testovania detí predškolského veku. 

Na úrovni tejto analýzy nie je možné jednoznačnejšie identifikovať postavenie 
jednotlivých ukazovateľov v hierarchii aktuálnej pohybovej výkonnosti a s ňou spojených 
somatických ukazovateľov. Aplikovaná analýza poukázala na distribučné rozdelenie 
jednotlivých premenných a v súvislosti s tým na akceptovateľnosť realizovanej testovej 
batérie (Ružbarská, Turek, 2007). 

Problémom je „transfer“ spoločného rozptylu a možnosti jeho porovnania medzi 
hraničnou kategóriou predškolského veku a mladšieho školského veku, vzhľadom na 
rozdielne aplikované testové položky. Realizovaná analýza naznačuje, že parciálne 

          1 % hladina štatistickej významnosti          5 % hladina štatistickej významnosti 
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matematicko-štatistické súvislosti a ich vzájomná kombinácia nie sú z hľadiska „postihnutia“ 
príčinných vzťahov vyčerpávajúce. 
 
ZÁVER 

Pre vytvorenie komplexného obrazu pohybovej výkonnosti detí mladšieho školského 
veku je potrebné reflektovať tak oblasť kondičných ako aj koordinačných schopností, bez ich 
izolovania. Takýto prístup umožňuje identifikovať aktuálny podiel jednotlivých motorických 
ukazovateľov na celkovom motorickom potenciáli jednotlivca. Diagnostikovanie motorických 
schopností a somatického vývinu je stále otvoreným a dynamickým systémom, v ktorom 
každý čiastkový poznatok môže prispieť k spresneniu faktorov, ktoré podmieňujú motorický 
vývin. Dôraz by sa mal klásť predovšetkým na štandardizované motorické testy aplikovateľné 
v bežnom prostredí predškolských zariadení. 

Prirodzený motorický vývin a zámerné formovanie motorického správania jednotlivcov 
sa nerealizujú v izolovanosti rozvoja len kondičných alebo koordinačných schopností. Tento 
proces je kontinuálny, rozvoj niektorých schopností podporuje nárast iných, ale zároveň môže 
mať tento proces aj opačný smer. Stimulácia motorických schopností musí byť založená na 
zharmonizovaní formovania tak kondičných ako aj koordinačných schopností. 

Naše výskumné závery o vývinovej podmienenosti a intersexuálnych rozdieloch, ktoré 
charakterizujú vzájomné vzťahy motorických a somatických ukazovateľov v predškolskom 
veku, môžu byť parciálnym príspevkom k aktualizovaniu a obohateniu poznatkov o štruktúre 
motoriky detí. 

Monitorovanie somatického vývinu a motorických schopností má byť integrálnou 
súčasťou komplexného telovýchovného programu, ktorý smeruje k systematickému 
vzdelávaniu detí a mládeže o zdravotnom význame požadovanej úrovne motorickej 
výkonnosti a pohybovej aktivity v priebehu celého života a k vytváraniu potrebných 
pohybových zručností a návykov na podporu zdravia. V súčasnosti neexistujú presné vedecké 
podklady, ktoré by charakterizovali aká úroveň motorickej „výbavy“ alebo pohybovej aktivity 
je nevyhnutná pre zabezpečenie optimálneho zdravotného stavu jednotlivca. Odpoveď je 
zložitá aj v súvislosti so značnou interindividuálnou variabilitou motoriky človeka, 
predovšetkým v detskom veku. Diagnostika motorických a somatických ukazovateľov 
umožňuje komparáciu s uplatnením sociálneho, kultúrneho alebo regionálneho aspektu. Slúži 
ako spätnoväzbový informačný a motivačný činiteľ pre riadiacu sféru, ako aj pre 
bezprostrednú potrebu učiteľa, žiaka alebo rodiča. 
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ZHRNUTIE 

Cieľom príspevku je identifikovať a analyzovať vzťahy kondičných a koordinačných 
schopností u detí vo veku 5 - 6 rokov. Poznatky o aktuálnej pohybovej výkonnosti v rannom 
detstve nie sú tak rozsiahle, ako je tomu v starších vekových kategóriách. Obdobie 
predškolského veku je charakterizované významnou interindividuálnou a intraindividuálnou 
variabilitou motoriky. Kondičné a koordinačné schopnosti vytvárajú spoločný motorický 
základ každého jednotlivca. Izolovaný prístup k  ich skúmaniu a nerovnomerný rozvoj 
motorických schopností v jednotlivých vývinových obdobiach sťažujú identifikáciu ich 
reálneho podielu na celkovej „motorickej vybavenosti“. 
 
SUMMARY 
 
ANALYSIS OF RELATIONS OF CONDITION AND COORDINATION MOTOR 
ABILITIES IN PRE-SCHOOL CHILDREN 
 
KEYWORDS: pre-school age, motor abilities, correlation analysis 
 

The aim of the paper is to identify and analyze the relationship of condition and 
coordination abilities in children at the age of 5 and 6 years. Information on attained levels of 
motor performance is not as extensive for early childhood as it is for adolescence. There is 
much intraindividual and interindividual variability in the level of motor abilities among 
young children. A research in motor abilities should be based on the thesis that condition and 
coordination abilities create a motor complex and their segregation in research limits a 
possibility to recognize some particularities of the motor efficiency space. It is uncertain to 
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form an authentic reflection of motor efficiency of a man by researching only one group of 
abilities. 
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