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ÚVOD 

Testovanie je jednou zo základných metód získavania empirických údajov o vplyve 
realizovaného tréningového zaťaženia. Jeho úlohou je poskytnúť informácie o adaptačných 
zmenách, ktoré boli vyvolané tréningovým zaťažením. Tréner i športovec takto získavajú 
objektívne informácie o efektívnosti riadenia ďalšieho tréningového pôsobenia. Väčšina 
trénerov ho vykonáva v „poľných“ podmienkach, teda priamo v telocvični, alebo na štadióne. 
Možnosť využívania presných diagnostických zariadení v laboratóriách ešte stále nie je 
samozrejmosťou. 

Dôležité je taktiež vedieť, na ktoré ukazovatele trénovanosti je potrebné testovanie 
zamerať a aký typ testovania (terénne, resp. laboratórne) je vhodnejšie použiť. Aby boli 
získané údaje objektívne, musia byť vybrané testy štandardizované, mať overené vlastnosti 
(platnosť, spoľahlivosť, objektívnosť) a pri testovaní dodržať jednotné podmienky. Napr. 
Ljach (1988) na základe teoretických podkladov a odporúčaní, ako aj praktického overenia 
v praxi na 1332 žiakoch, vybral 35 testov, ktoré umožňujú všestranne hodnotiť koordinačné 
schopnosti človeka. Z nich odporúča realizovať predovšetkým: člnkový beh 3x10 m; tri 
kotúle vpred; hod loptičkou zo sedu do diaľky; hod loptičkou zo sedu na presnosť a dribling 
basketbalovou loptou so zmenou smeru pohybu. 

Pred testovaním si treba ujasniť jeho cieľ (napr. testovanie všeobecnej pohybovej 
výkonnosti populácie alebo zisťovanie úrovne špeciálnej pripravenosti športovcov vybranej 
špecializácie a pod.), výber najvhodnejších testov, typu testovania, zabezpečiť podmienky 
(materiálové, priestorové, zaškolenie examinátorov, záznamové hárky). 

Pri testovaní je nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú motiváciu probandov, presné 
vysvetlenie testov s názornou ukážkou a možnosťou jeho praktického odskúšania si. Aj 
napriek tomu treba mať na zreteli, že testy neodrážajú potencionálne možnosti sledovanej 
pohybovej kvality, ale jej aktuálny stav. Za účelom prognózovania pri rozvoji koordinačných 
schopností je nevyhnutné dlhodobejšie longitudinálne sledovanie. Pri hodnotení výkonnosti 
treba zohľadniť nielen absolútne hodnoty, ale hlavne individuálne prírastky výkonnosti 
probandov (Lednický, Doležajová, Koštial, 2005). 
 
PROBLÉM 

Koordinačné schopnosti sú zložité kvality, ich prejavy sú rôznorodé, preto aj ich 
diagnostika je zložitejšia. Niektoré z nich sú totožné so spôsobmi merania iných pohybových 
schopností a zručností. Napríklad presnosť pohybu sa hodnotí aj pri efektívnosti zručností, čas 
prestavby pohybu sa zisťuje pri určovaní rýchlosti zložitej reakcie atď. (Kasa, Šimonek ml., 
1999). 

Pri zisťovaní úrovne koordinačných schopností sa najčastejšie hodnotia tieto znaky 
pohybu: presnosť a amplitúda pohybu, deficit času, neobvyklé polohy, náhle zmeny situácie a 
pod. Vykonávanie koordinačne zložitých pohybov prináša často tzv. psychické napätie. Jeho 
vonkajšími prejavmi sú nekoordinovanosť pohybu a zhoršenie techniky pohybu. 
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Koordinačné schopnosti, podobne ako ostatné pohybové schopnosti, nie sú merateľné 
priamo, avšak pri ich kvantifikácii možno uplatniť tzv. nepriame asociatívne meranie (Blahuš, 
1976). Predpokladá sa teda, že nemetrická veličina (schopnosť) sa spája s veličinou metrickou 
(napr. s výsledkom určitého pohybového výkonu). Takýto indikátor schopnosti by mal mať 
povahu štandardizovaného testu (validizovaného a stabilizovaného). Problémy s ich 
diagnostikou vyplývajú z nedokonalosti motorických testov, čo má zase svoju príčinu 
v podstate a charaktere koordinačných schopností. Sú to zložité, komplexné kvality, ktoré 
majú značne členitú štruktúru. 

Koordinačné schopnosti sa prejavujú len v jednote so schopnosťami kondičnými. 
Určujú vlastne mieru využitia týchto schopností v pohybovej činnosti. Veľký podiel na ich 
úrovni majú aj schopnosti senzorické a kognitívne. 

Pri testovaní koordinačných schopností sa uplatňuje pozorovanie a najmä laboratórne a 
terénne testy s využitím rôznych prístrojov (reakciomery, rytmomery, stabilometre atď.). 
Spoľahlivosť testov podľa Měkotu (1982) je v rozpätí od 0,3 do 0,95, pričom menej 
spoľahlivé bývajú testy rovnováhové a testy s nárokmi na presnosť pohybovej činnosti. 
Obyčajne si vyžadujú väčší počet pokusov. Najviac opakovaní uvádza autor pre testy reakčnej 
schopnosti. Použitím kvalitného meracieho zariadenia sa zvýši nezávislosť testových 
výsledkov od osoby examinátora, čím vzniká vyššia objektivita testovania. Vysoká úroveň 
reliability a objektívnosti nezaručuje však ešte validitu. O tom, či test skutočne meria danú 
latentnú schopnosť, rozhoduje niekoľko činiteľov, najmä však pohybový obsah testu. 
Výsledky testov ovplyvňujú rôzne rušivé vplyvy. Horšie je to s platnosťou testov, pretože 
testy koordinačných schopností majú vyššiu komplexitu, čo znamená, že sa zisťuje viac 
schopností súčasne. Iné testy sú zase natoľko špecifické, že dávajú len malú možnosť 
zovšeobecnenia. Preto sa v praxi konštruujú samostatné testové batérie koordinačných 
schopností. 

Interpretácia výsledkov testov koordinačných schopností je zložitejšia a náročnejšia, ako 
v oblasti kondičných schopností. Měkota (1982) poukazuje na to, že nie sú ojedinelé 
nesprávne diagnostické závery na základe bezchybných testových výsledkov. Je potrebné 
sledovať, či je zistené skóre prejavom geneticky a biologicky determinovanej schopnosti, 
alebo vplyvom pôsobenia sociálne determinovaného prostredia, alebo výchovy. Preto je na 
mieste určitá interpretačná opatrnosť, nakoľko diagnostikovanie posunu a zmien 
v schopnostiach (vplyvom zámerného pôsobenia), je zatiaľ obťažné. V testoch sa objavujú 
ďalšie vnútorné činitele, najmä zručnosti, návyky, ktoré sú už produktom učenia, tréningu. 

Pri hodnotení výsledkov treba brať do úvahy vek, pohlavie, zdravotný stav, telesnú 
stavbu, rozmery tela, lokalitu školy a bydliska, stupeň zapojenia sa do telovýchovných aktivít 
a iné (Měkota, 1996). 

Nie všetky merania, skúšky môžu byť použité ako unifikované a všeobecne platné 
(použiteľné) testy. Na tento účel musia mať určité vlastnosti a musia vyhovovať určitým 
špeciálnym požiadavkám, ktoré označujeme ako štandardizácia testu. Štandardizovaných 
a preukázateľne užitočných testov je málo (pre koordinačné schopnosti omnoho menej než 
pre kondičné schopnosti). Preto sa pripravujú niektoré s modifikáciami, rôznymi zmenami 
známych testov, aby boli čo najpoužiteľnejšie ( Měkota, 1996). 

Aj napriek množstvu odborníkov, ktorí sa venovali v rámci testovania koordinačným 
schopnostiam, ešte stále chýbajú štandardizované skúšky motorických schopností 
(Perečinská, 2006). 

A pokiaľ nebudeme mať jednoduché, nenáročné a pritom relatívne platné, spoľahlivé 
a objektívne diagnostické prostriedky – na identifikáciu koordinačných schopností, 
nemôžeme zisťovať ich úroveň, zabezpečovať ich rozvoj a vytvoriť normy hodnotenia 
vzhľadom na vek, pohlavie, športovú špecializáciu a športový výkon (Belej, Junger, 2006). 
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Uvedený teoretický rozbor poukazuje na problematiku diagnostiky koordinačných 
schopností, čo dokazujú aj skúsenosti a niekoľkoročná prax v tejto oblasti. Pri testovaní 
jednotlivých už štandardizovaných koordinačných schopností sa neustále vynárajú nové 
„skutočnosti“, ktoré sú pre športovú a telovýchovnú prax závažné. Najviacej podstatné 
z nášho pohľadu sú vlastnosti testov a to obťažnosť, ekonomizácia, validita, dĺžka testu, 
nejednotnosť pokusov pri realizácii jednotlivých testov (1 až 10 pokusov), niekde sa 
započítava najlepší výkon zo všetkých, v niektorých až druhý najlepší. Z niektorých testov nie 
je jasný presný podiel jednotlivých schopností na celkovom výkone, tzn. test má väčšiu 
komplexitu a nemeria tu koordinačnú schopnosť, ktorá má byť dominujúca. Nemenej dôležité 
je aj vybavenie telocviční jednotným náradím a vytvorenie takých podmienok pre 
examinátorov i probandov, aby sa zachovala objektivita testovania. 
 
CIEĽ 

Cieľom príspevku je poukázať na problémy pri testovaní koordinačných schopností 
v rôznych vekových skupinách populácie i mladých športovcov a hľadať možnosti jednotného 
postupu pre objektívne porovnávanie výsledkov. 
 
VÝSLEDKY 

Keď sa pozrieme bližšie na jednotlivé testy z batérie koordinačných schopností 
(Šimonek ml., 1997), ktorou bola otestovaná slovenská populácia a športujúca mládež od 11 – 
15 rokov na Slovensku, na základe našich niekoľkoročných skúseností z testovaní, by sme 
radi upozornili na najproblémovejšie časti jednotlivých testov: 

a) Rovnováhová schopnosť (prechod lavičky s troma obratmi) – problémom býva rôzna 
dĺžka lavičky a šírka dosky, na ktorej proband musí urobiť 3 obraty. Niektorí probandi (a je 
ich stále viac) majú problémy realizovať a zaznamenať aspoň jeden vydarený pokus a tým sa 
predĺžuje čas testovania. Na výkon majú vplyv aj poškodené lavičky, ktoré sú nevhodné 
z hľadiska bezpečnosti (labilná plocha, po ktorej sa chodí, nerovná plocha na ktorej je 
položená lavička a pod.). V teste sme nezaznamenali rozdiely medzi populáciou a mladými 
športovcami. 

b) Reakčná schopnosť (chytanie kotúľajúcej sa lopty) – problémom býva nerovnaké 
východzie postavenie probanda, a to buď kolmo alebo rovnobežne s lavičkami. Niektorí 
testovaní mali problémy s vykonaním obratu a narážali do lavičiek. Dôležité je zosúladenie 
zapísknutia a vypustenia lopty. Často býva rôzna výška zavesených lavičiek a tým aj rýchlosti 
kotúľania sa lopty, zastavenie lopty len jednou rukou, pri zastavení lopty obidvomi rukami 
nastane jej posunutíe smerom hore. Pri tomto teste sa prejavili skúsenosti z tréningového 
procesu, predovšetkým v špecializáciách basketbal, futbal a volejbal. 

c) Rytmická schopnosť (počet preskokov švihadla v trvaní 20 sekúnd a ich následné 
zopakovanie za čas blízky 20 s) – test sa javí ako jeden z najproblémovejších v tejto skupine 
testov. Viacerí probandi (aj vekovo staršia športujúca mládež vrátanie dievčat) nemali 
dostatočne zautomatizované preskoky cez švihadlo, veľké problémy robil medziskok. Aj bez 
švihadla mali problémy udržať svoj navodený rytmus, niektorí probandi sa pozerali na 
druhých, a tým stratili svoj vlastný rytmus. Menším deťom je potrebné rátať počty preskokov 
examinátorom, čo spôsobuje ďalšie časové straty. Najváčším problémom je neustále 
opakovanie pokusov po prerušení preskokov so švihadlom. 

d) Priestorovo-orientačná schopnosť (beh k métam) – v odbornej literatúre sú dve 
modifikácie testov – rozloženie lôpt po celom obvode polkruhu (vzdialenosť lôpt 225 cm), 
alebo so vzdialenosťou medzi loptami 150 cm. Doležajová, Lednický (2009) zjistili, že 
obidva testy sú ekvivalentné a výsledky sú porovnateľné. Problémy vidíme vo východzom 
postavení probanda (hlboký predklon, vystreté kolená, resp. lopta nie je vždy na úrovni 
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predných častí chodidiel), zabezpečenie dotyku lopty len jednou rukou, moment, v ktorom 
examinátor určí nasledujúce číslo lopty. 

e) Kinesteticko-diferenciačná schopnosť dolných končatín (skok do diaľky z miesta na 
métu vo vzdialenosti 75% z najlepšieho výkonu skoku do diaľky z miesta) – nie je vyriešený 
nerovnaký doskok obidvoch chodidiel na vymedzenú čiaru (ktorú nohu vziať ako určujúcu 
výkon – lepšiu?, horšiu?, alebo priemer z nich?). Stretli sme sa aj s nepochopením úlohy 
v prvých pokusoch predovšetkým v nižších vekových kategóriách. 

f) Kinesteticko-diferenciačná schopnosť horných končatín – (hod zo sedu roznožmo na 
cieľ v polovičnej vzdialenosti najlepšieho výkonu hodu do diaľky zo sedu) vo 
východiskovom, prvom teste (hod loptičkou zo sedu) deti väčšinou nemali osvojenú zručnosť 
takéhoto hodu (hádzali loptičky do výšky, za seba, do strán), zácvičný pokus býval niekedy 
najlepší, ďalšie dva merané pokusy už boli kratšie. Problémom sú malé telocvične, ak sú 
dlhšie hody. Pri opakovaní testu po určitom období, keď probandi poznali test, vedome 
hádzali menej, aby si vytvorili výhodnejšiu pozíciu v druhej časti testu pri triafaní cieľa 
z polovičnej vzdialenosti. Pri hádzaní na presnosť sa nám osvedčila plachta 2x2 metre so 
sústredenými kružnicami po 10 cm od seba a zvýraznením každého polmetra inou farbou. 
Vďaka tomu bolo možné rýchlejšie odčítať dosiahnutú vzdialenosť. Takisto je 
nezodpovedaná otázka presnosti merania – na 5 alebo 10 cm? Vysoký počet pokusov je 
dôvodom predlžovania testu, deti strácali koncentráciu, rozptyľovali sa a dokonca, ak trafili 
nulu, nasledujúci pokus bol často najhorší zo všetkých. Preto je vhodné si vyhradiť viacej 
času na tento test. Optimálnym riešením je zamestnanie väčšiny probandov vo vedľajšej 
telocvični nenáročnými úlohami, aby nerušili toho, kto práve hádže na presnosť. Bolo bežné, 
že probandi, ktorí už skončili testovanie si prihrávali loptu, strieľali na kôš, pobehovali po 
telocvični a pod. 

g) Odhad času (po odsledovaní 5 sekúnd na stopkách, odhad tohto časového úseku) – 
v takej podobe, ako sa realizuje, nemá prakticky žiadnu výpovednú hodnotu. V prvom rade to 
je nedostatočný počet pokusov (len jeden) a dosiahnutý výsledok bol väčšinou len náhoda. 
Overili sme si to tak, že sme vykonávali tri pokusy za sebou, pričom testovaná osoba vedela, 
aký mala výsledok (napr. 4,2 s). Napriek tomu, ďalší pokus bol ešte horší, a to smerom „dole“ 
napr. 3,4 s. Z toho jasne vyplýva, že predovšetkým mladšie testované osoby nedokázali 
racionálne zareagovať na časový podnet. Test bol často probandmi podceňovaný, resp. 
problém pre niektorých bolo, ktoré tlačítko na stopkách majú stlačiť. Na zrýchlenie testu 
nestačí ani vybavenie väčším počtom stopiek, pretože examinátor musí kontrolovať 
dosiahnutý čas u každého jednotlivo. 

 
ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

Na základe našich empirických poznatkov môžeme konštatovať, že viaceré, v súčasnosti 
používané testy na zisťovanie úrovne rozvoja koordinačných schopností, nemajú presne 
popísanú metodiku realizácie ani overené vlastnosti. Ich vykonanie rôznymi examinátormi sa 
potom v detailoch odlišuje. Chýbajú napr. údaje o počte zácvičných pokusov, rozmery 
používaného náradia, typ náčinia a pod. Testy tak nespĺňajú podmienky štandardizácie, 
validity, reliability a objektivity. To spôsobuje, že výsledky v testoch sa výrazne odlišujú. 
Takýto stav spôsobuje, že mladí športovci, ktorí sa venujú pravidelnej tréningovej činnosti 
dosahujú v niektorých testoch v porovnaní s populáciou priemerné a často až podpriemerné 
výkony (Lednický, Gálik, 2001). To svedčí o tom, že výsledky niektorých testovaní 
vzhľadom na nerovnakú metodiku ich získavania nie je možné korektne porovnávať. Na 
úspešnosti a teda aj objektivite výsledkov testovania sa podieľa aj materiálové vybavenie 
(označenie plných lôpt, viditeľnosť terča, rozmery gymnastickej lavičky, typ použitej 
volejbalovej lopty, klzkosť podlahy v telocvični a i.) ako aj dôsledná kontrola zo strany 
examinátorov pri vykonávaní testov. 
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Vychádzajúc z doterajších testovaní, odporúčame: 
a) test rovnováhovej schopnosti realizovať na presne zadefinovanom hranole (napr. 

dĺžka 3 m, šírka plochy 10 cm). Je známe, že aj výška, v ktorej sa cvičenie 
vykonáva, má vplyv na sústredenie sa probandov, a teda aj na dosiahnutý výkon, 

b) v teste reakčnej schopnosti východzie miesto určiť 1,5 m od dolného okraja lavičiek, 
aby sa viac eliminovalo vytáčanie trupu do smeru behu, 

c) v teste rytmickej schopnosti hľadať nový, jednoduchší test, výsledok ktorého nebude 
podmienený naučenými zručnosťami. Proband sa nesústredí na rytmus, ale trápi sa 
s krútením švihadla, 

d) test priestoro-orientačnej schopnosti nemá výraznejší problém, najdôležitejší je odhad 
správneho momentu na určenie ďalšieho čísla tak, aby jeho neskoré vyvolanie 
probanda nezabrzdilo, resp. skoré určenie mu dalo možnosť zorientovať sa už počas 
návratu k stredovej lopte, 

e) v teste skok do diaľky na presnosť zjednotiť pravidlo merania (lepšia – horšia noha, 
resp. priemer z nich), 

f) jednou z ciest zefektívnenia testovania je pripravené územie so vzdialenosťami od 
stredu, ekonomizácia testu s menším počtom pokusov, ktorých priemerný výsledok 
sa najviac blíži k výsledku s 10 pokusmi (Doležajová, Koštial, Lednický, 2006), 

g) test na časovú kinesteticko-diferenciačnú schopnosť by bolo potrebné vykonávať 
s výrazne väčším pokusov (napr. 10, krajné výkony vypustiť a zo zvyšných 
vypočítať priemer). Zároveň overiť, či test v takej podobe zisťuje sledovanú 
schopnosť. 
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ZHRNUTIE 
Problematika testovania koordinačných schopností je čoraz viac rozpracovávaná 

v odbornej literatúre. Napriek tomu sa rovnako nazvané testy nerealizujú vždy jednotne, čo 
spôsobuje problémy pri porovnávaní výsledkov. 

Takisto organizácia testovania kladie väčšie nároky na examinátorov i probandov, 
pretože sa vyžaduje dlhší čas plného sústredenia sa. Konštatujeme, že preskoky cez švihadlo 
sú pre väčšinu nielen populácie, ale aj mladých športovcov neriešiteľným problémom 
a odpoprúčame hľadať nový test rytmickej schopnosti. 

Na základe empirických poznatkov navrhujeme postupy pri realizácii testovania 
a poukazujeme na problémy, ktoré treba eliminovať. 
 
SUMMARY 
 
WHAT NEXT IN DIAGNOSTICS COORDINATION ABILITIES? 

 
KEY WORDS: issues of testing, group testing, coordination skills, experience and 
knowledge from experience, background solutions. 

 
The issue of testing coordination abilities are increasingly in the further development of 

literature. Nevertheless, it is also called the tests fail always uniform, which causes problems 
when comparing results. Testing organization also places higher demands on examiners and 
subjects, because it requires more time to concentrate fully. We note that jumps rope not only 
are the majority population, but young athletes odpoprúčame unsolvable problems and find 
new rhythmic ability test. 

Based on empirical knowledge, we propose the implementation of testing procedures 
and identifies problems that need to be eliminated. 
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