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ÚVOD 

V dnešnej dobe sú na výkonnosť športovca kladené stále vyššie a vyššie nároky. To 
vyžaduje premyslenú športovú prípravu už od útleho veku so zameraním na všestranný rozvoj 
osobnosti. Niektoré pohybové schopnosti je možné rozvíjať v ktoromkoľvek veku, iné, tie, 
ktoré sú výrazne geneticky determinované, je nutné rozvíjať počas senzitívneho obdobia, 
v ktorom jedinec výrazne reaguje na rozvoj danej schopnosti. 
 
PROBLÉM 

Reakčný čas je geneticky najviac podmienený, čo znamená, že sa dá tréningom 
najmenej rozvíjať. U nás sa reakčným časom v športe zaoberali najmä autori Zusková et al. 
(2010), Stejskal (1998) a Štulrajter, (1989). U detí mladšieho školského veku sa reakčným 
časom zaoberali Chovanová (2009), Chovanová, Majherová (2006). 

Reakčný čas patrí do štruktúry pohybových schopností. Môžeme ho rozdeliť na 
jednoduchý, kedy jedinec reaguje na jeden podnet, alebo zložitý, kedy podnetov na 
reagovanie môže byť niekoľko. Jednoduchý reakčný čas radíme k rýchlostným schopnostiam, 
ktorými sa u detí základnej školy zaoberali autori (Belej, Kandráč, Minčík, 2001; Kandráč, 
Nemec, Stach, 2009). Zložitý (disjunktívny) reakčný čas môžeme zaradiť aj medzi 
koordinačné schopnosti (Belej, 2001). 

Reakčný čas je pre niektoré športy jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich 
športový výkon. Autori Nemec, Štefanková (2009) ho považujú aj za jedno z kritérií pre 
výber talentovanej mládeže. Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť rozvoju reakčného 
času v senzitívnom období, kedy dochádza prirodzene k jeho zrýchlenému vývinu. Reakčný 
čas pozostáva z viacerých charakteristík. Najdôležitejšiu charakteristiku predstavuje jeho 
úroveň reprezentovaná samotnou dobou reakcie. Čím je reakčný čas na vyššej úrovni, tým je 
doba reakcie kratšia. 

Woodworth, Schlosberg (1959) udávajú pre jednoduchý reakčný čas (a – reakcia) na 
svetlo interval 200 – 250 ms a konštatujú, že disjunktívny reakčný čas s dvoma podnetmi a 
dvoma odpoveďami je asi o 100 ms dlhší ako jednoduchý. Laufberger (1960) udáva 
predĺženie reakčného času pri dvoch podnetoch o126 ms. 

Odpoveďou pri disjunktívnom reakčnom čase môže byť reagovanie napríklad na 
červené svetlo a nereagovanie na modré svetlo - c reakcia, ktorá býva kratšia ako b – reakcia 
– reagovanie na červené aj modré svetlo. Rýchlosť reakcie je rozdielna aj čo sa týka pohybu v 
rôznych kĺboch (Jakovlev, 1962). Krátky reakčný čas majú drobné svaly (Komadel et al., 
1986). Pre zrakové podnety je reakčný čas najdlhší, kratší je pre sluchové podnety (Kohfeld, 
1971) a najkratší pre taktilné podnety Woodworth, Schlosberg (1959). Pri svetelných 
podnetoch je reakcia tým rýchlejšia, čím je intenzita svetla väčšia (Schiefer et al., 2001), 
alebo čím je väčší kontrast medzi intenzitou osvetlenia a intenzitou svetelného podnetu. 
Najkratšie reakcie sú na podnety žltej farby, potom červenej, zelenej a nakoniec sivej farby 
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(Štulrajter, 1989). Čím ďalej je podnet umiestnený od centrálnej oblasti, tým je reakcia naň 
dlhšia (Schiefer et al., 2001), poradie farieb sa zachováva, aj keď sa podnet aplikuje do 
temporálnej oblasti, len reakčné časy na jednotlivé farby sú dlhšie (Štulrajter, 1989). Čím je 
kontrast medzi podnetmi väčší, tým je reakcia rýchlejšia (Stejskal, 1998). Zvyšovaním 
množstva podnetov sa reakčný čas spomaľuje (Macák, Hošek, 1986; Kuruc et al., 1971) a 
znižuje sa tiež kvalita odpovede daná počtom správnych reakcií (Serwah, Marino, 2006). 

Ďalšou charakteristikou reakčného času je jeho kvalita, ktorá môže byť vyjadrená 
počtom správnych reakcií. Tá sa zvykne prejaviť pri disjunktívnom reakčnom čase, kedy 
jedinec na určitý podnet môže reagovať výberom z viacerých možných riešení. Nie je teda 
dôležitý len čas reakcie, ale aj výber správneho riešenia z viacerých variantov pri 
disjunktívnom reakčnom čase. Ďalšiu charakteristiku reakčného času predstavuje stabilita, 
ktorá môže byť vyjadrená smerodajnou odchýlkou. Čím je smerodajná odchýlka menšia, tým 
je reakčný čas stabilnejší, čo znamená, že sa dĺžka jednotlivých reakcií od seba menej 
odlišuje. To znamená, že jedinec má tendenciu reagovať na podnety zhruba rovnako rýchlo. 

V športoch ako napríklad box, zápasenie, džudo môže znamenať jedna pomalá reakcia 
prehru. V bežnom živote môže jedna pomalá reakcia znamenať život. Z tohto pohľadu je 
stabilita reakcie veľmi dôležitým ukazovateľom reakcie. Zaujíma nás, či sa stabilita 
jednoduchého reakčného času vyvíja v treťom ročníku základnej školy a teda, či existuje 
rozdiel v stabilite jednoduchého reakčného času medzi tretím a štvrtým ročníkom a taktiež, či 
existujú rozdiely medzi pohlaviami v tomto vekovom období. 
 
CIEĽ 

Zistiť úroveň  a overiť rozdiely v stabilite jednoduchého reakčného času medzi tretím a 
štvrtým ročníkom základnej školy bez rozdielu pohlavia a medzi pohlaviami v tomto 
vekovom období. 
 
HYPOTÉZA 

Stabilita jednoduchého reakčného času žiakov tretieho ročníka bez rozdielu pohlavia 
bude na rovnakej úrovni ako u žiakov štvrtého ročníka. 
 
METODIKA 

Výskumné súbory predstavovali žiaci tretích a štvrtých ročníkov základných škôl na 
východom Slovensku. Počty v jednotlivých ročníkoch zobrazuje tabuľka 1. 
 

Tabuľka 1 Počty žiakov v jednotlivých výskumných súboroch 
 

 3. ročník 4. ročník Spolu 

Chlapci 165 166 331 

Dievčatá 132 137 269 

Spolu 297 303 600 
 

Reakčný čas sme merali reakciomerom, ktorý pozostával diódy červenej farby 
o priemere 2 cm osadenej do krabičky čiernej farby, tlačidla na vypnutie rozsvietenej diódy 
a softwéru v počítači, ktorý náhodne generoval rozsvietenie diódy v intervale od 1 – 2 sekúnd. 
Úlohou žiaka bolo stlačením príslušného tlačidla čo najrýchlejšie vypnúť rozsvietené červené 
svetlo. 

V triede (meracej miestnosti) sa nachádzal len jeden žiak a testujúci. Žiakovi sa najprv 
vysvetlilo čo má robiť a potom nasledovalo jedno zácvičné meranie jednoduchého reakčného 
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času s 10 podnetmi. Potom nasledovalo samotné meranie jednoduchého reakčného času s 50 
podnetmi, z ktorých sme vypočítali aritmetický priemer v milisekundách. 

Stabilitu jednoduchého reakčného času pre každého jedinca sme zisťovali na základe 
smerodajnej odchýlky od aritmetického priemeru z 50 reakcií, ktorými bol každý žiak 
testovaný. Ako nezávislá premenná v našom výskume vystupoval vek a pohlavie detí. Závislú 
premennú tvorila stabilita jednoduchého reakčného času v milisekundách. Na overenie 
normality rozloženia sme použili Kolmogorov - Smirnov test. Na overenie rozdielu stability 
jednouchého reakčného času v treťom a štvrtom ročníku sme použili taktiež Kolmogorov -
Smirnov test. Ako štatisticky významnú hodnotu sme považovali pravdepodobnosť omylu 
menšiu ako 0,05. 
 
VÝSLEDKY 

Stabilitu reakčného času sme zisťovali na základe smerodajnej odchýlky od 
aritmetického priemeru rýchlosti reakcie, ktorú predstavovala úroveň reakčného času. V praxi 
nie je dôležitá len úroveň reakčného času, to znamená, ako rýchlo jedinec reaguje v priemere, 
ale aj to, ako stabilne reaguje. To znamená, či sú jeho reakcie približne rovnako rýchle, alebo 
naopak, raz reaguje rýchlo a potom pomaly. 
 

Tabuľka 2 Percentuálne vyjadrenie stability jednoduchého reakčného času 
vzhľadom na úroveň jednoduchého reakčného času 

 

 JRCA JRCSD % 

3. ročník 348,06 140,02 40,23 
4. ročník 345,13 138,40 40,10 

Legenda: JRCA – úroveň jednoduchého reakčného času vyjadrená aritmet. 
priemerom reakčných časov v milisekundách, 

 JRCSD – stabilita jednoduchého reakčného času v milisekundách 
vyjadrená priemerom zo smerodajných odchýlok, ktoré sme 
získali výpočtom z 50 reakcii každého žiaka,  

 % - percento, ktoré tvorí stabilita jednoduchého reakčného času 
z úrovne jednoduchého reakčného času 

 
V treťom ročníku bola hodnota smerodajnej odchýlky s = 140,02 ms (tab. 2). Tvorila 

40,23% z hodnoty aritmetického priemeru. Vo štvrtom ročníku sme zaznamenali zlepšenie 
stability reakcie, ale jej hodnota sa podľa Kolmogorov - Smirnovho testu štatisticky 
významne nelíši od tretieho ročníka (tab. 3). To znamená, že neexistuje rozdiel v stabilite 
jednoduchej reakcie medzi žiakmi tretích a štvrtých ročníkov základnej školy, čo nie je 
v rozpore s našou hypotézou, ani s výsledkami prác autora Feč (2010 a, b, c). 

V zhode s výsledkami prezentovanými v tomto výskume nebol teda zistený rozdiel 
medzi tretím a štvrtým ročníkom základnej školy, čo sa týka úrovne jednoduchého reakčného 
času. To isté môžeme povedať aj úrovni stability vzhľadom k aritmetickému priemeru, kde 
hodnota vo štvrtom ročníku tvorila 40,1%, čo je hodnota takmer totožná s hodnotou v treťom 
ročníku. (tab. 2). Vecne teda môžeme konštatovať, že aj napriek zníženiu percenta 
z aritmetického priemeru oproti tretiemu ročníku, sa hodnoty veľmi nelíšili. 

Nezaznamenali sme štatisticky významné rozdiely v stabilite jednouchého reakčného 
času medzi chlapcami a dievčatami ani v jednom zo skúmaných ročníkov. Na základe toho 
môžeme konštatovať, že neexistuje rozdiel v stabilite jednoduchej reakcie medzi chlapcami 
a dievčatami tretích a štvrtých ročníkov. To je v zhode s prácou autora Feča (2010 c), kde 
taktiež nebol pozorovaný rozdiel medzi pohlaviami, čo sa týka úrovne jednoduchého 
reakčného času v treťom a štvrtom ročníku základnej školy. 
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Tabuľka 3 Porovnanie stability jednoduchého reakčného času 
medzi tretím a štvrtým ročníkom 

 

 3. ročník 4. ročník p 
JRCSD – spolu 140,02 138,4 p > .10 

JRCSD – chlapci 137,42 149,64 p > .10 
JRCSD – dievčatá 143,27 124,78 p > .10 

Legenda: JRCSD – stabilita jednouchého reakčného času v milisekundách vyjadrená 
priemerom zo smerodajných odchýlok získaných z 50 meraní reakčného 
času každého žiaka,  

 p – pravdepodobnosť, že aritmetické priemery sa štatisticky neodlišujú, Za 
štatisticky významnú sme považovali hodnotu p menšiu ako 0,05. 

 
ZÁVER 

Na základe výsledkov výskumu môžeme konštatovať, že hypotéza sa nám nepotvrdila. 
To znamená, že neexistujú štatisticky významné rozdiely medzi stabilitou jednoduchého 
reakčného času medzi deťmi tretieho a štvrtého ročníka základnej školy. 
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ZHRNUTIE 
V príspevku sa zaoberáme zisťovaním a porovnávaním stability jednoduchého 

reakčného času na svetelné podnety červenej farby žiakov tretieho a štvrtého ročníka 
základnej školy. Výskumný súbor tretieho ročníka pozostával z 297 žiakov a výskumný súbor 
štvrtého ročníka z 303 žiakov. Reakčný čas sme merali reakciomerom na základe 50 
podnetov. Na posúdenie stability jednoduchého reakčného času sme použili smerodajnú 
odchýlku. Hypotéza sa nám nepotvrdila. Predpokladali sme, že žiaci štvrtého ročníka budú 
mať štatisticky významne vyššiu stabilitu jednoduchého reakčného času ako žiaci tretieho 
ročníka. 
 
SUMMARY 
 
DIFFERENCES IN STABILITY OF SIMPLE REACTION TIME  
BETWEEN STUDENTS OF 3RD AND 4TH CLASS OF PRIMARY SCHOOL 

 
KEY WORDS: simple reaction time, stability of simple reaction time, movement abilities 

 
We dealt with finding out and comparing stability of simple reaction times on a signal 

of red light between students of the third and the forth class of primary school in this article. 
We tested 309 students of third class and 297 students of the forth class. Device generated 50 
stimuli from which we counted average. We used standard deviation from average of simple 
reaction time to express stability of simple reaction time of particular student. Our sample of 
students did not have a normal distribution. Hence, we used non parametrical Kolmogorov-
Smirnov test for comparing levels of reaction times between particular groups. We assumed 
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that students of the forth class have higher stability of simple reaction time than students of 
the third class. The hypothesis was not conformed. 
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