
152 

 

ROZDIELY V ÚROVNI DISJUNKTÍVNEHO REAKČNÉHO ČASU 
ŽIAKOV 3. A 4. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

 
RASTISLAV FEČ 

 
Fakulta športu, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská republika 

 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: disjunktívny reakčný čas, pohybové schopnosti, telesný vývin detí 

základnej školy 
 
 
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 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), ktorými sa u detí mladšieho školského veku zaoberá 
Chovanová (2009 a, 2009 b, 2008), Chovanová, Majherová (2006). 

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 o 126 
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 
(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). 
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Ďalšou charakteristikou je jeho 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. Ďalšiu charakteristiku reakčného času 
predstavuje 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 jeho stabilita 
a výber správneho riešenia z viacerých variantov pri disjunktívnom reakčnom čase. 

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). Reakčný čas je pre niektoré športy jedným 
z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich športový výkon. Môže byť jedným z kritérií 
ovplyvňujúcich výber športovo-talentovanej mládeže (Nemec, Štefanková, 2009). Preto je 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť rozvoju reakčného času v senzitívnom období, kedy 
dochádza prirodzene k jeho zrýchlenému vývinu. 

Zaujíma nás, či úroveň disjunktívneho reakčného času sa výrazne vyvíja v treťom 
ročníku základnej školy a či teda existuje rozdiel v úrovni disjunktívneho reakčného času 
medzi tretím a štvrtým ročníkom a taktiež, či existujú rozdiely medzi pohlaviami v tomto 
vekovom období. 
 
CIEĽ 

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

 
HYPOTÉZA 

Úroveň disjunktívneho reakčného času žiakov štvrtého ročníka bez rozdielu pohlavia 
bude vyššia, to znamená, že ich reakčné časy budú štatisticky významne kratšie ako reakčné 
časy žiakov tretieho 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 dvoch diód červenej farby 
o priemere 2 cm osadených každá do osobitnej krabičky čiernej farby, dvoch tlačidiel (každé 
pre jednu diódu) na vypnutie rozsvietenej diódy a softwéru v počítači, ktorý náhodne 
generoval rozsvietenie jednej z dvoch diód v intervale od 1 – 2 sekúnd (svetlo sa vyplo aj 
stlačením nesprávneho tlačidla, ale počítač tento pokus zarátal ako chybnú reakciu). Úlohou 
žiaka bolo stlačením príslušného tlačidla čo najrýchlejšie vypnúť rozsvietené červené svetlo. 
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V triede (meracej miestnosti) sa nachádzal len jeden žiak a testujúci. Žiakovi sa najprv 
vysvetlilo čo má robiť, a potom nasledovalo jedno zacvičné meranie jednoduchého reakčného 
času s 10 podnetmi. Potom nasledovalo samotné meranie disjunktívneho reakčného času s 50 
podnetmi. Úroveň reakcií sme vyhodnocovali na základe aritmetického priemeru reakčných 
časov zo správnych odpovedí. Čím bol reakčný čas nižší, tým bola jeho úroveň vyššia. To 
znamená že reakcia bola rýchlejšia. Na overenie normality rozloženia sme použili 
Kolmogorov-Smirnov test. Na overenie rozdielu priemerných reakčných časov v treťom 
a štvrtom ročníku sme použili taktiež Kolmogorov-Smirnov test. Ako štatisticky významnú 
hodnotu sme považovali pravdepodobnosť omylu menšiu ako 0,05. 
 
VÝSLEDKY 

Pre overenie normality rozloženia sme použili Kolmogorov-Smirnov test. Pretože 
nepoznáme parametre základného súboru, pre Kolmogorov-Smirnov test musíme použiť 
pravdepodobnosť Lilliefors, ktorá počíta s odhadnutými parametrami základného súboru. Pre 
tretí ročník môžeme konštatovať, že ani jedna premenná nevykazuje známky normálneho 
rozloženia a navyše pravdepodobnosť, že výber je z normálneho rozloženia sa rovná skoro vo 
všetkých prípadoch takmer nule (tab. 2). To znamená, že môžeme takmer s určitosťou tvrdiť, 
že premenné v súbore tretí ročník základných škôl nevykazujú normálne rozloženie. 
 

Tabuľka 2 Testy normálneho rozdelenia jednotlivých premenných (bez rozdielu pohlavia) 
 

 
 

 
N 

 
max D 

K-S Lilliefors  
W 

 
P p p 

Hmotnosť 3R 297 0,154471 p < ,01 p < ,01 0,900062 0 
Výška 3R 297 0,106002 p < ,01 p < ,01 0,983278 0,001539 
JRCA 3R 297 0,081298 p < ,05 p < ,01 0,90807 0 

Hmotnosť 4R 303 0,104312 p < ,01 p < ,01 0,945229 0 
Výška 4R 303 0,106826 p < ,01 p < ,01 0,98771 0,011267 
JRCA 4R 303 0,094117 p < ,01 p < ,01 0,877735 0 

Legenda: N – počet, D max – hodnota D štatistiky Kolmogorov–Smirnovho testu, K-S – hodnota pravdepodobnosti, že 
Kolmogorov-Smirnov test nie je štatisticky významný, počítaná so známou smerodajnou odchýlkou, Liliefors – 
pravdepodobnosť, že Kolmogorov-Smirnov test nie je štatisticky významný, počítaná s odhadnutou (neznámou) 
smerodajnou odchýlkou, W – hodnota Shapiro-Wilkovho W-testu, p – pravdepodobnosť, že hodnota W nie je 
štatisticky významná,  DRCA – úroveň disjunktívneho reakčného času, 3R – tretí ročník, 4R – štvrtý ročník, 
Hrubým písmom a červenou farbou sú vyznačené štatisticky významné hodnoty na 5% hladine. 

 
Pre štvrtý ročník platí to, čo v treťom ročníku. Ani jedna premenná nevykazuje známky 

normálneho rozloženia. Jedinou premennou, ktorá by v štvrtom ročníku mohla vykazovať 
známky normálneho rozloženia, ak by sme si zvolili pravdepodobnosť omylu p < 0,01, je 
telesná výška. Preto aj napriek vysokému počtu respondentov sme na overenie štatistickej 
významnosti rozdielu aritmetických priemerov použili neparametrický Kolmogorov-Smirnov 
test. V treťom ročníku bola priemerná hmotnosť detí 33,15 kg a ich telesná výška 134,23 cm 
(tab. 3). Dievčatá v treťom ročníku boli o 2,53 kg ťažšie ako chlapci a o 0,1 cm vyššie. 
Kolmogorov-Smirnov test preukázal štatisticky významné rozdiely len v telesnej hmotnosti. 
Rozdiely v telesnej hmotnosti mohli byť zapríčinené aj tým, že dievčatá boli v priemere o 
113,99 dní staršie ako chlapci, čo je hodnota štatisticky vysoko významná. Z vecného 
hľadiska takýto rozdiel tiež nie je zanedbateľný. 

Hmotnosť detí štvrtého ročníka bola 36,37 kg a ich telesná výška 140,44 cm. Chlapci vo 
štvrtom ročníku boli o 0,58 kg ťažší, ale o 1,08 cm nižší. Kolmogorov-Smirnov test preukázal 
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štatisticky významné rozdiely len v telesnej hmotnosti. Dievčatá boli o 94,76 dňa staršie ako 
chlapci, čo je hodnota štatisticky vysoko významná. Z vecného hľadiska takýto rozdiel tiež 
nie je zanedbateľný. 

Tabuľka 3 Porovnanie telesnej výšky a hmotnosti chlapcov a dievčat 
 

 
Spolu Dievčatá Chlapci 

p n x SD n x SD n x SD 

Hmotnosť 3R 297 33,15 6,68 132 34,56 8,43 165 32,03 4,58 p < .025
Výška 3R 297 134,23 5,73 132 134,29 6,69 165 134,19 4,86 p > .10

Hmotnosť 4R 303 36,37 4,90 137 36,05 5,68 166 36,63 4,16 p < .025
Výška 4R 303 140,44 4,91 137 141,04 5,10 166 139,95 4,71 p > .10

Legenda: N – počet, x – aritmetický priemer, SD – smerodajná odchýlka, p – pravdepodobnosť toho, že aritmetické priemery 
sa neodlišujú. Za štatisticky významnú sme považovali hodnotu menšiu ako 0,05, 3R – tretí ročník, 4R – štvrtý 
ročník, Hrubým písmom a červenou farbou sú vyznačené štatisticky významné hodnoty na 5% hladine. 

 
Hmotnosť detí štvrtého ročníka bola 36,37 kg a ich telesná výška 140,44 cm. Chlapci vo 

štvrtom ročníku boli o 0,58 kg ťažší, ale o 1,08 cm nižší. Kolmogorov-Smirnov test preukázal 
štatisticky významné rozdiely len v telesnej hmotnosti. Dievčatá boli o 94,76 dňa staršie ako 
chlapci, čo je hodnota štatisticky vysoko významná. 

Deti v treťom ročníku dosiahli celkovo lepší reakčný čas (429,55 ms) ako deti vo 
štvrtom ročníku (449,75 ms), avšak na základe výsledkov Kolmogorov-Smirnovho testu 
prezentovaných môžeme usudzovať, že neexistuje štatisticky významný rozdiel medzi 
aritmetickým priemermi. Z toho vyplýva, že rozdiel v aritmetických priemeroch vznikol 
pravdepodobne náhodou a nie pôsobením skúmanej premennej, ktorou bol v našom prípade 
vek. Kolmogorov-Smirnov test odhalil štatisticky významný rozdiel medzi chlapcami 
a dievčatami v treťom a štvrtom ročníku (tab. 4). Chlapci reagovali rýchlejšie ako dievčatá 
v oboch prípadoch. Dokonca reakcie chlapcov v treťom ročníku boli rýchlejšie ako dievčat 
tretieho a štvrtého ročníka. To znamená, že v tomto vekovom období sú už výrazné rozdiely v 
disjunktívnej reakcií na svetelný podnet medzi chlapcami a dievčatami, na čo je potrebné 
prihliadať ako z hľadiska metodiky organizácie výskumu, tak aj z hľadiska organizácie hodín 
telesnej výchovy a športového tréningu. 

 
Tabuľka 4 Porovnanie úrovne disjunktívneho reakčného času chlapcov a dievčat 

 

 
D CH D CH D CH 

p N N x x SD SD 
DRCA 3R 132 165 443,033 418,765 112,1893 110,4376 p < .05 
DRCA 4R 137 166 470,966 432,234 119,8722 111,4878 p < .025 

Legenda: DRCA – úroveň disjunktívneho reakčného času, 3R – tretí ročník, 4R – štvrtý ročník, N počet, x – aritmetický 
priemer, SD – smerodajná odchýlka, p – pravdepodobnosť, že aritmetické priemery sa od seba štatisticky 
významne neodlišujú, za štatisticky významnú sme považovali hodnotu p menšiu ako 0,05 (vyznačené hrubým 
písmom a červenou farbou). 

 
Pretože sme zaznamenali štatisticky významné rozdiely v treťom a štvrtom ročníku 

medzi chlapcami a dievčatami, rozhodli sme sa posúdiť rozdiel v úrovni disjunktívneho 
reakčného času aj z hľadiska pohlavia. Z obrázku 1 je vidieť, že tak ako chlapci, aj dievčatá 
štvrtých ročníkov dosiahli horšie reakčné časy v porovnaní s tretím ročníkom. Výraznejší bol 
rozdiel v disjunktívnej reakcii dievčat. Rozdiely však nie sú štatisticky významné. 
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Rovnako ako v prípade posudzovania rozdielov medzi tretím a štvrtým ročníkom bez 
rozdielu pohlavia, aj pri posudzovaní rozdielov z hľadiska pohlavia môžeme konštatovať, že 
neexistuje štatisticky významný rozdiel v úrovni jednoduchého reakčného času ako chlapcov, 
tak aj dievčat v prospech štvrtého ročníka. 

 
Legenda: 3R – tretí ročník, 4R – štvrtý ročník, DRC CH – disjunktívny reakčný čas chlapci, JRC D – disjunktívny reakčný 

čas dievčatá. 

Obrázok 1 Úroveň disjunktívneho reakčného času chlapcov a dievčat v 3. – 4. ročníku 
 
ZÁVER 

Na základe výsledkov výskumu môžeme konštatovať, že hypotéza sa nám nepotvrdila. 
To znamená, že neexistuje štatisticky významný rozdiel v úrovni disjunktívneho reakčného 
času medzi tretím a štvrtým ročníkom v prospech štvrtého ročníka. Výsledky výskumu 
poukazujú na rýchlejší a výraznejší vývin jednoduchej reakcie u chlapcov, ktorý už v treťom 
ročníku dosahovali lepších výsledkov ako dievčatá tretieho a štvrtého ročníka. 
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ZHRNUTIE 

V príspevku sa zaoberáme zisťovaním a porovnávaním úrovne disjunktívneho 
reakčného času na dva 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 zisťovali reakciomerom. Na posúdenie 
úrovne reakčného času sme použili aritmetický priemer a na zistenie rozdielov v úrovni 
reakcie, vzhľadom na nie normálne rozloženie výskumných súborov, sme použili 
neparametrický Kolmogorov-Smirnov test. Predpokladali sme, že existujú rozdiely medzi 
pohlaviami v rýchlosti disjunktívnej reakcie v skúmaných ročníkoch v prospech chlapcov, a 
že žiaci štvrtého ročníka budú mať štatisticky významne kratšie reakčné časy ako žiaci 
tretieho ročníka. Hypotéza sa nám potvrdila. Chlapci v treťom aj vo štvrtom ročníku dosiahli 
štatisticky významne kratšie reakčné časy ako dievčatá. Reakčný čas v treťom ročníku bol u 
dievčat 443,033 ms a u chlapcov 418,765 ms.  Vo štvrtom ročníku sa predĺžil na 470,966 ms 
pre dievčatá a 432,234 ms pre chlapcov. Hodnoty pri porovnaní chlapcov a dievčat tretieho 
a štvrtého ročníka však nie sú štatisticky významne rozdielne. 
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SUMMARY 
 
DIFFERENCES IN CHOICE REACTION TIME BETWEEN 3RD  AND 4TH CLASS 
STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL 
 
KEY WORDS: choice reaction time, movement abilities body development of children of 
primary school 
 

We dealt with finding out and comparing choice reaction times on two signals of red 
lights between students of the third and the forth class of primary school in this article. We 
tested 297 students of the third class and 303 students of the forth class. We used average as a 
method for finding out the level of reaction time in particular groups. Our sample 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 that there are 
differences in choice reaction time between genders in both classes and that children of the 
forth class will have statistically significantly shorter reactions than students of the third class. 
The hypothesis was conformed. Boys in third and also in forth class had statistically 
significantly shorter reactions than girls. Reaction time in the third class for girls was 443,033 
ms and for boys 418,765 ms. Reaction time in the forth class lengthened to 470,966 ms for 
girls and to 432,234 ms for boys. It means that in the forth class we observed deterioration of 
choice reaction time. These values are not statistically significantly different concerning 
comparing third and forth class. 
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