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ÚVOD 

Výber talentov je proces dlhodobého viacstupňového hodnotenia a zodpovedá fázam 
športovej prípravy. Jedným z hlavných momentov, ktoré majú vplyv na športové úspechy 
dieťaťa je vek, kedy sa dieťa začne venovať športu. Pri výbere do jednotlivých športových 
odvetví je najefektívnejší všestranný, komplexný prístup ku zisťovaniu individuálnych 
zvláštností, ktoré umožňujú zhodnotiť pohybové vlastnosti. 

Moderná gymnastika patrí medzi koordinačno – estetické športy obsahujúca vysoký 
počet pohybových štruktúr väčšinou necyklických, náročných na nervosvalovú koordináciu, 
ktoré majú rozdielny charakter a sú vykonávané v maximálnom rozsahu. Pohyb je 
vykonávaný v súlade s hudbou a kontaktu s náčiním podľa pravidiel stanovených technickou 
komisiou FIG. 

 
PROBLÉM 

Kritériá výberu v modernej gymnastike 
Kritériá výberu v modernej gymnastike vychádzajú z charakteristiky a štruktúry 

športového výkonu, ktoré nesú nasledujúce znaky: 
 vhodný telesný typ (po prvotnom nábore je postupné vyraďovanie nevhodných typov), 
 dlhodobý a viacstupňový výber, 
 okrem okamžitej úrovne jednotlivých znakov a schopností sledujeme tiež dynamiku 

ich zmien, 
 pretože sú jednotlivé kritéria výberu stanovené s čo najväčšou mierou platnosti a 

spoľahlivosti, je treba všetky merané výsledky korigovať subjektívnym posúdením 
odborníčky, trénerky, 

 motorické schopnosti, kde je dôležitá najmä obratnosť, kĺbová pohyblivosť a elasticita 
svalstva. Nasleduje rýchlosť. U silových a vytrvalostných schopností sa vyžaduje 
z hľadiska možnosti pretekárky nadpriemerná úroveň. 

 psychická kapacita zahrňuje psychologické schopnosti (senzomotorické, intelektuálne, 
kognitívne), motiváciu, vôľu a iné. 

 
CIEĽ, ÚLOHY 

Spontánny výber a etapa športovej predprípravy 
Hlavnou úlohou v etape športovej predprípravy je pomôcť dieťaťu správne si vybrať 

druh športu pre športové zdokonaľovanie. Pri výbere je najefektívnejší všestranný, komplexný 
prístup k zisťovaniu individuálnych zvláštností, ktorý umožňuje zhodnotiť pohybové 
vlastnosti, morfologicko-funkčné a psychologické zvláštnosti. V modernej gymnastike je 
optimálnym vekom pre začiatok 5 - 7 rokov. Začať sa môže i od 4 rokov, ale to neprináša 
výhody v budúcnosti. V ojedinelých prípadoch však môžeme prijať aj deti, ktorých 
biologický vek o niečo prevyšuje uvedené hranice. 
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Okrem iného sa v modernej gymnastike odporúča uskutočniť výber na dvoch stupňoch. 
1. stupeň: prirodzený výber a základný empirický výber so širokej populácie, 
2. stupeň: odborný komplexný výber   

  a) základný - etapa základného tréning, 
  b) špecializovaný - etapa špecializovaného tréningu 

 
METODIKA 

Pri výbere dievčat pre modernej gymnastiky, ktorý sa delí na dve etapy (priebežný 
a hlavný) sa berú do úvahy nasledujúce kritériá: 

 morfologické predpoklady (somatotyp); (tab1.) 
 lekárske vyšetrenie; 
 hudobné, tanečné schopnosti; 
 koordinačné schopnosti; 
 všeobecné pohybových schopností; 
 určujú sa schopnosti k ovládaniu náčinia. 

 
1. Morfologické predpoklady 
 

Tabuľka 1 Morfologické predpoklady (hodnotenie somatického rozvoja) 
Ukazovatele 
stavby tela 

HODNOTENIE 

dobré uspokojivé neuspokojivé 
Kostra tenká, drobná stredná silná, masívna 
Ukladanie 
tukovej vrstvy 

veľmi slabé a  
rovnomerné 

Stredné a rovnomerné silné v oblasti torza a stehien 

Telesná výška 
 

viac stredná stredná menej stredná 

Obvod hrudníka symetrický bez  nedostatku S poruchou: vystupujúca 
hrudná kosť (vtáčí  hrudník), 
prepadnutý hrudník 

Dĺžka krku dlhý normálny krátky a široký 
Tvar chrbta Správna čiara tŕňovytých 

výbežkov chrbtice 
Mierne zväčšená hrudná 
kyfóza 

zväčšená bedrová lordóza 
alebo zväčšená hrudná kyfóza 
– „guľatý chrbát“ 

Trup krátky stredný dlhý 
Dĺžka dolných 
končatín 

dlhé stredne dlhé (1/2 výšky) krátke 

Tvar dolných 
končatín 

rovné Ľahko do O v úseku 
predkolenia 

do X alebo do O 

Hrúbka dolných 
končatín 

štíhle Členok tenký, predkolenie 
svalnaté 

tučné a krehké 

Dĺžka stehien dlhšie ako predkolenie rovnako dlhé ako predkolenie kratšie než predkolenie 
Dĺžka paží a ich 
tvar 

dlhé (koniec prostredníka 
dosahuje do stredu stehna) 

Stredne dlhé Nadmerná dĺžka v lakťovom, 
zápästnom a prstových kĺboch

Panva úzka(užšia než  obvod 
hrudníka, výrazný symetrický 
bedrový trojuholník 

stredná (zhodná s obvodom 
hrudníka) 

široká (odlišná od  ramien) 
s veľkým predklonom, veľké 
sedacie svaly 

Pletenec ramena obe ramená v jednej  priamke jedno rameno trochu vyššie široké, hranaté ramená, 
asymetrické lopatky 

Klenba v norme (3 oporné body ) ľahko plochá noha plochá noha 
Kranium symetrická tvár, dobrý zrak,  súmerná veľká hlava, veľká spodná 

čeľusť, zlý skus 
 

Morfologické vyšetrenie adepta sa uskutočňuje čelom, bokom a chrbtom k hlavnému 
smeru, v stoji, v ľahu a v sede. 
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Čelom k hlavnému smeru:  
 v základnom postoji sa preveruje hmotnostná a rastová proporcionálnosť, tvar nôh, 

absencia nadbytočného tuku, nadmerný vývoj svalstva. 
 v I. pozícii nôh (klasický tanec) sa preveruje schopnosť vytočenia bedrových kĺbov 

a vytočenia chodidiel (uhol aspoň  150 °). 
 v I. pozícii na demi plié (podrep), grand plié (drep) sa preveruje schopnosť otvorenia 

kolien – hĺbka podrepu (uhol medzi chodidlom a predkolením má mať max. 50°) 
sledujeme pružnosť achilovky. 

Bokom k hlavnému smeru  
 bočným postojom sa preveruje zakrivenie chrbtice, tvar hrudníka, poloha ramien, 

dĺžka rúk a prstov, vytočení pri grand plijé, 
 pohyblivosť pri klonoch: predklon - dotyk dlaňami na zem, záklon – prehnutie 

v bedrovej časti, priblíženie bedrovej a krížovej časti, 
 v sede sa preveruje pohyblivosť chodidla (napnutá špička a členok - v jednej línii). 

Chrbtom k hlavnému smeru  
 sledujeme líniu krku, ramien, zakrivenie chrbtice, možnosť voľného korigovania 

defektov postavy. 
 
2. Lekárske vyšetrenie 

Praktické vyšetrenie u detského lekára, ktorý určí schopnosť resp. neschopnosť 
navštevovať hodiny (krúžok) modernej gymnastiky. Zároveň údaje o telesnej výške 
a hmotnosti nám pomáhajú pri určovaní kvantitatívneho hodnotenia stavby tela, ktoré získame 
pomocou stanovených indexov: 
 a) hmotnostne-rastový index: 

Hmotnosť tela [g] 
Výška v stoji, [cm] 

(pre deti 5 - 7 rokov je v rozmedzí 160 - 180 g.cm-1, priemer - 170g.cm-1) 
b) dĺžka dolných končatín: 

Výška v sede [cm.100%] 
Výška v stoji [cm] 

(údaje musia byť viac než rovné 50%). 
 
3. Určenie hudobných, tanečných a rytmických schopností 

Vyťukávanie daných rytmických kresieb od jednoduchých ku zložitejším, v prípade 
nesprávneho opakovania sa vynechávajú. 

a) ○●●   ●●○   ●●○   ●●○ 
b) ○●●   ○  ○   ●●●●   ○●● 
c) ○   ○●●   ●●●●   ○○ 
Jednoduchá improvizácia na melódiu valčíka, polky, kde treba venovať pozornosť 

umeleckému prejavu, plastickosti, ladnosti a emocionálnosti. 
Predvedenie chôdze, poskokov, tanečných krokov s hudobným doprovodom 

s pravidelne sa opakujúcimi zmenami tempa a rytmu (umožňuje hodnotiť schopnosť cítiť 
rytmické akcenty a súlad pohybu s hudbou). 
 
4. Hodnotenie koordinačných schopností 

Koordinačné schopnosti sa prejavujú presnosťou prevedenia cvičenia vzhľadom 
k zadanej úlohe alebo programu, striedaniu svalového uvoľnenia a napätia, ako aj súladu 
pohybu s hudobným doprovodom, ktorý vopred nie je známy (4 opakovania). Preveruje sa 
súlad tempa a rytmu prevedenia s tempom a rytmom hudobného doprovodu. 
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Test: 1. Poskok rozkročný, horná končatina ľavá predpažiť, pravá upažiť. 
2. Poskok znožný, horná končatina pravá predpažiť, ľavá upažiť. 
3. Poskok rozkročný, predpažiť. 
4. Poskok znožný, upažiť. 
 

5. Hodnotenie všeobecných pohybových schopností  
a) Pohyblivosť v bedrových kĺboch – hodnotí sa v ľahu na chrbte (supinácia) - 

prednoženie, v ľahu na boku – unoženie, v ľahu na bruchu – zanoženie na P/Ľ 
nohu. Meria sa amplitúda pohybu dolnej končatiny v bedrovom kĺbe. Porovnáva 
sa asymetria a úroveň aktívnej a pasívnej pohyblivosti. 

b) Flexibilita (ohybnosť) chrbtice - „mostík“ z pozície v ľahu na chrbte s dopomocou. 
c) Odrazová schopnosť a výbušná sila dolných končatín – skok do diaľky z miesta. 
d) Rýchlosť - beh na čas - 20 m [s]. 
e) Koordinačná schopnosť- hod tenisovou loptičkou na cieľ. 

 
6. Schopnosti ovládania techniky náčinia 

Testuje sa rýchlosť pohybov ruky, symetrickosť pravej a ľavej paže, priestorová 
presnosť vo vymedzenom čase. 

Testy: 1. Doba reakcia na náčinie, ktoré sa pohybuje. 
2. Prehadzovanie a odrážanie tenisovej loptičky s hudobným doprovodom. 
3. Obraty trupu za 5 sekúnd s dotykom rúk  k určeným bodom (tab. 2). 

 
Tabuľka 2 Hodnotenie testu (И. П. Зябкина) 

Známka Počet obratov za 5 s 
so zrakovou kontrolou bez zrakovej kontroly 

Výborne 10-12 8-10 
Dobre 8-9 6-7 
Uspokojivé 6-7 4-5 
Neuspokojivé - 5 - 4 

 
Podstatný význam v rannej etape výberu majú tiež psychické ukazovatele vlôh pre 

športovú činnosť. Pri prvotnom výbere patria k hlavným psychickým ukazovateľom najmä: 
motivácia, odhodlanie začiatočníka alebo adepta venovať sa tomuto športu, snaha dostávať čo 
najlepšie hodnotenie pri testovaní, rozhodnosť a priebojnosť, odvaha pri plnení neznámych 
úloh. 
 
VÝSLEDKY 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pre výučbu modernej gymnastiky v prvej etape výberu 
sa vyberajú dievčatá, ktoré majú: 

 proporcionálnu telesnú stavbu; 
 výraznú tvár; 
 ladnosť a kĺbovú pohyblivosť a elasticitu svalstva; 
 dobrú pohybovú pamäť (napodobňovanie pohybov); 
 tanečnosť, cit pre rytmus; 
 emocionálnosť, temperament; 
 nie sú zdravotne kontraindikované k športu. 
Jednorazová previerka môže priviesť k mylnému záveru kvôli neschopnosti predviesť tú 

či inú úlohu, to znamená kvôli nedostatku určitého návyku, strnulosti v podmienkach 
testovacej situácie. Okrem toho sa v prvej etape výberu nedá stanoviť dynamika rozvoja 
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schopností. V súvislosti s tým sa odporúča predviesť druhú (základnú) etapu výberu na konci 
prvého roku výučby modernej gymnastiky, kde sa už pozerá aj na dynamiku rozvoja 
schopností a ich realizácii v špeciálnych pohybových činnostiach (tab. 3). 
 

Tabuľka 3 Prijímacie testy do skupiny predprípravy druhého roku trénovania: (6-7 r.) 
Test Požiadavky 

Ohybnosť 1. ľah na chrbte -„mostík“ (max. záklon trupu) Horné končatiny kolmo, kolená 
dopnuté 

2. sed, vzpažiť – hlboký predklon  Hrudník sa dotýka kolien 
3. bočný rozštep P/Ľ vpred Stehna sa dotýkajú podložky 

Odrazová 
schopnosť 

stoj spätný, ruky v bok, 5 skokov znožmo za sebou 
bez medziskoku (3 série za sebou) 

Dostatočný odraz od podložky 
kolena a nárty napnuté 

Priestorovo-
orientačná  sch. 

hod tenisovou loptičkou na cieľ 5 - ktát Započítava sa presnosť zásahu na 
cieľ, za každý presný zásah- 2body 

Rovnováha stoj spätný, ruky v bok, výpon (relevé) Kolena napnuté, vysoký výpon, 
výdrž 10 s. 

Pohyb a hudba hudba 2/4, 4/4, 8-16 taktov. Vykonávajú sa 
obyčajné skoky znožmo, jednonožne, tanečné kroky 

Hodnotí sa rytmické predvedenie 
skokov a tanečných krokov 

 Testy hodnotíme pomocou desaťbodového systému. Minimálna vstupná známka - 7,5. 
 

Pre objektívne stanovenie perspektívnosti a včasného zistenia nedostatkov v príprave sa 
majú realizovať komplexné testovania gymnastiek. Pre porovnanie výsledkov je potrebné 
použiť jednotný desať stupňový hodnotiaci systém pre všetky druhy prípravy a pre každú 
konkrétnu normu. Konečné rozhodnutí o zapojení dieťaťa do konkrétnej športovej činnosti 
musí byť podmienené komplexným hodnotením podľa uvedených kritérií výberu, a nie na 
tom, že spĺňa jedno či dve kritériá. Význam komplexného prístupu na tomto stupni výberu je 
podmienený tým, že športový výsledok nenesie informácie o perspektívnosti mladého 
športovca v danom športe. Počas prvého roka sa uskutočňujú kontrolné úlohy, ktoré 
umožňujú odhaliť silné a slabé stránky prípravy detí, hodnotí sa somatotyp, kde je potrebné 
prihliadať na genetický faktor. Po absolvovaní prípravného roku v modernej gymnastike je 
potrebné opäť otestovať dievčatá pomocou testov špeciálnej kondičnej prípravy (tab. 4). 

 
Tabuľka 4 Testy špeciálnej kondičnej prípravy pre 7 – 8 ročné gymnastky 

Test Požiadavky 
Ohybnosť/flexibilita 
Stoj rozkročný na šírku ramien, vzpažiť, „most“ 

 
Stoj spätný, vzpažiť, hlboký predklon trupu, 
obopnúť rukami členky 
Bočný rozštep P/L vpred 
Čelný rozštep 

 
Horné končatiny kolmo k podložke, lakte a kolená dopnuté. 
Meria sa vzdialenosť od zápästia k pätám (32 cm – 
uspokojivo)  
Ľahký dotyk trupu na stehnách a kolenách 
 
Stehna sa dotýkajú podložky 
Stehna sa dotýkajú podlahy 

Odrazové schopnosti 
Stoj spätný, upažíť dolu, s miernym pokrčením 
v lakťovom kĺbe, švihadlo za telom, preskoky 
znožmo cez švihadlo bez medziskoku 

 
Kolena, špičky napnuté, dostatočný odraz od zeme, 50 
preskokov za 30 s. 
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Tabuľka 4 Pokračovanie 
Test Požiadavky 

Silová schopnosť 
Ľah na bruchu, vzpažiť, nohy pridržuje tréner, 
záklon v ľahu na bruchu. 
Stoj spätný ľavým (pravým) bokom k opore, L/P 
ruka sa pridržuje opory; P/L ruka upažiť, unožiť 
P/L 
Stoj spätný čelom k opore, ruky na opore, zánožiť 
P/L 
Ľah na chrbte, ruky vedľa tela, prednožiť obe nohy 
na 45° od podlahy 

 
Zodvihnúť trup do pravého úhla (90°). Výdrž 5 s. 
 
Zodvihnúť nohu na 90°. Výdrž 5 s.. 
 
 
Zodvihnúť nohu nad 45°, trup kolmo. Výdrž 5 s. 
 
Kolena a špičky napnuté, chrbát sa  dotýka podlahy. Vydrž 
5 s. 

Pohyb a hudba 
Súlad pohybu a hudobného doprovodu 
Hudba 2/4, ¾, 4/4, 8-16 taktu. Tanečné kroky polky 
a valčíka, prísunný krok, skoky, poskoky 

 
Hodnotí sa súlad s hudobným doprovodom a správne 
vykonanie tanečných krokov 

Testy hodnotíme pomocou desaťbodového systému. Minimálna prestupová  známka – 8,0 bodov. 
 
ZÁVER 

Moderná gymnastika z hľadiska pohybových schopností, zručností, návykov, vedomostí 
a koordinačných schopností patrí k jedným z najnáročnejších, kde jej individuálnosť kladie 
vysoké nároky na psychiku športovca už v rannom veku. Počas celej tréningovej prípravy je 
potrebné dbať o pravidelný a rovnomerný rozvoj jednotlivých pohybových schopností. 
Zároveň je potrebné dodržiavať zásady postupnosti, kde sa odporúča aby sa jednotlivé 
cvičebné tvary cvičili striedavo na pravú a ľavú stranu cez prípravnú hlavnú až po záverečnú 
časť tréningovej jednotky. Ide o cvičenia bez náčinia aj s náčiním, kde patrí švihadlo, obruč, 
lopta a neskôr sa do tréningového procesu zaraďujú kužele a stuha. 
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ZHRNUTIE 

V danom príspevku sme sa zaoberali problematikou kritérií výberu v etape športovej 
predprípravy pre modernú gymnastiku, ktorá patrí medzi koordinačno-estetické športy a je to 
šport dievčat a mladých žien. Do tréningového procesu vstupujú gymnastky už 
v predškolskom veku, čo tvorí aj rannú špecializáciu. Kontinuitne s tréningovým procesom 
prechádza aj proces adaptácie sa v danom prostredí a vplyv rodičov, v ktorom adept vyrastá, 
ktorý má výrazný dopad na úspešnosť v tomto náročnom individuálnom športe. 
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SUMMARY 
 
CRITERIA SELECTION FOR EARLY PREPARATION 
IN RHYTHMIC GYMNASTIC 
 
KEY WORDS: rhythmic gymnastic, selection, early preparation 
 

In our article, we look into criteria for preselection in modern gymnastics. This sport of 
young girls and women require high level of coordination and esthetic sense. Training process 
begin before elementary school which determine early specialization in this sport. 
Simultaneously with adaptation to the training requirements, adjustment occurred in the 
family of the novice on which in many ways depends overall success in this highly 
demanding sport.  
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