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ÚVOD 

Jedným z kvantifikačných kritérií pri posudzovaní koordinačných schopností je 
učenlivosť pohybu, ktorá vyjadruje množstvo, rýchlosť a kvalitu naučeného pohybu, resp. 
osvojovania a získavania pohybových zručností (Kasa, 2002). Pohybovú učenlivosť, resp. 
motorickú docilitu môžeme považovať za komplexný, koordinačno-schopnostný predpoklad 
k naučeniu sa novej pohybovej činnosti, ktorý je u každého jedinca a v rôznych vekových 
štádiách rôzny. Súvisí s plasticitou motoriky, pohybovou prispôsobivosťou, tvorivou 
pohybovou činnosťou, t. j. voľbou rozvíjania a spresňovania pohybov (Boržíková, 2008a). 
Tento schopnostný predpoklad determinuje tempo motorického učenia a je indikátorom 
pohybového nadania a celkovej motorickej inteligencie (Belej, Junger et al., 2006). Jeho 
úroveň závisí od miery rozvoja koordinačných schopností, ktoré vytvárajú tzv. komplex 
schopností motorickej učenlivosti – docility (Belej, 2001). Koordinačné schopnosti ako 
schopnostné predpoklady rôznych cieľových a vekových skupín boli predmetom skúmania 
viacerých autorov (Slančová, 2004, 2005, Belej, Junger a kol., 2006, Ružbarská, Turek, 2007, 
Chovanová, Majherová, 2009, 2010). V poslednom období dochádza k intenzívnejšiemu 
skúmaniu detí rómskeho etnika vzhľadom na jeho odlišnosť v oblasti motorických 
a somatických predpokladov, ktorých nízka úroveň je limitujúcim faktorom pri rozvoji 
koordinačných schopností (Boržíková, 2006). Na hodnotenie somatických a motorických 
predpokladov rómskeho etnika bolo realizovaných viacero štúdií (Turek, Hugec, 1996, 
Horváth, Turek, 2000, Belej, Kandráč, Minčík, 2001, Horváth, 2001, 2003, Bernasovský, 
Bernasovská, 1996, 2003, Adamčák, 2005ab, Horňák, 2006, Horváth, Harčarík, 2008). Iba 
niekoľko štúdií sa týkalo diagnostiky úrovne motorickej docility (Feč, Feč, 1997, 2000, 
Boržíková, Belej, 2003, Kandráč, 2003, Jelínek, 2004, Čepička, 2004, Bebčáková et al., 2006, 
Boržíková, 2006), no ešte menej štúdií bolo zameraných na špecifickú oblasť motorickej 
docility rómskych detí (Boržíková, 2003, 2008ab, 2009, Kandráč, 2001, 2005). 
 
CIEĽ 

Cieľom prierezového prieskumu bolo zistiť, porovnať a zhodnotiť úroveň motorickej 
docility rómskych žiakov navštevujúcich 1. ročník základnej školy. 
 
METODIKA 

Na splnenie cieľa sme si stanovili nasledujúce úlohy: 
1. Realizovať výber výskumných súborov na základných školách s vysokým počtom 

rómskych žiakov mladšieho školského veku. 
2. Na základnej škole, ktorú navštevujú rómske deti, zistiť základné údaje o úrovni 

motorickej docility rómskych detí aplikáciou IOWA-BRACE testu (Kasa, 2000). 
3. Porovnať úroveň motorickej docility rómskych detí s výsledkami rómskych detí 

toho istého veku a ich rovesníkmi nerómskej populácie (Boržíková, 2008b). 
Testovanie motorickej docility sme realizovali na výskumnej vzorke 58 rómskych 

žiakov mladšieho školského veku pozostávajúcej z 38 dievčat a 20 chlapcov, ktorí v čase 
testovania navštevovali 1. ročník školského zariadenia ZŠ s MŠ Jarovnice. Žiadne zo 
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sledovaných rómskych detí nenavštevovalo pred nástupom do 1. ročníka základnej školy 
predškolské zariadenie. 

S cieľom diagnostikovať úroveň motorickej docility sme aplikovali redukovaný IOWA 
BRACE test, ktorý pozostával z 9 testových položiek, ktorých obsahom sú koordinačné 
a rovnovážne pohyby so stupňovanou náročnosťou. Testom sledujeme stupeň ľahkosti, s akou 
sa jedinec učí novým pohybovým zručnostiam. Tento test sa hodnotí odborným 
posudzovaním alternatívne: splnil - 1, nesplnil - 0. Jednotlivé čiastkové úlohy je potrebné 
vykonávať bez predchádzajúceho nácviku, iba na základe ukážky a slovnej inštrukcie. 
Jedincov, ktorí splnia väčšie množstvo subtestov testovej batérie, môžeme označiť za 
pohybovo nadaných, čo znamená, že budú schopní rýchlo sa učiť pohybové zručnosti. 
Uvedené poradie zodpovedá poradiu aplikácie testov (Kasa, 2000): 

 
Test 1: Drep spätný - skrčiť predpažmo, (paže prevliecť vpredu medzi kolená a zozadu okolo 

členkov, zopnúť ruky pred lýtkami, prepliesť prsty) – výdrž 5 s. Nesplnenie: 
prepadnutie, prsty sa nezopnú, výdrž je kratšia ako 5 s. 

Test 2: Kľak na pravej (ľavej), zanožiť ľavú (pravú) – mierny predklon – upažiť – výdrž 5 s 
(váha v predklonom kľaku na pravej). Nesplnenie: dotknutie sa zeme zanoženou dolnou 
končatinou alebo rukou, prepadnutie. 

Test 3: Stoj na ľavej (pravej) – pravou (ľavou) pokrčiť prednožmo zvnútra, lýtko dolu 
dovnútra, chodidlo sa opiera o vnútornú časť ľavého (pravého) kolena – ruky vbok – oči 
zatvorené – výdrž 10 s. Nesplnenie: strata rovnováhy, skrčená noha nevydrží 
v predpísanej polohe, otvorenie očí, neudržanie rúk vbok. 

Test 4: Stoj znožmý skrižmo (ľubovoľná noha vpredu) – skrčiť pripažmo, predlaktie skrížiť 
na prsiach – zvoľna sed skrížny skrčmo – vztyk. Nesplnenie: zmeny polohy paží, strata 
rovnováhy, nevykonaný sed a vztyk. 

Test 5: Úzky stoj rozkročný – skokom obrat o 360 stupňov vľavo (vpravo), paže pomáhajú 
pohybu. Po doskoku výdrž 2 s. Nesplnenie: nevykonanie celého obratu, doskok mimo 
miesta odrazu, strata rovnováhy. 

Test 6: Stoj na ľavej (pravej) – poskokom polobrat vľavo (vpravo). Po doskoku výdrž na 
ľavej (pravej) 2 s. (nízky obkročný skok). Nesplnenie: strata rovnováhy, nevykonanie 
celého obratu, dotyk druhou nohou zeme. 

Test 7: Kľak skrčmo, chodidlá napnuté – skokom podrep bez straty rovnováhy (paže 
dopomáhajú švihom). Nesplnenie: špičky nie sú napnuté, nevykonanie skoku, strata 
rovnováhy, pád. 

Test 8: Drep prednožný pravou, ľavá na päte – poskokom drep, prednožný ľavou, pravá na 
päte. Opakovať každou nohou dvakrát do drepu prednožného (kozáčik). Nesplnenie: 
strata rovnováhy, nevykonanie skoku každou nohou dvakrát. 

Test 9: Sed roznožný pokrčmo – predklon – paže prevliecť zvnútra pod kolená a uchopiť 
z vonkajšej strany pri členkovom kĺbe – pádom vpravo a obratom vľavo sed roznožný 
pokrčmo (postupne cez pravé stehno a pravý bok, pravé rameno, chrbát, ľavé rameno, 
ľavý bok do sedu roznožného). Nesplnenie: neudržanie členkov, nedokončenie celého 
cviku na obe strany. 

 
Testovanie motorickej docility podľa popísanej metodiky sme realizovali 

koncom septembra školského roku 2009/2010 v telocvični ZŠ a MŠ Jarovnice. Testovanie 
prebiehalo v uvedenom poradí testov a bolo realizované počas hodín telesnej výchovy. 

Výsledky sú interpretované formou počtu úspešných pokusov a percentuálnej úspešnosti 
v jednotlivých položkách. 
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VÝSLEDKY 
Rómske deti vyrastajúce v menej podnetnom a zanedbanom prostredí bez organizovanej 

rodinnej a predškolskej výchovy majú tendenciu vykazovať nižšie hodnoty telesného rozvoja 
a pohybovej výkonnosti v porovnaní s nerómskou populáciou. Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti sme predpokladali nižšiu úroveň motorickej docility v porovnaní s nerómskou 
populáciou detí toho istého veku. Výsledky testovania motorickej docility sú vyjadrené 
poradím jednotlivých testových položiek, ktoré je založené na úspešnosti ich splnenia 6-
ročnými rómskymi žiakmi. Na základe celkového hodnotenia a úspešnosti splnenia subtestov 
môžeme konštatovať, že najviac rómskych detí splnilo položku 1 zameranú na hodnotenie 
kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti. Naopak, najnižší počet úspešných pokusov bolo 
zaznamenaných v testovej položke 2, ktorej úspešné splnenie vyžadovalo adekvátnu úroveň 
statickej rovnováhy a medzisvalovej koordinácie. Relatívne vysoká miera úspešnosti bola 
v testovej položke 4 vyžadujúcej kĺbovú pohyblivosť, rovnováhu a koordináciu. Celkovo bola 
percentuálna úspešnosť rómskych žiakov v rozmedzí od 9 do 59 %. Pri porovnaní nami 
zistených výsledkov s výsledkami Boržíkovej (2008b), ktorá hodnotila motorickú docilitu na 
súbore 100 rómskych žiakov vo veku 6 rokov, sme zaznamenali identické poradie založené na 
úspešnosti vykonania jednotlivých testových položiek v 6 subtestoch. Komparácia zistených 
počtov úspešných pokusov v jednotlivých položkách sledovaného súboru s intaktnou 
populáciou 6-ročných detí (Boržíková, 2008b) poukázala jednoznačne na vyššiu úroveň 
motorickej docility nerómskej populácie. 
 

Tab. 1 Motorická docilita 6-ročných rómskych žiakov 

Subtest Počet splnených subtestov Úspešnosť (%) 

1 34 59 

4 27 47 

7 16 28 

6 15 26 

9 13 22 

3 12 21 

8 11 19 

5 10 17 

2 5 9 

 
Domnievame sa, že zistený stav motorickej docility rómskych žiakov, ktorý je 

v porovnaní s ich nerómskymi rovesníkmi jednoznačne nižší, je výsledkom absencie 
starostlivosti o rómske deti v prostredí predškolských zariadení a ich vlastných rodín. 
Sledovaní žiaci prvých ročníkov, na rozdiel od ich ostatných rómskych rovesníkov 
navštevujúcich tú istú školu, nastúpili do prvého ročníka bez akejkoľvek výchovy, ktorej by 
sa im dostalo v predškolskom zariadení. Napriek značnému záujmu žiakov o participáciu na 
pohybovej aktivite na hodinách telesnej výchovy, ktoré boli realizované v súlade s učebnými 
osnovami, nebola úroveň ich motoriky na dostatočnej úrovni. Zistený rozdiel v úrovni 
motorickej docility v neprospech rómskych žiakov je pravdepodobne spôsobený 
neorganizovanou, tzv. živelnou formou pohybu, ktorá je pre rozvoj ich motoriky 
nepostačujúca. Podľa Boržíkovej (2008) sú pohybové aktivity v tomto prostredí náhodné, 
odpozorované, málo intenzívne a koordinačne jednostranné. Autorka zdôrazňuje, že deti 
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rómskej populácie prichádzajú do 1. ročníka ZŠ s takou úrovňou koordinačných pohybových 
schopností, ktorá je čiastočne limitujúca a znižuje pravdepodobnosť splnenia jednotlivých 
položiek testu. Deti mladšieho školského veku pri učení nových pohybových zručností 
uplatňujú svoje skúsenosti z prirodzenej motoriky (Rychtecký, Fialová, 2002). Neadekvátna 
úroveň schopnosti osvojovať si nové pohybové zručnosti rómskych detí je podľa môjho 
názoru determinovaná nielen absenciou prirodzenej motoriky, ale aj nízkou úrovňou 
pamäťových a kognitívnych schopností rómskych detí pred ich nástupom do 1. ročníka 
základnej školy. Na základe vlastných skúseností s výučbou týchto detí môžem konštatovať 
nízku schopnosť pozornosti a memorizácie. Dané zistenie potvrdzujú aj výskumy Boržíkovej 
(2008a), ktorá na základe aplikácie testu pozornosti a pamäťového testu u väčšiny rómskych 
detí zistila slabú úroveň daných parametrov. Preto autorka vzhľadom na zistené skutočnosti 
odporúča aplikovať čo najväčšie množstvo rozvíjajúcich lokomočných, nelokomočných a 
manipulačných pohybových cvičení a činností (s rôznym náčiním, náradím, v rôznom 
prostredí), ktoré by boli pre deti primerane fyzicky náročné. Formou takejto intervencie je 
možné zvrátiť negatívny stav úrovne koordinačných schopností, ktoré podmieňujú parameter 
motorickej docility ako finálneho výsledku ich pôsobenia pri vykonávaní pohybovej úlohy. 
Trénovateľnosť motorickej docility je aj v prípade rómskych detí možná, čo dokazuje 
experimentálna štúdia Boržíkovej (2009). Autorka na základe aplikácie 50 cvičebných 
jednotiek intervenčného programu na rozvoj komplexu motorickej docility zaznamenala 
zlepšenie, no konštatovala pretrvávanie tzv. handicapu v súbore rómskych detí. Za hlavné 
príčiny považuje nevyhovujúce prostredie, nenavštevovanie materskej školy a nedostatočnú 
predškolskú výchovu. 
 
ZÁVER 

Hodnotenie motorickej docility rómskych detí pochádzajúcich z rómskych osád v obci 
Jarovnice bez predškolskej výchovy poukázalo na jednoznačne nižšiu mieru pohybovej 
učenlivosti v porovnaní s ich rovesníkmi nerómskej populácie. V spektre koordinačných 
schopností bola zaznamenaná vyššia úroveň rovnováhy a kĺbovej pohyblivosti, čo 
korešponduje so stavom motoriky v tomto vývinovom období. Počet úspešných pokusov 
v jednotlivých subtestoch IOWA-BRACE testu bol nižší, čo je opätovným dôkazom 
retardačného vplyvu prostredia a nezáujmu zo strany rodičov o adekvátnu výchovu detí. 
Domnievame sa, že bez zapojenia sa rómskych detí do predškolskej výchovy je doslova 
nemožné zvrátiť rozdiel v úrovni motorických schopností týchto detí, ku ktorému dochádza 
práve vplyvom jej absencie. Nedostatok pohybových skúseností detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia je založený na spontánnej pohybovej aktivite, ku ktorej deti 
v takomto prostredí inklinujú. Ovplyvniť tento negatívny stav je možné prostredníctvom 
aktívneho zapojenia detí do rôznych pohybových činností, ktoré by podobne ako v prípade ich 
nerómskych rovesníkov, rozširovali motorické spektrum a vzbudili záujem o pohybovú 
aktivitu už v predškolskom veku. 
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ZHRNUTIE 
Rómske deti vyrastajúce v menej podnetnom a zanedbanom prostredí bez organizovanej 

rodinnej a predškolskej výchovy majú tendenciu vykazovať nižšie hodnoty telesného rozvoja 
a pohybovej výkonnosti v porovnaní s nerómskou populáciou. Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti sme predpokladali nižšiu úroveň motorickej docility v porovnaní s nerómskou 
populáciou detí toho istého veku. Cieľom prierezovej štúdie bolo hodnotiť úroveň motorickej 
docility 6-ročných ročných žiakov. Testovanie motorickej docility sme realizovali na 
výskumnej vzorke 58 rómskych žiakov mladšieho školského veku pozostávajúcej z 38 
dievčat a 20 chlapcov, ktorí v čase testovania navštevovali 1. ročník školského zariadenia ZŠ 
s MŠ Jarovnice. Hodnotenie motorickej docility rómskych detí pochádzajúcich z rómskych 
osád v obci Jarovnice bez predškolskej výchovy poukázalo na jednoznačne nižšiu mieru 
pohybovej učenlivosti v porovnaní s ich rovesníkmi nerómskej populácie. V spektre 
koordinačných schopností bola zaznamenaná vyššia úroveň rovnováhy a kĺbovej 
pohyblivosti, čo korešponduje so stavom motoriky v tomto vývinovom období. Ovplyvniť 
tento negatívny stav je možné prostredníctvom aktívneho zapojenia detí do rôznych 
pohybových činností, ktoré by podobne ako v prípade ich nerómskych rovesníkov, rozširovali 
motorické spektrum a vzbudili záujem o pohybovú aktivitu už v predškolskom veku. 
 
SUMMARY 
 
MOTOR EDUCABILITY OF 6-YEAR-OLD ROMANY PUPILS 

 
KEY WORDS: coordination abilities, motor educability, Romany ethnic group 

 
Romany children growing in a less stimulating and severely neglected environment 

without both organized family and preschool education demonstrate lower values of physical 
development and motor performance capacity compared to the non-Romany population. With 
respect to these findings, we hypothesized that Romany children would demonstrate lower 
level of motor educability as compared to their non-Romany counterparts. The purpose of the 
cross-sectional study was to assess motor educability in 6-year-old Romany pupils.  

The research sample consisted of 58 Romany pupils (38 girls and 20 boys), who were 
tested for the measure of motor educability using the IOWA-BRACE test. The Romany 
children from Jarovnice, who did not receive preschool education, demonstrated lower level 
of motor educability compared to their non-Romany counterparts. In the spectrum of 
coordination abilities the Romany children showed higher level of balance and joint 
flexibility, which is consistent with this ontogeny period. To positively affect such a negative 
state would be possible only through active participation of Romany children in various forms 
of physical activity, which just like in case of their non-Romany peers, would extend the 
repertoire of activities and arouse interest in physical activity as early as preschool age. 
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