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ÚVOD 

Vzhľadom na odlišnosti rómskeho etnika z aspektu somatických a motorických 
predpokladov sa čoraz viac výskumnej činnosti zaoberá diagnostikou, rozvojom 
a navrhovaním intervencií s cieľom pozitívne ovplyvniť nízku úroveň somatického 
a motorického rozvoja rómskych detí. Hodnotenie somatických a motorických ukazovateľov 
rómskeho etnika predstavujúceho svojráznu cieľovú skupinu bolo objektom skúmania 
viacerých autorov (Turek, Hugec, 1996, Horváth, Turek, 2000, Belej, Kandráč, Minčík, 2001, 
Horváth, 2001, Horváth, 2003, Bernasovský, Bernasovská, 2003, Kandráč, 2001, 2005, 
Adamčák, 2005ab, Boržíková, 2008, Horváth, Harčarík, 2008, Boržíková, 2009). Celkovo 
môžeme konštatovať, že rómski žiaci pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného a výchovne 
menej podnetného prostredia majú často rôzne zdravotné ťažkosti, ktoré vyplývajú 
z nezdravého spôsobu života, imbreedingu, dedičného zaťaženia a pod. (Horňák, 2006). 
Vplyvom týchto negatívnych faktorov výchovného prostredia nemôže dôjsť u rómskych detí 
k optimálnemu somatickému a motorickému vývinu v súlade s jednotlivými vývinovými 
obdobiami. Rómske deti v oblasti somatických a motorických ukazovateľov zaostávajú za 
svojimi nerómskymi rovesníkmi o 2 roky. Pri pohybovej výkonnosti evidujeme zaostávanie 
v neprospech rómskeho etnika v porovnaní s bežnou populáciou o viac ako 3 roky (Horváth, 
Turek, 2000, Horváth, 2001). Výsledky týkajúce sa percentuálneho zastúpenia tuku, 
hmotnosti tuku v kilogramoch a množstva aktívnej telesnej hmoty poukazujú na nižšie 
hodnoty u rómskych detí. V porovnaní so svojimi nerómskymi rovesníkmi sú rómske deti 
ľahšie a nižšie (Bernasovský, Bernasovská, 1996). V telesnom vývine bolo najvýraznejšie 
zaostávanie rómskych detí oproti nerómskym zistené predovšetkým v telesnej výške najmä 
u dievčat. Rozdiel v telesnom raste rómskych detí je dôkazom antropologického svojrázu tejto 
skupiny (Bernasovský, Bernasovská, 2003). Z aspektu motorických schopností boli zistené 
najväčšie rozdiely v neprospech rómskych detí v úrovni silových a vytrvalostných schopností 
(Belej, Kandráč, Minčík, 2001). K podobným zisteniam dospel Adamčák (2005a), keď zistil 
výrazné zaostávanie rómskych detí v silových, vytrvalostných, ale aj rýchlostných 
schopnostiach. Vo vytrvalostných schopnostiach zaostávajú rómski žiaci 1. až 8. ročníka 
základných škôl za celoslovenskou populáciou o viac ako 4 roky vo všetkých vekových 
kategóriách (Adamčák, 2005b). Horváth (2001) zistil najvýraznejšie zaostávanie rómskych 
žiakov v teste statickej rovnováhy, statickej vytrvalostnej sily horných končatín, dynamickej 
sily trupu, bežeckej vytrvalosti a frekvenčnej rýchlosti horných končatín, čo z hľadiska veku 
predstavuje zaostávanie o viac ako 3,5 roka. Testovania koordinačných schopností rómskych 
žiakov nepotvrdili doterajšie trendy poukazujúce na výrazné zaostávanie rómskych žiakov za 
nerómskymi (Horváth, Harčarík, 2008). 
 
CIEĽ A ÚLOHY 

Cieľom prierezovej štúdie bolo zistiť základné údaje o stave telesného vývinu 
a pohybovej výkonnosti 6-ročných rómskych žiakov. 
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Na základe cieľa boli stanovené tieto úlohy: 
1. Na jednej vybranej základnej škole, ktorú navštevujú rómske deti, zistiť základné 

údaje o stave telesného vývinu: telesná výška a telesná hmotnosť. 
2. Pomocou vybraných testových položiek EUROFIT testu u týchto detí zistiť stav 

všeobecnej pohybovej výkonnosti. 
3. Porovnať zistené stavy rómskych detí so staninovými normami pre rómske 

a nerómske deti podľa Horvátha (2001). 
 
METODIKA 

Hodnotenie základných somatických parametrov bolo realizované na súbore 58 
rómskych žiakov vo veku 6 rokov navštevujúcich v čase testovania prvý ročník ZŠ a MŠ 
Jarovnice. Testovanie prebehlo v telocvični spomínanej základnej školy počas hodín telesnej 
výchovy na začiatku školského roku 2009/2010. Na zistenie základných údajov o telesnom 
vývine sme použili somatometrické testy telesnej výšky a telesnej hmotnosti popísané 
v metodike Eurofit testu (Moravec et al., 1996): 

Telesná výška bola zisťovaná pomocou pásovej miery umiestnenej na priestrannej 
kolmej stene. Probant stál chrbtom ku pásovej miere, maximálne vystretý, dotýkal sa steny 
pätami, sedacími svalmi a chrbtom, hlava vzpriamená, nadýchnutý. Na vertex (najvyššie 
položený bod na lebke) sa priložilo rameno trojuholníka a odčítala sa hodnota telesnej výšky 
s presnosťou na 0,5 cm. 

Telesnú hmotnosť sme zisťovali na kalibrovanej osobnej váhe. Probant stál uvoľnene 
a vzpriamene. Na stupnici sme odčítali hodnotu s presnosťou na 0,5 kg. 

Diagnostika všeobecnej pohybovej výkonnosti bola realizovaná pomocou nasledovných 
vybraných testov EUROFIT testu (Moravec et al., 1996): 

Skok do diaľky z miesta - výbušná sila dolných končatín. 
Popis testu: Skok do diaľky z miesta odrazom znožmo. Zariadenie: Nešmykľavá, 

spevnená podložka. Krieda. Meracie pásmo. Vykonanie: Zo stoja mierne rozkročného 
predklon (špičky chodidiel za odrazovou čiarou), hmit podrepmo do zapaženia, mohutný 
odraz, skok so súčasným pohybom paží vpred. Doskok znožmo, bez posunu chodidiel vzad. 
Hodnotenie: Započítava sa lepší z dvoch pokusov. Výsledky sa uvádzajú s presnosťou na 
jeden centimeter. Pokyny: Dĺžka skoku sa meria od odrazovej čiary k bližšej päte chodidla. 

Výdrž v zhybe - statická vytrvalostná sila horných končatín. 
Popis testu: Udržanie polohy v zhybe podhmatom na hrazde čo najdlhšie. Zariadenie: 

Doskočná hrazda s priemerom 2,5 - 4 cm. Stopky. Žinenka umiestnená pod hrazdou. 
Magnézium. Stolička. Vykonanie: Základná poloha – zhyb na hrazde (brada nad hrazdou), 
nadhmat. Hodnotenie: Hodnotí a zaznamenáva sa čas v sekundách, za ktorý testovaná osoba v 
uvedenej polohe zotrvá čo najdlhšie. Pokyny a pravidlá: Vysvetlenie a ukážka. Správne 
zaujatie základnej polohy umožňuje stolička, na ktorú cvičenec vystúpi a ktorú pomocník v 
momente spustenia stopiek odsunie. Test sa končí ak brada testovanej osoby klesne pod 
hrazdu. Test vykonávame iba raz. 

Ľah – sed - dynamická sila trupu. 
Popis testu: Správne vykonať maximálny počet cyklov (prechod z ľahu do sedu a späť 

do ľahu) za 30 sekúnd. Zariadenie: Mäkká rovná podložka. Stopky. Pomocník. Vykonanie: 
Základná poloha – ľah na chrbte pokrčmo, paže skrčiť vzpažmo, ruky spojené za hlavou. 
Opakovane vykonávať sed – ľah čo najrýchlejšie v priebehu 30 sekúnd (obidva lakte sa 
dotýkajú kolien). 

Člnkový beh 10x5 m - bežecká rýchlosť so zmenami smeru. 
Popis testu: Opakované prebehnutie vymedzenej vzdialenosti v čo najkratšom čase. 

Zariadenie: Čistá nešmykľavá podlaha. Stopky. Meracie pásmo. Krieda. Dopravné kužele. 
Vykonanie: Testovaná osoba zaujme polohu vysokého štartu. Na štartový povel vybehne k 
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protiľahlej čiare a vráti sa späť, a to tak aby ju prekročil oboma chodidlami. Test pokračuje 
bez prerušenia po absolvovaní piatich cyklov. Pred dobehnutím do cieľa sa nespomaľuje. Test 
sa vykonáva jedenkrát. Hodnotenie: Meria sa čas potrebný na prekonanie desiatich 5 m 
úsekov meraný s presnosťou na desatinu sekundy. Pokyny a pravidlá: Testovaná osoba 
prekračuje čiary chodidlami a beží po vytýčenej dráhe. Test sa končí, keď testovaná osoba 
prekročí jednou nohou cieľovú čiaru. 

Zistené stavy sme podľa pohlavia charakterizovali základnými štatistickými 
charakteristikami centrálnej tendencie a rozptylu: x - priemerná hodnota a s - smerodajná 
odchýlka. 
 
VÝSLEDKY 

Testovanie a hodnotenie telesného vývinu a všeobecnej pohybovej výkonnosti 
v populácii rómskeho etnika mladšieho školského veku bolo predmetom výskumnej činnosti 
viacerých autorov (Horváth, 2001, Belej, Kandráč, Minčík, 2001, Adamčák, 2005ab). Na 
druhej strane bolo realizovaných málo štúdií zaoberajúcich sa deťmi rómskeho pôvodu vo 
veku 6 rokov. Získané údaje predstavujú pravdepodobne prvotné údaje o telesnom vývine 
a pohybovej výkonnosti 6-ročných rómskych detí na východnom Slovensku. Údaje 
o telesnom vývine rómskych detí sú uvedené v tab. 1. Vzhľadom na absenciu výkonových 
noriem pre rómske deti vo veku 6 rokov sme sa rozhodli klasifikovať ich priemerné výkony 
podľa staninových noriem pre 7-ročné rómske deti (Horváth, 2001). 

Telesná výška 
Z hľadiska intersexuálnych rozdielov v telesnej výške môžeme konštatovať, že 6-roční 

chlapci boli v porovnaní s dievčatami v priemere o 2,34 cm vyšší. V komparácii s normami 
telesného vývinu pre nerómsku populáciu (Horváth, 2001) je evidentné zaostávanie rómskych 
detí. Na základe porovnania chlapcov a dievčat sledovaného súboru s normami pre 7-ročné 
rómske deti ich môžeme zaradiť do 4. staninového pásma (111,4 - 114,1): podpriemerná 
úroveň. 

Telesná hmotnosť 
Z aspektu intersexuálnych rozdielov v telesnej hmotnosti boli chlapci oproti dievčatám 

o 1,68 kg ťažší. Sledovaný parameter v porovnaní s nerómskymi normami poukazuje na 
celkové zaostávanie rómskych detí. V parametri telesnej hmotnosti sa 6-roční rómski chlapci 
zaradili do 3. staninového pásma, čo poukazuje na slabú úroveň vývinu v danom telesnom 
ukazovateli. Podobné údaje sme zistili aj v prípade dievčat, ktoré sa zaradili do 3. staninového 
pásma (slabá úroveň). 

 
Tab. 1 Telesný vývin 6-ročných rómskych žiakov 

  Telesná výška Telesná hmotnosť

Chlapci 

n 20 20 
x 111,84 19,1 
s 4,08 2,11 

SP 4. 3. 

Dievčatá 

n 38 38 
x 109,5 17,47 
s 6,73 3,03 

SP 3. 3.  
Legenda: n - počet; x - priemer; s - smerodajná odchýlka 

       SP - staninové pásmo 
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Na základe získaných údajov je evidentné zaostávanie rómskych detí za ich nerómskymi 
rovesníkmi. Hodnotenie ich telesného vývinu v oboch sledovaných ukazovateľoch je 
dôkazom ich slabej, resp. podpriemernej úrovne telesného vývinu (tab. 2). 

a) Skok do diaľky z miesta. Na základe priemeru výkonov v teste skok do diaľky 
z miesta môžeme usudzovať veľmi nízku úroveň explozívnej sily dolných končatín 
rómskych detí vzhľadom na ich vek. V porovnaní s rómskymi normami sa 
sledovaný súbor rómskych chlapcov zaradil do 2. staninového pásma (veľmi slabý). 
Explozívna sila dolných končatín rómskych dievčat bola podobne na slabej úrovni 
(3. staninové pásmo). 

b) Výdrž v zhybe. Vo vytrvalostnej sile horných končatín rómskych chlapcov sme zistili 
priemernú hodnotu 9,32, čo predstavuje 5. staninové pásmo: priemerná úroveň 
v tomto parametri. Priemer výsledkov testu výdrž v zhybe u rómskych dievčat 
indikuje nadpriemernú úroveň sledovanej schopnosti: 6. staninové pásmo 
(nadpriemerná úroveň). Je prekvapujúcim zistením, že dievčatá oproti chlapcom 
vykazovali vyššiu úroveň vytrvalostnej schopnosti vzhľadom na svoj vek. 

c) Ľah – sed. Na základe hodnotenia dynamickej sily trupu u rómskych detí sme dospeli 
k prekvapujúcemu zisteniu. Chlapci sa zaradili do 7. staninového pásma: veľmi 
dobrý. Podobne ako v predchádzajúcom teste sa dievčatá zaradili do vyššieho 
staninového pásma: 8. staninové pásmo v porovnaní s chlapcami, čo indikuje 
výbornú úroveň dynamickej sily trupu. 

d) Člnkový beh 10x5 m. V bežeckej rýchlosti so zmenou smeru sme zaznamenali takisto 
hodnoty nad priemerom tejto vekovej skupiny. V porovnaní s rómskymi normami 
dosiahli lepšie hodnoty dievčatá oproti chlapcom. Celkovo bola úroveň bežeckej 
rýchlosti rómskych chlapcov nadpriemerná: 6. staninové pásmo (nadpriemerný 
výkon). U dievčat sme prekvapujúco zistili vynikajúce výsledky vzhľadom na vek: 
9. staninové pásmo (vynikajúca úroveň).  

 

Tab. 2 Všeobecná pohybová výkonnosť 6-ročných rómskych žiakov 

  Skok do diaľky
z miesta (cm) 

Výdrž v zhybe
(s) 

Ľah sed 
(počet opakovaní) 

Člnkový beh
10x5 m (s) 

Chlapci 

n 20 20 20 20 
x 64 9,32 15,2 26,35 
s 23,08 2,59 4,63 3,5 

SP 2. 5. 7. 6. 

Dievčatá 

n 38 38 38 38 
x 62,05 7,16 13,13 27,8 
s 15,6 1,59 3,17 3,86 

SP 3. 6. 8. 9. 
Legenda: n - počet; x - priemer; s - smerodajná odchýlka; SP - staninové pásmo 

 
Celkovo dosiahli chlapci najvyšší počet stanín v teste ľah-sed, čo indikuje vysokú 

úroveň dynamickej sily trupu a v teste člnkový beh 10x5 metrov, čo je ukazovateľom dobre 
rozvinutej bežeckej rýchlosti so zmenami smeru. V skupine dievčat sme zaznamenali 
podobné zaradenie do staninových noriem rómskej populácie s tým, že dievčatá sme 
klasifikovali v každom teste o jedno staninové pásmo vyššie. Celkovo u dievčat môžeme 
konštatovať vysokú úroveň statickej vytrvalostnej sily horných končatín, dynamickej sily 
trupu a bežeckej rýchlosti so zmenami smeru. U oboch pohlaví avšak evidujeme veľmi slabú 
úroveň explozívnej sily dolných končatín. 

 



217 
 

ZÁVER 
Výsledky prierezovej štúdie poukazujú na úroveň telesného vývinu a všeobecnej 

pohybovej výkonnosti 6-ročných rómskych detí. Na základe získaných údajov môžeme 
konštatovať v oboch ukazovateľoch telesného vývinu zaostávanie rómskej populácie za 
nerómskou. V komparácii parametrov telesného vývinu s rómskymi normami sme zistili slabú 
úroveň telesného rozvoja. Domnievame sa, že je to spôsobené nedostatočnou výživou 
rómskych detí, ktoré rezultuje z málo podnetného prostredia, v ktorom vyrastajú. V testoch 
všeobecnej pohybovej výkonnosti sme zistili u oboch rómskych pohlaví slabú úroveň 
explozívnej sily dolných končatín a priemernú úroveň vytrvalostnej sily horných končatín. 
Vyššie hodnoty sme na druhej strane zaznamenali v dynamickej sile trupu a bežeckej 
rýchlosti so zmenami smeru. Z hľadiska intersexuálnych rozdielov v pohybovej výkonnosti je 
potrebné poukázať na vyššiu úroveň dynamickej sily trupu a vytrvalostnej sily horných 
končatín v prospech rómskych dievčat vzhľadom na ich vek. 
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ZHRNUTIE 

Cieľom prierezovej štúdie bolo zhodnotiť stav telesného vývinu a motorických 
predpokladov 6-ročných rómskych žiakov. Výsledky poukazujú na zaostávanie rómskeho 
etnika v parametroch telesnej výšky a telesnej hmotnosti za ich rovesníkmi nerómskej 
populácie. V komparácii parametrov telesného vývinu s rómskymi normami sme zistili slabú 
úroveň telesného rozvoja. V testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti sme zistili o oboch 
rómskych pohlaví slabú úroveň explozívnej sily dolných končatín a priemernú úroveň 
vytrvalostnej sily horných končatín. Vyššie hodnoty sme na druhej strane zaznamenali 
v dynamickej sile trupu a bežeckej rýchlosti so zmenami smeru. Z hľadiska intersexuálnych 
rozdielov v pohybovej výkonnosti je potrebné poukázať na vyššiu úroveň dynamickej sily 
trupu a vytrvalostnej sily horných končatín v prospech rómskych dievčat vzhľadom na ich 
vek. 
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SOMATIC AND MOTOR PREDISPOSITIONS OF 6-YEAR-OLD 
ROMANY CHILDREN 
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The purpose of the cross-sectional study was to assess physical development and motor 

predispositions in 6-year-old Romany pupils. The results show that Romany children fall 
behind their non-Romany counterparts in parameters of body height and body weight. 
Comparison of the collected data on physical development of Romany children with norms 
for Romany children demonstrated low level of physical development. In tests of general 
performance capacity, Romany children showed low level of lower-limb explosive power and 
average level of endurance strength of upper limbs. However, higher values were recorded in 
dynamic strength of trunk and running speed with changes of direction. From the viewpoint 
of inter-sexual differences between boys and girls, there higher values of dynamic trunk 
strength and endurance strength of upper limbs were registered in Romany girls relative to 
their age.  
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