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1 Antropomotorika 

 

1.1 Predmet športovej antropomotoriky 

 

Antropomotorika je vedná disciplína, ktorá skúma štruktúru a vzťahy medzi vnútornými 

predpokladmi a vonkajšími pohybovými prejavmi človeka (Zvonař, Duvač a kol. 2011). 

Predmetom športovej antropomotoriky je štúdium cieľavedomej pohybovej činnosti a jej vplyv 

na biologický, motorický, psychický a sociálny vývin človeka. Ide o transdisciplinárnu 

a komplexnú vednú disciplínu, ktorá využíva a integruje aj poznatky od ostatných vedeckých 

disciplín o pohybovej činnosti (Kasa 2000). 

Keďže sme športovú antropomotoriku charakterizovali ako komplexnú vednú disciplínu, tak 

to znamená, že má svoj vlastný predmet a metodológiu (Zvonař, Duvač a kol. 2011). 

Športová antropomotorika skúma pohybovú činnosti v jej dvoch základných stránkach – 

vnútornej a vonkajšej. Vnútornú stránku tvoria pohybové predpoklady, možnosti, ktoré 

vytvárajú vnútorné podmienky pre pohybovú činnosť. Vonkajšiu stránku tvoria pohybové 

prejavy, skutočnosť ako realizácia pohybových predpokladov. Predmetom športovej 

antropomotoriky je teda skúmanie pohybových predpokladov človeka a ich prejavov v športe 

(Kasa, 2000; Zvonař, Duvač a kol. 2011). 

Športová antropomotorika skúma štruktúru, stav a vývoj pohybovej činnosti, zákonitosti jej 

vzniku a rozvíjania v závislosti od rozvoja vedy a kultúry, ako aj jej diagnostiku. Základom pre 

športovú antropomotoriku je štúdium pohybu človeka ako objektívnej reality a živej formy 

pohybu hmoty (Kasa 2000). 

 

Najjednoduchší spôsob definovania predmetu športová antropomotorika by mohol byť 

formulovaný ako jeden z nasledovných variantov (Kasa 2000; Zvonař, Duvač a kol. 2011): 

 skúmanie pohybujúceho sa človeka, 

 výskum ľudského pohybu, 

 výskum motoriky, 

 výskum telesnej aktivity človeka, 

 výskum ľudskej kinetiky. 

Spoločné pre všetky uvedené prístupy sú pohyb a pohybová činnosť človeka. 
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1. 2 Metódy športovej antropomotoriky 

 

Športová antropomotorika má okrem vlastného predmetu skúmania aj primerané metódy na 

jeho skúmanie. Keďže športová antropomotorika je komplexná disciplína, tak zložitosť 

predmetu jej skúmania si vyžaduje využívanie rôznych aplikovaných metód z prírodných, 

spoločenských a technických vied. Týmito metódami sa dopĺňa komplex vlastných 

špeciálnych metód. Aplikované metódy vychádzajú z biologických vied (antropológia, 

biológia, genetika a pod.), spoločenských vied (pedagogika, história, estetika, etika), ďalej 

z prírodných vied (matematika, fyzika, chémia), (Kasa 2000). 

 

Pre potreby športovej antropomotoriky je vhodné rozdelenie metód na dve skupiny (Čelikovský 

a kol. 1985; Kasa 2000; Zvonař, Duvač a kol. 2011): 

1. metódy na zisťovanie faktov a ich vlastností (empirické metódy), 

2. metódy na spracovanie získaných údajov (teoretické metódy). 

 

Do prvej skupiny výskumných metód zaraďujeme (Čelikovský a kol. 1985; Kasa 2000; 

Zvonař, Duvač a kol. 2011): 

 pozorovanie: je najstaršou výskumnou metódou, pri ktorej nezasahujeme do 

skúmaných javov. Rozoznávame niekoľko druhov pozorovania, ako napríklad 

sebapozorovanie (introspekcia), či pozorovanie iných (extrospekcia). Pozorovanie 

iných môže byť náhodné alebo systematické, či individuálne alebo skupinové. Ďalej 

podľa rozsahu pozorovania čiastkové alebo celostné, či podľa časového rozpätia 

krátkodobé alebo dlhodobé. Podľa Kampmillera, Cihovej, Zapletalovej (2010) môže 

byť pozorovanie priame alebo nepriame, neštandardizované alebo štandardizované, 

skryté alebo zjavné, podrobnejšie (molekulárne) alebo komplexnejšie. 

 rozhovor: zhromažďovanie údajov na základe bezprostredného rozhovoru či 

komunikácii výskumníka s respondentom. Rozhovor sa môže deliť na štandardizovaný 

a neštandardizovaný, individuálny a skupinový, či zjavný a skrytý. 

 dotazník: metóda na zhromažďovanie údajov na základe písomných odpovedí 

respondentov. Dotazníky sa najčastejšie delia podľa spôsobu odpovedania. Pri výbere 

z určitých odpovedí ide o otázky zatvorené. Ak je možnosť samostatnej odpovede, ide 

o otázky otvorené. Oba typy otázok sa môžu aj kombinovať. Podľa Kampmillera, 
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Cihovej, Zapletalovej (2010) existujú ešte otázky škálované a nepriame, resp. 

projekčné. 

 anketa: druh výskumnej metódy založenej na dotazníku. Pre anonymitu prináša vyšší 

stupeň pravdivosti a úprimnosti ako rozhovor. Rozlišujeme tri základné typy ankiet: 

poštová, novinová a rozdávaná. 

 odborné posudzovanie: patrí medzi subjektívne metódy hodnotenia. Túto metódu 

používame v prípade, keď musíme určité výkony hodnotiť kvalitatívne, napr. pri 

posudzovaní estetickej, technickej alebo obsahovej stránky pohybu. 

 testovanie: najčastejšia metóda používaná v športovej antropomotorike, pomocou 

ktorej nepriamo zisťujeme úroveň pohybových predpokladov prostredníctvom 

motorických testov.  

 experiment: metóda, pri ktorej sa presne pripravujú, kontrolujú a menia podmienky, 

v ktorých sa zaznamenávajú reakcie a pohybové prejavy osôb alebo javov či vecí. Pri 

zmene podmienok je možné zistiť ich význam a určiť vzťahy medzi závislými 

a nezávislými premennými. Experiment môžeme za tých istých podmienok prípadne 

opakovať a overiť si tak svoje výskumné hypotézy. V športovej antropomotorike 

používame terénny a laboratórny experiment. Z hľadiska počtu zúčastnených 

jednotlivcov hovoríme o individuálnom alebo skupinovom experimente. Z hľadiska 

počtu zúčastnených skupín o jednoskupinovom alebo viac skupinovom experimente. 

Z časového hľadiska hovoríme o jednorázovom alebo longitudiálnom, či 

semilongitudiálnom experimente. Z hľadiska počtu skúmaných znakov 

o jednofaktorovom alebo viacfaktorovom experimente. Podľa Kampmillera, Cihovej, 

Zapletalovej (2010) môžeme hovoriť o dvojskupinovom časovo súbežnom 

experimente, jednoskupinovom časovo nesúbežnom experimente (tzv. kvázi 

experiment) alebo o skríženom experimente. Experimentálne výskumy môžu byť 

jednofaktorové alebo viacfaktorové. Z hľadiska počtu zúčastnených skupín jedno-, 

dvoj- a viacskupinové. Ďalej môžeme hovoriť o experimentoch prebiehajúcich 

v prirodzených, alebo v laboratórnych podmienkach, či experimentoch časovo 

súbežných, alebo nesúbežných.   

 

Do druhej skupiny zaraďujeme metódy na spracovanie získaných údajov (Kampmiller, Cihová, 

Zapletalová, 2010; Zvonař, Duvač a kol. 2011): 
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 metódy kvalitatívneho hodnotenia, ktorými hľadáme vzájomné vzťahy medzi 

získanými údajmi pomocou: analýzy (myšlienkové rozčlenenie skúmaného objektu), 

syntézy (proces spájania častí, vlastností, vzťahov určených analýzou do jedného 

celku), indukcie (postup od konkrétneho k abstraktnému, resp. zovšeobecňujúcemu), 

dedukcie (metóda uvažovania z pozície všeobecného k zvláštnemu, resp. špeciálnemu), 

porovnávania, generalizácie. 

 metódy kvantitatívneho hodnotenia, ktoré tvoria v podstate štatistické metódy a 

postupy, matematická analýza, kybernetické metódy a pod. Štatistická analýza musí 

vždy predbiehať súčasne aj s vecnou analýzou javov. 

 

Tabuľka 1.1 Základné druhy numerického hodnotenia javov v oblasti telesnej výchovy a športu 

(Kovář, Blahuš 1989) 

Úroveň 

numerického 

hodnotenia 

Typ 

stupnice 

Charakter 

hodnoteného znaku 

(objektu) 

Stupeň kvantifikácie 

Povaha stupnice 

(príklad) 

Použitie 

matematicko-

štatistických 

metód 

O
d

b
o

rn
é 

p
o

su
d

zo
v
an

ie
 

Nominálna 

Kvalitatívna 

Pseudokvantifikácia 

(iba označenie 

číselnými symbolmi) 

Priraďovanie čísel 

za účelom 

identifikácie 

a klasifikácie. 

Napr. označenie 

hráčov, 

jednotlivých 

športových odvetí, 

pohlavia a pod. 
N

ep
ar

am
et

ri
ck

é 

Ordinálna 

Semikvantitatívna 

Čiastočná 

kvantifikácia 

(extenzívna) 

Vzostupne alebo 

zostupne daná rada 

čísel pre 

usporiadanie podľa 

poradia. 

Napr. bodová 

stupnica 

v gymnastike, 

školská 

klasifikácia, 

stupnica IQ. 

M
er

an
ie

 

Intervalová 

a 

Pomerová 

Kvantitatívna 

Kvantifikácia 

v pravom zmysle slova 

(intenzívna) 

Konštantná 

stupnica 

s rovnakými 

intervalmi v celom 

jej rozsahu. 

Napr. stupnica 

s jednotkami dĺžky, 

hmotnosti a času. 

P
ar

am
et

ri
ck

é 

a 

N
ep

ar
am

et
ri

ck
é 
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1. 3 Štruktúra športovej antropomotoriky 

 

Východisko pre jeden z možných prístupov ku štruktúre špeciálnych odborov skúmajúcich 

pohyb človeka ponúkajú vedy o človeku (Kasa 2000).  

 

Štruktúra vied skúmajúcich pohyb človeka: 

1. Vedy o človeku (Humanitné vedy) 

2. Vedy o ľudskom pohybe (Antropokinetika) 

3. Vedy o športovom pohybe (Športológia) 

4. Vedy o štruktúre pohybu (Športová kinantropológia) 

5. Vedy o učení sa pohybom (Športová edukológia) 

6. Vedy o spoločenských základoch (Športová humanistika) 

 

V rámci štruktúry vied skúmajúcich pohyb človeka je skupina vied o ľudskom pohybe, ktoré 

skúmajú celý rozsah pohybovej činnosti človeka. Keď z tohto celého rozsahu pohybu človeka 

vyčleníme oblasť športovej činnosti, dostaneme sa k vedám o športe, ktoré skúmajú pohyb 

z rôznych aspektov a v súčasnosti zahrňujú tri odbory: športovú kinantropológiu, športovú 

humanistiku a športovú edukológiu. 

 

Ďalší prístup k štruktúre športovej antropomotoriky je z pohľadu rôznych rozlišovacích úrovní 

štúdia telesného pohybu. Existujú rôzne vedné disciplíny, ktoré skúmajú pohyb človeka 

z rôznych aspektov na rôznych rozlišovacích úrovniach. Sú relatívne samostatné, majú vlastné 

metódy a majú medziodborový charakter. 

 

Úrovne štúdia telesného pohybu (Kasa 2000): 

1. Úroveň celého organizmu (komplexné pohybové prejavy človeka): Športová 

antropomotorika 

2. Úroveň makroskopická - javová (pohyby končatín): Biomechanika 

3. Úroveň makroskopická - orgánová (pohyby srdca, pľúc): Fyziológia 

4. Úroveň mikroskopická (pohyby bunky): Biochémia 

5. Úroveň molekulárna - subbunečná (sekrécia hormónov): Molekulárna genetika 

6. Úroveň submolekulárna (vznik nervového vzruchu): Biofyzika 
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Záverom je možné konštatovať, že športová antropomotorika je veda hraničná, 

interdisciplinárna, ktorá stojí na rozhraní prírodných, spoločenských a technických vied. Má 

prírodný základ (biologická stavba tela, jeho funkcie a pod.), ako aj spoločenský základ (účasť 

psychiky sociálne činitele, sociálne prostredie a pod.). Zároveň vysoká úroveň špecifickej 

pohybovej činnosti predpokladá tiež podmienky technického charakteru (meranie výkonov, 

laboratórne prístroje, pevnosť a pružnosť materiálov). Medzi aplikované prírodovedné 

(biologické) odbory zaoberajúce sa pohybom človeka zaraďujeme funkčnú anatómiu, 

fyziológiu telesných cvičení, či biochémiu telesných cvičení. Medzi aplikované odbory zo 

spoločenskej oblasti môžeme zaradiť pedagogiku, psychológiu, sociológiu a históriu. Medzi 

aplikované technické odbory môžeme zaradiť napr. metrológiu (Kasa 2000).  

 

1. 4 Prostriedky športovej antropomotoriky 

 

Okrem metód používame v športovej antropomotorike aj rôzne technické prostriedky na 

zdokonalenie, resp. zefektívnenie poznania. Podľa Čelikovského a kol. (1985), Měkota a kol. 

(1988) a Kasu (2000) k nim zaraďujeme motoskopické, motometrické a motografické 

prostriedky. 

• Motoskopia: súhrn metodologických a poznávacích postupov založených na 

pozorovaní motorických javov. Pozorovanie môže byť priame a nepriame. Záznam 

môže mať grafickú, numerickú a verbálnu formu. 

• Motometria: postupy založené na meraní pohybu pomocou čísel. Ide o kvantifikáciu 

pohybových predpokladov a prejavov, či už prostredníctvom motorických testov alebo 

posudzovacích škál. 

• Motografia: grafické zachytenie pohybu pomocou obrazu, fotografie, televízneho 

záznamu. Záznam môže mať viac foriem: figurálny, stenografický, tanečné písmo, či 

šermiarske písmo. 

 

 

  


