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2 Pohybové predpoklady 

 

1. Vlohy (dispozície): genetický základ.  

2. Pohybové schopnosti: čiastočne geneticky podmienené, získané, všeobecné činitele. 

3. Pohybové zručnosti a pohybové návyky: naučené, špecifické činitele pre správne, 

rýchle a presné vykonávanie činnosti. 

4. Vedomosti: teoretické činitele pre pohybové predpoklady. 

Tieto štyri skupiny vnútorných činiteľov vytvárajú pohybové predpoklady – pohybové 

možnosti, ktoré sa vplyvom motivácie menia na pohybový prejav (Kasa, 2000, 2003, 2006, 

Zvonař, Duvač a kol., 2011). 

 

2.1 Vlohy 

 

 Základné, zdedené a vrodené predpoklady pre pohybovú činnosť. 

 Vnútorné dispozície pre určité druhy, či spôsoby pohybovej činnosti. 

 Potencionálny základ pre pohybové schopnosti a pohybové zručnosti. 

 Realizácia a rozvoj len v interakcii s prostredím. 

 Umiestnené najmä v kostnom, svalovom, nervovom systéme a funkčných orgánoch. 

 Priaznivej kombinácii vlôh na určité spôsoby alebo typy činnosti hovoríme nadanie 

alebo talent. Ich výskyt v populácii je veľmi malý, cca 0,13% (Kasa 2000, 2003, 2006; 

Zvonař, Duvač a kol. 2011). 

 

2. 2 Pohybové schopnosti 

 

 Ich definovanie je rozdielne, chápu sa ako určité pohybové predpoklady, dispozície, 

spôsobilosť, stránky či znaky činnosti. 

 Súbor integrovaných vlastností organizmu podmieňujúcich splnenie určitej pohybovej 

úlohy, ktorá je nimi podmienená. 

 Sú len jedným druhom schopností človeka. Celkovo môžeme rozdeliť schopnosti do 

štyroch skupín: 

1. Senzorické: pociťovanie, vnímanie, pozornosť, odhad času a priestoru. 

2. Pohybové: kondičné, kondično-koordinačné a koordinačné schopnosti. 
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3. Intelektuálne: všeobecná inteligencia, anticipácia, taktické myslenie, 

improvizácia, odborné vedomosti. 

4. Kultúrno-umelecké: kultúra pohybu, precítenosť, hudobnosť, interpretácia, 

kreácia, harmónia. 

• Navzájom súvisia a podmieňujú sa. 

• Zaraďujeme ich medzi vlastnosti osobnosti (schopnosti, temperament, charakter, 

záujmy). 

• Sú vnútornými predpokladmi človeka na pohybovú činnosť. Vznikajú v procese 

cvičenia, tréningu. 

• Sú výkonné mechanizmy, v ktorých majú účasť nielen telesné schopnosti, ale aj 

schopnosti psychosociálne (vôľa, vedomie) (Čelikovský 1976, 1979, 1985; Kasa 2000, 

2003; Gajda, Fojtík, 2008). 

 

V poslednom období z hľadiska determinácie procesov, ktoré ich zabezpečujú, rozdeľujeme 

pohybové schopnosti na kondičné, kondično-koordinačné a koordinačné (Belej 2001; Měkota, 

Novosad 2005; Gajda, Fojtík 2008). 

 Kondičné pohybové schopnosti: sú výrazne podmienené fyziologickými energetickými 

procesmi, ktorých základom je morfologická stavba tela človeka a jej funkcie. Patria 

sem silové a vytrvalostné pohybové schopnosti a čiastočne rýchlostné pohybové 

schopnosti. 

 Kondično-koordinačné: sú podmienené nejednoznačne. V prípade rýchlostných 

schopností sú podmienené nejednoznačne kondičnými dynamicko-silovými, 

vytrvalostno-rýchlostnými a koordinačnými riadiaco-adaptačnými procesmi. 

V prípade pohyblivostných schopností sú nejednoznačne podmienené dynamickými 

a statickými silovými schopnosťami (kondičnými) a riadiaco-adaptačnými 

(koordinačnými) procesmi.  

 Koordinačné schopnosti sú primárne podmienené riadiacimi a regulačnými procesmi.  

Súvisia s riadením a reguláciou pohybu. Podieľajú sa na zladení, zosúladení všetkých 

prvkov pohybovej činnosti. 

 

Podľa Měkotu, Novosada (2005) a Raczeka (2010) je možné pohybové schopnosti rozdeliť do 

troch základných kategórií: 

 Kondičné: ovplyvnené prevažne energetickými procesmi. 
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 Koordinačné: ovplyvnené najmä riadiacimi procesmi. 

 Hybridné: zmiešané, kombinácia prvých dvoch schopností. 

 

2. 3 Pohybové zručnosti 

 

Učením získaná špecifická spôsobilosť (predpoklad) vykonávať pohybovú činnosť správne, 

rýchlo, úsporne, vhodným spôsobom v zmenených podmienkach alebo v novej činnosti pri 

zvýšenej účasti vedomia (Měkota, Cuburek 2007). Zaraďujeme ich medzi pohybové 

skúsenosti, ktoré tvoria medzičlánok medzi pohybovou činnosťou a pohybovými 

schopnosťami (Kasa 2003).  

 

Štruktúra pohybových zručností 

Za východiskovú klasifikáciu je možné považovať delenie pohybových zručností podľa autora 

Poultonoma (1957). Toto delenie vychádza zo vzťahu k podnetu a prostrediu. Na Poultonovo 

delenie nadväzujú ďalší autori, medzi nimi aj Holding (1989). Jeho členenie sa nevzťahuje len 

na športové, ale aj na pracovné, umelecké a iné pohybové zručnosti. 

 Zatvorené zručnosti: vykonávané v relatívne stabilnom prostredí a jednotlivé pokusy si 

vyžadujú čo najpresnejšie, stereotypné vykonanie. 

 Otvorené zručnosti: podnety z prostredia sú značne variabilné a ťažko predvídateľné. 

 Hrubé zručnosti: na ich vykonávaní sa podieľajú veľké svalové skupiny a segmenty 

tela. 

 Jemné zručnosti: bývajú zložité, súvislé a sú zabezpečované malými svalovými 

skupinami. 

 

Z iného pohľadu podľa druhu pohybovej činnosti delí pohybové zručnosti Měkota (1980) na: 

 základné: pre život nevyhnutné, 

 pracovné: súvisia s vykonávanou profesiou, 

 športové: disponujú nimi len určití jedinci, resp. skupiny ľudí, ktoré v nich dosahujú 

rôznu úroveň. 

Športové potom delí podľa druhu športu na: gymnastické, herné, plavecké, lyžiarske, atletické 

a pod. Choutka (1976) chápe športové zručnosti ako vyššiu kvalitu pohybových zručností. 
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Najkomplexnejšie delenie je podľa Rychteckého, Fialovej (1995), pri ktorom bolo použitých 

až 6 kritérií na delenie PZ: 

 účasť zmyslov, nervosvalového systému a výsledku, 

 dominancia vstupu a výstupu, 

 časový vzťah k podnetu a reakcii, 

 vzťah k podnetu a prostrediu, 

 rozmer a presnosť pohybu, 

 princíp rovnosti. 

 

2. 4 Pohybový návyk 

 

Učením získaná špecifická spôsobilosť vykonávať činnosť presne, rýchlo, úsporne v stálych 

podmienkach automaticky zväčša bez účasti vedomia (Belej 2001). 

 

2. 5 Vedomosti 

 

Vedomosti sú základným predpokladom uvedomeného osvojovania pohybových návykov 

a zručností, či rozvíjania pohybových schopností (Sýkora 1989). Získané vedomosti by sa mali 

podľa Beleja (2001) vzťahovať na: 

 štruktúru osvojovanej pohybovej činnosti, na jej základné oporné body tvoriace jej 

podstatu z hľadiska kinematických a dynamických parametrov, 

 spôsob jej osvojovania, na metódy vykonávania pohybovej činnosti, formy 

a prostriedky – identifikáciu pocitov pri správnom vykonaní pohybovej činnosti, 

 potrebnú skladbu pohybových schopností, podmieňujúcich osvojenie určitej pohybovej 

činnosti, 

 biologicko-psychologicko-sociálne účinky osvojovanej činnosti a telesných cvičení 

vôbec pre zdravý vývin osobnosti človeka, 

 diagnostiku priebehu a výsledku osvojenia pohybovej činnosti. 

  


