
16 
 

3 Pohybové schopnosti  

 

3.1 Silové schopnosti 

 

Silové schopnosti definovalo mnoho autorov rôznymi spôsobmi. Podľa Měkotu, Novosada 

(2005) a Dovalila a kol. (2009) silovými schopnosťami prekonávame, resp. udržujeme 

vonkajší odpor pomocou svalovej kontrakcie. Rôzne silové schopnosti sú určované 

prostredníctvom svalovej sily, ktorá vyplýva z kontrakcie svalov podieľajúcich sa na určitom 

pohybe. Svalová sila sa meria buď ako maximálna fyzikálna sila (N), ktorú dosiahneme pri 

určitej rýchlosti, alebo ako maximálna hmotnosť (kg, %), ktorá môže byť realizovaná až do 

subjektívneho vyčerpania (Hochmann et al. 2010). Na základe toho môžeme silové schopnosti 

charakterizovať ako schopnosť prekonávať odpor pomocou svalovej kontrakcie podľa zadanej 

pohybovej úlohy, alebo schopnosť prekonávať odpor vonkajšieho prostredia pomocou 

svalového úsilia (Čelikovský a kol. 1985). 

 

Základné pojmy (Čelikovský a kol. 1985; Belej 2001; Měkota, Novosad 2005; Zvonař, Duvač 

a kol. 2011; Vanderka, 2013): 

 Statická a dynamická silová schopnosť: základné delenie silových schopností. 

 Izometrický a izotonický svalový režim: izometrický svalový režim znamená, že sa 

nemení dĺžka svalu, ale zväčšuje alebo zmenšuje sa napätie a v tomto prípade 

nedochádza k pohybu. Izotonický svalový režim znamená, že dochádza k zmene dĺžky 

svalu, napätie ostáva, nemení sa a v tomto prípade dochádza k pohybu. 

 Koncentrický a excentrický svalový režim: koncentrický svalový režim 

(prekonávajúci) sa prejavuje skracovaním svalu a zároveň aj zmenou svalového napätia 

(prechod z visu na hrazde do zhybu). Excentrický svalový režim (ustupujúci) sa 

prejavuje predlžovaním svalu a zmenou svalového napätia (zo zhybu do visu). 

Výsledkom pohybovej činnosti je zabrzdenie, či spomalenie pohybu. 

 Absolútna a relatívna sila: absolútna sila sa prejavuje v absolútnych fyzikálnych 

merných jednotkách v newtonoch (N) alebo v kilopondoch (kp). Relatívna sila sa 

vyjadruje v pomerných fyzikálnych jednotkách, väčšinou v pomere k telesnej 

hmotnosti cvičenca alebo športovca (N.kg-1, alebo kp.kg-1). 

 

Existujú rôzne prístupy k deleniu silových schopností. Podľa Čelikovského a kol. (1974, 1979) 

a Kasu (2000, 2003, 2006) sa silové schopnosti delia nasledovne: 
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1. Statická silová schopnosť, 

2. Dynamická silová schopnosť, 

3. Explozívna silová schopnosť. 

 

Prikláňame sa k nasledovnému deleniu silových schopnosti (Čelikovský a kol. 1985; Belej 

2001; Měkota, Novosad 2005; Zvonař, Duvač a kol. 2011): 

1. Statická silová schopnosť: vyvíjať silu pri izometrickej kontrakcii svalstva. Nemení sa 

dĺžka svalu, ale zväčšuje alebo zmenšuje sa napätie a v tomto prípade nedochádza 

k pohybu. 

2. Dynamická silová schopnosť: vyvíjať silu pri prevládaní izotonickej kontrakcie 

svalstva pri maximálnom počte opakovaní. Dochádza k zmene dĺžky svalu, napätie 

ostáva, nemení sa a v tomto prípade dochádza k pohybu. 

 

Staticko-silové schopnosti: prevláda izometrický svalový režim 

 jednorazová: do 5s. (zotrvanie v max. statickom silovom prejave), 

 vytrvalostná: výdrže v určitej polohe do odmietnutia. 

 

Dynamicko silové schopnosti: prevláda izotonický svalový režim 

 Výbušná (explozívna) – schopnosť vyvinúť maximálnu silu v minimálnom časovom 

intervale (udeliť čo najväčšie zrýchlenie) pri prevládajúcej izotonickej kontrakcii. 

Výbušná sila sa prejavuje pri amortizácii, ktorá má zložky: ustupujúcu (brzdiaca 

zložka) a prekonávajúcu (keď prekonávame brzdenie). Ďalej sa prejavuje aj ako 

štartovná (Čelikovský a kol. 1985; Belej 2001). 

 Rýchlostná sila: schopnosť vyvinúť opakovane najvyššiu rýchlosť pri prekonávaní 

odporu, napr. zábery pri cyklistickom štarte (Zvonař, Duvač a kol., 2011). 

 Vytrvalostná sila: opakovanie silových pohybových prejavov čo najdlhšie alebo s 

najväčším počtom opakovaní, intenzitou 30-50% z max. sily. 

 Amortizačná sila: schopnosť pri ktorej ide o koncentrický svalový režim, kde sa 

zvyšuje napätia a zároveň aj mení dĺžka svalu (Zvonař, Duvač a kol., 2011). 

 

Podľa súčasnej úrovne poznatkov je možné prijať podľa vonkajšieho prejavu, spôsobu 

uvoľňovania energie alebo podľa spôsobu využitia svalovej práce pri špecifických pohybových 



18 
 

činnostiach nasledovné delenie silových schopností (Měkota, Novosad 2005; Gajda, Fojtík 

2008): 

 maximálna sila: najväčšia sila, ktorú je schopný vyvinúť nervovosvalový systém pri 

maximálnej kontrakcii, 

 rýchla sila: schopnosť nervovo svalového systému dosiahnuť čo najväčšieho silového 

impulzu v časovom intervale, v ktorom sa musí pohyb realizovať, 

 reaktívna sila: umožňuje svalový výkon, pri ktorom sa uplatňuje cyklus natiahnutia 

a následného skrátenia svalu a ktorý vyvolá zvýšenie silového impulzu. Veľkosť je 

závislá na úrovni maximálnej sily, rýchlosti svalového sťahu a elasticite svalu, 

 vytrvalostná sila: schopnosť uplatňovať svalovú silu opakovane po dlhší čas bez 

výrazného zníženia jej úrovne. 

 

Biologický základ silových schopností vytvárajú tri základné typy svalových vlákien: 

 oxidatívne pomalé ( I ): pohybová činnosť viac ako 3 min. v aeróbnom režime, 

 oxidatívne rýchle ( IIa ): zabezpečujú pohybovú činnosť v časovom rozpätí 20 sek. až 

3min. 

 glykolytické ( IIb ): pohybová činnosť do 10-20 sek. v anaeróbnom režime. 

Je potrebné v tejto súvislosti konštatovať, že aj keď sa väčšinou rozlišujú len tri základné typy 

svalových vlákien (I, IIa, IIb), tak v súčasnosti podľa Grasgrubera, Caceka (2008) rozlišujeme 

až sedem odlišných typov svalových vlákien (I, Ic, IIc, IIac, IIa, IIab, IIb).  

 

Diagnostika silových schopností (Čelikovský a kol. 1985; Kasa 1992, 2000, 2003, 2006; 

Sedláček, Cihová 2009; Zvonař, Duvač a kol. 2011; Šimonek, 2015) 

Staticko-silové: 

 jednorázová: dynamometer (ručný, chrbtový), tenzometre, 

 vytrvalostné: výdrže do odmietnutia napr. výdrž v zhybe, alebo výdrže v záklone 

v sede pokrčmo. 

 

Dynamicko-silové: 

 explozívne: skok do diaľky z miesta, vertikálny skok, skoky, hody, vrhy, 

 vytrvalostné: zhyby, kľuky, ľah-sed, drepy, bench-press, 

 amortizačné: drepy, výskoky s činkou. 
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Senzitívne obdobia rozvoja silových schopností (Belej, 2001): 

 maximálna sila:   13-17 rokov, 

 relatívna sila:    7-13 rokov, 

 explozívna sila dolných končatín: 10-14 rokov, 

 statická sila:    11-15 rokov. 
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3.2 Vytrvalostné schopnosti 

 

Ide o schopnosť vykonávať pohybovú činnosť malej až submaximálnej intenzity bez zníženia 

jej efektivity čo najdlhšie alebo do odmietnutia. Vytrvalosť je úzko spojená s únavou, preto ju 

niektorí autori definujú ako schopnosť odolávať únave. Mierou hodnotenia vytrvalostných 

schopností je obvykle čas (Zvonař, Duvač a kol. 2011).  

V prípade vytrvalostných schopností ide o integrovaný a relatívne  samostatný vnútorný systém 

organizmu k udržaniu intenzity (frekvencie) dlhodobej motorickej činnosti a k odolávaniu 

únavy, nepriaznivým vplyvom podľa zadanej pohybovej úlohy opakovane, súvisle alebo 

prerušovane proti stálemu odporu. 

Podľa Dovalila (1986) je vytrvalosť pohybová schopnosť vykonávať dlhotrvajúcu telesnú 

činnosť na určitej úrovni, pri zachovaní intenzity a efektivity tejto činnosti. Podľa Martina 

(1991) je vytrvalosť schopnosť udržať požadovaný výkon, pokiaľ možno čo najdlhší čas. 

Grosser, Zintl (1994) definujú vytrvalosť ako schopnosť fyzicky a psychicky po dlhú dobu 

odolávať zaťaženiu, ktoré vyvoláva únavu. Zároveň ako schopnosť rýchlo sa zotavovať po 

fyzickej záťaži. 

 

Existujú rôzne delenia vytrvalostných pohybových schopností. Všetky vytrvalostné schopnosti 

sa navyše líšia aj intenzitou vykonávanej pohybovej činnosti (Kasa 2000). Štruktúru 

vytrvalostných pohybových schopností determinuje kritérium podľa ktorého pristúpime 

k deleniu týchto schopností. Ak si za kritérium delenia zvolíme účasť svalových skupín na 

vykonávanej pohybovej činnosti, tak vytrvalosť je možné rozdeliť nasledovne (Čelikovský 

1976): 

1. Lokálna vytrvalosť: schopnosť človeka vykonávať dlhšie trvajúcu pohybovú činnosť 

lokálneho charakteru s určitou intenzitou čo najdlhšie. Únava je vyvolaná 

predovšetkým v dôsledku zmien v mechanizme nervovej regulácie a riadenia činnosti. 

Do pohybovej činnosti nie je zapojených viac ako 1/3 svalových skupín. 

2. Regionálna vytrvalosť: Do pohybovej činnosti je zapojených viac ako 1/3, ale zároveň  

menej ako 2/3 svalových skupín. 

3. Globálna (celková) vytrvalosť: schopnosť človeka vykonávať dlhšie trvajúcu pohybovú 

činnosť komplexného charakteru s určitou intenzitou a čo najdlhšie. Zaťažený je 

predovšetkým obehový a dýchací systém, spojený s veľkým výdajom energie. Do 

pohybovej činnosti je zapojených viac ako 2/3 svalových skupín.  
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Tento prístup doplňuje Kohoutek (1987) o ďalšie vytrvalostné pohybové schopnosti, v ktorých 

sa prelínajú prejavy lokálnej a globálnej vytrvalosti. 

 Dynamická vytrvalosť: schopnosť človeka realizovať vytrvalostnú pohybovú činnosť 

v izotonickom režime svalovej práce. 

 Statická vytrvalosť: schopnosť človeka realizovať vytrvalostnú pohybovú činnosť 

v izometrickom režime svalovej práce.  

 Silová vytrvalosť: schopnosť prekonávať odpor v statickom alebo dynamickom režime 

svalovej práce relatívne dlhú dobu, často až do odmietnutia.  

 Špeciálna vytrvalosť: obvykle sa označuje vytrvalostný prejav charakteristický pre 

jednotlivé športy, prípadne ich špecializácie.  

 

Ak si za kritérium delenia vytrvalostných pohybových schopností zvolíme časové hľadisko, 

teda dobu trvania vykonávania pohybovej činnosti, tak vytrvalosť je možné podľa 

Čelikovského a kol. (1985), Kohoutka (1987), Kasu (2000, 2003, 2006), Beleja (2001), Měkotu, 

Novosada (2005) a Zvonařa, Duvača a kol. (2011) deliť, tak ako je to uvedené v tabuľke 3.1. 

 

Tabuľka 3.1 Delenie vytrvalostných pohybových schopností podľa časového hľadiska 

 Vytrvalosť Časové ohraničenie Energetické krytie 

1. 
Rýchlostná  5 až 50 sek. 

Anaeróbno-alaktátové 

Anaeróbno-laktátové 

2. Krátkodobá 50 sek. až 2-3 min. Anaeróbno-laktátové 

3. 
Strednodobá 2-3 až 10 min. 

Anaeróbno-laktátové 

Oxidatívne 

4. Dlhodobá viac ako 10 min. 

Oxidatívne 

4a) I. pásmo 10-35 min. 

4b) II. pásmo 35-90 min. 

4c) III. pásmo 90 min. – 6 hod. 

4d) IV. pásmo viac ako 6 hod. 

 

Doteraz sme ohraničenie dlhodobej vytrvalosti IV v literatúre nezaznamenali. Vo vrcholovom, 

či výkonnostnom športe bežne existujú zaťaženia nad 6 hodín (cyklistika, diaľkové plávanie, 

dlhý triatlon, či Ironman a pod.). Navyše vo svete existujú aj extrémne súťaže ako beh, či 

plávanie na 24 hodín. 

 

 

Biologický základ vytrvalostných schopností (Kasa 2000, 2003): 



22 
 

 pomer medzi oxidatívnymi pomalými, oxidatívnymi rýchlymi a glykolytickými 

svalovými vláknami, 

 funkčná kapacita srdcovo-cievneho systému, 

 schopnosť dodávať pracujúcim svalom kyslík, živiny, odvádzať splodiny látkovej 

výmeny a odolávať zmenám vnútorného prostredia. 

 

Diagnostika vytrvalostných schopností 

Zisťovanie úrovne vytrvalostných schopností je veľmi náročné, pretože vykonávanie 

dlhotrvajúcej a často jednotvárnej činnosti je vždy spojené s problémom vhodnej motivácie. 

Niekedy sa vytrvalosť určuje ako psychologický základ ostatných pohybových schopností, 

pretože vôľová zložka má na výslednom výkone značný podiel. 

Úroveň vytrvalostných schopností je možné zisťovať len nepriamo, prostredníctvom testov, 

ktoré sa najčastejšie rozdeľujú na terénne a laboratórne. Oveľa vhodnejším nielen v minulosti, 

ale najmä v súčasnosti, pre výrazný pokrok vo vývoji diagnostických prístrojov sa javí delenie 

testov na výkonové a záťažové. Výkonové testy objektivizujú výsledok samotnej pohybovej 

činnosti, ktorá bola obsahom testu. Záťažové testy vyjadrujú veľkosť funkčnej odozvy 

organizmu na pohybové zaťaženie, ktoré bolo obsahom testu (Kohoutek 1987; Kasa, 2003). 

 

Diagnostika vytrvalostných schopností (Čelikovský a kol. 1985; Kasa 1992, 2000, 2003, 2006; 

Sedláček, Cihová 2009; Zvonař, Duvač a kol. 2011; Šimonek 2015). 

 Výkonové testy: rôzne behy 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 12 minútový, 

alebo 6minútový beh, vytrvalostný člnkový beh 20 m, beh za vodičom, Conconiho 

test. 

 Funkčné testy: step test, Ruffierova skúška, W170, laktátová krivka, určenie VO2max, 

Balkeho test. 

 

Senzitívne obdobia vytrvalostných schopností (Belej 2001): 

 všeobecná:   8; 13-17 rokov, 

 vytrvalosť v sile:  12-14 (15) rokov, 

 vytrvalosť statická:  13-16 rokov, 

 vytrvalosť v rýchlosti: 15-17 rokov.  
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3.3 Rýchlostné schopnosti 

 

Rýchlostné schopnosti sú podmienené nejednoznačne kondičnými dynamicko-silovými, 

vytrvalostno-rýchlostnými a koordinačnými riadiaco-adaptačnými procesmi (Belej 2001). 

Rýchlostné schopnosti je možné definovať nasledovne: 

 Vykonávať pohybovú činnosť podľa zadanej pohybovej úlohy, čo v najkratšom čase 

(tzn. vysokou rýchlosťou) alebo maximálnou frekvenciou. 

 Schopnosť vykonávať krátkodobú pohybovú činnosť do 20 sekúnd v daných 

podmienkach (konštantná dráha alebo čas bez odporu alebo s malým odporom) čo 

najrýchlejšie. 

 Rýchlosť športového pohybu je schopnosť reagovať čo najrýchlejšie na podnet alebo 

vykonať pohyb čo najrýchlejšie pri minimálnom odpore. 

 

Už Farfeľ (1975) zadefinoval tri základné formy rýchlostných činností: 

 reakčná rýchlostná schopnosť, 

 rýchlostná schopnosť, 

 frekvenčná schopnosť. 

 

V športovej praxi hodnotíme rýchlosť pohybu na konštantnej dráhe za určitú časovú jednotku. 

Pri frekvenčných cyklických pohyboch je to počet opakovaní za jednotku času (Kasa 2000, 

2003). 

 

Delenie rýchlostných schopností (Čelikovský a kol. 1974, 1979, 1985; Stráňai, Kasa 1977; 

Kasa 2000, 2003, 2006; Belej 2001; Měkota, Novosad 20005; Gajda, Fojtík 2008; Zvonař, 

Duvač a kol. 2011): 

1. Reakčná rýchlosť: 

a) jednoduchá reakčná rýchlosť: dopredu je známy signál, na ktorý je potrebné 

reagovať (napr. štart pri behu), 

b) zložitá (výberová, disjunktívna) reakčná rýchlosť: na jeden podnet alebo 

viacero podnetov – zvukové, zrakové, taktilné (napr. športové hry). 

2. Akčná-realizačná rýchlosť: elementárny alebo komplexný pohybový prejav. Môže ísť 

o jednorázový (acyklický prejav pri štarte, v skoku, v hode, v streľbe v údere a 
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pod.) alebo opakovaný pohyb (cyklický prejav v behu, chôdzi, plávaní, cyklistike a 

pod.). 

 

Z hľadiska pohybových prejavov a ich zložitosti je možné rozlíšiť pohyby (Kasa 2000, 

2003): 

 jednoduché (elementárne), vykonávané najčastejšie v jednom kĺbe (najčastejšie 

zisťujeme charakteristiky času a dráhy), 

 komplexné (zložité) činnosti, ktorých štruktúra môže byť cyklického alebo 

acyklického charakteru (možné využiť aj ukazovatele frekvencie pohybu, tzn. počet 

jednotlivých cyklov v danom časovom alebo priestorovom obmedzení). 

 

Reakčná rýchlosť  

Časové ohraničenie akejkoľvek činnosti je viazané na čas medzi vznikom podnetu a jeho 

ukončením. Reakčný čas predstavuje údaj, ako dlho trval prenos signálu od receptoru k 

efektoru (vyjadruje sa v milisekundách). Predstavuje schopnosť človeka reagovať na daný 

podnet v najkratšom čase. Závisí výlučne od priebehu zúčastnených nervových procesov, ktoré 

sú ovplyvnené kvalitou nervových dráh, veľkosťou podnetu, druhom reflexu a citlivosťou 

receptora i výkonných orgánov (Čelikovský a kol. 1979, 1985; Kasa 2000; Belej 2001; Kasa 

2003). 

 

Tabuľka 3.2 Priemerná reakcia na rôzne podnety (Zvonař, Duvač a kol. 2011) 

Podnet Nešportujúca populácia Športovci 

Dotykový (taktilný) 0,14 – 0,16 s. 0,13 – 0,16 s. 

Zvukový (akustický) 0,17 – 0,20 s. 0,10 – 0,13 s. 

Zrakový (vizuálny) 0,20 – 0,35 s. 0,15 – 0,20 s. 

 

Akčná realizačná 

Schopnosť človeka splniť pohybovú úlohu v najkratšom čase (efektorná zložka činnosti). Je 

možné rozlišovať rýchlosť akcie jednoduchého elementárneho pohybu a rýchlosť akcie 

komplexného pohybového prejavu človeka. Realizačnú rýchlosť je možné sledovať nielen pri 

jednorázovom pohybe (hod, skok), ale i pri opakovaných väčšinou cyklických pohyboch (beh, 

plávanie, cyklistika a pod). Rýchlosť opakovaných pohybov sa vyznačuje akceleráciou a 

maximálnou rýchlosťou (Čelikovský a kol. 1979, 1985; Kasa 2000; Belej 2001). 
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Rýchlostné schopnosti závisia od (Kasa 2000, 2003, 2006): 

 dráhy a smeru pohybu, 

 časti tela: horné končatiny sú rýchlejšie ako dolné končatiny, 

 vonkajšieho odporu, 

 zložitosti a podmienok pohybu. 

 

Biologický základ rýchlostných schopností (Kasa, 2000, 2003): 

 kvalita nervových procesov, 

 zastúpenie glykolytických svalových vlákien, 

 úroveň pohybového systému, svalový tonus, 

 striedanie impulzov, 

 citlivosť receptorov, 

 veľkosť a druh podnetu, 

 množstvo ATP-CP vo svaloch, 

 koncentrácia. 

 

Diagnostika rýchlostných schopností (Čelikovský a kol. 1979, 1985; Kasa 2000, 2003, 2006;  

Sedláček, Cihová 2009; Zvonař, Duvač a kol. 2011; Šimonek 2015): 

 reakčná rýchlosť: reakciometer, 

 akčná-realizačná rýchlosť: beh 20, resp. 30 metrov letmo, beh na 50, 60, alebo 100 

metrov, rýchlostný člnkový beh 10 x 5 metrov, alebo 4 x 10 metrov, tapping rukou 

alebo nohou, Wingate test. 

 

Senzitívne obdobia rýchlostných schopností (Belej 2001): 

 všeobecná (bežecká):  9-13 rokov, 

 jednorázového pohybu: 9-13 rokov, 

 rýchlosť frekvencie:  7-14 rokov, 

 reakčná:   7-15 rokov. 
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3. 4 Pohyblivosť 

 

Ide o schopnosť vykonávať pohyby v určitom kĺbe v potrebnom rozsahu alebo v čo najväčšom 

rozsahu. Pri pohyblivosti sa najčastejšie sleduje veľkosť amplitúdy daného pohybu a vyjadruje 

sa v uhlových stupňoch pomocou rôznych prístrojov ako napr. goniometre (Kasa 2000, 2003). 

 

Delenie pohyblivostných schopností: 

 Aktívna pohyblivosť: znamená v podstate uvoľnenosť a prejavuje sa tak, že v určitom 

kĺbe dôjde k pohybu iba na základe vnútorných síl tých svalových skupín, ktoré sú 

bezprostredne viazané na príslušný kĺb. 

 Pasívna pohyblivosť: pri ktorej sa pohyb v danom kĺbe uskutoční pomocou vonkajších 

síl, napr. pomocou iného cvičenca, pevnej opory a pod. 

 Statická pohyblivosť: pohyb ukončený v polohe v maximálnom rozsahu vo výdrži 

pretrvá aspoň 2 sekundy. 

 

Pohyblivosť je determinovaná (Čelikovský a kol. 1979): 

 vekom, 

 pohlavím, 

 teplotou prostredia, 

 rozcvičením, 

 biologickým rytmom, 

 stavbou tela, kĺbového puzdra, 

 elasticitou svalov. 

 

Negatívne faktory ovplyvňujúce pohyblivosť: 

 psychické napätie: vypäté emócie, psychické napätie, nervozita, strach vedie k 

zvýšenému svalovému tonusu, 

 únava, 

 nízka teplota. 

 

 

Diagnostika (Čelikovský a kol. 1985; Kasa 2003, 2006; Sedláček, Cihová 2009; Šimonek, 

2015): 
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 predklon v sede, predklon v stoji na lavičke,  

 dotyk prstov za chrbtom, upažiť vzad, most, rotácia trupu, 

 goniometer (uhly). 

 

Rozvoj: 

 po rozcvičení, 

 na konci záťaže, 

 ráno (10:00 hod.) a popoludní (16:00 hod.), 

 každý deň (2x). 

 

Senzitívne obdobie pohyblivostných schopností (Belej 2001): 

 pohyblivosť: 9-13 rokov. 
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3. 5 Koordinačné schopnosti 

 

Koordinačné schopnosti vo vzťahu k pohybovým schopnostiam sú menej preskúmané. Príčiny 

je možné hľadať v zložitej štruktúre, absencii štandardizovaných diagnostických prostriedkov, 

nedostatku experimentálne overených prostriedkov a metód rozvoja a hodnotenia 

koordinačných schopností. Súčasná požiadavka o zvýšený záujem koordinačných schopností 

vychádza z potrieb praxe a teórie. 

Ide o schopnosti, ktoré umožňujú vykonávať pohybové činnosti podľa zadanej pohybovej 

úlohy tak, aby mali z hľadiska časovej, priestorovej a dynamickej štruktúry čo najúčinnejší 

priebeh a výsledok (Belej 2001). 

 

Ako miera koordinácie sa obvykle uvádzajú tieto praktické kritériá (Čelikovský a kol. 1974; 

Kasa 2000, 2003, 2006): 

 koordinačná zložitosť pohybovej činnosti, 

 presnosť vykonania pohybovej činnosti, 

 čas trvania pohybovej činnosti, 

 ekonomickosť pohybovej činnosti. 

 

Koordinačné schopnosti závisia najmä od (Kasa 2000, 2003, 2006): 

 procesov v CNS, 

 riadiacich a regulačných kôrových a podkôrových centier, 

 kvality receptorov a zmyslových orgánov, 

 kvality pohybovej sústavy, 

 pohyblivosti svalov, kĺbov, 

 zloženia tela, dĺžkových a šírkových parametrov tela. 

 

Význam koordinačných schopností: 

 urýchľujú a zefektívňujú proces osvojovania nových zručností, 

 priaznivo ovplyvňujú už skôr osvojené zručnosti, lebo prispievajú k ich stabilizovaniu 

a zjemňovaniu a hlavne k ich adekvátnemu využívaniu v konkrétnych situáciách, 

zabezpečujú efektivitu pri preučovaní, 

 spolu určujú stupeň využitia kondičných schopností. Umožňuje to napr. rytmická súhra 

pohybu paží a nôh pri plávaní kraulom a pod. 
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 ovplyvňujú estetické pocity, radosť a uspokojenie z pohybu. Dobre riadené, 

koordinované pohyby sú totiž plynulé, majú náležitý rozsah, dynamiku a rytmus – 

pôsobia harmonicky (Hirtz 2002). 

 

Delenie koordinačných schopností je na Slovensku podľa Raczka, Mynarskeho, Ljacha (1998) 

a v Českej republike podľa Měkotu, Novosada (2005). Toto rozdielne delenie koordinačných 

schopností uvádzame v tabuľke 3.3. Rozdiel je v tom, že v Slovenskej republike vyčleňujeme 

osem koordinačných schopností, pričom v Českej republike vyčleňujú „len“ sedem 

koordinačných pohybových schopností. V rámci ich delenia nie je zaradená frekvenčná 

schopnosť. 

 

Tabuľka 3.3 Delenie koordinačných schopností 

Koordinačná schopnosť Raczek, Mynarski, 

Ljach (1998) 

Měkota, Novosad 

(2005) 

1. Kinesteticko-diferenciačná   

2. Rovnováhová   

3. Orientačná   

4. Spájania pohybov   

5. Rytmická   

6. Prispôsobovania a prestavby pohybov   

7. Rýchlej reakcia   

8. Frekvenčná  jeden 

 

1. Kinesteticko-diferenciačná koordinačná schopnosť 

Schopnosti založené na rozlišovaní časových, priestorových a silových parametrov pohybu 

podľa zadanej pohybovej úlohy (Kasa 2000, 2003; Belej 2001; Starosta 2003; Belej, Junger 

a kol. 2006). Špecifickým aspektom tejto koordinačnej pohybovej schopnosti je pocit vody, 

lyže, či lopty. 

Schopnosť jemne rozlišovať a nastavovať silové, priestorové a časové parametre pohybového 

priebehu (Měkota, Novosad 2005). 

 

2. Rovnováhová koordinačná schopnosť 

Schopnosti udržať statickú polohu (statická koordinačná schopnosť), alebo korigovať 

vychýlenie pri pohybe (dynamická koordinačná schopnosť), alebo udržanie rovnováhy na 

vratkom predmete alebo s vratkým predmetom (balansovanie) (Kasa 2000, 2003; Belej 2001; 

Starosta 2003; Belej, Junger a kol. 2006). 
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Schopnosť udržať celé telo v stave rovnováhy, resp. rovnovážny stav obnovovať i pri 

hraničných rovnováhových pozíciách a meniacich sa podmienok. Delenie: statická 

rovnováhová schopnosť, dynamická rovnováhová schopnosť, balancovanie s predmetmi 

(Měkota, Novosad 2005). 

 

3. Orientačná koordinačná schopnosť 

Spočívajú v schopnosti určiť polohu tela alebo segmentu v priestore a čase, tzv. „timing“ 

(Kasa, 2000, 2003, Belej, 2001, Starosta, 2003, Belej, Junger a kol., 2006). 

Schopnosť určovať a meniť polohu a pohyb tela v priestore a čase, a to vzhľadom k 

definovanému akčnému poľu alebo pohybujúcemu sa objektu (Měkota, Novosad, 2005). 

 

4. Koordinačná schopnosť spájania pohybov 

Schopnosť spočíva v integrácii časových, priestorových, silových parametrov pohybu na 

základe pohybovej úlohy (Kasa 2000; Belej 2001; Starosta 2003; Belej, Junger a kol. 2006). 

Schopnosť navzájom spájať čiastkové pohyby tela (končatín, hlavy, trupu) do priestorového, 

časového a dynamicky zladeného pohybu, celkove zameraného na splnenie cieľa pohybovej 

úlohy (Měkota, Novosad 2005). 

 

5. Rytmická koordinačná schopnosť 

Schopnosť založená na zachytení, zapamätaní, znovu vytvorení a realizovaní vymedzenej 

časovo-dynamickej štruktúry cyklických, acyklických a kombinovaných pohybov (Kasa 2000, 

2003; Belej 2001; Starosta 2003; Belej, Junger a kol. 2006). 

Schopnosť postihnúť a motoricky vyjadriť rytmus daný z vonku alebo zo samotnej pohybovej 

činnosti. Člení sa na schopnosť rytmickej percepcie a schopnosť rytmickej realizácie (Měkota, 

Novosad 2005). 

 

6. Koordinačná schopnosť prispôsobovania a prestavby pohybov 

Schopnosť zameraná na usmernenie, prestavovanie a korigovanie pohybových programov v 

zmenených podmienkach. Zmeny môžu mať charakter očakávaný, alebo neočakávaný (Kasa 

2000; Belej 2001; Starosta 2003; Belej, Junger a kol. 2006). 

Schopnosť adaptovať či prebudovať pohybovú činnosť podľa meniacich sa podmienok 

(vnútorných alebo vonkajších), ktoré človek v priebehu pohybu vníma alebo predvída. 

Schopnosť prestavať pohybovú činnosť podľa meniaceho sa zadania (Měkota, Novosad 2005). 
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7. Koordinačná schopnosť rýchlej reakcie 

Čas od zadania signálu po ukončenie presne určeného pohybu: 

 priama: reakcia na jeden známy signál (štart v behu), 

 výberová: jeden podnet, viac možností riešenia, 

 komplexná: viac podnetov, viac možností riešenia (Kasa 2000; Belej 2001; Belej, 

Junger a kol. 2006). 

Schopnosť zahájiť (účelný) pohyb na daný (jednoduchý alebo zložitý) podnet v čo najkratšom 

čase. Indikátorom je reakčný čas (Měkota, Novosad 2005). 

 

8. Frekvenčná koordinačná schopnosť  

Ide o max. počet pohybov celého tela alebo jeho častí, bez časového obmedzenia (Kasa 2000; 

Belej 2001; Belej, Junger a kol. 2006). 

 

Senzitívne obdobia koordinačných schopností (Hirtz, 1982, Belej, 2001, Raczek et al., 1998 In: 

Ružbarská, Turek, 2007): 

 kinesteticko-diferenciačná:   6 - 14 rokov, 

 rovnováhová:     9 - 13 rokov, 

 orientačná:     6 – 16 rokov, 

 rytmická:     6 – 13 rokov, 

 prispôsobovania a prestavby pohybov: 8 – 12 rokov, 

 schopnosť rýchlej reakcie:   7 - 11 rokov. 

 

Vývin koordinačných schopností  

Podľa Hirtza (1982) dochádza k nasledovným prírastkom úrovne koordinačných schopností: 

 25% prírastkov do 8. roku života,   

 50% prírastkov do 10. roku života,   

 75% prírastkov do 12. roku života, 

 100% prírastkov do 16. roku života.   

 

 

 

 

Roth, Winter (2002) vymedzili päť vývinových fáz koordinačných schopností: 
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1. Fáza viac-menej lineárneho vzostupu (4 - 11/13 rokov) 

Pre predškolský a mladší školský vek je typický strmý vývojový vzostup úrovne 

pohybovej koordinácie. Jeho nástup dochádza väčšinou skôr ako u kondičných 

schopností. Vysvetľuje sa to tým, že vývinom nervovej sústavy a analyzátorov výrazne 

predbieha ostatné rastové a diferenciačné procesy. Zvyšuje sa koncentrácia 

a pozornosť, k rýchlemu pozitívnemu vývinu koordinačných schopností prispieva 

značná spontánna mobilita dieťaťa a priaznivé antropomotorické parametre. Koniec 

tohto obdobia (pred nástupom rastových zmien v puberte) býva často označovaný ako 

prvý vrchol motorického a najmä koordinačného rozvoja. 

2. Fáza instability a nového prispôsobenia (dievčatá: 11/12 - 12/13; chlapci 12/13 - 14/15 

rokov) 

Počas pubescencie sa tempo rozvoja koordinačných schopností výrazne spomaľuje, 

zastavuje a často dochádza k dočasnej regresii. Je to obdobie charakteristické 

koordinačnou nestabilitou v dôsledku prispôsobovania sa riadeniu novým telesným 

proporciám. Najmä u dievčat negatívne pôsobia vplyvy hormonálne a pokles 

spontánnej pohybovej aktivity. Navyše u oboch pohlaví pre psycho-sociálne premeny 

dochádza k zmenám v záujmoch a preferenciách. 

3. Fáza „plného“ prejavu, resp. kulminácie (dievčatá: 12/13 – 16/17; chlapci 14/15 – 

18/19 rokov) 

Počas adolescencie získava telesná stavba tela definitívnu podobu, procesy 

prispôsobovania sú ukončené, rovnako ako hormonálne zmeny, takže dochádza 

k pozitívnemu vývinu koordinačných schopností. Na základe výsledkov motorických 

testov, na konci obdobia býva dosahované celoživotné maximum koordinačných 

schopností podmienené výkonnosťou. Dostavuje sa druhý vrchol motorického rozvoja. 

Kulminácia teda nastáva skôr ako u kondičných schopností (silové schopnosti 

kulminujú prvé, vytrvalostné až v druhej polovici tretieho decénia).  

4. Fáza relatívneho udržania úrovne (16/19 - 30/35 rokov) 

Roky rannej dospelosti sú obdobím relatívneho udržania úrovne koordinačných 

schopností. Vnútorné predpoklady zvyčajne dosahujú konečnú úroveň a ešte 

nevykazujú výrazné involučné tendencie – tento stav je charakterizovaný ako plató. 

Koordinačnú úroveň (nivó) určuje druh, intenzita a objem pohybovej aktivity. 

5. Fáza pozvoľnej a následne ireverzibilnej involúcie (od 35 rokov) 

Involučné trendy nastupujú už od 35-45 rokov a zosilňujú vo veku 45-60/65 rokov 

a výrazné sú od 60/65 rokov. V starobe je pokles koordinačných schopností spôsobený 
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procesmi starnutia všetkých orgánov a tkanív, klesajúcou elasticitou aktívneho 

a pasívneho pohybového aparátu a obmedzenou plasticitou nervových procesov, ktorá 

znižuje schopnosť plynulého príjmu a prepracovania informácii. Znížená kvalita 

pohybovej regulácie sa prejavuje pomalosťou, hranatosťou, stereotypičnosťou 

a zhoršenou rytmičnosťou pohybového prejavu. Aj napriek tomu, v tomto veku je 

reálna možnosť exogénneho ovplyvnenia v zmysle obmedzenia regresie a jeho 

časového posunutia. 

 

Vzťah koordinačných schopností a motorickej docility 

Vzťah motorickej docility (viď podkapitolu 4.1) a koordinačných schopností vo vývine 10., 

14., 17. a 20. ročnej školskej populácie uvádzajú autori Belej, Junger a kol. (2006). Dynamika 

vývinu koordinačných schopností a motorickej docility (až na pokles dievčat v 14. roku) má 

podobný trend vývinu. To potvrdzuje oprávnenosť tvrdení, že motorická docilita je 

koncentrovanou schopnosťou viacerých koordinačných schopností a predpokladom presného 

a rýchleho osvojovania si pohybových činností (obr. 3.1).  

 

 

Obr. 3.1 Dynamika vývinu koordinačných schopností a motorickej docility 10, 14, 17 a 20 

ročnej školskej populácie (Belej, Junger a kol. 2006) 
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Pri diagnostike koordinačných schopností používame nasledovné kritériá (Čelikovský a kol. 

1979; Kasa 2000): 

 zložitosť pohybu, 

 presnosť pohybu, 

 rýchlosť pohybu, 

 prispôsobivosť pohybu, 

 učenlivosť pohybu. 

 

Diagnostika koordinačných schopností (Kasa 2003, 2006; Belej, Junger a kol. 2006; Sedláček, 

Cihová 2009; Šimonek, 2015): 

 Testy koordinačných schopností: vertikálny skok s rotáciou, preskoky, hod alebo skok 

na cieľ, zostava s tyčou, behy s kotúľom, či zmenami smeru, kotúľanie troch lôpt, 

striedanie lôpt, obiehanie mét, vyhadzovanie a chytanie lopty v ľahu, žonglovanie 

s troma loptami a pod. 

 Testy kinesteticko-diferenciačnej schopnosti: zachytávanie zavesenej loptičky, odhad 

vzdialenosti 50 cm, resp. 25 cm, odhad priestoru, odhad krokov – pravá noha, resp. 

ľavá noha, skok do diaľky znožmo na presnosť – 50 % z maxima, odhad času 5, resp. 

10 sekúnd pomocou stopiek, odhad polovice času a pod. 

 Testy rytmickej schopnosti: nerytmické bubnovanie, bubnovanie rukami a nohami, 

preskakovanie švihadla, zosúladenie skipingových krokov s údermi metronómu. 

 Testy rovnováhy: plameniak, výdrž v stoji na jednej nohe na zemi so zavretými očami, 

výdrž v stoji na jednej nohe na kladine s otvorenými očami, chôdza po kladine, 

balansovanie na pohyblivej doske. 

 Testy koordinačnej schopnosti spájania pohybov: tri kotúle vpred, celostný motorický 

test (CMT), beh po osmičkovej dráhe s dvoma kotúľmi vpred, beh s kotúľom. 

 

Prístupy k diagnostike koordinačných schopností 

Podľa Měkotu, Novosada (2005) diagnostika koordinačných schopností je zložitejšia ako 

diagnostika kondičných schopností z dvoch principiálnych dôvodov: 

1. Jemnejšia diagnostika sa zakladá na kvantifikácii prostredníctvom merania, testovania. 

Existencia určitého kvantitatívneho aspektu je však predpokladom merania 

akéhokoľvek javu. Objekt môže byť veľký alebo väčší, teplý alebo teplejší, ale keď je 
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drevený nemôže byť drevenejší. Tu kvantitatívny aspekt chýba. Koordinačné 

schopnosti majú pravdepodobne slabší kvantitatívny aspekt ako schopnosti kondičné. 

2. Koordinačné schopnosti pôsobia v komplexoch a samotné sú veľmi komplexné. 

Komplexita testu väčšia ako 1 (zistená pri faktorovej analýze) znamená, že test má 

významne záťaže vo viacerých faktoroch, postihuje viac ako jednu schopnosť. To nie 

je nevhodné, ak jeden test postihuje viac koordinačných schopností. Horšie je, keď 

napr. rovnováhový test má vysokú sekundárnu záťaž vo faktore statickej sily, je 

podmienený kondične. Dôsledkom veľkej komplexnosti jednotlivej schopnosti je fakt, 

že zvolený test ju nepostihne v celej šírke, v testovom výsledku sa odrazí len niektorá 

jej komponenta, či komponenty. 

 

Vzhľadom na zložitosť koordinačných schopností nie sú doposiaľ vypracované objektívne, 

unifikované diagnostické prostriedky (motorické testy, metódy diagnostiky koordinačných 

schopností). Testovaním koordinačných schopností sa zaoberá športová metrológia. V 

populačných výskumoch sa používajú motorické testy a posudzovacie škály. V 

experimentálnych výskumoch laboratórne metódy. 

 

Laboratórne a terénne testy koordinačných schopností 

1. Laboratórne prístrojové testy: laboratórium poskytuje štandardizované podmienky 

a umožňuje využívať počítačovo zabezpečované systémy s vysokým stupňom 

presnosti a automatičnosti merania. 

2. Terénne motorické testy: vyvíjajú sa niekoľko desaťročí, ale len niektoré boli 

štandardizované. Tieto testy sú vykonateľné v prirodzenom prostredí (telocvičňa, 

ihrisko), potrebné zariadenie je bežne dostupné. Testovať môže zaškolený 

telovýchovný pedagóg za eventuálnej spolupráce samotných probandov. Citlivosť 

a presnosť merania je samozrejme obmedzená, niektoré testy majú skôr charakter 

„kontrolných cvičení“. Jednotlivé testy sa môžu združovať do homogénnych či 

heterogénnych testových batérii alebo sa môžu stať súčasťou batérie testov zdatnosti. 

 

 

  


