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4 Pohybové zručnosti a pohybové návyky 
 

4. 1 Pohybové zručnosti 

 

Predmetom nášho záujmu sú tie zručnosti, ktorých podstatou je motorický komponent. 

Sekvencia jednotlivých komponentov v pohybových zručnostiach je podľa Beleja (2001) 

takáto: 

• percepčný komponent (senzorické vnímanie), 

• intelektový komponent (zhodnotenie, nájdenie riešenia), 

• translačný komponent (prenos signálov), 

• efektorný komponent – motorický (vlastná pohybová činnosť). 

 

Zhodujeme sa s názorom Rychteckého (1995), že pojmom „zručnosť“ môžeme označiť iba taký 

pohybový prejav, v ktorom sa demonštruje určitá úroveň kvality a kvantity kinematických 

a dynamických parametrov (forma a obsah) pohybu. Pohybové zručnosti zaraďujeme medzi 

pohybové skúsenosti, ktoré tvoria medzičlánok medzi pohybovou činnosťou a pohybovými 

schopnosťami (Kasa 2000). 

 

Pohybové zručnosti sú učením a opakovaním získané špecifické spôsobilosti (predpoklady) 

vykonávať pohybovú činnosť správne, rýchlo, úsporne, vhodným spôsobom v zmenených 

podmienkach alebo v novej činnosti pri zvýšenej účasti vedomia (Belej 2001; Měkota, Cuburek 

2007). 

 

Pohybové zručnosti sú jedným z druhov zručností človeka, ktoré zabezpečujú pohybové úlohy. 

Ďalšie druhy zručností sú (Čelikovský a kol. 1979; Kasa 2000, 2003, 2006): 

 senzorické zručnosti: zabezpečujú vnímanie, 

 rozumové zručnosti: zabezpečujú vnímanie, 

 sociálne zručnosti: prejavujú sa v interakcii medzi ľuďmi. 

 

Za hlavné znaky pohybových zručností môžeme považovať tieto štyri (Čelikovský a kol. 1985; 

Kasa 2000, 2003, 2006; Měkota, Cuburek 2007): 

• spojenie čiastkových pohybov v jeden celok, v ktorom sa automatizované pohybové 

celky voľne spájajú, 
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• odstránenie zbytočných pohybov a svalového napätia, 

• optimalizácia priestorových a časových parametrov pohybu, 

• zmenšovanie zrakovej a zvýšenie pohybovej kontroly (cez proprioreceptory), 

• premenlivosť pohybovej činnosti pri zmene podmienok. 

 

Technika športového pohybu sa vzťahuje na čo najracionálnejšie vykonanie konkrétnej 

pohybovej úlohy, podľa určitých biomechanických zákonitostí a platných pravidiel. Model 

techniky predstavuje relatívne ustálený diapazón dynamických a kinematických parametrov 

pohybu. Pohybové zručnosti vo vzťahu k technike predstavujú variabilnejšiu, všeobecnejšiu 

a komplexnejšiu spôsobilosť dispozičnej povahy, ktorú môžeme uplatniť v zmenených 

podmienkach alebo aj v novej pohybovej činnosti. 

 

Starosta (1989) uvádza štyri druhy, resp. etapy techniky: 

• elementárna technika (základná štruktúra pohybu, najmä formy), 

• štandardná technika (zvládnutie techniky podľa „vzorca“ aj obsah pohybu), 

• individuálna technika (prispôsobenie techniky individuálnym zvláštnostiam športovca, 

štýl). 

• majstrovská technika (takmer totožná s ideálom, modelom techniky). 

 

Štruktúra pohybových zručností 

Poznáme niekoľko prístupov ku klasifikácii s rôznou voľbou klasifikačných kritérií. Za 

východiskové a najviac prezentované v rôznych modifikáciách je možno považovať delenie 

pohybových zručností Poultonom (1957). Jeho klasifikácia vychádza zo vzťahu k podnetu 

a prostrediu. 

 

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

vyžadujú čo najpresnejšie, stereotypné vykonanie (automatizované, návykové). Snaha je čo 

najviac sa priblížiť ideálnemu modelu pohybovej štruktúry (vzoru), tzn. minimalizovať 

variabilitu kinematických a dynamických parametrov zručností. Ako príklad je možné uviesť 

gymnastické, či atletické zručnosti, skoky do vody, streľbu trestných hodov v basketbale a pod. 

Otvorené zručnosti: podnety z prostredia sú značne variabilné, permanentné a ťažko 

predvídateľné. Tieto aktuálne podnety si vyžadujú pohotové prispôsobenie pohybových 

zručností z hľadiska časových, priestorových a silových parametrov. Dôležitú úlohu tu zohráva 



38 
 

anticipácia, široký zásobník naučených pohybových zručností a transferové procesy. Ako 

príklad je možné uviesť športové hry, či úpolové športy. 

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

sú to maximálne prejavy pohybových schopností, ktoré ich zabezpečujú, pričom tvarová, 

vonkajšia (kinematická stránka) nebýva zložitá. Ich prejavy bývajú jednorázové. Ako príklad 

je možné uviesť vzpieranie, vrh guľou, skok do výšky a pod. 

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

Nároky na úroveň kondičných schopností sú pomerne malé, ale vyššie sú nároky na špecifické 

koordinačné schopnosti, ktoré ich zabezpečujú. Ako príklad je možné uviesť rôzne druhy 

športovej streľby, hádzanie šípok a pod. (Belej 2001; Měkota, Cuburek 2007). 

Na toto členenie nadväzujú ďalší autori, medzi nimi aj Holding (1989). Jeho členenie sa 

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

 

 

Obrázok 4.1 Schéma klasifikácie pohybových zručností podľa Holdinga (1989, In: Belej 

2001) 
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Z iného pohľadu, podľa druhu pohybovej činnosti, delí pohybové zručnosti Měkota (1980) na 

základné, pracovné, športové a iné. Športové potom delí podľa druhu športu na: gymnastické, 

herné, plavecké, lyžiarske, atletické a pod. 

• Základné sú pre život nevyhnutné a osvojujú si ich všetci ľudia už v rannom detstve 

(lezenie, šplhanie, chôdza, beh, skok, hod a ďalšie lokomočné pohyby). 

• Pracovné súvisia s vykonávanou profesiou (remeselné, umelecké a iné). 

• Športové osvojujú sa len výberové a disponujú nimi len určití jedinci, resp. skupina 

ľudí, ktorí v nich dosahujú rôznu úroveň. Choutka (1976, 1982) chápe športové 

zručnosti ako vyššiu kvalitu pohybových zručností. Vďaka vyššej výkonovej motivácii 

a presným úlohám, vymedzenými pravidlami, sa športová zručnosť prejavuje 

niektorými špecifickými zvláštnosťami. Za rozhodujúci komponent športových 

zručností sa považuje senzomotorický komponent, ktorý vytvára pohybový 

potencionálny základ. Ďalej je to psychický  (intelektuálny) komponent, vytvárajúci 

súhrn procesov súvisiacich s obsahom športovej zručnosti ako celku. Napokon sociálne 

interakčné komponenty, majúce význam najmä v športových hrách (Belej 2001). 

 

Podľa Rychteckého (1995) existuje toľko delení pohybových zručností, koľko je možné 

stanoviť klasifikačných kritérií. Každá klasifikácia odkrýva ďalšie rozdiely v zručnostiach, 

nárokoch na ich prevedenie, ale aj v spôsoboch, stratégiách ich efektívneho nácviku. 

 

Tabuľka 4.1 Klasifikácia pohybových zručností (Rychtecký 1995) 

 Kritérium Pohybové zručnosti 

1. Účasť zmyslov, nervosvalového systému a výsledku  
a) percepčné 

b) motorické 

2. Dominancia vstupu a výstupu 

a) výstupne - dominantné 

b) vstupne - dominantné 

c) kognitívne 

3. Časový vzťah k podnetu a reakcii 

a) diskrétne 

b) sériové 

c) kontinuálne 

4. Vzťah k podnetu a prostrediu 
a) zatvorené 

b) otvorené 

5. Rozmer a presnosť 
a) hrubé 

b) jemné 

6. Princíp novosti 
a) známe 

b) neznáme  

 

Vzájomný vzťah pohybových schopností a pohybových zručností  
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Ide o veľmi úzko súvisiace kategórie pohybových predpokladov. Pohybové schopnosti sú 

predpoklady na osvojenie zručností a osvojovaním pohybových zručností sa zase rozvíjajú 

pohybové schopnosti. Pohybové schopnosti sú súčasťou pohybových zručností a preto aj 

rozvoj pohybových schopností by sa mal realizovať len v súlade s rozvojom pohybových 

zručností.  

Pohybové schopnosti sú čiastočne geneticky podmienené, naproti tomu pohybové zručnosti sú 

naučené, nacvičené, či osvojené pohybové predpoklady. Rozdiel medzi schopnosťami 

a zručnosťami je v úrovni všeobecnosti týchto dispozícií. Schopnosti sú všeobecné a zručnosti 

špeciálne predpoklady pre pohybovú činnosť. Ďalším rozdielom je, že osvojovanie zručností 

prebieha rýchlejšie ako rozvoj schopností. Schopnosti sú trvalejšie, naproti tomu zručnosti sú 

premenlivejšie, menej trvalé (Stráňai, Kasa 1977; Čelikovský a kol. 1979; Kasa 2000, 2003; 

Zvonař, Duvač a kol. 2011). 

 

Tabuľka 4. 2 Porovnanie a rozlíšenie pohybových schopností a pohybových zručností (Měkota, 

Novosad 2005) 

Vymedzenie Pohybová schopnosť Pohybová zručnosť 

Čiastočne geneticky podmienený 

(všeobecný) predpoklad 

Učením získaná (špecifická) 

pohotovosť k 

- pohybovej činnosti (riešenie pohybovej úlohy) 

- potencionálna dispozícia k efektívnemu vykonávaniu činnosti 

a dosahovaniu výkonu 

Rozlíšenie - dotýka sa rozsahu kapacity 

- čiastočne vrodená 

- generalizovaná 

- relatívne stabilná a trvalá 

- základom mnohých rôznych zručností 

a činností 

- obmedzený počet 

- dotýka sa využitia kapacity 

- vytvorená praxou 

- úlohovo špecifická 

- ľahšie modifikovateľná 

praxou 

- závislá na niekoľkých 

schopnostiach 

- neobmedzený počet 

Príklady silové schopnosti, rovnováhové... smeč, viesť auto 

Základné rozdelenie kondičné-koordinačné otvorené - zatvorené 

Procesy rozvoja tréning 

(telesná prírpava) 

nácvik, výcvik 

(technická príprava) 

Cudzojazyčné 

ekvivalenty 

ability, Fähigkeit, sposobnosť, 

schopnosť 

Skill, Fertigkeit, umenie, 

zručnosť 

 

 

Motorická docilita (motorická učenlivosť) 

V súčasnosti sa podľa Beleja, Jungera a kol. (2006) motorická docilita najčastejšie 

charakterizuje ako ľahkosť, s akou sa jedinec učí novým pohybom. Pod ľahkosťou sa 

vysvetľuje presnosť, rýchlosť, aj stálosť osvojovaných zručností v procese motorického 
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učenia. Na základe toho je možné motorickú docilitu považovať za schopnostný predpoklad 

k motorickému učeniu. Zároveň ovplyvňuje aj proces presnosti, rýchlosti, ako aj výsledok 

stálosti osvojenej zručnosti. Měkota, Blahuš (1983) považujú motorickú učenlivosť za príčinu 

individuálnych rozdielov vo výsledkoch motorického učenia týkajúcich sa množstva, rýchlosti 

a kvality naučenej pohybovej činnosti. Hirtz (1982) zaraďuje motorickú učenlivosť do 

najvyššieho radu medzi cieľové veličiny koordinačno-motorickej spôsobilosti riadenia 

a prispôsobovania pohybov. Belej, Junger a kol. (2006) považujú motorickú docilitu do určitej 

miery za geneticky podmienený predpoklad (ľahký, na prvý pokus rytmický prejav tanečníka, 

krasokorčuliara, modernej gymnastky, narábanie s loptou v športových hrách a pod.). Podľa 

spomínaných autorov sa dá motorickým učením a tréningom rozvíjať. Zároveň ju 

charakterizovali ako potencionálny, psychomotoricko-kooridnačno schopnostný predpoklad 

na osvojovanie si novej pohybovej činnosti. Tento schopnostný predpoklad ovplyvňuje 

celkový proces motorického učenia (presnosť, rýchlosť) i výsledok (stálosť 

i reprodukovateľnosť, prispôsobivosť osvojených zručností). Motorická docilita je 

pravdepodobne ovplyvňovaná aj ďalšími schopnosťami ako sú pamäť, predstavy, pozornosť, 

anticipácia, kreativita. Podľa Beleja, Jungera a kol. (2006) je možné, že motorická docilita je 

ovplyvňovaná aj pohybovou skúsenosťou, pohlavím a vekom. Môže byť identifikátorom 

pohybového nadania i celkovej motorickej inteligencie.  

 

Diagnostika pohybových zručností 

Vzhľadom na ich zložitú štruktúrovanosť, variabilnosť, špecifickosť je diagnostika 

pohybových zručností pomerne zložitý proces. Diagnostikou pohybových zručností sledujeme 

najmä stupeň ich osvojenia, ktorý vzťahujeme, porovnávame s vykonštruovaným vzorom, 

modelom. Zisťovanie a hodnotenie pohybových zručností je založené na nepriamom, tzv. 

asociatívnom meraní (pomocou motorických testov), priamom na základe pozorovania 

(odborné posudzovanie) alebo pomocou meracej techniky (Kasa 2003). 

 

Motorické testy: ich obsahom sú jednoduché, elementárne zručnosti (hod, kop, dribling, 

atletické, plavecké a iné). Zisťuje sa počet správne vykonaných cyklov, resp. pokusov za určitý 

čas. 

Odborné posudzovanie (posudzovacie škály): realizuje sa na základe pozorovania pohybových 

prejavov vcelku, najčastejšie ide o komplex alebo reťazec elementárnych pohybových 

zručností (celkový herný prejav, zostavy v gymnastike, krasokorčuľovaní a pod.). Hodnotí sa 

presnosť, obtiažnosť, rytmickosť, tempo, estetický dojem a pod. Podmienkou sú minimálne 
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traja posudzovatelia (examinátori). Samotný proces sa skladá z troch etáp: pozorovanie, 

odborné posudzovanie a rozhodovanie. 

Diagnostika pomocou meracej techniky: týmito metódami sa dajú sledovať štruktúry 

jednotlivých pohybových zručností.  

 

Motorické testy na zisťovanie pohybových zručností (Čelikovský a kol. 1985; Kasa 2003, 

2006): 

 opakované hádzanie a chytanie lopty, opakované odbíjanie,  

 prihrávky na presnosť, prípadne na rýchlosť a presnosť, prihrávanie o stenu na čas,  

 trestné hody, streľba vo výskoku, opakovaná streľba na kôš spod koša za 30 sekúnd, 

streľba po driblingu, 

 dribling okolo štyroch, resp. šiestich mét, dribling na 30 metrov,  

 žonglovanie s loptou nohami, prípadne jednou nohou, žonglovanie hlavou,  

 kop na vzdialenosť, kop do diaľky, 

 umiestnené volejbalové podanie a pod. 

 

Senzitívne obdobia zručností a návykov – technika (Belej, 2001): 

 gymnastické: 7-13 rokov, 

 plavecké: 7-13 rokov, 

 atletické: 8-13 rokov, 

 herné:  8-14 rokov, 

 zápasnícke: 9-13 rokov, 

 lyžiarske: 8-14 rokov, 

 korčuliarske: 7-13 rokov. 

 

4. 2 Pohybový návyk 

 

Pohybový návyk je učením získaná špecifická spôsobilosť vykonávať činnosť presne, rýchlo, 

úsporne v stálych podmienkach automaticky zväčša bez účasti vedomia. 

V motorickom učení pri viacnásobnom opakovaní určitej pohybovej činnosti v relatívne 

nezmenenom slede a nezmenených podmienkach dochádza k ich podvedomému 

automatizovanému vykonávaniu, čo nazývame pohybový návyk. 
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Väčšina našich autorov zastáva názor, že v každej pohybovej činnosti, vzhľadom na jej 

charakter, sú adekvátne zastúpené prvky, operácie vzťahujúce sa na automatizmus (návyk, 

zvyk, stereotyp, zatvorená zručnosť a pod.), ako aj plasticitu (otvorená zručnosť, pohybové 

riešenie problému, tvorivosť a pod.) (Belej 2001). 

 

Na diagnostiku pohybových návykov je v prevažnej miere možné použiť motorické testy, 

určené na identifikáciu elementárnych pohybových zručností. 

 

  


