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5 Pohybové prejavy 
 

5. 1 Telesné cvičenia  

 

Pohybové prejavy človeka v športe majú odborný názov telesné cvičenia. Ide o špecializované 

pohyby zamerané na zdravie, telesné a pohybové zdokonaľovanie človeka. Tieto pohyby sú 

vykonávané zámerne s cieľom rozvoja pohybových schopností a zručností (Kasa 2000; 

Zvonař, Duvač a kol. 2011).  

Telesné cvičenia sú základné (hlavné a špecifické) prostriedky všetkých druhov 

telovýchovného procesu, ktoré za určitých podmienok ovplyvňujú stav organizmu i celú 

osobnosť človeka (Čelikovský a kol. 1985; Kasa 2000; Zvonař, Duvač a kol. 2011). Podľa 

Měkotu, Cubureka (2007) sú telesné cvičenia pohybové činnosti realizované zámerne s cieľom 

najmä fyzického zdokonaľovania človeka. Sú to typické pohybové celky, ktoré za určitých 

podmienok ovplyvňujú stav a funkciu ľudského organizmu. 

 

Telesné cvičenia predstavujú podnet, ktorý v organizme následne vyvoláva zmeny, či rôzne 

efekty: 

• okamžitý pohybový efekt: pri prerušení mizne, 

• následný efekt: pôsobí určitý čas, 

• adaptačný efekt: zachovanie následných efektov – adaptácia (príkladom môže byť tzv. 

superkompenzácia). 

 

Podľa Čelikovského a kol. (1985), Měkotu, Cubureka (2007) musí byť podnet vyvolaný 

telesným cvičením nadprahový, aby mohlo k nejakým zmenám dôjsť. Veľkosť zaťaženia je 

v rozhodujúcej miere určená: 

 objemom: kvantitatívna stránka telesných cvičení (dĺžka, či počet opakovaní), 

 intenzitou: stupeň vynakladaného úsilia (napr. stredná 50-70 % z maxima), 

 koordinačná zložitosť: súvisí so stupňom obtiažnosti a úrovňou koncentrácie 

pozornosti, 

 psychická náročnosť. 
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Existujú doplňujúce činitele, resp. prostriedky k telesným cvičeniam (Kasa 2000): 

 prírodné činitele, ako napr. slnko, voda, vzduch. Tieto môžu zvyšovať alebo aj 

znižovať výkonnosť, zdatnosť, či zdravie, 

 hygienické faktory, ako napr. práca, spánok, strava, odev.  

Telesné cvičenia a doplňujúce činitele umožňujú plniť všetky úlohy športu, akými je školská 

telesná a športová výchova, šport pre všetkých, rekreačná telesná výchova, výkonnostný, resp. 

vrcholový šport, či zdravotná telesná výchova. 

 

V športovej antropomotorike rozoznávame tri stránky telesných cvičení (Čelikovský 1979; 

Čelikovský a kol. 1985; Kasa 2000; Zvonař, Duvač a kol. 2011; Měkota, Cuburek 2007): 

1. Štrukturálna – tvarová: vzťahy medzi jednotlivými prvkami pohybu človeka. 

2. Procesuálna – dejová, vývojová: opakovanie, či frekvencia telesných cvičení v čase, 

ktoré vedie k zmenám v organizme človeka. Je úzko spojená s motorickým učením.  

3. Finálna – výsledná, výkonová: výsledky vychádzajúce zo štrukturálnej a procesuálnej 

stránky. V antropomotorike finálnu stránku telesných cvičení vzťahujeme k výkonu 

a výkonnosti. 

 

Štrukturálna – tvarová stránka telesných cvičení 

Telesné cvičenia delíme podľa opakovania sa pohybovej štruktúry. Na základe toho 

rozoznávame tri skupiny telesných cvičení: 

a) cyklické: pravidelné a plynulé opakovanie pohybovej štruktúry. Štruktúra u cyklických 

pohybov sa delí do dvoch fáz: hlavná a medzifáza, 

b) acyklické: nedochádza k opakovaniu pohybovej štruktúry. Štruktúra u acyklických 

pohybov sa delí do troch fáz: prípravná, hlavná a záverečná, resp. doznievajúca. 

c) kombinované: spájanie cyklických a acyklických pohybov. 

 

Procesuálna – dejová, vývojová stránka telesných cvičení 

Telesné cvičenia sa opakujú v čase. Opakovateľnosť sa viaže na intenzitu, objem a zložitosť 

telesných cvičení. Procesuálna stránka telesných cvičení je úzko spojená s motorickým 

učením: 

a) všeobecné predpoklady procesuálnej stránky telesných cvičení sú pohybové vlastnosti, 

schopnosti a zručnosti, 
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b) ďalším všeobecne platným predpokladom procesuálnej stránky je interakcia so 

spoločenským prostredím a reč. Príkladom môže byť vzťah tréner – športovec, 

c) aktivita cvičiaceho je predpoklad pre zmenu v úrovni pohybovej výkonnosti, či 

zdatnosti. 

Finálna stránka telesných cvičení, teda pohybový výsledok je závislý na procesuálnej stránke 

telesných cvičení a táto je výrazne závislá na pohybových schopnostiach a zručnostiach. 

Motorické učenie je proces komplexný, ktorý charakterizuje dva aspekty interferenciu 

a transfer.  

 

Finálna – výsledná, výkonová stránka telesných cvičení 

Pod finálnou stránku telesných cvičení chápeme výsledky telesných cvičení. Finálnu stránku 

telesných cvičení vyjadrujeme prostredníctvom pohybového výkonu, či pohybovej výkonnosti. 

Pohybový výkon je jednak proces, jednak výsledok pohybovej činnosti. Pohybový výkon je 

teda miera realizácie pohybovej úlohy. Pohybová výkonnosť je určitý stav pripravenosti 

človeka opakovať výkon v určitej dobe. 

 

5. 2 Vývoj telesných cvičení 

 

Podľa Měkotu, Cubureka (2007) telesné cvičenia vznikli niekedy ku koncu paleolitu a vyvíjali 

sa na základe troch dôvodov. Bola to činnosť pracovná, bojová a kultová (obrady). Neskôr 

v staroveku pribudla forma súťaženia. Samotné pracovné, bojové a kultové činnosti nie je 

možné považovať za telesné cvičenia. Tými sa stávajú v momente, ak sa vydelia ako 

uvedomelá “kultúrna“ činnosť. Vznik a vývoj telesných cvičení posudzujeme podľa týchto 5 

kritérií (Čelikovský, a kol. 1979; Čelikovský a kol. 1985; Komeštík 2005; Měkota, Cuburek 

2007): 

• Totožnosť (identita): cvičenia, ktoré boli takmer bezo zmien prevzaté z pôvodných 

loveckých, či bojových činností. Ide napr. o chôdzu, beh, šplh, hod oštepom.   

• Úprava (štylizácia): modifikácia pôvodných činností. Príkladom môže byť dnešný skok 

o žrdi, úpoly, prekážkový beh.  

• Artizácia: prispôsobenie pôvodného cvičenia s ohľadom na estetické nároky. 

Príkladom môže byť korčuľovanie a krasokorčuľovanie. 

• Racionalizácia: znamená racionálnu úpravu pre jednoznačný špecifický účel. 

Príkladom môže byť liečebná gymnastika. 
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• Objavovanie (heurizácia): tvorba nových telesných cvičení s originálnou štrukturálnou 

a procesuálnou zložkou. Príkladom môžu byť nové športy, či športové disciplíny. 

 

5. 3 Klasifikácia a systematika telesných cvičení 

 

Telesné cvičenia človeka je možné deliť rôznym spôsobom. Z hľadiska antropomotoriky je 

vhodné ich deliť podľa vonkajšej a vnútornej štruktúry. Podľa vonkajšej štruktúry môžeme 

pohyby rozdeliť nasledovne (Kasa 2000; Zvonař, Duvač a kol. 2011): 

1. pohybové elementy (prvky): ide o pohyby v jednom pohybovom článku (ohnutie, 

vystretie, rotácia a pod.), 

2. pohybové akty (činy, úkony): vznikajú z pohybových prvkov (predklon, záklon, vis 

a pod.), 

3. pohybové deje: vznikajú kombináciou pohybových aktov do väčších celkov (chôdza, 

beh, plávanie), 

4. pohybové činnosti: forma pohybových dejov, kde hlavnú úlohu zohráva zámer 

uskutočniť určitú činnosť (nie behať, ale prebehnúť určitú vzdialenosť), 

5. pohybové správanie: najzložitejšia forma pohybu, v ktorej cieľ prevláda nad formou. 

 

Každá forma pohybu má aj svoju vnútornú štruktúru (Kasa 2000; Zvonař, Duvač a kol. 2011): 

1. pohyby celého tela alebo jeho častí, sú to priestorové a časové zmeny pohybu človeka, 

2. makroskopické pohyby sú vlastne pohyby svalov, ktoré vznikajú pri ich kontrakcii, 

3. mikroskopické pohyby svalových vlákien a tkaniva, 

4. molekulárne pohyby sú vnútorné chemické pohyby molekúl, 

5. submolekulárne pohyby, kde zaraďujeme pohyby elektrónov a fotónov. 

 

5. 4 Kvalitatívne znaky telesných cvičení 

 

Medzi kvalitatívne znaky pohybu patria dva celostné kvalitatívne znaky: ekonomickosť 

a harmónia pohybu. Tieto znaky sa skladajú z viacerých čiastkových kvalitatívnych znakov, 

ktoré sa dajú zistiť pri podrobnejšej analýze pohybu. Podľa Čelikovského a kol (1974), 

Stráňaia, Kasu (1977), Kasu (2000), Zvonařa, Duvača (2011) sem patria: 

 rytmus pohybu, 

 plynulosť pohybu, 
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 presnosť pohybu, 

 šírenie pohybu z jednej časti tela na druhú, 

 pružnosť pohybu, 

 ekonomickosť a harmónia pohybu, 

 technika pohybových činností.  

 

Mechanické charakteristiky pohybovej činnosti 

Efekt telesných cvičení závisí aj od mechanických charakteristík jednotlivých pohybov. 

Rozlišujeme priestorové, priestorovo-časové, časové a dynamické charakteristiky štruktúry 

pohybov. 

 

K priestorovým charakteristikám patria: 

 poloha tela a jeho častí, 

 smer pohybov,  

 rozsah pohybov. 

Výber správnej polohy tela a jeho časti má prirodzený význam pre efektívnosť telesného 

cvičenia.  

 

Priestorové - časové charakteristiky určujú charakter premiestnenia tela a jeho časti 

v priestore, rýchlosť, zrýchlenie a spomalenie. 

 

K časovým charakteristikám patria: 

 trvanie pohybu, 

 tempo pohybu, 

 a do značnej miery aj rytmus pohybu.  

 

Dynamické charakteristiky odrážajú vzťah vnútorných a vonkajších síl v procese pohybu. 

Hlavnou vnútornou silou je sila svalového napätia.  

 

 

  


