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6 Pohybový, športový výkon a výkonnosť 

 

6. 1 Pohybový a športový výkon 

 

Všeobecne môže byť výkon charakterizovaný ako výsledok určitej činnosti v danom čase 

a podmienkach. Činnosti a teda výkony sú rôzne. Predmetom nášho záujmu je činnosť 

pohybová, prostredníctvom ktorej plníme pohybové úlohy. Pre potreby antropomotoriky 

definujeme pohybový výkon ako mieru realizácie určitej pohybovej úlohy. Pohybový výkon je 

jednotou prevedenia a výsledku pohybovej činnosti (Čelikovský 1979; Čelikovský a kol. 1985; 

Kasa 2000; Měkota, Cuburek 2007). 

 

Výrazom výkonu je spravidla výsledok určený nejakým kvantitatívnym alebo 

kvázikvantitatívnym postupom. Väčšinu pohybových výkonov môžeme merať a výsledky 

vyjadrovať vo fyzikálnych jednotkách (sekundách, či centimetroch). Je možné ich 

kvantifikovať aj počtom opakovaní cvičení, počtom zásahov terča, počtom chýb a pod. 

V niektorých športoch výkony posudzujú rozhodcovia. Svoje hodnotenia umiestňujú na 

zvolenej škále, vyjadrujú ich počtom bodov, čo je v podstate škálovanie.  Pohybové činnosti 

a teda aj výkony sú špecifické. Žiadúce je preto vždy ich upresnenie, napr. v zmysle bežecký, 

plavecký, či skokanský výkon. Pohybové výkony často figurujú ako indikátory pri testovaní 

schopností a zručností. V súvislosti s 24 hodinovou periodicitou mnohých fyziologických 

funkcií sa mierne menia i pohybové výkony počas dňa. Dopoludňajší vrchol je okolo 11:00 

hod. a popoludňajší okolo 16:00 hod. (Čelikovský 1979; Čelikovský a kol. 1985; Měkota, 

Cuburek 2007). 

 

Športový výkon je špecifickým typom pohybového výkonu. Na rozdiel od výkonov, ktoré pri 

každodennej činnosti i pri cvičení pre zdravie sa pohybujú okolo optima, športovci sa pri 

súťažení usilujú o dosiahnutie maximálnych výkonov. Športové výkony sa realizujú 

v špecifických pohybových činnostiach, obsahom ktorých je riešenie úloh, ktoré sú vymedzené 

pravidlami príslušného športu, a v ktorých sa športovec usiluje o maximálne uplatnenie 

výkonových predpokladov (Dovalil a kol. 2005). Športový výkon je vyvrcholením a zmyslom 

športovej činnosti, je jej cieľom i výsledkom. Rozlišuje sa medzi relatívnym maximálnym 

výkonom a absolútne maximálnym výkonom. Prvý je vyjadrením maxima individuálnych 
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možností jedinca, druhý sa týka najvyšších doposiaľ neprekonaných výkonov, rekordov 

(Měkota, Cuburek 2007). 

 

6. 2 Hlavné činitele pohybového výkonu 

 

Ak pripustíme vysoký stupeň zovšeobecnenia a určitú mieru zjednodušenia, môžeme 

pohybový výkon vyjadriť ako funkciu pohybových predpokladov, motivácie a intervenujúcich 

premenných: V = f (P, M, I)  

„V“ je pohybový výkon, „P“ pohybové predpoklady, „M“ je motivácia a „I“ sú intervenujúce 

premenné (Čelikovský a kol. 1985; Měkota, Cuburek 2007).  

 

Podľa Čelikovského a kol. (1985) rozhodujúcim činiteľom sú pohybové predpoklady dané 

geneticky a rozvíjané prostredníctvom pohybovej aktivity (cvičením, tréningom). Zaraďujeme 

sem najmä pohybové schopnosti a pohybové zručnosti, predpoklady somatické a psychické. 

Motivácia je súbor a integrácia motívov k činnosti. Jedinca podnecuje, aktivuje, v činnosti 

podporuje, môže však pôsobiť i opačne, utlmovať a brzdiť. Motivácia určuje cieľ a smerovanie 

činnosti i jej udržovanie v chode až do splnenia pohybovej úlohy. Spolupôsobenie 

predpokladov a motivácie nemá charakter sčítania, skôr násobenia. Pri nulovej motivácii je 

výkon nulový i pri výborných predpokladoch. Naopak nadpriemerný výkon je možné 

dosiahnuť i pri priemerných predpokladoch vďaka silnej motivácii. Intervenujúce premenné 

môžu vychýliť výkon v pozitívnom i negatívnom smere v dôsledku rozdielnych vnútorných 

podmienok (momentálny zdravotný stav, psychická pohoda, stres) i vonkajších podmienok 

(náhle ochladenie, dážď, vietor, prítomnosť a správanie sa divákov a pod.). 

Detailnejšie sú vydeľované komponenty športového výkonu pri skúmaní jeho štruktúry. 

Skladba je členitá, napr. Grosser (1994, In: Měkota, Cuburek 2007) uvažuje o šiestich 

komponentoch, ktoré v jej celistvosti (nie však v súčte) určujú dobrý výsledok. Ide o techniku, 

taktiku, psychiku, pohybové schopnosti (kondičné schopnosti), vonkajšie podmienky a celkové 

podmienky ako napr. talent, somatotyp, či zdravie. 

 

6. 3 Pohybová a športová výkonnosť 

 

Od pojmu výkon sa odvodzuje termín výkonnosť. Výkonnosť je určitá spôsobilosť alebo 

pripravenosť podávať výkony v určitej konkrétnej činnosti, spravidla na pomerne stabilnej 

úrovni v určitom čase. V prípade pohybovej výkonnosti ide o prekonávanie nárokov 
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pohybových, v prípade športovej výkonnosti ide o prekonávanie výkonových športových 

nárokov. 

Úroveň pohybovej výkonnosti prioritne determinujú pohybové schopnosti a zručnosti, 

spolupôsobia však aj intelektové a ďalšie psychické schopnosti a vlastnosti ovplyvňujúce 

správanie a pripravenosť k výkonu, dôležité sú aj určité somatické predpoklady (Čelikovský 

1979; Čelikovský a kol. 1985; Měkota, Cuburek 2007). 

 

Základná pohybová výkonnosť je pripravenosť podávať výkony nie v jednej, ale vo všetkých 

základných pohybových činnostiach. Tie bývajú súčasťou výkonnostných testov (testových 

batérií) a zároveň slúžia ako indikátory pohybových schopností. Pohybovú výkonnosť 

jednotlivca určíme na základe jeho výkonov dosahovaných v danej dobe. Pohybovú (telesnú) 

výkonnosť určitej populácie je možné identifikovať na základe nameraných dát (výkonov) 

zaregistrovaných u jednotlivých osôb, príslušníkov danej populačnej skupiny (Čelikovský 

a kol. 1985; Měkota, Cuburek 2007). 

 

Úrovne pohybovej výkonnosti 

Je vhodné rozlišovať 4 úrovne pohybovej výkonnosti, ktoré tvoria určitú postupnosť. Úrovne 

označujeme prívlastkami minimálna, väčšinová, optimálna a špeciálna (Měkota, Cuburek 

2007). 

 

Tabuľka 6.1 Príklad štyroch úrovní pohybovej výkonnosti (Měkota, Cuburek 2007) 

Úroveň 

výkonnosti 
Charakteristika 

Príklad 

Počet 

zhybov 

Typický 

jedinec 

Minimálna Hranica motorickej nedostatočnosti; úroveň 

hraničiaca s patológiou 
1 

oslabený 

jedinec 

Väčšinová Odpovedá centrálnej tendencii; modálny 

interval v bežnej populácii 
6 zdravý muž 

Optimálna Spravidla najvýhodnejšia, cieľová úroveň; 

svedčí o rezervách 
10 

študent telesnej 

výchovy 

Špeciálna Podmieňuje úspešnosť vo fyzicky veľmi 

náročnej činnosti (napr. vo vrcholovom 

športe 

20 
športový 

gymnasta 

 

Testy základnej pohybovej výkonnosti 

Pri diagnostike základnej pohybovej výkonnosti sa najčastejšie využívajú terénne testy, 

označované ako kondičné testy či testy zdatnosti. Väčšinou majú podobu heterogénnych 
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zostáv, testových batérií či testových profilov. Obvykle zahrňujú 4-10 položiek (jednotlivých 

testov či subtestov) doplnených o základnú somatometriu, indikátor zloženia tela (kožné riasy 

či index BMI) a v poslednej dobe i o dotazník pohybovej aktivity.  

 

Stav (základnej) pohybovej výkonnosti bežnej populácie 

Znalosť stavu základnej pohybovej výkonnosti bežnej populácie je rovnako dôležitá ako 

znalosť jej telesného rozvoja, ktorý sledujú antropológovia. Pohybovú výkonnosť bežnej 

populácie posudzujeme podľa výsledkov reprezentatívnych výskumov, ktoré boli v mnohých 

európskych krajinách zrealizované v druhej polovici minulého storočia. V bývalom 

Československu sa takýto výskum uskutočnil v polovici šesťdesiatych rokoch, u dospelých 

v sedemdesiatych rokoch. Tento výskum priniesol do tej doby nepoznané informácie o úrovni 

a variabilite výkonnosti (Čelikovský 1979; Čelikovský a kol. 1985; Měkota, Cuburek 2007). 

Hromadné testovanie vybraných populačných skupín v Československu v rokoch 1965 až 

1987 uvádzajú autori Měkota, Blahuš  a kol. (1996). V našich podmienkach sa dlhodobo 

hodnotil telesný rozvoj a pohybová výkonnosť žiakov v telesnej výchove pomocou testovej 

batérie Eurofit (Moravec, Sedláček 1995; Moravec, Sedláček 1996; Sedláček, Antala 2008). 

V rámci Slovenskej republiky sa napríklad uskutočnilo v rokoch 1993-1994 sledovanie 

telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti školskej populácie systémom Eurofit (Moravec, 

Kampmiller, Sedláček a kol. 2002).   

 

Športová výkonnosť je spôsobilosť (schopnosť, predpoklad) opakovane podávať výkony 

v určitej športovej činnosti (spravidla na pomerne stabilnej úrovni). Športovú výkonnosť 

môžeme chápať ako predpoklad pre prekonávanie nárokov na športový výkon v tréningu 

a v súťaži. Je to predpoklad štruktúrovaný a zahrňuje 4 základné komplexné činitele: 

konštitúciu, kondíciu, koordináciu a techniku a v neposlednom rade kompetenciu k jednaniu 

(osobnostný faktor) (Schnabel et al. 2003 In: Měkota, Cuburek 2007). 

 

6. 4 Telesná zdatnosť 

 

V literatúre sa často objavuje slovné spojenie „zdatnosť a výkonnosť“. Telesná zdatnosť je 

globálny a kvalitatívny ukazovateľ stavu organizmu, je to pojem hierarchický 

a multidimenzionálny (Měkota, Cuburek 2007). Telesná zdatnosť je schopnosť riešiť pohotovo 

úlohy s dostatkom energie, bez zjavnej únavy a s dostatočnou rezervou trvania voľného času 

(Čelikovský a kol. 1985; Kovář, 1991, In: Měkota, Cuburek 2007). 
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Zdatnosť sa nevzťahuje len na fyzické zaťaženie, ale je chápaná v širšom zmysle, v zmysle 

vyrovnávanie sa s požiadavkami bežnej každodennej aktivity, s nárokmi, ktoré kladie 

zamestnanie, pod zdatnosťou sa rozumie aj príjemné prežívanie voľného času, umožňuje 

participovať na celom spektre pohybových aktivít. 

Telesná zdatnosť súvisí s pohybovou výkonnosťou a so základnou pohybovou výkonnosťou sa 

výrazne prekrýva. Telesná zdatnosť je prevažne biologickou kategóriou, je výsledkom 

nešpecifickej adaptácie na zaťaženie. Štruktúru tvorí komplex pohybových schopností. 

Fyziologickým základom je funkčnosť kardiorespiračnej sústavy. Získava sa kondičným 

tréningom. V pohybovom správaní sa prejavuje optimálnymi reakciami na zaťaženie, celkovou 

odolnosťou a rezervami. Naproti tomu pohybová výkonnosť je prevažne pohybovou 

kategóriou. Je výsledkom špecifickej adaptácie na pohybovú záťaž. Štruktúru tvoria 

dominantné schopnosti a príslušné zručnosti. Získava sa špeciálnym tréningom. V pohybom 

správaní sa prejavuje vyrovnanými výkonmi vo vymedzenej pohybovej činnosti vrátane tej 

športovej (Čelikovský a kol. 1985; Měkota, Cuburek 2007). 

 

 

 

 

  


