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8 Ontogenéza ľudskej motoriky 
 

Pri hodnotení vývoja a vývinu ľudskej motoriky je potrebné podľa Švancaru (1986 In: Měkota 

a kol. 1988) akceptovať štyri hlavné prístupy: 

1. Fylogenéza motoriky človeka: historický vývoj ľudskej motoriky na základe 

dedičnosti, do ktorej sú zakódované genotypické základy motoriky po všetkých 

predkoch človeka, resp. historický vývin človeka ako živočíšneho druhu od najstarších 

predkov (primátov) až po súčasného človeka. 

2. Ontogenéza motoriky človeka: vývin motoriky človeka od narodenia až po starobu. 

Riadi sa všeobecne platnými vývojovými princípmi a zákonitosťami. 

3. Vývoj motoriky v priebehu spoločensko-historického vývoja ľudstva: dlhší časový 

úsek (obdobie dekád, storočí, či tisícročí). Zmeny ľudskej motoriky sú malé, ale napriek 

tomu pozorovateľné. Príklad pre kratšie časové obdobie je sekulárny trend v pohybovej 

výkonnosti, príklad pre dlhšie časové obdobie je vývoj motoriky v zmysle: zberač 

plodov – lovec – pastier, chovateľ dobytka – roľník – remeselník – človek ovládajúci 

a riadiaci stroje. 

4. Aktuálna genéza, krátkodobý vývin motoriky: dotýka sa krátkodobého časového úseku 

(minúty, hodiny, či dni). Zmeny v úrovni pohybových zručností, alebo schopností. 

 

Pojmy: 

 vývoj (fylogenéza): zmeny kvantitatívne a kvalitatívne, 

 vývin (ontogenéza): zmeny kvalitatívne (zákonitá postupnosť zmien vzostup – 

kulminácia – regresia), 

 rast: zmeny kvantitatívne (napr. telesná výška, telesná hmotnosť). Rast je proces 

dynamický, má individuálne tempo a rytmus, 

 rozvoj: zmeny extenzívne, zámerné (napr. rozvoj jednotlivých pohybových 

schopností). 

 

 

 

 

 

8. 1 Činitele motorického vývinu 
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Motorický vývin je zložitý proces, ktorý ovplyvňujú najmä tieto činitele (Měkota a kol. 1988;  

Kasa 2000; Zvonař, Duvač a kol. 2011): 

 dedičnosť, 

 výchova, 

 prostredie, 

 vlastná aktivita. 

Všetky činitele tesne súvisia a pôsobia vo vzájomných vzťahoch.  

 

Dedičnosť 

 zohráva významnú úlohu v motorickom vývine, 

 súhrn dedičných znakov, ktoré získavame od svojich predkov voláme genotyp, resp. 

determinujúce činitele, 

 na základe genotypu získavame vplyvom prostredia rôzne znaky a vlastnosti, ktoré 

nazývame fenotypom, 

 okrem toho zaraďujeme k vnútorným činiteľom aj tie, ktoré sa získavajú počas 

vnútromaternicového vývoja, v štádiu embrya a plodu, 

 všetky skupiny dedičných znakov je potrebné chápať ako potencionálne možnosti, 

vlohy, ktoré môžeme vplyvom vonkajších podmienok a aktívnej činnosti úspešne 

rozvíjať. 

 

Dedičnosť sa na potomstve podieľa na: 

 biologickej podobnosti rodičov a detí: napr. somatotyp, vzpriamená postava, svalové 

vlákna a pod., 

 zvláštnostiach nervovej sústavy, 

 zdedených, nepodmienených reflexoch: napr. sací, chytací, plávací, obranný, 

orientačný a pod., 

 typických ľudských vlastnostiach, ako sú reč, myslenie a chôdza, ktoré sa však realizujú 

len v ľudskej spoločnosti, 

 zdedené dispozície pre niektoré činnosti, ako hudobné, jazykové, športové, umelecké, 

ktoré nededíme v hotovej forme, ale len ako vlohy. 

 

Výchova 

 je špecificky ľudská činnosť, cieľavedome zameraná na formovanie osobnosti, 
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 jednou zložkou tejto výchovy je pohybová, resp. športová výchova, 

 začiatočné štádium pohybovej výchovy je v rodinnej výchove, na ktorú nadväzuje 

predškolská, školská a mimoškolská výchova. 

 

Prostredie je v interakcii predovšetkým s výchovným prostredím. Vplyvy prostredia, ktoré nás 

formujú, nazývame výchovnými činiteľmi. Rozoznávame: 

 sociálne prostredie zahrňuje rodinné prostredie, školské prostredie a prostredie mimo 

školy, pracovné prostredie, prostredie voľného času, 

 materiálne prostredie, do ktorého patrí živá a neživá príroda, výtvory techniky, 

ekonomické podmienky, výživa a pod. 

Činitele výchovy a prostredia nazývame aj modifikátormi (vonkajšími činiteľmi). Ich vplyvom 

sa vytvára fenotyp, ako výsledok vplyvu vonkajšieho prostredia na genotyp. 

 

Vlastná aktivita 

 za motorický vývin vďačíme najmä vlastnej aktivite, 

 človek sa zaoberá najmä tými činnosťami, ktoré sú primerané jeho prirodzenej povahe 

a zameraniu. 

 

8. 2 Zákonitosti motorického vývinu 

 

 Celistvosti a jednoty organizmu: zmeny motorických funkcií súvisia so zmenami 

telesnými a psychickými. V tomto zmysle hovoríme o jednote organizmu ako celku, 

jednote všetkých štrukturálnych aj funkčných vlastností. 

 Nezvratnosti a neopakovateľnosti: vývoj prebieha po etapách a nezvratne. Prechod 

medzi etapami býva väčšinou pozvoľný, plynulý, ale môže mať aj charakter skokov.  

 Diferenciácie a špecializácie: vekom dochádza k účelovej diferenciácii motoriky – 

interindividuálna variabilita. Teda dochádza k postupnej diferenciácii, špecializácii 

a individualizácii pohybových schopností a prejavov. 

 Nerovnomernosti: veľkosť vývojových zmien prebieha nerovnomerne, zjednodušene 

však kopírujú nasledovné tri fázy – postupný vzostup (progresívny vývin), kulminácia 

(stabilizácia) a obdobie involúcie, či regresie. 

 Asynchronie: vývoj všetkých zmien organizmu síce prebieha podľa zákonu celistvosti, 

ale asynchrónne. Strieda sa obdobie akcelerácie a relatívneho kľudu, tzv. periodicita. 



60 
 

V rámci alternácie dochádza k striedaniu vývinu jednotlivých orgánov. Pre ontogenézu 

motoriky sú najvýznamnejšie senzitívne obdobia rozvoja pohybových predpokladov. 

 Jednoty organizmu a prostredia: vývoj ľudského organizmu prebieha nielen ako proces 

biologický, ale aj ako proces socializácie (Měkota a kol 1988; Zvonař, Duvač a kol. 

2011). 

 

Uvedené vývinové zákonitosti majú všeobecný charakter. Popri týchto zákonitostiach boli 

v rannom období ontogenézy odvodené tzv. sekvenčné pravidlá motorického vývinu. 

Pozostávajú z nasledovných princípov: 

- kefalokaudálneho trendu: vývin prebieha od hlavy k nohám (pätám). Najskôr sa 

pohybujú oči a ústa, potom ruky a až nakoniec nohy, 

- centrálne periferného trendu (proximodistálny zákon): vývin pohybov prebieha od 

hlavnej osi tela k obvodu, periférii. Skôr sa pohybujú celé ruky od ramena a až potom 

nasledujú pohyby prstov, 

- recipročného prepojenia: princíp pre udržanie rovnováhy v protikladných častiach tela 

pri zložitejších činnostiach, napr. na najnižšej úrovni flexory a extenzory, 

- funkčnej asymetrie: vývin smeruje k funkčnej asymetrii, teda k pohybovej lateralite, 

- kontralaterálny: vývin prebieha od symetrických k asymetrickým pohybom. Dieťa skôr 

pohybuje oboma rukami ako jednou, oboma očami a až potom jedným okom, 

- autoregulačnej fluktuácie: vývin motoriky prebieha v rámci autoregulácie organizmu pri 

striedaní fáz progresívneho vývinu a relatívnej stabilizácie (Měkota a kol 1988; Zvonař, 

Duvač a kol. 2011). 

 

8. 3 Metódy pre sledovanie motorického vývinu 

 

Poznanie zákonitostí a zvláštností motorického vývinu je podľa Měkotu a kol. (1988) jedným 

zo základných predpokladov pre predikciu budúceho stavu jedinca a pre stanovenie vhodných 

postupov pre jeho zámerný rozvoj a zdokonaľovanie. Úroveň poznatkov je v každom odbore 

závislá na úrovni a používaní adekvátnych metód. Vlastný vývinový proces je charakteristický 

postupnosťou zmien v čase a preto si vyžaduje postihnúť motoriku ako chronologickú radu 

informácií, ktorá vhodným spôsobom dokáže vyjadriť závislosť medzi určitým stupňom 

ontogenézy a stavom jedinca. Požiadavkou je vyjadriť túto závislosť ako dynamický proces 

zmien, ktorý rešpektuje individuálne vývinové zvláštnosti. Tieto dve požiadavky nie je ľahké 
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naplniť. Každá z uvedených metód má svoje prednosti a súčasne aj nedostatky (Měkota a kol. 

1988; Kasa 2000; Komeštík 2005; Zvonař, Duvač 2011): 

 Prierezové sledovanie (jednorázové meranie, posudzovanie): ide o priečne, 

transverzálne meranie, ktoré sa realizuje v určitom čase, v porovnateľných 

vlastnostiach súborov rôzneho veku. Napr. na začiatku školského roka sa merajú žiaci 

1. až 8. ročníka, tzn. 6 až 14 roční žiaci. Je to najčastejší typ výskumu. Na základe 

takéhoto sledovania veľmi rýchlo získame údaje a výsledky. Z výsledkov získaných 

analytickým prierezom skupiny, ale nemôžeme hodnotiť motorický vývin jednotlivca, 

lebo skupina sa môže od jednotlivca líšiť. Ďalej nie je možné hodnotiť dynamiku 

vývinu kontinuálne a vo vzájomných súvislostiach, pretože rôzne vekové skupiny sú 

nezávislé. V športovej praxi sa prierezové sledovanie využíva často, lebo je časovo 

a organizačne nenáročné. Výsledky sú rýchlo dostupné, podmienky sa nemenia, ako pri 

longitudiálnom sledovaní. Prierezové sledovanie sa používa najmä pri porovnávacích 

výskumoch pohybovej výkonnosti, tvorbe noriem z hľadiska veku, pohlavia, športovej 

špecializácie, bydliska, druhu školy a pod. 

 Longitudiálne sledovanie (dlhodobé meranie a posudzovanie): je najvýhodnejšou 

metódou skúmania vývinu motoriky. Ide o opakované meranie jednej osoby alebo 

skupiny v rovnakých časových intervaloch, napr. žiaci 1. ročníka sa merajú až po 5. 

ročník. Je to časovo dlhší, niekoľko rokov trvajúci výskum v určitom období života, 

napr. v predškolskom veku, puberte, adolescencii a pod. Využitie výsledkov 

longitudiálneho sledovania je široké a na základe takéhoto výskumu je možné: 

 hodnotiť vývinové zmeny a trendy, tempo vývinu, 

 posúdiť, resp. určiť stabilitu individuálneho vývinu, 

 pre výber športovo talentovanej mládeže, tvorba vývinových nomogramov pre 

predikciu individuálneho vývinu, 

 v spojení s experimentom (jednoskupinový alebo viacskupinový) možnosť 

pozorovať dlhotrvajúci vplyv určitého činiteľa. 

Významnou podmienkou longitudiálneho sledovania je zabezpečenie homogenity 

a stálosti sledovaného súboru počas celého výskumu. Organizačne je to veľmi ťažké 

a preto sa väčšie dlhodobé výskumy nerealizujú. Nevýhodou je, že dĺžkou času sa mení 

prostredie, podmienky, čo môže skresľovať výsledky.  

 Zmiešané prierezové a longitudiálne sledovanie (semilongitudiál): ide o zrýchlené 

sledovanie, ktoré eliminuje nedostatky predchádzajúcich dvoch metód. Podstatou 
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zmiešaného sledovania je, že máme viac skupín, pričom každá skupina sa líši od druhej 

o niekoľko rokov. Tieto skupiny opakovane meriame dovtedy, pokiaľ sa vekovo 

nedobehnú a určitý čas aj neprekryjú. Takéto výsledky sú plnohodnotné a nahradia 

longitudiálny výskum.   

 Sledovanie s časovým oneskorením: tento typ sledovania sa nepoužíva často a je 

určený skôr pre špecifické účely, napr. pri posudzovaní vplyvu prostredia s časovým 

odstupom na zmenu stavu jedincov určitej vekovej kategórie.  

Voľba príslušnej metódy závisí na konkrétnych cieľoch výskumu a najmä na možnostiach 

časových, ekonomických, materiálnych a iných činiteľov.  

 

8. 4 Štádia motorického vývinu 

 

V nasledujúcom texte je popísaná ontogenéza ľudskej motoriky v jednotlivých štádiách vývinu 

človeka podľa Štepničku (In: Měkota a kol. 1988). Informácie o motorickom vývine čerpáme 

od nasledovných autorov Čelikovský (1974), Měkota a kol. (1988), Kasa (2000). 

 

Prenatálny vývin 

Vnútromaternicový vývin – štádium prejavov života pohybom (280 dní pred narodením) 

 už v embryonálnom vývine (prvé 2 mesiace) sa vytvára základ celej motoriky, 

 samovoľné pohyby hlavy, trupu, končatín, 

 5. - 6. týždeň má plod už funkcie schopné svalstvo – topograficky usporiadané, 

 10. - 11. týždeň: flekčné reflexy končatín, 

 od 3. mesiaca reflexné pohyby hlavou, trupom, končatinami – pohyby sú pomalé 

a asymetrické, 

 od 4. mesiaca plod pohybuje hlavou, ústami, jazykom, končatinami, 

 18. - 20. týždeň matka pociťuje pohyby plodu, plod si sám určuje polohu, 

 v 5. mesiaci pribúdajú mimické pohyby – zatváranie a otváranie očí, uchopovací reflex, 

 reakcie na tlakové, zvukové a optické podnety. 

 

Detstvo 

Novorodenectvo – štádium vrodených reflexných pohybov (1. mesiac) 

 do prvých dvoch mesiacov nepodmienené reflexy – hlavná funkcia prejavu, 

 svalový tónus – fyziologická hypertónia (ruka v päsť, pokrčená končatina), 
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 novorodenec je schopný držať malý predmet v ruke veľkou silou 30 - 60 sekúnd 

(Robinsonov chytací reflex), 

 holokinetická hybnosť – celou časťou tela, 

 z postnatálnych reflexov sa nachádza u novorodenca ešte šijový reflex, 

 okrem postnatálnych reflexov robí novorodenec mnoho samovoľných pohybov, ktoré 

vykonával ešte v embryonálnom vývine – tzv. fetálne pohyby, 

 spánok 20 hodín denne – polyfázický. 

 

Dojča – štádium vývinu vzpriamovania, uchopovania a lokomócie (2. - 12. mesiac) 

 vývin je charakteristický podľa dvoch sekvenčných pravidiel motorického vývinu – 

kefalokaudálny a proximodistálny zákon centrálne periferného trendu. To znamená, že 

vývin prebieha od hlavy k nohám (najskôr sa pohybujú oči a ústa, potom ruky a až 

nakoniec nohy) a od hlavnej osi tela k obvodu. Najskôr sa pohybujú celé ruky od 

ramena a až potom nasledujú pohyby prstov, 

 v 2. a 3. mesiaci sa dieťa učí dvíhať hlavu ležiac na bruchu, 

 v 3. mesiaci už drží hlavu v zdvihnutej pozícii, 

 v 4. mesiaci udrží nielen hlavu, ale aj boky s oporou o ruky, 

 postnatálne reflexy vznikajúce po narodení ako napr. reflex chôdze, reflex plávajúcich 

pohybov miznú v 4. a 5. mesiaci, 

 v 6. mesiaci prichádza opora na kolenách a chytanie predmetov pod zrakovou 

kontrolou. Ide o vývin uchopovania a manipulácie: 

 5. - 6. mesiac – dlaňová, 

 7. - 8. mesiac – palec, 

 9. mesiac – pinzetové, 

 12. mesiac – prispôsobovanie predmetu. 

 v 7. - 8. mesiaci sedí dieťa bez opory, učí sa samostatne sadať, plaziť sa, liezť dozadu. 

Lezenie má charakter – pravá horná a ľavá dolná končatina, 

 v 7. - 9. mesiaci prebieha vývin manipulačných a lokomočných pohybov, 

 v 9. mesiaci začína rúčkovať a postaviť sa s oporou o predmety. Rozvíja sa chytanie 

a protipostavenie palca a vzpriamovanie postavy, 

 v 10. mesiaci začína pri stoji s oporou posun stranou, 

 v 11. mesiaci pridržiavaná chôdza vpred, 
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 v 12. mesiaci chôdza vpred držiac sa 1 rukou – monokinetická hybnosť vystrieda 

holokinetickú hybnosť novorodenca, 

 prvé dva antigravitačné pohyby u dieťaťa sú sed (7. - 8. mesiac) a stoj (10. - 12. mesiac), 

 v 9. - 12. mesiaci rastie zrakovo-pohybová koordinácia, dojča si ukladá  menšie 

predmety do väčších, kladie predmety na seba. Zaujíma polohu státia s oporou 

o predmety alebo o dospelých, robí prvé samostatné kroky medzi dvoma predmetmi, 

podá predmet na slovný podnet. 

 

Batoľa, ranné detstvo – štádium vývinu chôdze, behu a manipulácie s predmetmi (1-3 roky) 

 základnou polohou dieťaťa je státie, 

 základnou formou lokomócie je chôdza:  

 15. mesiac samostatná, 

 17. mesiac chôdza dozadu, 30 metrov chôdza po špičkách, 

 2 roky chôdza po schodoch cez prísun, 

 3 roky chôdza batolická, chôdza po schodoch striedavá. 

 batoľa sa učí behať (na úrovni 2 rokov v rámci behu ovládanie letovej fázy), 

presakovať, skákať (skok hlboký, znožmo na úrovni 3 rokov), hádzať a chytať (hod 

spodným oblúkom, chytanie pred), chodiť po schodoch, učí sa jesť, obliekať sa 

s pomocou a umývať si ruky, 

 manipulačné hry nahrádza konštrukčnými hrami (stavanie kociek), 

 do konca obdobia batoľa ovláda prevaly, kotúle, visy, lezenie, prelezenie, jazda na 

trojkolke, kĺzanie na lyžiach, sánkovanie, 

 dominuje situačná reč a konkrétno-obrazové myslenie, 

 vek 3 rokov sa pokladá za uzlový bod ľudského vývinu – obdobie prvej plnosti, 

 v telesnej štruktúre nastávajú zmeny v pomeroch medzi jednotlivými časťami tela 

(hlava vzhľadom k telu už menšia, dolná polovica tela dlhšia, lebo končatiny sa 

predlžujú), veľké zmeny sa dejú vo vnútorných orgánoch, zvyšuje sa hmotnosť mozgu. 

Definitívne sa sformuje mliečny chrup, 

 rozvoj pohybových funkcií: v tomto období je možné konštatovať určitú úroveň 

koordinácie, rovnováhy, nervovo-svalovej koordinácie, rýchlosti, či vytrvalosti, 

 batoľa má prirodzenú radosť z pohybu, vyhľadáva ho, túži po činnosti, 

 rozširuje sa orientácia v priestore a čase, 
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 významnou súčasťou života batoľaťa je hra. Je ukazovateľom určitej špecifickosti 

v osobnosti dieťaťa a plní funkciu významnej tvorivej a poznávacej činnosti. Hlavnou 

črtou je fantázia a veľká tvorivosť. 

 

Predškolské detstvo (predškolský vek) – štádium rozvoja nových, prevažne celostných pohybov 

a prvých pohybových kombinácií (3 - 6 rokov) 

 rast telesnej výšky a telesnej hmotnosti sa relatívne spomalia (1. fáza vytiahnutia 5. - 7. 

rokov), 

 rozvíja sa koordinácia končatín a trupu, 

 zvyšuje sa podiel svalovej hmoty (35% telesnej hmotnosti), klesá srdcová frekvencia 

(cca 94 pulzov/min.), zvyšuje sa pohybová výkonnosť, 

 kostra sa postupne spevňuje, je však naďalej plastická, takže sa môže ľahko 

deformovať, 

 kĺbové väzy a puzdrá zostávajú ešte nepevné, 

 mozog sa začína blížiť hmotnosti mozgu dospelého človeka (4/5), 

 doznieva obdobie prvého vzdoru, 

 rozvíja sa pamäť a realizujú sa rôzne tematické, konštrukčné a pohybové hry – 

egocentrické , asociatívne a kooperačné, 

 deťom chýba v tomto období cieľavedomosť a vytrvalosť, ľahko sa z určitej činnosti 

vyrušia. Má to však veľký význam, pretože zmenou činnosti sa nervove a telesne tak 

rýchlo neunavia, 

 pozitívnu úlohu zohráva úspech. Činnosti, ktoré sú úspešné, dieťa rado opakuje a tým 

aj upevňuje. Neúspešné pohyby sa neopakujú. S opakovaním činnosti sa vyvíja 

schopnosť zhromažďovať a uchovávať pohybové skúsenosti. Tým sa vytvára pohybová 

pamäť, 

 dieťa by malo v tomto období ovládať všetky základné, spoločenské a hygienické 

návyky. Všetky úkony sebaobsluhy a správnu výslovnosť, 

 koncom predškolského obdobia dosahuje dieťa taký stupeň motorického vývinu, ktorý 

sa veľmi podobá dospelým, 

 vývin pohybových schopností prebieha diferencovane. Kondičné zaostávajú za 

koordinačnými schopnosťami: Reakčný čas je o 2 - 3 sekundy dlhší ako u dospelých. 

Rýchlostné schopnosti sú relatívne na nízkej úrovni. Pre vytrvalosť chýba motivácia. 
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 dieťa je v tomto období takmer nepretržite v pohybe. Spontánna pohybová aktivita 6 

hodín denne. Z fyziologického hľadiska sa to vysvetľuje prevahou procesov vzruchu 

nad procesmi útlmu v mozgovej kôre. S rovnováhou týchto dvoch procesov sa strácajú 

aj prebytočné pohyby a nastupujú riadené, na cieľ zamerané pohyby, 

 dieťa si už v tomto období osvojilo chôdzu, ktorá mu umožňuje lepší kontakt 

s prostredím. Chôdza má 2 vývinové etapy: 

 chôdza s pomocou, keď sa dieťa drží za ruky a predsunutú nohu výrazne zdvíha, 

 voľná chôdza – široko stopová, 

 dokáže liezť, vyliezať, zliezať, preliezať prekážky, vystupovať a zostupovať, behať, 

skákať, hádzať, chytať, jazdiť na bicykli, na sánkach, na lyžiach a pod., 

 beh detí vzniká v tomto období po niekoľkých predstupňoch: 

 rýchla a istá chôdza so zmenou smeru, 

  „cupotavá“ chôdza, keď dieťa robí malé, rýchle kroky a kolená dvíha vyššie ako 

pri chôdzi, 

  prvé bežecké kroky aj s fázou behu vykonávajú deti približne vo veku 2,5 - 3 

roky. 

 skoky sa vyskytujú v tomto období najskôr ako zoskakovanie z malých výšok vo veku 

približne 2,5 roka. Pružnosť skoku vzniká až v 4. - 6. roku života dieťaťa. Po treťom 

roku je možné pozorovať preskoky nízkych výšok z rovnej zeme, 

 keď dvojročné dieťa má pri hádzaní ešte medzi náprahom a hlavnou fázou dlhšiu 

prestávku, tak  u 4 - 5 ročných detí nastáva plynulé spojenie týchto dvoch fáz. Formy 

hádzania postupujú nasledovne: 

 hádzanie zospodu, 

 obojručne spodom, 

 obojručne cez hlavu, 

 obojručne z kročného postoja, 

 hádzanie jednou rukou, 

 chytanie má najjednoduchšiu formu asi v 20. mesiaci. Dieťa drží vystreté paže 

v podpažení, po nich sa mu lopta skotúľa k trupu a až potom ohne paže. Neskôr sa paže 

vystierajú smerom k lopte a ľahko sa ohýbajú. Trojročné dieťa je pripravené na 

chytanie. Isté chytanie je vo veku 5 rokov. V 6. roku života sa zapája do hodu celé telo 

a prechádza sa od chytania pri tele k chytaniu vo vzduchu, 

 v tomto období začínajú už aj kombinované pohyby:  
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 beh a skok: o túto kombináciu sa dieťa pokúša už v krátko pred 3. rokom života. 

Dieťa pred skokom beh zastaví a predmet preskočí. Plynulé spojenie behu 

a skoku je až u 4 ročných detí. Pri vstupe do školy je táto kombinácia pohybov na 

dobrej úrovni a po skoku dieťa dokáže plynulo prejsť opäť do behu, 

 beh a hod: táto pohybová kombinácia sa deťom až do 6. roku života nedarí. Po 

rozbehu nasleduje pauza a hod je potom nezávislý od behu, 

 beh a kop: na dobrej úrovni je táto pohybová kombinácia v 4. - 5. roku života 

dieťaťa, aj keď prvé náznaky kopu vznikajú už z istej chôdze, 

 chytanie a hádzanie: plynulé vykonávanie v 5. - 6. roku života, 

 hádzanie a chytanie: táto kombinácia sa vykonáva od 4. roku života. Je závislá od 

zručnosti chytania. 

 vplyv sociálneho prostredia v tomto veku má pre formovanie pohybových zručností 

veľký význam, 

 v tomto období je potrebné poskytovať deťom dostatok impulzov na cvičenie. Podnety 

musia byť presné, emocionálne, spojené s povzbudením a s pochvalou, 

 na konci tohto obdobia sú časté pokusy začať s plávaním, korčuľovaním, gymnastikou 

a pod. 

 

Školské detstvo  (mladší školský vek) - štádium zvýšenej motorickej docility (7-11 rokov) 

 motorický vývin v tomto období ovplyvňujú najmä 3 faktory: 

 zmena postavy, 

 vstup do školy, 

 stupeň vývinu vyššej nervovej činnosti, 

 postupný rast a pomalé zvyšovanie telesnej hmotnosti. S rastom tela sa postupne menia 

aj telesné proporcie. Doposiaľ prevládal rast trupu s hlavou, teraz rastú rýchlejšie 

končatiny a rozširuje sa hrudník. Celkový telesný typ sa začína blížiť typu dospelého 

človeka,  

 vyrovnávajú sa predchádzajúce vývinové poruchy a nerovnomernosti, 

 kostra dieťaťa ešte nie je úplne vyvinutá, osifikácia nie je skončená, zakrivenia chrbtice 

nie sú ešte trvalé, chrbtica sa stále dotvára, 

 kĺbové puzdrá a väziva sa ďalej upevňujú a svalstvo zosilnieva, 

 veľmi častým prejavom dieťaťa v tomto veku je hra, ktorá stráca svoj poznávací 

a tvorivý charakter a orientuje sa skôr na pohybovú oblasť, 
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 v pohybovej činnosti dosahujú deti už veľmi vysokú úroveň:  

 na takmer maximálnu úroveň v 11. roku života sa dostáva koordinácia, najmä 

rovnováha, 

 na relatívne vysokej úrovni je rýchlosť a sila svalového sťahu, 

 kĺbová pohyblivosť i ohybnosť chrbtice je veľmi vysoká. 

 nervovo-svalová koordinácia dosahuje takmer úroveň dospelého človeka, 

 v tomto období vznikajú rozdiely medzi chlapcami a dievčatami vo výbere činnosti i po 

výkonnostnej stránke. Rozdiely sú zatiaľ malé, 

 základné pohybové formy ako chôdza, beh, skok, hod sú už u 7 ročného dieťaťa 

zautomatizované: 

 chôdza: 6 – 7 rokov (7 - 8 km), 11 rokov (12 - 15km), 

 beh: 7 rokov (3,4 km), 11 rokov (10,9 km). 

Beh je základným tvarom pohybu. Forma sa približuje behu dospelých. Je 

harmonický a plynulý. Najväčšie rozdiely sú v pružnosti pohybu, 

 skoky: deti nevykonávajú tak často, ako beh, preto aj jeho forma zaostáva za 

behom. Skok má acyklickú štruktúru oproti behu, ktorý je cyklický. Dieťa je 

schopné skákať z rozbehu, do diaľky a do výšky. Kvalita skokov závisí od 

predškolských a školských skúseností, 

 hody: 7 roční chlapci 19 metrov / dievčatá 10 metrov, 12 roční chlapci 33 metrov 

/ dievčatá 21 metrov – značné bisexuálne rozdiely. Hod a hádzanie sú veľmi 

diferencované. Prevláda spôsob hodu obojručne spodným oblúkom. V porovnaní 

s behom a skokom je hod menej dokonalá forma pohybu, 

 kopy: 8 - 10 rokov technické kopy, 

 odrážanie lopty raketou, 

 chytanie: v 10 rokoch do jednej ruky. 

Pri chytaní sa stretávame s chytaním pri tele a od tela, podľa stupňa vývinu 

a skúseností. Absentuje predvídanie dráhy a času letu i rýchla reakcia na zmenu 

dráhy chytajúceho predmetu, 

 plávanie: od 7. roku života možné naučiť plávať plaveckým spôsobom. 

 od 7. roku života sa rozvíja skok s rozbehom, chytanie a hádzanie – kombinačné 

schopnosti, 

 na rozdiel od predchádzajúceho obdobia má dieťa záujem presne vykonať pohyb a 

dosiahnuť cieľ, ktorý si vytýčilo, 
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 pri dostatočných akustických rytmických podnetoch dieťa získava schopnosť reagovať 

pohybom na hudobné rytmy a vytvára sa u neho rytmická vnímavosť, 

 vstup do školy je druhým faktorom, ktorý ovplyvňuje vývin motoriky. Pokiaľ 

predškolské dieťa je takmer vždy v pohybe, v škole je nútené obmedzovať pohyb. 

Prispôsobenie sa školskej disciplíne má negatívny vplyv na telesný a motorický vývin 

detí, 

 v prvých školských ročníkoch si môže dieťa osvojiť aj niektoré nové činnosti, napr. 

lyžovanie, plávanie, korčuľovanie, bicyklovanie, pohybové hry a pod., 

 vyučovanie by malo rešpektovať somatické a fyziologické osobitosti dieťaťa tohto 

veku. Vhodné sú činnosti ako beh, skok, šplh, lezenie, hádzanie, pohybové hry, 

 obdobie medzi 10. - 12. rokom u chlapcov a medzi 9. - 11. rokom u dievčat sa považuje 

za najvhodnejší vek pre motorické učenie, tzv. „zlatý vek učenia“. Ide o vrchol vo 

vývine motoriky, 

 pohybový luxus, prebytok pohybov ustúpili účelnosti a úspornosti pohybov. Pohyby sú 

vyrovnané a harmonické, fázová štruktúra je dobre vyznačená. Dynamika a rytmus 

pohybu i pružnosť sú dobre vyznačené,  

 pre toto obdobie je charakteristické rýchle pochopenie a učenie sa novým pohybom. 

Hovoríme o učení na „prvý raz“. Motorické učenie neprebieha cestou rozumovej 

analýzy. Motorické učenie by sa malo viazať najmä na názornosť. 

 

Dospievanie 

Pubescencia - štádium diferenciácie a prestavby motoriky (11 – 15 rokov) 

 rozsiahle zmeny motorické, somatické a psychologické, 

 nástup, priebeh i skončenie obdobia veľmi diferencované. Ide o obdobie veľkých 

zmien. Najdôležitejšie obdobie v ontogenéze človeka, ktoré je plné dialektických 

protikladov, 

 veľmi pozitívny vplyv na priebeh dospievania má pohybová činnosť pred a počas tohto 

obdobia, 

 má 2 fázy: prvá búrlivejšia (12 - 13 rokov) a druhá pokojnejšia (14 - 15 rokov), 

 v telesnom raste sa zaznamenáva v prvej fáze prudký vzostup: hlavný podiel rast 

končatín, čiastočne trupu. Disharmónia postavy, ruky a nohy sú neúmerné dlhé, trup 

pomerne malý a úzky – zmena pákových pomerov. Za rastom do výšky zaostáva rast 

do šírky, takže deti v tomto veku pôsobia dojmom štíhlosti, 
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 v druhej fáze sa potom u chlapcov, ako aj dievčat, zmenšuje disproporcionalita. V tejto 

fáze pozorujeme postupné vyrovnávanie a koncom puberty sa v motorike dosiahne 

stav, ktorý zodpovedá stavu pred začiatkom dospievania. Vytvárajú sa špecifické 

mužské a ženské znaky v telesnej stavbe. Tieto zmeny v puberte charakterizujeme už 

ako druhú zmenu postavy človeka, 

 v telesnej výške sa jednotlivé proporcie blížia proporciám dospelého človeka, 

 do 12. rokov sa ukončuje zakrivenie chrbtice, čo má veľký význam pre priame držanie 

tela a pružnosť chôdze, 

 zrýchlene sa vyvíja kostrové svalstvo. Svaly sa predlžujú a získavajú na objeme, 

 objavuje sa veľa rozdielov medzi chlapcami a dievčatami. U chlapcov je proces puberty 

asi o rok pozadu oproti dievčatám, 

 primárnou príčinou vysvetľujúcou všetky somatické zmeny v dospievaní sú 

hormonálne pochody, 

 časť autorov považuje toto obdobie za príčinu kvantitatívneho a kvalitatívneho 

zhoršenia motoriky pubescentov, ktorá sa dotýka najmä: 

 zhoršenie úrovne motoriky: pohyby, ktoré boli v predchádzajúcom období 

harmonické, sú teraz hrubšie, nerytmické a neplynulé, 

 zníženie úrovne koordinácie: zhoršenie riadenia pohybu, s čím súvisí zhoršenie 

pohybovej výkonnosti, 

 pohybový luxus: vznik prebytočných pohybov a pohybov s väčším rozsahom, 

ktoré znižujú úspešnosť a efektivitu pohybu, 

 zníženie motorickej učenlivosti: učenie na prvý raz sa nedarí, začínajú sa učiť 

racionálne. Vystupujú tu už aj pohybové zábrany, napr. strach, 

 protichodnosť v motorickom správaní: na jednej strane zamestnávanie rúk, 

nepokojné sedenie, či stoj, na strane druhej pozorujeme nechuť k pohybu, či 

lenivosť (deficit pohybovej aktivity 2,25 hod.) Je to podobné ako v protichodnosti 

v správaní - horlivosť, laxnosť. 

 časť autorov tvrdí, že u bežnej populácie dochádza k zhoršeniu pohybovej koordinácie 

(chôdza, každodenné pohyby), ale u športujúcej populácie k tomuto zhoršeniu 

nedochádza, resp. športová motorika je zasiahnutá menej. V športovej motorike sú 

zreteľnejšie poruchy len  v týchto činnostiach: 

 pri zložitých acyklických pohyboch, 

 pri kombinovaných činnostiach, 
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 pri osvojovaní nových pohybov, 

 pri držaní tela a pri pohyboch na presnosť, 

 v tomto veku je možné s úspechom vykonávať cvičenia na rozvoj koordinácie 

a rýchlosti, presnosti svalovej kontrakcie, orientácie v priestore a čase, 

 ak sa do 13. - 14. roku života naučia deti správne technicky vykonávať pohyby, tak 

v neskoršom veku s rozvojom svalovej sily a vytrvalosti môžu dosiahnuť vysoké 

majstrovstvo v rôznych druhoch športových odvetví, 

 ak sa dieťa v tomto období venuje nejakým športom v športových kluboch či v škole, 

jeho motorický vývin prebieha rýchlejšie a funkčné schopnosti sa rozvíjajú viac ako 

u nešportujúcich detí, 

 vysoká úroveň motoriky v 13. - 14. roku sa dotýka nielen oblasti športovej, ale aj 

umeleckej či remeselnej. Neexistujú také zložité pohyby, ktoré by sa deti v tomto veku 

nedokázali naučiť, 

 aj v tomto veku zohráva hra veľmi dôležitú úlohu, ktorá ale získava iný charakter. Je 

podmienená výkonnostným rastom a búrlivými zmenami, ktoré nastávajú v puberte. Zo 

začiatku prevládajú romantické a hlučné hry, ktoré vystriedajú bojovými hrami, 

rôznymi hrami s motívom tajnosti, dobrodružstva a pod. Prevládajú skupinové hry, 

zložitejšie stolné hry a veľkú obľubu získavajú športové hry, ktoré umožňujú vyniknúť. 

 

Adolescencia - štádium integrácie motoriky a dovŕšenia motorického vývinu (15 – 20 rokov) 

 ukončením tohto obdobia človek končí svoje telesné a duševné dozrievanie. Obdobie 

dospievania nekončí v puberte, ale najmä u chlapcov sa posúva do adolescencie 

(postpuberty), kde vo vývine dobiehajú dievčatá, 

 ukončuje sa fyzický rast, 

 osifikácia i rast kostí sú dovŕšené, chrup je úplne vyvinutý, 

 telesné proporcie dostávajú svoju definitívnu podobu. V tomto období miznú 

disproporcie v telesných rozmeroch, 

 svoj vývin dokončujú aj sekundárne pohlavné znaky, 

 po motorickej stránke sa dosahuje druhý vrchol motorického vývinu. Negatívne vplyvy 

puberty sú prekonané. Dostupný je celý register pohybových činností. Pohyby sú 

plynulé, koordinované a celé telo dosahuje pohybovú harmóniu, 
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 pokiaľ mladšieho žiaka (7 - 10 rokov) zaujíma samotná činnosť (pohyb, hra), 

pubecsenta (11 - 15 rokov) hlavne výsledok (výkon, hra), tak adolescenta (15-20 r.) 

vykonanie pohybu (estetické prvky v pohybe), 

 v prvých rokoch dospelosti sa rozvíjajú najmä koordinačné schopnosti a rýchlosť, 

v ďalších rokoch silové a vytrvalostné schopnosti. V rovnakom poradí, v akom sa 

vyvíjali dochádza aj k ich regresii, 

 svoju maximálnu hranicu dosahuje aj pohybová výkonnosť. Rozvoj pohybových 

schopností ako sila, rýchlosť, vytrvalosť dosahuje v tomto období u pravidelne 

športujúcich maximálne hodnoty. V niektorých športoch je to obdobie vrcholných 

športových výkonov ako v plávaní, krasokorčuľovaní, či v gymnastike, 

 od 16. rokov nastáva obdobie vrcholnej motorickej aktivity, v ktorej je možné sústavne 

rozvíjať špeciálnu trénovanosť, 

 v 18. až 20. roku sa dosahuje vrchol motorického vývinu. V 20. rokoch má mladý muž 

už typické znaky motoriky, ktoré sú ďalej ovplyvňované rozvojom pohybových 

schopností, prípadne ich poklesom pri pohybovej nečinnosti, 

 sila rastie najintenzívnejšie od 14. roku, spomaľuje sa po 18. roku. Na úrovni 20 rokov 

dochádza k najvyššiemu rozvoju rýchlostných schopností a pohyblivosti, 

 rozdiely v motorike sú podmienené somatotypom, zamestnaním, pohybovým režimom, 

tréningom, životosprávou a pod., 

 rozdiely v motorike medzi chlapcami a dievčatami sú v tomto veku výrazné, spôsobujú 

ich rozdiely v anatomickej, funkčnej a psychickej oblasti. Napr. svalová sila dosahuje 

v priemere len 63 % sily mužov, 

 ženy sa vyrovnajú mužom v súhre pohybov, rýchlosti častí tela a lepšie sú v úrovni 

pohyblivosti. Vyrovnané výkony dosahujú ženy a muži aj v koordinačných 

schopnostiach, 

 v lokomočných pohyboch, skokoch, vrhoch, hodoch a v činnostiach, do ktorých sú 

zapojené veľké svalové skupiny sú výrazne lepší muži, 

 výrazne nižšie výkony majú ženy v silových schopnostiach, len 50-80 % sily mužov. 

Napr. v hode jednoruč dosahujú ženy len 50 % dĺžky hodu mužov. V lokomočných 

činnostiach sú výkony žien o 10 – 20 % nižšie, 

 v období adolescencie (postpuberty) sa vývin motorickej výkonnosti dievčat výrazne 

spomaľuje. V bežeckej rýchlosti dosahujú dievčatá vrchol v 15. - 16. rokoch. Vo 

vytrvalosti už v 13. rokoch. V skokoch v 17. roku a v hodoch v 15. roku, 
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 výkony u nešportujúcich chlapcov sa zlepšujú do 18. - 19. roku, potom sú prírastky len 

malé. Výkony 17. - 18. ročných chlapcov už možno považovať za definitívne výkony 

dospelých ľudí. U športujúcej populácie rastú výkony aj po 20. roku.  

 

Dospelosť 

Mladšia dospelosť (mecitma) – štádium kulminácie motorickej výkonnosti (20 - 30 rokov) 

 vývin motoriky sa v dospelosti neukončuje a človek aj v tomto období sa učí novým 

pohybom. Zmeny sa uskutočňujú nenápadnejšie a v dlhších časových intervaloch 

oproti predchádzajúcim zmenám, 

 v 20. rokoch má mladý muž typické znaky mužskej motoriky, ktoré sú ovplyvňované 

jeho ďalším fyzickým vývinom a rozvojom pohybových schopností, resp. ich 

úpadkom, 

 motorická výkonnosť je značne diferencovaná najmä v závislosti od somatotypu, 

zamestnania, trénovanosti a životosprávy. Tieto faktory môžu mať pozitívny ako aj 

negatívny vplyv, 

 pre mužov je charakteristická snaha o ekonomickosť motoriky, ktorá chýbala 

v predchádzajúcich vývinových fázach chlapcov, 

 s pribúdajúcim vekom sa rozdiely medzi motorikou chlapcov a dievčat zväčšujú 

a v tomto období sú rozdiely výrazné. Motorické rozdiely sú dané anatomickými, 

funkčnými a psychickými odlišnosťami, 

 u bežnej populácie majú ženy nižšiu výkonnosť ako muži rovnakého veku, 

 výrazný pokles výkonnosti nastáva už v tomto období u jedincov s hypokinetickým 

spôsobom života, 

 v období mecitma sa dosahuje najvyššia úroveň základných pohybových schopností, 

čo sa môže prejaviť vysokou úrovňou športovej výkonnosti, 

 najlepšie predpoklady pre rozvoj maximálnej rýchlosti sú okolo 20. roku života, 

pohyblivosti okolo 23. roku života, či sily a vytrvalosti medzi 26.-30. rokom života. 

 

Stredná dospelosť (adultium) – štádium stabilizácie motorickej výkonnosti (30 - 45 rokov) 

 zaujímavé obdobie z pohľadu motoriky v tom, že starnutie začína súbežne s vývinom. 

Organizmus nestarne ako celok, ale rôznym tempom, 

 výrazné rozdiely v motorike, ktoré determinuje vplyv prostredia, 
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 úroveň jednotlivých pohybových schopností prirodzene klesá (rýchlosť, pohyblivosť), 

tréningom je možné udržať vysokú úroveň sily a vytrvalosti, 

 pokles pohybovej výkonnosti sa kompenzuje skúsenosťou (napr. koordinačné 

schopnosti), 

 techniku pohybu je možné zlepšovať aj v tomto období (napr. technika lyžovania, tenis 

a pod.), 

 keďže v tomto období sú výrazné motorické rozdiely u jedincov rovnakého veku 

v strednej a staršej dospelosti sa študuje motorika s ohľadom na príslušné skupiny 

(zamestnanie, somatotyp, trénovanosť a pod.). 

 

Staršia dospelosť (intervium) – štádium poklesu motorickej výkonnosti , najmä hrubej 

motoriky ( 45 - 60, resp. 65 rokov) 

 dochádza k prirodzenému poklesu úrovne všetkých pohybových schopností, 

 pokles pohybovej výkonnosti je možné znížiť trénovanosťou. 

 

Staroba 

Počiatočná staroba – štádium počínajúcej involúcie ľudskej motoriky (60/65 – 70 rokov) 

 dochádza k značným zmenám v motorike, prejavujúcej sa poklesom tempa pohybov, 

strnulosťou, stereotypnosťou, stratou pohybovej harmónie, či neschopnosťou urobiť 

niekoľko vecí naraz. Príkladom môže byť ak starý človek začne hovoriť pri chôdzi, 

tak sa musí zastaviť, 

 prípravná a doznievajúca fáza štruktúry pohybu u starého človeka nie je viditeľná, 

jednotlivé pohyby sú nerytmické, často na seba nenadväzujú, 

 výrazne badateľný je nedostatok pružnosti a plynulosti pohybu, 

 tieto znaky tzv. stareckej motoriky je možné vhodnými formami pohybovej aktivity 

oddialiť až do 8. decénia, 

 pravidelné a dostatočne intenzívne cvičenia až do vysokého veku sú najlepšou 

prevenciou proti poruchám a chorobám staroby. 

 

Pokročilá staroba (kmeťstvo) – štádium involúcie ľudskej motoriky (75 - 90 rokov) 

• pokles motoriky je už nevyhnutný, rozdiely medzi trénovanými a netrénovanými 

jedincami sa vytrácajú. 

 



75 
 

Krajná staroba – štádium úpadku ľudskej motoriky (90 - 110 rokov) 

 

    


