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Abstrakt: V príspevku riešime aktuálnu problematiku hyperkinetickej poruchy detí mladšieho školského veku. 

Hyperkinetická porucha je u detí jedna z najčastejších diagnostikovaných porúch. Preto je potrebné hľadať 

u detí spôsob nápravy, ktorý bude prostredníctvom pohybu ako vhodného eliminátora pozitívne vplývať na 

korekciu porúch správania. Psychomotorické cvičenia prispievajú k zlepšeniu priestorového vnímania, 

rovnováhy a taktiež k lepšej koordinácie tela. Prostredníctvom vybraných jogových cvičení sme u väčšiny detí 

docielili korekciu porúch správania. Tejto problematike sa venujeme v rámci prebiehajúceho výskumného 

projektu: VEGA 1/0769/13 Účinnosť špecifických pohybových reedukačných postupov na korekciu 

hyperkinetických porúch detí mladšieho školského veku.  

Kľúčové slová: Mladší školský vek. Správanie. Hyperkinetická porucha.  Pohybová aktivita. Jogové cvičenia. 

 

Abstract: The study deals with a topical issue of hyperkinetic behavior disorder in pupils of young school age. In 

children, hyperkinetic disorder is one of the most frequently diagnosed disorders. Therefore, it is necessary to 

seek correction, which through movement as an appropriate eliminator, will have positive effect in terms of 

behavior disorders correction. Psychomotor exercises are beneficial by improving spatial awareness, balance 

and also body coordination. Performing selected yoga exercises helped to correct behavior disorders in most 

children. This issue is examined within an ongoing research project VEGA 1/0769/13 “The efficiency of specific 

movement reeducation procedures designed to correct hyperkinetic disorders in children of young school age.” 

Key words: Young school age. Behavior. Hyperkinetic disorder. Physical activity. Yoga exercises. 

 

Teoretické východiská 

Pohybové aktivity majú veľký význam pre všestranný rozvoj dieťaťa. Pohyb je  

neoddeliteľnou súčasťou zdravého vývinu, dozrievania a formovania dieťaťa. Je spojený s 

vývinom predovšetkým fyzickým, ale aj psychickým a sociálnym (Lüftnerová, Marečková, 

Dvořáčková 2012). 

Hyperkinetická porucha (HKP) je typickou neurovývinovou poruchou, prejavujúca sa 

od najútlejšieho detstva, neskôr v školskom veku, prechádzajúca v 75 % do adolescencie a 

v 50 % sa zisťuje v dospelosti. Deti s hyperkinetickou poruchou sa väčšinou radia medzi 

menej pohybovo nadané a okrem hyperaktivity majú ešte ďalšie motorické problémy 

(Staňová, Chovanová, 2014). Deti s hyperkinetickou poruchou v škole môžu zlyhávať 

častejšie, čím sa upevňujú a posilňujú nežiaduce vzorce správania a adaptácie, ktoré následne 
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vedú k zníženej školskej úspešnosti, ale aj k zmieneným celoživotným ťažkostiam (Riefová 

1999). Práca s dieťaťom s hyperkinetickou poruchou v školskom prostredí je ťažká a náročná. 

Systematicky a otvorený prístup učiteľa môže správanie dieťaťa a jeho motiváciu k škole 

výrazným spôsobom zmeniť (Riefová 1999).  

Medzi najvhodnejšie pohybové aktivity pre tieto deti patria tie, ktoré pracujú so 

striedaním napätia a uvoľnenia, dychové a relaxačné cvičenia, cvičenia rozvíjajúce jemnú 

motoriku a koordináciu (Šimanovský 2008; Zemánková 2010; Hermanová 1994). K 

psychomotorickým cvičeniam a hrám odporúčaným v ISCED1 patria: joga, relaxačné, 

dýchacie a strečingové cvičenia. Základom metodiky je hra, tvorivosť a rešpektovanie 

vekových zákonitostí vývinu dieťaťa (Klimeš a kol. 2002). Výskumne bolo potvrdené, že 

jogové cvičenia úspešne napomáhajú deťom s hyperkinetickou poruchou (Mrázová 2008; 

Kail 2008). Joga zlepšuje ich priestorové vnímanie, rovnováhu a koordináciu tela 

(Lüftnerová, Marečková, Dvořáčková 2012). Vzhľadom k nesúťažnému charakteru týchto 

cvičení sa posilňuje ich zdravé sebavedomie, a to predovšetkým v tom, že deti tu neprežívajú 

pocity zlyhania a sociálneho vylúčenia (Lüftnerová, Marečková, Dvořáčková 2012). 

 

Metodika výskumu 

Materiál a metódy 

Cieľom pedagogického experimentu bolo overiť vzťah medzi prejavmi HKP 

a psychomotorickými cvičeniami a tým rozšíriť poznatky o korekcii hyperkinetických porúch 

správania integrovaných žiakov psychomotorickými cvičeniami. 

Na základe spracovanej problematiky teoretických a praktických poznatkov z oblasti 

pohybovej korekcie hyperkinetických porúch správania detí mladšieho školského veku a ich 

diagnostikou na hodinách telesnej výchovy sme si stanovili nasledovnú výskumnú otázku:  

Je možná korekcia porúch správania integrovaných detí mladšieho školského veku  

psychomotorickými cvičeniami, ktorých základom sú prvky jogy? 

 

Úlohy práce 

- Oboznámenie sa s teoretickým problémom k danej problematike. 

- Zistiť stav integrovaných žiakov s hyperkinetickou poruchou v základnej škole (ZŠ). 

- Práca s dotazníkmi (Anamnestický dotazník, NICHQ Vanderbiltova škála na 

hodnotenie žiaka – verzia pre učiteľa, Dotazník predností a nedostatkov (SDQ-Svk). 
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- Vytvoriť šesťtýždňový pohybový program zahŕňajúci psychomotorické cvičenia 

obsahujúce prvky jogy. 

- Spracovanie a vyhodnotenie údajov. 

- Odporúčania pre prax. 

 

Problematika je riešená v rámci grantového projektu VEGA č.1/0769/13 Účinnosť 

špecifických pohybových reedukačných postupov na korekciu hyperkinetických porúch detí 

mladšieho školského veku.  

Pedagogický experiment sa realizoval v základných školách v okrese Prešov. Školy, 

v ktorých sa pedagogický experiment uskutočňoval, si priali ostať v anonymite, preto ich 

názvy neuvádzame. Respondentmi boli žiaci 1. stupňa ZŠ. Účasť respondentov na 

pedagogickom experimente bola dobrovoľná a anonymná. Súbor tvorili sedem- až desaťroční 

integrovaní žiaci základných škôl. Do sledovaného súboru boli zaradení jednotlivci so 

súhlasom rodičov. Zber informácií sme realizovali sami, nie sprostredkovane cez učiteľa, po 

vzájomnej dohode s riaditeľom, vyučujúcimi a triednymi učiteľkami. Pedagogický 

experiment sme realizovali v školskom roku 2014/2015. Na pedagogickom experimente sa 

zúčastnilo 38 žiakov (24 chlapcov a 14 dievčat). 

 

Použité metódy získania údajov  

Vanderbiltova posudzovacia škála ADHD (Vanderbilt ADHD Diagnostic Teacher 

Rating Scale, VADTRS) je nástroj určený učiteľom na orientačné posúdenie detí s 

podozrením na ADHD (Wolreichet al. 2003). Výhodou škály je zrozumiteľnosť položiek, 

ľahká administrovateľnosť a jasné skórovanie. 

Psychometrické vlastnosti škály používanej v zahraničí sú veľmi dobré, reliabilita 

škály sa pohybuje od α = 0,79 v škále depresie a anxiety, po α = 0,91 v časti hodnotení 

symptómov (Wolraich a kol. 2003; Dubayová, Chovanová 2013). Jednotlivé dotazníky 

vyplňovali učitelia vyučujúci žiakov s hyperkinetickou poruchou. Vstupným škálovaním sme 

zistili aktuálny stav žiakov. Následne sme realizovali pohybový program 

s psychomotorickými cvičeniami, ktorý prebiehal 6 týždňov. Cvičenia realizovali učitelia so 

žiakmi počas hodín telesnej výchovy a každú stredu počas veľkej prestávky.  

Opätovným vyplnením a spracovaním Vanderbiltových škál a Dotazníka predností 

a nedostatkov (SDQ-Svk) sme zisťovali, ako vplývajú psychomotorické cvičenia na korekciu 

porúch správania. 
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Výsledky a diskusia 

Pre rozsiahlosť získaných poznatkov uvádzame iba výsledky deväťročných chlapcov 

a dievčat, u ktorých sme zaznamenali najvýraznejšiu korekciu hyperkinetických porúch 

správania. 

U deväťročných chlapcov sa prejavy hyperkinetickej poruchy po zaradení 

psychomotorických cvičení do telesnej výchovy zmenili (Tab. 1). Pri vstupnom 

diagnostikovaní bol výskyt jednotlivých symptómov (nepozornosti, 

hyperaktivity/impulzívnosti a opozičného správania) hodnotený učiteľmi na úrovni často. 

Vplyvom jogových cvičení vidíme pozitívny účinok a zmenu hodnotenia intenzity 

symptómov na občas. Správanie sa v triede dosiahlo pri vstupnom diagnostikovaní priemernú 

hodnotu 3,31. Pri výstupnom ostalo v škále priemerný, ale priemer 2,77 predstavuje zlepšenie 

o pol stupňa (0,54).  

 

Tabuľka 1 Posudzovacia škála: NICHQ Vanderbiltova škála na odhadovanie žiaka 

 

Vek – 9 rokov 

chlapci (n - 7) 

Vstupný údaj Výstupný údaj 

Symptómy Nikdy Občas Často 
Veľmi 
často 

Nikdy Občas Často 
Veľmi 
často 

Nepozornosť - - 1,85 - - 1,39 - - 

Hyperaktivita 
/impulzívnosť 

- - 2,02 - - 1,25 - - 

Opozičné 
správanie 

- - 1,52 - - 0,72 - - 

Úzkosť/depresia 0,44 - - - 0,48 - - - 

Správanie sa v 
triede 

Vstupný údaj Výstupný údaj 

Výborný - - 

Nadpriemerný - - 

Priemerný 3,31 2,77 

Dostatočný - - 

Nedostatočný - - 

(Zdroj: vlastné spracovania) 

V Tabuľke 2 sú zaznamenané hodnoty dievčat, u ktorých sme rovnako pozorovali 

zlepšenie na viacerých úrovniach. Výskyt nepozornosti sa znížil z  2,27 na 1,33, čo 

predstavuje značný pokles v prejavoch tohto symptómu. V oblasti hyperaktivita/impulzívnosť 

sme namerali pokles skoro až o 1,5 stupňa. Opozičné správanie spolu s úzkosťou/depresiou sa 

rovnako znížilo. Správanie sa žiačky v triede sa tiež zlepšilo a  dosiahlo úroveň 

nadpriemerný.  
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U deväťročných žiakov pozorujeme výrazné zmeny. Subškála emočných príznakov 

nepoukázala na problémy v tejto oblasti, avšak v subškále problémové správanie sa zlepšilo 

správanie štyroch žiakov, ktorí pri začiatočnom hodnotení vykazovali abnormálne hodnoty, 

avšak pri výstupnom hodnotení boli hodnotení učiteľom v pásme normy. Prejavy 

hyperaktivity malo pri vstupnom diagnostikovaní 7 respondentov, ale pri výstupnom už len 

dvaja a v hraničnej oblasti sa prejavila u troch. Problémy s rovesníkmi sa rovnako znížili 

a v hraničnej oblasti sa prejavovalo len u dvoch žiakov.  

 

Tabuľka 2 Posudzovacia škála: NICHQ Vanderbiltova škála na odhadovanie žiaka 

 

 

Vek – 9 rokov 

dievčatá (n - 2) 

Vstupný údaj Výstupný údaj 

Symptómy Nikdy Občas Často 
Veľmi 
často 

Nikdy Občas Často 
Veľmi 
často 

Nepozornosť - - 2,27 - - 1,33 - - 

Hyperaktivita 
/impulzívnosť 

- - - 2,77 - 1,33 - - 

Opozičné 
správanie 

- 0,90 - - 0,35 - - - 

Úzkosť/depresia - 1,07 - - - 0,5 - - 

Správanie sa v 
triede 

Vstupný údaj Výstupný údaj 

Výborný - - 

Nadpriemerný - 2,22 

Priemerný 2,5 - 

Dostatočný - - 

Nedostatočný - - 

(Zdroj: vlastné spracovania) 

Na základe uvedených výsledkov konštatujeme, že psychomotorickými cvičeniami je 

možné pozitívne ovplyvniť správanie žiakov s HKP. Sekundárne sme zistili aj upravenie 

vzťahov medzi deťmi a zlepšenie celkovej klímy v triede. Prejavy žiakov boli menej 

impulzívne, symptómy hyperaktivity boli menej vyrušujúce a celková práca učiteľa s nimi 

bola lepšia.  
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Tabuľka 3 Dotazník predností a nedostatkov (SDQ-Svk) 

(Zdroj: vlastné spracovanie)  

Diskusia 

Na základe výsledkov z pedagogického experimentu sme zistili, že 

psychomotorickými cvičeniami na základe jogových cvičení sa prejavy hyperaktivity dajú 

v určitej miere eliminovať. Na základe toho môžeme odpovedať na našu stanovenú výskumnú 

otázku. Psychomotorické cvičenia majú pozitívny vplyv na korekciu hyperkinetických porúch 

správania, u väčšiny respondentov sa znížili prejavy hyperkinetickej poruchy.  

Psychomotorické cvičenia pozitívne vplývajú ako na telesnú, tak aj na zdravotnú 

a psychickú stránku dieťaťa. Vzhľadom k nesúťaživému charakteru týchto cvičení sa u detí 

posilňuje ich sebavedomie najmä v tom, že dieťa neprežíva pocit zlyhania a sociálneho 

vylúčenia. Pozitívum jogových cvičení bolo aj to, že deti všetky cvičenia videli názorne na 

obrázkoch. Obrázky boli vybrané aj vzhľadom k veku detí a vplývali na deti motivačne. 

U chlapcov aj u dievčat mali obrázky cvičení pozitívny vplyv. Dievčatá si obľúbili najmä 

cvičenie lienka, motýlik, labuť. 

Prínos psychomotorických cvičení a cvičeniami jogy je najmä v tom, že prináša deťom 

uvoľnenie napätia, odbúranie stresu a viac radosti a dobrej nálady. Pri cvičení sa  rešpektuje 

vlastná individualita i individualita ostatných, buduje sa sebadôvera, dieťa nadobúda poznanie 

svojej jedinečnosti v prostredí s rešpektovaním individuálnych zvláštností.  

 

Zhrnutie 

Realizovaným pedagogickým experimentom sme rozšírili poznatky dôležité pre prácu 

so žiakmi s HKP v podmienkach integrácie. Psychomotorickými cvičeniami sa u väčšiny 

Oblasť ťažkostí 

Vek – 9 rokov 

Chlapci a dievčatá (n - 7) 

Vstupný údaj Výstupný údaj 

oblasť 
normál 

hraničná 
oblasť 

abnormal 
oblasť 
normálu 

hraničná 
oblasť 

abnormal 

emočné príznaky 8 1- - 8 1 - 

problémové správanie 1 2 6 4 3 2 

hyperaktivita 1 1 7 3 4 2 

Problémy s rovesníkmi 6 2 1 7 2 - 

prosociálne správanie 1- 3 5 7 2 - 
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respondentov zmiernili prejavy nepozornosti, hyperaktivity, impulzívnosti a celkového 

správania sa. Šesťtýždňový pohybový program s obsahom jogových cvičení bol pre žiakov 

zdrojom oddychu, upokojenia a celkovej relaxácie tela. Pre učiteľov sa jogové cvičenia stali 

vhodným prostriedkom pre ovplyvnenie vyrušujúceho správania žiakov vo výchovno-

vzdelávacom procese. Žiaci sa naučili názvy jednotlivých cvičení a pravidiel, ktoré cvičenia 

sprevádzali. Celková atmosféra triedy sa výrazne zlepšila. Preto nami predložený pohybový 

program s jogovými cvičeniami vrelo odporúčame ako vhodné cvičenia pre deti s prejavmi 

hyperkinetických porúch správania a taktiež ako vhodný prostriedok na hodinu telesnej 

výchovy s relaxačným zameraním.  

 

Odporúčania pre prax 

- Vychádzať zo záujmu dieťaťa, rešpektujúc jeho vývinové štádium citlivým prístupom 

k nemu.  

- Predchádzať stresovým situáciám.  

- Vyberať pohybové aktivity blízke deťom s účinkom rozvíjania ich všestrannosti.  

- Umožniť dostatok pohybu spojeného s radosťou, oddychu a relaxácie.  

- Rozvíjať pozitívne vnímanie pohybových aktivít.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prezentované výsledky sú parciálnym výstupom výskumu realizovanom v rámci projektu 

VEGA č. 1/0769/13 Účinnosť špecifických pohybových reedukačných postupov na korekciu 

hyperkinetických porúch detí mladšieho školského veku. 
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