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Abstrakt 

 

Táto bakalárska práca je zameraná na vplyv pohybovej aktivity a fyzickej zdatnosti 

na motorický vývoj detí predškolského a mladšieho školského veku. Predmetom skúmania 

je ontogenéza motoriky po obdobie mladšieho školského veku a jednotlivé testové batérie, 

ktoré testujú motorickú zdatnosť jedinca. Autor sa zameriava na zloženie, hodnovernosť, 

výhody, ale aj nevýhody použitia daného testu. Dôraz sa kladie aj na použitie testových 

batérií v štúdiách, ktoré dokazujú vzťah medzi pohybovou aktivitou a vývojovým stupňom 

motoriky.  

 

Kľúčové slová  

 

Motorika, hrubá motorika, pohybová aktivita, predškolský vek, motorická testová batéria 

 

Abstract 

 

This bachelor thesis focuses on the influence of physical activity as well as physica l 

capability on motor development of children of school and pre-school age. Ontogenesis of 

motor activity until the early schooling age together with particular testing batteries which 

are testing motor activity and capability of an individual are considered to be the main 

subjects of this research. The author mainly focuses on the composition, credibility, 

advantages, but also disadvantages of the usage of the previously mentioned testing. The 

emphasis is placed on the usage of testing batteries in international and foreign studies which 

provide the evidence of a relationship between physical activity and the stage of 

development of motor skills. 
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1. Úvod 

 

Pohyb je súčasťou života každého jedinca už od jeho začiatku. Pomáha nám 

pohybovať sa, ale aj vyjadriť radosť, hnev či prekvapenie. Už od raného detstva je pohyb 

dôležitou zložkou vo výchove dieťaťa. U detí predškolského veku sa v rôznych hravých 

formách vyskytuje v edukačných plánoch materských škôl s cieľom zlepšenia motorickej 

úrovne, budovania a zakorenenia správnych pohybových návykov. Mnohokrát ale tieto 

plány nespĺňajú nie len množstvo pohybovej aktivity ktoré je pre tieto deti odporúčané, ale 

ani počet hodín, ktoré by mali byť venované práve zdokonaľovaniu pohybových schopností.  

V období mladšieho a staršieho školského veku sa tieto návyky alebo zdokonaľujú, alebo sa 

pohybová aktivita začína zanedbávať. To záleží od toho,  k čomu sú deti vedené. 

Pohybová aktivita je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje zdravie človeka, či už 

fyzické, alebo zdravie psychické. Závažný problém dnešnej spoločnosti je hypokinéza, tj. 

nedostatok telesného pohybu, ktorá sa dáva za vinu nie len školskému systému, ale aj 

výchove v domácom prostredí. Vysokú koreláciu môžeme pozorovať medzi životným 

štýlom rodičov a životným štýlom dieťaťa. Dieťa nadobúda dojem nepotrebnosti pohybu, ak 

vidí, že jeho najbližšie okolie taktiež nemá potrebu pohybu. S príchodom techniky 

uľahčujúce ľuďom život súvisí rozšírenie trendu sedavého spôsobu života, ku ktorému sa 

postupne uchyľujú stále mladšie ročníky a aj táto skutočnosť je jednou z príčin obezity u 

detí a dospievajúcich.  

Hlavným cieľom bakalárskej práce bude poukázať na vplyv pohybovej aktivity na 

úroveň vývoja motoriky u detí. Prejdeme ontogenézou motorického vývoja v rôznych 

štádiách života jedinca aby sme pochopili súvislosti medzi jednotlivými štádiami 

a zameriame sa na popis a klasifikáciu vybraných testových batérií, ktoré skúmajú 

motorickú zdatnosť detí predškolského a školského veku.  Zameriame sa na štúdie, ktoré 

spájajú vývoj motoriky s pohybovou aktivitou a dokazujú súvis medzi spomínanými 

zložkami. 

Nedostatok pohybu spôsobuje čoraz väčší nárast porúch pohybového aparátu, ktoré 

sú v dospelosti už nevratné a preto je dôležité dbať na dostatok pohybu počas obdobia vývoja 

dieťaťa. 
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2. Pohybová aktivita  

 

Zážitky z pohybu sú základným vyjadrením života (Blythe, 2012). Postupné 

zdokonaľovanie jednotlivých, spočiatku jednoduchých, ba až primitívnych pohybov má 

vplyv nielen na tvorbu komplexnejších pohybov a spontánnych odpovedí, ale aj na tvorbu 

nových prepojení neurónov v nervovom systéme dieťaťa, ktoré sa vyvíja (Blythe, 2012). 

 Pohybová aktivita je úzko spojená s motorikou, ale aj hybnosťou. Podľa Havlíčkove j 

(2000) sa motorika a hybnosť u človeka rozdeľuje na spontánnu a riadenú. Prirodzená 

a spontánna zložka pohybovej aktivity človeka v priebehu ontogenézy zaniká a začína 

prevládať riadená pohybová aktivita. Ako prvé dochádza k rozvoju pohyblivosti a obratnosti 

a až neskôr počas ontogenetického vývoja sa rozvíja dynamika a rýchlosť (Havlíčková, 

2000).  

Vďaka pohybom sme od útleho detstva schopní prejavovať svoje pocity, svoju 

spokojnosť, smútok, nadšenie, ale aj hnev. S pribúdajúcim vekom sa pohybové schopnosti 

prehlbujú, okrem schopnosti udržať balans a prejsť z bodu A do bodu B bez pádu, sa tiež 

vyvíja hrubá a jemná motorika, ale aj akcelerácia pohybu, ktorá vedie k schopnosti behu. 

Každé vývojové štádium ľudského života hrá dôležitú úlohu v celkovom vývoji. Chyba 

(nielen genetická) v jednom štádiu výrazne ovplyvňuje priebeh nasledujúceho. Zanedbanie 

snahy o nápravu spôsobuje, že dôsledky sú pozorovateľné dokonca aj v dospelosti, bohužiaľ, 

sú už nezvratné (Blythe, 2012) 

 

3. Motorika 

 

Motoriku, iným slovom hybnosť, Průcha a kol. (2006) definuje ako celkovú 

pohybovú schopnosť jedinca, ktorá je zložená z pohybov, ktoré môžeme ovládať vôľou 

(reflexné pohyby), ďalej z pohybov voľných, ale aj pohybov vyjadrujúcich emócie (emočné 

stavy). Tieto pohyby sa nazývajú pohyby expresívne. Okrem týchto pohybov sa motorika 

skladá aj z grafomotoriky a psychomotoriky.  

Verešová (2007) delí motoriku na  motoriku jemnú a hrubú. Jemná motorika 

zabezpečuje koordináciu a obratnosť rúk, prstov. Patria sem činnosti, ktoré si vyžadujú 

precíznosť a manipuláciu s drobnými predmetmi. Hrubou motorikou sa myslia základné 
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pohybové schopnosti (Verešová, 2007). Podľa Opatřilovej (2004) zahrňuje hrubá motorika 

pohybové aktivity dieťaťa, ovládanie držania tela, ktoré sa postupne zdokonaľuje, ale aj 

rytmizáciu pohybu, či koordináciu dolných a horných končatín.  

Dôležitú rolu tu zohráva aj posturálna kontrola, ktorá zabezpečuje udržanie 

vertikálnej polohy hlavy, ale taktiež trupu. Táto pozícia hlavy a trupu je vhodná 

a preferovaná z dôvodu vytvorenia vhodných podmienok pre videnie, ale aj  cielenú 

pohyblivosť. 

Vedci sa v posledných rokoch zamerali na detailnejší opis zmien prebiehajúc ich 

počas skorého motorického vývoja. Ako ale súvisia tieto vývojové zmeny s nervovým 

systémom nie je dobre známe. Táto informačná medzera spôsobila vznik mnohých teórií 

týkajúcich sa mechanizmov motorického vývoja (Hadders-Algra, 2018). Základom týchto 

teórií bola myšlienka, že motorický vývoj je prirodzený proces, ale v posledných rokoch 

minulého storočia sa zistilo, že  je do značnej miery ovplyvňovaný skúsenosťami jedinca 

(Hadders-Algra, 2018). Motorický vývoj je ovplyvňovaný rôznymi faktormi, ako napríklad 

prítomnosť srdečných vád, hmotnosť jedinca, fyzická zdatnosť, ale taktiež vonkajšie vplyvy, 

vplyvy prostredia, rodinné zázemie, situácia v rodine, či množstvo stimulačných hračiek 

a pomôcok (Hadders-Algra, 2018). 

 

3.1 Ontogenéza motorického vývoja 

3.1.1 Prenatálne  obdobie 

Obdobie, ktoré je charakteristické plasticitou a rýchlym rozvojom, počas ktorého je 

jedinec veľmi zraniteľný (Anderson, Thomason, 2013). Podľa Heppera (2015) je prenatálne 

obdobie najdôležitejším obdobím vývoja, ktorým plod neprechádza pasívne, ale vykazuje 

rad správania a reakcií na svoje prostredie, vrátane schopnosti učiť sa. Aktivita embrya 

začína hneď na začiatku tehotenstva. Vykonávané pohyby sa prehlbujú a zdokonaľujú počas 

celej gravidity (Hepper, 2019). 

Plod vo vnútri tela matky je omnoho zložitejšie skúmať ako novorodencov alebo 

staršie deti. Prvé pokusy o štúdium správania plodu sa realizovali už začiatkom 20. storočia, 

podrobné skúmanie umožnil až vznik ultrazvukovej technológie, vďaka ktorej môžeme plod 

pozorovať neinvazívne a v reálnom čase (Sontag, Wallace, 1933). Táto technológia 

umožnila pozorovať pohyby končatín (napr. pohyb ramien), ale taktiež jemné, menej 

viditeľné pohyby, ako napríklad otváranie a zatváranie zornice oka (Hepper, 2015). 
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 Prvé pohyby sú pozorované najskôr okolo 7. a 8. týždňa gestačného veku a zahŕňajú 

pohyb celého tela. Do 20. týždňa sa objaví celá škála pohybov, ktoré počas prenatálneho 

obdobia môžeme pozorovať (tabuľka 1). Počas priebehu gestácie sa pohyby kvalitat ívne 

menia, zdokonaľujú. Táto zmena nastáva hlavne po 20. týždni, pohyby sa stávajú jemnejšími 

a vznikajú základy pohybových vzorcov (de Vries, Fong, 2006).  

 

Tabuľka 1: Zoznam prenatálnych pohybov (podľa de Vries, Fong, 2006) 

POHYB GESTAČNÝ 

VEK 

(TÝŽDNE) 

Rozoznateľný pohyb 7 

Vydesenie 8 

Čkanie  9 

Izolovaný pohyb rúk a nôh 9 

Izolovaná retroflexia hlavy 9 

Izolovaná rotácia hlavy 

Izolovaná anteflexia hlavy, fetálne dýchacie pohyby 

Myknutie rukou, nohou, naťahovanie 

Rotácia plodu 

Pohyb čeľuste 

Zívanie 

Pohyb prstov, nasávanie a prehĺtanie  

Šklbavý pohyb hornej alebo dolnej končatiny  

Pohyby očí 

9-10 

10 

10 

10 

10-11 

11 

12 

13 

16 

 

 

Vedci predpokladajú, že plod v prenatálnom období vykazuje určité prvky 

plánovania a predvídania vo svojich pohyboch (Hepper, 2015). Napríklad, plod otvorí ústa 

tesne pred tým, než sa jeho ruka dostane vôbec do kontaktu s ústami (Myowa-Yamakoshi, 

Takeshita, 2006). Vedci taktiež spozorovali, že plod je schopný vykonávať mimické pohyby 

spojené s expresiou emócií, ako napríklad úsmev, plač, zachmúrenie a meniť výrazy tváre 

(Kurjak et al., 2003). 

S postupujúcim tehotenstvom sa jednotlivé pohyby organizujú do vzorcov správania. 

Dochádza ku striedaniu periódy nečinnosti a periódy aktivity (Nijhuis et al., 1982). Použitie 

behaviorálnych parametrov fetálnej srdcovej frekvencie, fetálneho pohybu a pohybov očí 
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nám umožňuje rozlíšiť štyri stavy fetálneho správania (tabuľka 2). Vznik týchto odlišných 

stavov odráža pokrok v integrácii a funkcii rôznych oblastí fetálneho mozgu (Nijhuis et al., 

1982). 

 

Tabuľka 2: Stavy fetálneho správania (podľa Nijhuis et al., 1982) 

STAV Pohyby 
Stav 1F Pokoj. Plod vykazuje občasné prekvapenia, bez pohybv očí, má stabilnú 

srdcovú frekvenciu. V takomto stave sa vyskytuje 15% času v 36. týždni 
tehotenstva a 32% v 38. týždni. 

 
Stav 2F Časté sú pravidelné pohyby tela, pohyby očí, dochádza ku akcelerácii 

srdcovej frekvencie v spojení s pohybom. Toto je najčastejšie sa vyskytujúci 
stav, pozorovaný okolo 42 – 48% času u plodu. 

 
Stav 3F Bez pohybov tela, pohyb očí, srdcová frekvencia nevykazuje žiadne 

zrýchlenie. Tento stav je nie tak častý, trvá krátko. 
Stav 4F V tomto stave plod vykazuje neustálu aktivitu, sú prítomné pohyby očí, 

srdcová frekvencia je nestabilná. Tento stav sa vyskytuje oko lo 6 – 7% času 
medzi 36. a 38 týždňom tehotenstva, pričom sa zvyšuje na 9% okolo 40. 
týždňa tehotenstva 

 

3.1.2 Novorodenecké obdobie 

Obdobie od prvého dňa života po 28. deň života. Donosené dieťa váži okolo 2500 – 

4200 g a meria 47 - 55 cm (Lébl, 2007).  

Správanie novorodenca má základy už v prenatálnom vývoji. Aj napriek zmenám 

podmienok, v ktorých dieťa žije po narodení a ktoré sa zároveň výrazne líšia od podmienok 

prostredia, v ktorom žilo pred tým, dieťa svoje správanie nemení (Prechtl,1984).  

Okamžite po narodení dieťa aktivuje svoju dýchaciu činnosť. Dochádza ku 

reflexnému rozpaženiu rúk a hneď potom ku prvému nádychu (Příhoda, 1963). Pľúca sú 

naplnené vzduchom (Moore, Persaud 2002). 

Medzi základné reflexy po narodení dieťaťa vieme zaradiť hltavý reflex, reflex sací, 

reflex žmurkania, vylučovací, dávivý, ale aj reflex zívania (Cíbochová, 2004). Nové reflexy 

v post natálnom období sú tiež reflexy, ktoré zabezpečujú ochranu dýchacích ciest. Patrí tu 

kýchanie a kašeľ, ale taktiež plač (Gingras et al., 2005). Tieto schopnosti sa postupne 

u zdravého jedinca zdokonaľujú počas prvých dvoch mesiacov po narodení (Pretchl, 1984). 

V porovnaní napríklad s mláďatami šimpanzov dochádza u ľudského dieťaťa k oneskoreniu 

nástupu určitých neurálnych funkcií (Einspieler et al., 2008). 
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Spontánny motorický prejav v tomto období je reflexný a nepodmienený. Motorika 

a jej prejavy u novorodenca sú komplexné, čo znamená, že nereaguje iba určitá časť tela, ale 

reaguje celý organizmus. Ďalšou charakteristikou je mimovoľnosť- pohyby nie sú riadené 

mozgovou kôrou (Kuric, 1986).   

Novorodenec dokáže v polohe na chrbte rotovať hlavou na jednu a druhú stranu, 

niekedy je rotácia spojená aj s rotáciou trupu, čo spôsobí, že sa prevalí na bok (Cíbochová, 

2004). Ak leží na bruchu, podložky sa mu dotýkajú všetky časti tela. Horné a dolné 

končatiny sú skrčené pod alebo vedľa trupu, zadoček býva položený vyššie ako hlavička 

(Cíbochová, 2004). Nie je schopný udržať hlavu, ak sa nachádza v vzpriamenej polohe 

a držíme ho za axily, hlavička mu prepadáva.  Ak sa dieťa za pomoci dotýka chodidlom 

podložky, vzniká okrem fenoménu, ktorý sa nazýva reflexný stoj aj reflex chôdze, kedy sa 

dieťa snaží dvíhať nôžku, ktorá je v kolene pokrčená, snaží sa simulovať mechanizmus 

chôdze (Příhoda, 1963).  

Podľa Van der Meera (1997) sú novorodenci v ležme schopní na základe  

adekvátneho podnetu naťahovať horné končatiny za objektom. V prípade, že novorodenca 

uložíme do tmavej miestnosti, bude schopný nasmerovať ruku za svetelným podnetom. 

Zoznamovanie sa s novými predmetmi sa deje pomocou úst (Příhoda, 1963).  

 

3.1.3.1 Nepodmienené reflexy 

Základné životné funkcie a prejavy zaisťujú v prvých týždňoch života nepodmienené 

reflexy. Nepodmienené alebo primárne reflexy sú neuvedomelé reflexy, ktoré vznikajú 

a vychádzajú z častí nervovej sústavy, ktoré sú vyvinuté skôr ako iné časti. Je to mozgový 

kmeň a miecha (Volemanová, 2013). Ich prítomnosť je pozorovaná už v prenatálnom 

období. Vyvinuté by mali byť už počas pôrodu, pretože pri ňom zohrávajú dôležitú úlohu 

a pomáhajú dieťaťu, no taktiež sú veľmi dôležité počas prvých dní a týždňov (Volemanová, 

2013). 

V najskoršom štádiu života je bežné, že pohybová aktivita je založená na 

nepodmienených reflexoch (Schott, Rossor, 2003; Blasco, 1994), ktoré sú tak ako aj reflexy 

podmienené založené na senzorickom vstupe, ktorý prijímame z okolia, a motorickom 

výstupe, ktorý vzniká ako odpoveď na daný vstup.  

V období novorodeneckom a období dojčaťa je pozorovaných asi 40 reflexov. 

Považujú sa za základ ďalšieho vývoja, niektoré z nich majú napríklad adaptačnú alebo 

orientačnú úlohu, iné sú pozostatkom predchádzajúceho fylogenetického vývoja 
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(Vágnerová, 2005). Tieto reflexy vymiznú približne v priebehu tretieho mesiaca života 

dieťaťa a zároveň sú postupne nahradzované vzorcom správania, ktorý je už o niečo viac 

komplexnejší (Šulová, 2004). 

 

Tabuľka 4: Primitívne reflexy a obdobie ich vymiznutia ( podľa Futagi et al., 1992; Zafeiriou et 

al.,1995;Zafeiriou et al., 1999; Zafeiriou, 2000; Zafeiriou, 2004). 

 

 

 

3.1.3 Dojčenské obdobie     

Obdobie, ktoré trvá od druhého mesiaca do prvého roku. Dochádza k prechodu od 

nepodmienenej reflexívnej motoriky ku motorike uvedomelej. Dieťa sa v tomto období snaží 

Reflex Metóda testovania Odpoveď Vymiznutie  

Úchopový 
reflex 

Vloženie prstu do 
dlane dieťaťa 

Flexia prstov 6. mesiac 

Plantárny 

reflex 

Tlak na chodidlo 

dieťaťa pomocou 
tupého predmetu 
alebo prstu 

Flexia prstov na nohe     15. mesiac 

Spinálny 
Galantov 
reflex  

Pošteklenie jednej 
strany chrbta od 
ramien smerom dole 

Vytočenie tela (trupu) 
do tej strany, ktorá bola 
stimulovaná 

4. mesiac 

Asymetrický 

tonický šijový 
reflex 

Rotácia hlavy na 

jednu stranu  

Extenzia horných 

končatín na 
stimulovanej strane, 

flexia na strane druhej 

3. mesiac 

Suprapubický 
reflex 

Vyvolanie jemného 
tlaku na pubickú kosť  

Reflexívna extenzia 
nôh, addukcia 
a vnútorná rotácia 

chodidla 

4. týždeň 

Rossolimov 
reflex 

Jemné poklepkanie 2. 
až 4. prstu na nohách 

zo spodnej strane 
chodidla   

Tonická flexia článkov 
prstov 

4. týždeň 

Morov reflex Náhla strata podpory 

hlavy 

Abdukcia nasledovaná 

addukciou a flexiou 
horných končatín  

6. mesiac 

Babinského 

reflex 

Štípanie pozdĺž strán 

chodila od päty po 
piatu metatarzálnu 

kosť  

Extenzia palca smerom 

hore 

Prítomnosť po 1. 

roku života  znamená 
abnormalitu 
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postupne dosiahnuť vzpriamenú polohu (Lébl, 2007). Toto obdobie je celkovo 

charakteristické ako obdobie rýchleho rastu, dieťa narastá až o 25 cm (Pastucha et al., 2011). 

Dochádza tu k vytváraniu pohybových vzorcov. Dieťa začína prejavovať väčší 

záujem o okolitý svet, zlepšuje sa jeho vnímanie, ale aj reakcie, upevňuje a prehlbuje sa 

vzťah dieťa s matkou prostredníctvom dojčenia (Pastucha et al., 2011). 

 Podľa Lébla (2007) sa dieťa do 6. týždňa po narodení hýbe v ľahu na chrbte  

nekoordinovane a pohyby nie sú vôbec izolované. Hybnosť je mimovoľná a charakterist ické 

sú nepodmienené reflexy. Tá sa ale postupne zdokonaľuje a v období od druhého do piateho 

mesiaca života dochádza k uplatneniu podmieňovania a k izolácii pohybu jednej končatiny. 

Ďalej Lébl (2007) tvrdí, že po ukončení dvanásteho mesiaca sa zdokonaľujú pohyby, ktoré 

sú už úmyselné a aj cielené. 

V druhom mesiaci dieťa dokáže reagovať na podnety svetelného a zvukového 

charakteru. Sú preferované rýchle, krátkodobé dynamické pohyby, rozvíja sa aj jemná 

motorika, chôdza a symetrický krok bez opory (Pastucha et al., 2011). 

 Dojča v ľahu na chrbte, ale aj na brušku dokáže otáčať hlavu za vecami, ktoré ho 

zaujímajú  (Cíbochová, 2004). Hlavičku už v závese za axily dokáže udržať, ale iba chvíľu 

a s oporou (Langmeier, Krejčířová 2006). 

Vo štvrtom mesiaci sa v polohe na chrbte dokáže pretáčať na boky. V priebehu tohto 

obdobia vyhasínajú novorodenecké reflexy. 

V siedmom mesiaci už dokáže koordinovať pohyb horných a dolných končatín, úst 

a oka. V sede dokáže vydržať chvíľu sedieť, ale posadí sa len s pomocou. 

V dvanástom mesiaci je sed už stabilný a vzpriamený (Lébl, 2007). Dojča dokáže 

vydržať v stoji a snaží sa urobiť prvé kroky, ktoré sú ale zo začiatku veľmi neisté, nestabilné 

a krátke (Cíbochová, 2004). Je schopné chôdze s oporou (Langmeier, Krejčířová 2006). 
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Obr. 1: Schématické znázornenie motorických schopností dieťaťa vo veku od 0 do 20 
mesiacov (podľa Touwen, 1976)

  

3.1.4 Obdobie batoľaťa  

Za štádium batoľaťa sa považuje druhý a tretí rok života dieťaťa. V tomto období 

dochádza k akcelerácii motorického vývoja. Taktiež sa rozvíja rýchlosť chôdze, symetria 

kroku, ale aj koordinácia zložitejších pohybov celého tela (Pastucha et al., 2011). 

 Primárnym cieľom dieťaťa je snaha spoznávať nové veci. Dochádza ku prepojeniu 

pohybovej aktivity a myslenia (Kučera et al., 2011). Pre batoľa je v tomto životnom období 

veľmi dôležitá pohybová aktivita. Je schopné uvedomovať si vlastné pohyby (Vágnerová, 

2012). V období devätnásteho až dvadsiateho prvého mesiaca batoľa zvláda už aj 

náročnejšie aktivity, ako napríklad chôdza dozadu či chôdza po lavičke. Na konci tohto 

obdobia, čiže vo veku troch rokov sú už tieto pohyby dokonalejšie, chôdza je rýchlejš ia, 

technika je lepšia (Lazzari, 2013). 

Dieťa sa snaží o nezávislosť od rodičov, pomaly začína pracovať na dosiahnutí toho, 

aby vedelo kontrolovať svoje správanie, ktoré je často impulzívne. Formuje sa povaha 

a správanie dieťaťa, prejavuje sa temperament. Dvojročné batoľa pozná len zopár slov a ešte 

stále sa uprednostňujú motorické zručnosti, zatiaľ čo trojročné batoľa už môže skladať vety 

a pomocou toho komunikovať (Colson, Dworkin, 1997).    

 Deti v tomto období trávia väčšinu času v pohybe, tešia sa z neho a berú ho za bežnú 

súčasť ich života. Každé dieťa je jedinečné a tiež preto množstvo pohybovej aktivity je u 

každého individuálne. Obmedzovanie ani prikazovanie pohybovej aktivity nie je dobrým 

krokom zo strany rodičov (Pastucha et al., 2011).      

 Jedinci v tomto období začínajú napodobňovať rodičov a preto jeden z dôležitých 

faktorov ovplyvňujúcich vzťah dieťaťa k pohybu je práve vzťah k pohybu rodičov 
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samotných. (Pastucha et al., 2011). Učenie a zdokonaľovanie sa v motorike je o to viac 

efektívnejšie, ak sa hry na zlepšenie motoriky praktizujú s inými ľuďmi, napríklad, ak sa 

dieťa hrá so svojimi opatrovateľmi alebo súrodencami. Dieťa sa neučí len z vlastnej 

skúsenosti, ale z tohto pozorovania profituje taktiež (Meltzoff et al., 2009).  

 

     

Tabuľka 5: Súhrn zručností batoliat (podľa Colson, Dworkin, 1997) 

24 mesiacov – 

hrubá 

motorika  

36 mesiacov – hrubá 

motorika  

24 mesiacov- 

jemná 

motorika  

36 mesiacov – 

jemná motorika  

Beh bez pádu Chôdza po schodoch hore – 

striedanie nôh striedavé nohy 

Budovanie 

veže zo 
šiestich až 
siedmych 

kociek 

Kopírovanie kruhu 

Chôdza hore 
a dole schodmi 

Chôdza po špičkách, skok, 
podskakovanie 

Spájanie 
kociek do 

tvaru vlaku 

Stavba veže 
z deviatich až 

desiatich kociek 

Kopanie do 
lopty 

Jazda na trojkolke Začiatky 
kresby kruhu  

Kresba hlavy u osôb 

   

 

3.1.5 Predškolský vek  

Za predškolský vek sa považuje obdobie medzi tretím a šiestym rokom života, ktoré 

je charakteristické začiatkom socializácie a tiež postupným zapájaním dieťaťa do kolektívu 

(Pastucha et al., 2011). Je považované za obdobie, ktoré je najvhodnejšie pre vznik 

motorických spojení (Dvořáková, 1989). Rozvíja sa predovšetkým centrálny nervový 

systém a aktívny záujem o dianie v okolí (Pastucha et al., 2011). 

Počas pohybovej aktivity dochádza k zlepšovaniu predpokladov dynamicko-

silových, ale aj rýchlostných, vytrvalostných, či predpokladov pre vznik obratnosti. Svalová 

kontrakcia zabezpečuje stimuláciu rastu a to je dôvodom, prečo je pohybová aktivita u detí 

predškolského veku tak dôležitá (Dvořáková, 1989). 

Spomínané dozrievanie centrálneho nervového systému zabezpečuje zlepšenie 

rýchlostných schopností. Rozdiel medzi trojročnými a šesťročnými deťmi je v tom, že 

trojročné dieťa ešte nereaguje dostatočne rýchlo a nie je vhodné na dieťa tlačiť, zatiaľ čo 
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šesťročný predškolák prejavuje viditeľné zlepšenie. Dieťa je rýchlejšie, odpovede sú 

dynamické (Dvořáková, 2011).      

 Predškolská výchova je veľmi dôležitá pre rozvoj základných pohybových zručnost í.  

Tie sú podmienené nie len biologickými faktormi, ale aj faktormi psychologickými, 

motivačnými, sociálnymi, kognitívnymi, atď. (Tieman et al., 2005). Z prieskumu medzi 

deťmi vo veku  3 – 6 rokov vyplýva, že pohybové zručnosti sú úzko spojené s vyššou 

fyzickou aktivitou (Barnett, 2009). 

Podľa Loehra a Meyersovej (2010) sa súbežne s rastom vyvíja aj hrubá motorika.  

Vývoj motoriky v tomto období zahrňuje zdokonaľovanie a zlepšovanie koordinácie 

pohybu. Taktiež sú pohyby zjednotenejšie a zlepšuje sa aj hybnosť. Dieťa je schopné behu, 

ktorý už je istejší ako u batoľaťa, dokáže zoskočiť z určitej výšky na zem (napríklad 

z lavičky), udrží rovnováhu na jednej nohe, ale aj hodí a chytí loptu. Od rodičov už nie je 

závislé tak ako v predchádzajúcich obdobiach. Je schopné samo jesť, oblieka a obúva sa 

samo (Langmeier, Krejčířová, 1998). 

Jedinec je schopný skákať na jednej nohe ale aj obojnož, taktiež dokáže behať či už 

pomaly alebo rýchlo. Je schopné taktiež meniť rýchlosť a smer pohybu. Najpoužívanejšou a 

najdostupnejšou pomôckou je lopta, ktorú dokáže uchopiť, hodiť, dokonca je schopné ju 

chytiť vo vzduchu (Pastucha et al., 2011) "Z hľadiska pohybu je pre toto obdobie 

charakteristická kĺbová hypermobilita" (Pastucha et al., 2011, s. 44). Kuric (2000) uvádza, 

že celé toto štádium je obdobím intenzívneho telesného pohybu.  

Predškolské obdobie je obdobím kedy sa vypracovávajú a fixujú základné pohybové 

stereotypy, pretože pohybová aktivita je v tomto období najrozmanitejšia. Je dôležité, aby 

fixovanie pohybových stereotypov prebehlo správne, pretože prebudovanie už zafixovaných 

stereotypov je veľmi náročné (Janda, 1982). Deti predškolského veku by sa mali hýbať 5-6 

hodín počas dňa (Kučera, 1984). 

3.1.6 Mladší školský vek 

 Obdobie, ktoré má trvanie približne od 6.-7. roku, čiže od nástupu do školy, po 11.-

12. rok života. V tomto veku dieťa pomaly vstupuje do puberty.    

 Je charakteristické motorickým ukľudnením. Po prvej premene postavy 

v predškolskom veku sa pomer jednotlivých častí tela podobá pomeru dospelého človeka 

(Kučera et al., 2011). Rast do výšky sa spomaľuje a nahradzuje ho zvyšovanie hmotnost i 

a preto sa táto etapa nazýva aj obdobím druhej plnosti (Sýkora, 1985). Toto spôsobuje, že 

množstvo tukového tkaniva u chlapcov vo veku okolo ôsmeho roka klesá, no u dievčat sa 
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toto množstvo zväčšuje (Riegerová et al., 2006). Dieťaťu sa počas celého obdobia 

zlepšuje hrubá, ale aj jemná motorika. Koordinácia je lepšia ako v predchádzajúcom období, 

zvyšuje sa svalová sila, ale aj rýchlosť pohybov. Motorika je výrazne ovplyvňovaná 

športovými hrami, ktoré dieťa praktizuje, ale vplyv má aj rodinné zázemie, či učebný plán 

inštitúcie, ktorú navštevuje (Langmeier, Krejčířová, 2006).     

 Mladší školský vek sa považuje za najpriaznivejší pre vývoj motoriky, pretože 

jedinci sú schopní sa veľmi rýchlo naučiť nové pohyby bez dlhej prípravy (Perič, 2004; 

Vrbas, 2010). V rámci hrubej motoriky dochádza ku zlepšeniu lokomočných a aj 

manipulačných znalostí. Tie napomáhajú v socializácii detí, interakcie vznikajú počas hier 

a počas telesnej výchovy, ktorá je v školách vyučovaná (Čepička, 2008). Povinnosť pobytu 

v školských laviciach spôsobuje útlm pohybovej aktivity. Preto je dôležité venovať 

pozornosť mimoškolským aktivitám, ktoré sú pre deti prospešné (Kouba, 1995) Pohybová 

aktivita  je tvorená skôr spontánnym pohybom, menej častý je pohyb riadený.  

Doporučené množstvo pohybu: 60 minút denne pohybovej aktivity miernej intenzity 

(Čechovská , Dobrý, 2008). 

3.1.7 Starší školský vek  

3.1.7.1 Puberta 

Začiatok puberty sa priemerne uvádza u dievčat vo veku od 10 (8-13) rokov 

a u chlapcov vo veku od 12 (9-15) rokov. Považuje sa za obdobie, kedy dochádza ku 

prestavbe a aj diferenciácii motoriky. Vývojové obdobia, ktoré puberte predchádzali boli 

charakteristické relatívne pokojným priebehom, ktorý je v tomto období narušený. Po 

nástupe rastového špurtu dochádza ku zhoršeniu pohybových koordinačných schopností, ale 

aj zmenšeniu učenlivosti v oblasti motorických schopností (Kasa, 1985b; Měkota et al., 

1988). 

Tieto komplikácie vo vývoji sú viditeľné predovšetkým v prvej fáze puberty. 

Narušenia sa dotýkajú hlavne bežnej motoriky, jedinec napríklad zakopáva, ale tieto poruchy 

nepostihujú rovnako všetkých jedincov. Prejavy sú odlišné, vo všeobecnosti sa ale viac 

prejavujú u chlapcov. 

Vývoj motoriky je u chlapcov na vyššej úrovni ako u dievčat a v druhej fáze puberty 

sa vytvoria špecifické mužské a ženské rysy motoriky (Kasa, 1985b; Měkota et al., 1988; 

Štěpnička, 1990). Charakteristické pre toto obdobie je, že dochádza ku znižovaniu obratnosti 

a kĺbovej pohyblivosti, na druhej strane však narastá silová a aj vytrvalostná schopnosť. 

Taktiež sa začína prejavovať sexuálna diferenciácia, ktoré ovplyvňuje pohybové schopnosti 
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jedincov. Aj preto je potrebné, aby bol stupeň rastu a vývoja organizmu pri rozvoji 

motorických a pohybových schopností rešpektovaný (Kasa, 1985a; Měkota et al., 1988). 

4. Motorické testy  

 

Úroveň motorickej vyspelosti je zisťovaná štandardizovanými testami. Obsahom 

motorických testov je pohybová činnosť tvorená určitými pravidlami a úlohou, ktorý musí 

daný proband splniť. Na daný podnet potom testovaná osoba reaguje a vzniká pohybový 

prejav, inak povedané, motorické správanie. Dôležitý je konečný výsledok, ale pozoruje sa 

aj priebeh tohto správania. Úloha, ktorú musí testovaná osoba splniť, je alebo elementárna, 

alebo komplexnejšia, zložitejšia pohybová kombinácia (Měkota, Blahuš, 1983).   

4.1 Rozdelenie motorických testov 

Rozdelenie motorických testov podľa Měkoty a Blahuša (1986) je možné podľa 

viacerých hľadísk. Poznáme testy maximálnej výkonnosti, ktoré sú aj najpoužívanejš ími 

testami, kde je cieľom dosiahnuť individuá lneho maxima, extrému a testované osoby 

s najlepšími výsledkami sú označované za najzdatnejších a najschopnejších. Testy typického 

pohybového prejavu sa snažia o určenie individuálneho alebo skupinového optima, 

nadpriemerné či podpriemerné hodnoty neznamenajú lepší ani horší výsledok. Testy o ktoré 

sa najviac v antropomotorike opierame sú testy pohybových schopností a pohybových 

zručností. Prvé menované sa zaoberajú silovou a vytrvalostnou zložkou, druhé zahrňujú 

napríklad plavecké zručnosti. Podľa toho, kde sa testy uskutočňujú, ich delíme na testy 

laboratórne – prebiehajú v umelom prostredí, podmienky sú ideálne a testy terénne – 

prirodzené prostredie, možnosť testovať priestorovo rozsiahlejšie pohybové činnost i. 

Ďalším kritériom delenia motorických testov je štandardizácia testu. Existujú plne 

štandardizované a čiastočne štandardizované. Plne štandardizovaných v oblasti telesnej 

výchovy nie je dostatočný počet, ale ich dostupnosť sa postupne zlepšuje. Sú využívané 

prednostne. Podľa množstva a počtu testovaných probandov uvádzajú Měkota a Blahuš 

(1986) delenie testov na testy individuálne, kedy sa testujú jednotlivci samostatne 

a skupinové, ktoré sú časovo menej náročné a testujú sa všetci jednotlivci v rovnaký čas. 
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Obrázok 1: Delenie motorických testov (podľa Měkota, Blahuš, 1983, s.21) 

 

4.2 Teória testovania pohybových schopností  

Blahuš (1977)  charakterizuje teóriu testovania pohybových schopností ako hraničný 

odbor, ktorý upresňuje a zbiera informácie o pohybových schopnostiach a ich úrovni. Tieto 

informácie sa potom používajú ako základ pre vedecké účely v oblasti telovýchovného 

procesu. Dôležitosť tejto teórie spočíva v tom, že pohybové schopnosti jedincov v telesnej 

výchove sú ťažšie merateľné než fyzikálne meranie. Jeden z dvoch hlavných dôvodov je 

fakt, že meranie fyzikálnych vlastností je možné opakovať viackrát (v rovnakých 

podmienkach), zatiaľ čo motorické testy vieme opakovať len jeden, poprípade dvakrát. 

Únava testovanej osoby sa hneď prejaví na výsledku testovania. Druhým, podstatným 

rozdielom je vnímanie objektov. Zatiaľ čo v meraní fyzikálneho charakteru nie sú podstatné 

merania iných objektov, v testoch preverujúcich motoriku sa zohľadňujú a porovnávajú 

výsledky zbytku skupiny, ktorá sa merania zúčastňuje (Blahuš, 1977).   

4.3 Testové batérie 

4.3.1 Testová batéria EUROFIT 

Testová batéria Eurofit vznikla iniciáciou Výboru pre rozvoj športu Rady Európy. 

Batéria bola overená v 15 krajinách a hneď potom nasledovalo vydanie manuálu s názvom 

,,Eurofit- European Test of Physical Fitness“ (Adam et al., 1988). Poskytla nový spôsob 



16 
  

hodnotenia vďaka štandardizovanej série testov, ktoré v minulosti odstránili spoločné 

problémy, ktoré vtedy existujúce testy mali. Vytvorila základy a predpoklady na vytvorenie 

nových noriem, ktoré sú už prispôsobené konkrétnym vzorkám testovaných osôb podľa 

veku, pohlavia, profesie, ale aj športovej orientácie a etnického pôvodu. Testová batéria je 

tvorená obsahuje  v celkovom počte 3 somatometrické merania. Sú to: meranie telesnej 

hmotnosti, meranie telesnej výšky, meranie šiestich kožných rias. Tento test je časovo, 

materiálne ale aj personálne náročný, no aj napriek tomu sa využíva v Belgicku, Poľsku, 

Maďarsku, ale aj Holandsu, Turecku, či na Slovensku (Serbessa, 2005). Obsah tvorí 9 

motorických testov.  

Test bežeckých schopností (rýchlosť) 

Člnkový beh (10 x 5 m)- Táto časť testovej batérie Eurofit sa zameriava na zmeranie 

rýchlosti pričom počas behu dochádza k zmenám smeru. Čas, za ktorý testovaná osoba daný 

úsek zabehne by mal byť čo najkratší. Proband štartuje z polovysokého štartu a na povel 

vybehne ku vyznačenej vodorovnej čiare. Štartovacia čiara musí byť prekročená oboma 

chodidlami. Test je ukončený po piatom zopakovaní daného cyklu. Vykonáva sa iba raz 

(Moravec et al., 2002). 

Test aeróbnej zdatnosti 

Vytrvalostný člnkový beh- Test sa zaoberá vytrvalostnou zložkou behu. Vzdialenosť 20 m 

medzi jednotlivými čiarami je ohraničená aj zvukovým signálom (gongom). Proband začína 

v miernom tempe, rýchlejšou chôdzou, ktorá sa postupne zrýchľuje každou minútou o 0,5 

km/h. Najvyššia dosiahnutá rýchlosť je 8,5 km/h. Cieľom je sa dotknúť chodidlom jednej 

z čiar daného dvadsaťmetrového úseku v čase, keď zaznie zvukový signál. Ukončenie testu 

je stanovené vtedy, ak sa proband nedotkne nohou danej čiary (2x za sebou). Hodnotí sa 

koľkokrát testovaná osoba prebehla 20 m úsek (Moravec et al., 2002). 

Test vytrvalostnej statickej sily 

Test výdrži v zhybe- Testuje sa tu vytrvalostná, statická sila svalstva horných končatín. 

Hlavnou úlohou je udržať sa čo najdlhšie na hrazde v zhybe podhmatom, bez dotyku brady. 

Za ukončenie testu sa považuje moment, keď sa oči dostanú pod úroveň hrazdy. Hodnotenie 

spočíva v čase výdrže.  
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Výbušná sila dolnej časti tela 

Skok do diaľky z miesta- Pozoruje a testuje sa výbušnosť dolnej časti tela. Proband stojí 

rozkročene a po jemnom predklone dochádza k podrepu, z ktorého sa za pomoci zapaženia 

rúk a následného predpaženia odrazí do diaľky s cieľom doskočiť čo najďalej a udržať sa na 

oboch chodidlách bez prepadnutia vpred alebo vzad. Test sa opakuje dvakrát a započítaný 

je lepší výsledok (Moravec et al., 2002). 

Test vytrvalosti a svalovou sily brušných svalov 

Cvik ľah-sed počas 30s intervalu- Pozoruje sa dynamickosť a vytrvalosť svalov brucha. 

Cieľom je urobiť čo najviac opakovaní ľah-sedov za 30 sekúnd. Testovaná osoba leží na 

chrbte, ruky má spojené za hlavou a chodidlá na zemi. Kolená by mali byť v pravom uhle. 

Po dobu 30 sekúnd sa snaží o čo najväčší počet sed-ľahov, pričom sa lakte dotýkajú kolien. 

Hodnotenie spočíva v čo najväčšom počte správne vykonaných cyklov (Moravec et al., 

2002). 

Testy flexibility 

Testovanie predklonu v sede- Testovanie kĺbovej pohyblivosti v oblasti trupu. Proband 

v sede oprie chodidlá o lavicu a pomocou rúk, ktoré sú natiahnuté sa snaží predkloniť tak, 

aby sa prstami na rukách dotkol hornej hrany. Predklony sú pomalé, no plynulé. V hodnotení 

sa zohľadňuje lepší výsledok, keďže test sa vykonáva dvakrát (Moravec et al., 2002). 

Test rýchlosti ruky 

Hra „tanierový tapping“- Testuje sa rýchlosť frekvencie ruky. Podľa toho či má testovaná 

osoba dominantnú ruku pravú alebo ľavú, dochádza k striedavým dotykom dvoch kruhov 

danou preferovanou rukou. Maximálna frekvencia pohybu je 25 krát. Test sa opakuje 

dvakrát, započítava sa lepší výsledok. V hodnotení sa zohľadňuje čas, ktorý je potrebný na 

uskutočnenie 25 dotykov (Moravec et al., 2002). 

Test statickej rovnováhy 

Test rovnováhy nazývaný “plameniak“- Testovanie prebieha na kladine, na ktorú si 

testovaná osoba položí chodidlo dominantnej nohy, voľná noha je pokrčená v kolene. Rukou 

sa chytí nártu voľnej nohy a snaží sa vydržať v tejto polohe čo najdlhšiu dobu. Čas sa 

zastavuje v momente, keď sa akákoľvek časť tela dotkne zeme alebo ak  je voľná noha 
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pustená. Spúšťa sa opäť po zaujatí základného postavenia. Časový interval je 1 minúta. Do 

hodnotenia sa zarátava množstvo pokusov, ktoré boli potrebné na vyrovnanie rovnováhy.  

Test statickej sily dominantnej ruky 

Test ručnej dynamometrie- Na uskutočnenie tohto testu je potrebný kalibrovaný ručný 

dynamometer, ktorý disponuje nastaviteľnou rukoväťou. Proband chytí dynamometer rukou, 

ktorá je dominantná a vyvíja maximálny tlak. Test prebieha v stoji a opakuje sa dvakrát. 

Zapisuje sa lepší výsledok. Výsledok je zaznamenaný v kilogramoch  (Moravec et al., 2002). 

V testovej batérii Eurofit nie sú určené všeobecné normy. Štát, v ktorom sa test 

vykonáva si ich totiž určuje sám. Za to je ale najrozšírenejšou batériou, ktorá slúži detskej 

populácii vo vekovej škále 6-18 rokov. V roku 1995 vznikla aj verzia pre dospelých. Nesie 

názov  EUROFITTEST for adults a je mierne upravená. Alternatívou sú tieto položky: 

chôdza (2000m), skok do výšky, abdukcia ramenného kĺbu a úklony trupu (Moravec et al., 

1996; Kovář, 1997). 

 

4.3.2 Fitnessgram 

Testová batéria Fitnessgram sa zaoberá typom pohybových aktivít, ich rozloženiu 

v priebehu dňa ale aj celkovému trvaniu (Dobrý, 2006). Podľa Měkoty a Cubereka (2007) je 

tento test určený jedincom od 5 – 21 rokov. Fitnessgram je tvorený takzvaným HELP 

konceptom. Jeho cieľom je podporovať zdravie (Heath) každého jedinca (Everyone) bez 

rozdielu na pohlavie, vek a pohybové predpoklady. Dôraz kladie na celoživotnú (Lifet ime) 

a pravidelnú pohybovú aktivitu, ktorá uspokojuje hlavne osobné (Personal) záujmy či 

potreby (Suchomel, 2003). 

Testové položky tejto batérie sú rozdelené do nasledujúcich skupín: testovanie 

aeróbnej kapacity; testy zisťujúce telesné zloženie; testy svalovej sily, flexibility, ale aj 

vytrvalosti (Suchomel, 2003). 

Testovanie aeróbnej zdatnosti 

Beh na vzdialenosť jednej míle- Testovaná osoba má za úlohu prebehnúť vzdialenosť 

1600m, čo je v prepočte 1 míľa. Aeróbna kapacita sa vyráta pomocou Curetonovho vzorca 

(1995), do ktorého sú dosadené získané hodnoty – BMI (Body Mass Index) , nameraný čas 

a pohlavie (Cooper institute,2006) 
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Chôdza na vzdialenosť jednej míle- Úlohou je prejsť 1 míľu chôdzou (1600m) čo 

najrýchlejšie, čiže za čo najkratší čas. Vzorec používaný v tomto prípade sa nazýva Klineov 

vzorec (1987). Zasadené hodnoty do tohto vzorca sú nameraná srdečná frekvencia (hneď po 

výkone), vek, pohlavie, ale aj telesná hmotnosť (Cooper Institute, 2006). 

Člnkový beh testujúci vytrvalosť PACER- Tento test je charakteristický vysokou 

spoľahlivosťou. Cieľom je zvládnuť opakovane zabehnúť vzdialenosť 20m po čo najdlhš iu 

dobu. Rýchlosť behu je daná zvukovým signálom (gongom, pípnutím). Intervaly medzi 

odznením zvukového znamenia sa v priebehu testu skracujú. Test je ukončený vtedy, keď 

testujúca osoba nestihne dvakrát za sebou dobehnúť daných 20 metrov. V hodnotení testu sa 

zohľadňuje počet prebehnutí a výsledky sa vyhodnocujú pomocou tabuliek McClaina (2006)  

(Cooper Institute, 2006).        

 V českej verzii tejto batérie je možnosť použiť pre testované osoby vo veku 6 – 18 

rokov beh alebo chôdze na 1500 m pre deti do 12 rokov a beh alebo chôdzu na 2000 m nad 

12 rokov namiesto disciplíny vytrvalostného člnkového behu (Bunc, 2002).  

Testy určujúce telesné zloženie 

Pozostáva z dvoch častí:  

Meranie kožných rias- K meraniu kožnej riasy sa používa prístroj nazývaný kalipometrom. 

Merajú sa kožné riasy na paži (triceps pravej ruky) a na lýtku (vnútorná strana pravej nohy) 

pričom zistíme hrúbku kožnej riasy a pomocou toho sa určí zastúpenie telesného tuku u detí 

(v percentách). 

Body Mass index- Určuje, či je hmotnosť testovanej osoby adekvátna k telesnej výške danej 

osoby. Vzorec, ktorý sa používa na získanie výpočtu je: BMI = telesná váha (kg) / telesná 

výška² (m). (Suchomel, 2003).  

             Testy svalovej sily, flexibility a vytrvalosti  

Testy svalovej sily a vytrvalosti svalov brucha: 

Predklony ležmo - Cvičenie prebieha poležiačky, obe chodidla sa dotýkajú podložky a ruky 

sú pozdĺž tela. Zdvíhanie trupu a hlavy prebieha pomocou svalov brucha a v rovnaký čas sa 

dlane posúvajú po podložke smerom dopredu (Cooper Institute, 2006). 

Testy svalovej sily a pohyblivosti trupových extenzorov: 
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Záklon na bruchu a v ľahu – Testovaná osoba leží na bruchu, ruky má pozdĺž tela a dlane 

smerujú hore. Pohľad proband upiera na podložku. To, čo sa meria týmto testom je výška 

v ktorej sa nachádza brada po  zdvihu. Meria sa to pomocou pravítka (Cooper Institute, 

2006). 

Testy svalovej sily a vytrvalosti svalstva trupu- hornej časti (vyberá sa jeden test): 

90° kliky- Klasické kliky, s rozdielom v tom, že lakte neprekračujú hranicu 90 stupňov, 

tempo je dopredu určené, chrbát je rovnobežne so zemou. Zapisuje sa počet opakovaní. 

Zhyby-  Testovaná osoba visí nadhmatom na žrdi, ruky sú na šírku ramien, brada musí byť 

nad žrďou a opakovane sa zdvíha a priťahuje do zhybu a vracia sa späť do štartovej pozície, 

v ktorej sú paže napnuté a vystreté. Úlohou je urobiť čo najviac správnych zhybov. Test 

končí v tom momente, keď proband ukončí plynulý pohyb na min. 2 sekundy (Měkota, 

2002). 

Test výdrži v zhybe- Testovaná osoba visí nadhmatom na žrdi, brada musí byť nad žrďou. 

Test končí v prípade, že brada klesne pod úroveň žrde (Měkota, 2002) 

Zhyby ležmo- Jedná sa modifikáciu zhybov, tzv. Vermontská modifikácia, ktorí bola u nás 

popísaná Měkotom a Blahušom (1983). Potrebné sú hrazdy, ktoré je možné nastavovať . 

Páska, ktorá sa nachádza približne 18 cm pod úrovňou hrazdy vymedzuje rozsah pohybu 

brady a tým aj rozsah celkového pohybu (Suchomel, 2003) 

Testy flexibility (možnosť zvolenia len jedného testu): 

Predklon v sede s pokrčenou ľavou alebo pravou- Test prebieha posediačky, jedna z nôh je 

prednožená, horné končatiny sú predpažené a dlane sú položené na boxe s výškou 32 cm. 

Predklon je pomalý (Suchomel, 2003). 

Test dotyku prstov za chrbtom- Test je jednoduchý, ide o otestovanie pohyblivosti trupu-  

jeho hornej časti. Hodnotenie je binárne, výsledok môže byť „áno“ alebo „nie“ (Cooper 

Institute, 2006).  

Normy Fitnessgramu pozostávajú z dvoch štandardov tvoriacich „hranice“. Stanoví 

sa cieľová zóna, čiže hodnota, ktorá je ohraničená danými hranicami. Ak sú výsledky 

testovanej osoby horšie ako spomínaná cieľová zóna, jedinec musí popracovať na svojom 

výsledku a prevedení daného cviku. Ak sú ale výsledky lepšie ako cieľová zóna, tak sa radia 
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do kategórie výborných výkonov. Testovaným osobám s takýmito výsledkami sa odporúča 

začať sa venovať určitej športovej aktivite (Cooper institute, 2003).  

Podľa Cooper Institute (2011) sa štandardy a výsledky tejto testovej batérie určujú 

a spracúvajú troma spôsobmi: 

1. Vytvorenie percentilových tabuliek - spôsob vyhodnocovania hlavne miestnych 

výsledkov, čiže výsledkov jedného kraja, oblasti a pod. 

2.  Spôsob, ktorý je založený na postupnom zlepšovaní výkonu - test v tomto prípade 

prebieha viackrát (v inú dobu) a jednotlivé výsledky tej istej testovanej osoby sa 

porovnávajú. Táto metóda môže občas priniesť výsledky, ktoré nie sú validné. 

3.  Spôsob, ktorý je založený na už stanovených štandardoch -  táto metóda sa od ostatných 

dvoch líši v tom, že zohľadňuje a dbá na zdravie testovanej osoby.  

 

4.3.3 MOT 4-6  

Testová batéria nemeckého pôvodu testuje motoriku a koordináciu detí vo veku od 

štyroch do šiestich rokov, takže sú testované deti predškolského veku. Celý názov tejto 

batérie je Motoriktest für vier-bis sechsjährige Kinder a slúži k hodnoteniu pohybových 

zručností detí vo veku 4-6 rokov. Deti si v tomto období života vyžadujú špeciálny, odlišný 

prístup pedagógov ako deti od nich staršie a to je dôvodom úzkej vekovej škály. Test je 

tvorený 18 cvičeniami, ktoré testujú rovnováhu, reakcie na pohyb, jemnú motoriku, ale aj 

koordináciu či obratnosť (Zimmer, Volkamer, 1987). 

Test tvorí: 

1. Zahrievacia úloha – proband skáče dnu a následne von z gymnastickej obruče 

2. Schopnosť udržať rovnováhu – proband skáče smerom dopredu po dopredu 

vyznačených pásoch na zemi/koberci 

3. Bodky – snaha o vytvorenie čo najväčšieho počtu bodiek na jeden list papiera, 

cvičenie je časovo obmedzené  

4. Preskoky cez lano – počítanie bočných preskokov počas dopredu určeného časového 

intervalu  

5. Zdvíhanie predmetu (šatky) prstami na nohách zo zeme – vystriedanie oboch nôh  

6. Chytanie náhodne pustenej tyče alebo palice – testujúci bez upozornenia upustí tyč 

alebo palicu a testovaný má za úlohu padajúci predmet chytiť 
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7. Tenisové loptičky a krabica – úlohou je premiestniť tenisové loptičky z jednej 

krabice do krabice druhej vzdialenej 4 metre. Cvičenie je časovo ohraničené  

8. Schopnosť udržať rovnováhu – proband kráča smerom dozadu po dopredu 

vyznačených pásoch na zemi/koberci 

9. Hod do diaľky s presne určeným cieľom – proband má za úlohu trafiť sa do 3 metre 

vzdialenej dosky. Má 4 pokusy. 

10. Cvičenie so zápalkami – zbieranie jednotlivých zápaliek a ich uloženie do krabičky, 

využitie oboch rúk 

11. Obruč – snaha probanda vo vzpriamenej polohe o prelezenie cez obruč bez dotyku 

12. Obruč – skok dovnútra obruče a dopad na jednu nohu, snaha vydržať bez pádu 5 

sekúnd 

13. Mäkký gumený krúžok – testujúci hodí daný krúžok zo vzdialenosti 4 metrov 

smerom ku testovanému a ten ho má oboma rukami chytiť 

14. Roznožovanie a prinožovanie – dieťa v stoji striedavo mení polohu roznožmo 

a znožmo pomocou skokov  

15. Preskoky lana – prvotná výška lana je 35 cm, neskôr sa to zmení na 45 cm  

16. Pretáčanie o 360 stupňov – cvičenie prebieha v ľahu a na žinenke, východisková 

poloha je ľah na chrbte, z tejto polohy sa proband pretáča na brucho a potom späť do 

východiskovej polohy 

17. Vstávanie s loptou – dieťa drží loptu nad hlavou a z tureckého sedu sa snaží postaviť 

a opäť sadnúť  

18. Skákanie s otočkou – skok do kruhu a hneď z kruhu von, pričom sa počas výskoku 

otočí o 180 stupňov  (Zimmer, Volkamer, 1987) 

Tieto cvičenia sú ohodnotené na škále od 0 do 2, pričom 0 značí neschopnosť cvik 

vykonať a 2 znamená, že zručnosť bola zvládnutá bez problémov. Niektoré cvičenia si 

vyžadujú, aby dieťa bolo bosé a táto testová batéria trvá približne 15 – 20 minút.  

 Probandi sa nedelia do skupín podľa pohlavia a normy tohto testu sú každý polrok 

aktualizované (Cools, Martelaer et al., 2009). Polročné normy sú odvodené zo vzorky 548 

typicky nemeckých predškolských detí (Zimmer, Volkamer, 1987). Ide o normu, ktorá je 

odporúčaná pre účely odborného vzdelávania z dôvodu svojho špecifického vekového 

rozpätia (Vallaey, Vandroemme, 1999).  

Vzhľadom na to, že anglický preklad jeho príručky neexistuje, sa  MOT 4–6 používa 

v štúdiách, ktoré sa uskutočnili najmä v nemecky hovoriacich krajinách (Cools et al., 2010). 
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Výhodou tohto testovania je podľa Netelenbosa (2001) obrovská škála a dostačujúci 

počet cvičení v hodnotiacom protokole pomocou ktorých hodnotíme probanda.  Za inú 

výhodu sa považuje zase to, že dané cvičenia hodnotia ako jemnú, tak aj hrubú motoriku. 

Naopak, nevýhodou je už vyššie spomínaná absencia prekladu originálnej nemeckej 

príručky. 

4.3.4 Testová batéria TGMD-2 

Tento test, celým menom Test Of Gross Motor Development, Second Edition, sa 

venuje vývoju hrubej motoriky. Autorom je Ulrich (2000) a ideálny vek testujúcich stanovil 

na 3 až 10 rokov. Je to druhá verzia pôvodného testu, ktorým sa testovala hrubá motorika 

(TGMD) a ktorý bol prvýkrát publikovaný v roku 1985 (Ulrich, 1985). Je zložený z dvoch 

častí, jedna sa zaoberá pohybovou zložkou a tá druhá sa venuje ovládaniu zručností. 

Pohybová časť:  

1. Klasický beh  

2. Trojstupňová chôdza = cval  

3. Poskoky – skákanie na jednej nohe do diaľky na určitú vzdialenosť  

4. Skoky – skoky spojené s prekonaním prekážky, čiže jej preskočením  

5. Skok do výšky – horizontálne výskoky zo stoja  

6. Šmýkanie – testovanie schopnosti posunúť sa po dopredu vyznačenej línii z bodu 

A do bodu B 

Časť ovládania zručností:  

1. Údery plastovou loptou do lopty stacionárnej 

2. Dribling s loptou bez zmeny polohy (na mieste) – minimálny počet úderov lopty 

o zem je 4  

3. Chytanie – testovanie schopnosti chytiť loptičku, ktorá padá zhora voľným pádom  

4. Kopy – testovanie schopnosti kopnúť do lopty preferovanou/dominantnou nohou 

5. Hádzanie lopty - hodiť loptu sponad hlavy do zaveseného terča  

6. Kotúľanie lopty – kotúľanie zospodu z bodu A do bodu B jednou rukou (Ulrich, 

2000) 

Každé jedno cvičenie je predvedené dvakrát. Za splnenú úlohu získava 1 bod, za 

nesplnenú úlohu 0 bodov. Trvanie testu sa pohybuje okolo 15 až 20 minút (Cools et al., 

2009; Ulrich, 2000). Reliabilita tohto testu je v rozmedzí od  0, 83 do 0, 91 (Valentini, 2012). 
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Súčtom všetkých spomínaných testov získavame hrubé skóre, ktoré je zložené z bodov prvej 

časti (rozpätie 0–48 bodov) a z bodov z druhej časti (rozpätie 0–48 bodov (Ulrich, 2000).  

Výhodami tejto testovej batérie je hlavne určené vekové rozpätie predškolského 

veku, ale aj vysoká reliabilita testu, či vhodné kvalitatívne aspekty, ktoré hodnotia, či sú 

dané pohybové schopnosti nadpriemerné alebo podpriemerné. Za nevýhody sa považuje  to, 

že sa nehodnotí jemná motorika a ani koordinácia probanda (Holický, Musálek, 2013) 

 

5 Použitie vybraných motorických testov v štúdiách  

 

Testová batéria Eurofit bola využitá v štúdii, ktorá nesie názov Zmeny vo fyzickej 

zdatnosti a športovej účasti detí s rôznymi úrovňami motorickej  zdatnosti: dvojročná 

longitudinálna  štúdia. Práca bola uverejnená v Pediatric Exercise Science. Autormi sú 

Fransen a kol. (2014) 

Cieľom štúdie bolo preskúmať rozdiely vo fyzickej zdatnosti a účasti na športových 

aktivitách medzi deťmi s dobre, stredne a málo rozvinutými motorickými schopnosťami.  

Predpokladalo sa, že deti s vysokou motorickou spôsobilosťou prekonajú deti s nízkou a že 

strávia viac času zapojené v športových aktivitách ako tie, ktorých motorika nie je až na takej 

dobrej úrovni. Výskumu sa zúčastnilo 2024 detí (1036 chlapcov, 988 dievčat) vo veku od 6 

do 10 rokov. Vzorka sa ale delila na podsúbor tvorený 501 deťmi (268 chlapcov a 233 

dievčat). Tieto deti boli merané aj druhýkrát, o 2 roky.  

Okrem Eurofit testovej batérie bol použitý aj test Bruininks-Oseretsky  (BOT2). 

Preukázalo sa, že u detí s relatívne vysokými motorickými schopnosťami dochádza 

k podobným zmenám v priebehu dvoch rokov ako u detí s relatívne priemernými alebo 

nízkymi motorickými schopnosťami. U testovaných osôb, ktoré vykazovali vysokú úroveň 

motoriky sa to preukázalo aj vo fyzickej zdatnosti nie len na začiatku výskumu, ale aj na 

konci. To znamená, že deti na nižšej motorickej úrovni, ktoré vykazovali podobné zmeny 

v priebehu výskumu,  nie sú schopné dosiahnuť fyzickú zdatnosť detí, ktorých motorická 

úroveň je priemerná alebo vysoká. Prišlo sa aj na to, že sa deti s dobre vyvinutou motorikou 

chcú zapájať viac do pohybových aktivít na rozdiel od detí motoricky slabších. Keďže 

vykazujú lepšiu športovú zdatnosť, je pravdepodobné, že podmienky účasti na daných 

aktivitách zvládajú s menšími problémami ako druhé deti a preto majú viac príležitostí ďalej 
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rozvíjať svoju fyzickú zdatnosť a motorickú koordináciu a tak navyšovať rozdiely medzi 

ostatnými deťmi. (Fransen et al., 2014) 

 

Testovú batériu FITNESSGRAM použil autor Lopes a kol. (2012) v longitudiná lne j 

štúdií s názvom Motorická koordinácia, pohybová aktivita a fitness ako prediktor dlhodobej 

zmeny v adipozite počas detstva. Štúdia prebiehala od roku 2002 do roku 2007. Zúčastnil i 

sa jej žiaci rozdelení do 4 skupín podľa vekovej kategórie. Účastníci skupín boli pri prvom 

pozorovaní vo veku 6, 10, 13 a 16 rokov. Tento výskum sa zameral na prvú skupinu detí, 

teda na deti vo veku 6 až 10 rokov (na konci štúdie dosiahli vek 10 rokov). V tejto cieľovej 

skupine bolo 285 žiakov (142 dievčat a 143 chlapcov). Výber tejto vekovej kategórie bol 

odôvodnený tým, že podľa Maliny a kol. (2004) sa základné pohybové vzory preukazujú 

presne vo veku 6 -7 rokov. Cieľom bolo vymedziť a poukázať na vplyv motorických 

schopností, fyzickej zdatnosti a fyzickej aktivity na vývoj tukového tkaniva u detí 

spomínanej vekovej kategórie. Motorická zdatnosť bola meraná pomocou Kiphard 

Schillingovho koordinačného testu počas prvých 4 rokov štúdie a bola zložená zo štyroch 

položiek - cvik na udržanie rovnováhy, laterálne preskoky, preskok na jednej nohe cez 

prekážku a presúvanie platforiem. Na zistenie fyzickej zdatnosti sa použila testová batéria 

Fitnessgram. Telesná výška a hmotnosť boli merané digitálnou váhou a Siber Hegnerovým 

antropometrom. Pomocou týchto údajov výpočítali BMI (index telesnej hmotnosti). Pre 

zistenie množstva podkožného tuku sa merala tricepsová a podlopatková kožná riasa. Obe 

boli merané kalipometrom. Podľa výsledkov daného výskumu sa miera adipozity zvyšova la 

u dievčat skôr ako u chlapcov a to isté platilo aj u detí s nižšou fyzickou zdatnosťou 

a motorickou úrovňou. Vo veku od 6 do 7 rokov sa množstvo podkožného tuku zvyšova lo, 

až pokiaľ proband nedosiahol vek 9 rokov. Od 9. do 10. roku života sa množstvo podkožného 

tuku začalo znižovať. Taktiež sa vďaka štúdii prišlo na to, že miera zmeny množstva 

podkožného tuku je výrazne vyššia u dievčat ako u chlapcov, čo súhlasilo s tvrdeniami 

Maliny a kol. (2004). Na začiatku štúdie súčet hrúbky kožných rias u dievčat činil 19,3 mm 

a na konci 26,6 mm. U chlapcov to bolo 16,0 mm na začiatku a 22,5 mm na konci štúdie . 

Výsledky tiež prispievajú k tomu, aby programy pre rozvoj a zlepšovanie motoriky 

a fyzickej zdatnosti predškolských zariadení boli stále zdokonaľované (Lopes et al., 2012). 

Štúdia, ktorej autorom je Priputen a kol. (2011) a ktorá použila taktiež testovú batériu 

Fitnessgram sa zameriava na zistenie podielu telesne nezdatných detí a taktiež na 

charakteristiku ich motorického a somatického rozvoja. Testovania sa zúčastnilo 263 
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probandov (131 chlapcov, 132 dievčat) vo veku od 10 do 12 rokov. Za nezdatného sa 

považovalo také dieťa, ktoré nesplnilo 3 z 5 štandardov.  

Počet telesne nezdatných jedincov vo výslednej skupine bol 19. Títo jedinci vykazujú 

aj vysokú mieru nadváhy, ktorá sa podieľa aj na motorickom profile a negatívne ho 

ovplyvňuje. Výsledky teda poukazujú na vzťah medzi somatickým rozvojom a motorickými 

schopnosťami a teda súhlasia s výsledkami vyššie zmieňovanej štúdie. 

  

Testová batéria MOT 4-6 bola využitá v práci, ktorej autorom je Venetsanou 

a Kambas (2004). Štúdia sa nazýva Ako môže program tradičného gréckeho tanca ovplyvniť 

motorickú spôsobilosť detí predškolského veku?. Účelom tejto štúdie je zistiť vplyv 

tanečného programu trvajúceho 20 týždňov na rozvoj motoriky predškolského dieťaťa. 

Predpokladalo sa, že deti v experimentálnej skupine by mali zlepšiť svoju úroveň motoriky 

viac ako v kontrolnej skupine. Prvé meranie prebiehalo v januári roku 2002 a druhé v júni 

2002. Prieskumu sa zúčastnilo 66 detí (36 chlapcov, 30 dievčat). Vek detí bol od 48 do 70 

mesiacov. Motorická úroveň sa hodnotila testom MOT 4-6, ktorá mala trojúrovňo vú 

stupnicu, 0 – neúspech, 1- slabý výkon, 2 – úspech. V tomto teste je možné nadobudnúť od 

0 do 34 bodov, pričom získaný najvyšší počet bodov dokazuje najvyšší stupeň motorického 

vývoja dieťaťa. Pohybová zdatnosť sa merala pomocou hodín tanca, ktorých sa deti 

zúčastňovali 2x týždenne (45 min) a pozostával z hudobno-pohybových prvkov, ale aj 

speváckych hier či tancov. Dôležitú rolu zohrávali tance, ktoré mali za úlohu rozvíjať 

napríklad orientáciu v priestore, schopnosť reagovať alebo rytmiku. Výsledky dokazujú, že 

skupina experimentálna a aj skupina kontrolná vykazuje zlepšenie v testoch MOT 4-6 pri 

druhom meraní. To bolo očakávané, keďže je známe, že proces ľudského rastu je 

nasledovaný aj pohybovým vývojom (Venetsanou, Kambas, 2004). Ďalej sa prišlo na to, že 

aj keď rozdiely medzi výkonom dvoch skupín detí v pre-teste neboli tak veľké, došlo k tomu, 

že sa po absolvovaní tanečného programu tieto rozdiely prehĺbili.  

Testová batéria TGMD-2 sa použila v práci Robinsona (2010) s názvom Vzťah medzi 

vnímanou telesnou schopnosťou a základnými motorickými schopnosťami u detí 

predškolského veku. Cieľom bolo prísť na vzťah medzi telesnou spôsobilosťou a základnými 

motorickými schopnosťami, ktoré dieťa predškolského veku ovláda. Druhým vymedzeným 

cieľom bolo zistiť, či medzi testovanými osobami existuje rozdiel vo výsledkoch ak sa jedná 

o iné pohlavie. Práca je replikáciou práce  autorov Goodway a Rudisill(1997), ktorí robili 

obdobný výskum 10 rokov predtým. Výskumu sa zúčastnilo 124 predškolákov (priemerný 
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vek 4 roky), z toho 119 detí (54 dievčat, 65 chlapcov) testy dokončilo dokonca. Testová 

batéria TGMD-2 bola využitá na testovanie motorických schopností. Na posúdenie fyzickej 

spôsobilosti sa použila obrazová škála s názvom Pictorial Scale of Perceived Competence 

and Social Acceptance, ktorá odzrkadľovala to, ako sa jednotliví probandi dokážu vnímať v 

súvislosti s určitou psychomotorickou doménou. Lokomočná časť sa boduje od 0 do 48 

bodov (raw score), druhá časť testu zaoberajúca sa schopnosťou kontroly objektu tak isto 

(raw score), dokopy to teda dávalo celkové skóre, hodnotené od 0 po 96 bodov. Raw score 

a celkové skóre dosahujúce vyššie hodnoty znamenajú, že motorické zručnosti testovanej 

osoby sú na dobrej úrovni, zatiaľ čo nižšie hodnoty tohto skóre  znamenajú opak. Namiesto 

štandardizovaného skóre sa použilo skóre jednotlivých častí TGMD-2 testu, pretože vekové 

rozdiely detí neboli veľké a preto nebolo potrebné použiť štandardizované skóre. Obrazová 

škála bola hodnotená bodmi od 1 do 4. Robinson (2007) uvádza, že existuje rozdiel medzi 

pohlaviami v otázke motorických zručností. Chlapci vykazujú lepšie výsledky motorických 

zručností ale aj fyzickej spôsobilosti, zatiaľ čo výsledky dievčat sú o niečo slabšie. Autor 

poukázal na to, že výsledky štúdie sa zhodovali s výsledkami uvedenými v študovanej 

literatúre zaoberajúcej sa motorikou. Podľa výsledkov existuje vzťah medzi motorickými 

zručnosťami a fyzickými schopnosťami, a teda, že úroveň motoriky sa zvyšuje 

priamoúmerne s rozvojom pohybových schopností. Výsledok sa zhoduje so skôr 

publikovanými názormi (Goodway, Rudisill 1997; Weiss, Amorose 2005; McCullough et 

al. 2009), ktorých výsledkom bolo tvrdenie, že základné motorické schopnosti spolu 

s vnímanou fyzickou spôsobilosťou by mohli prispieť k zdraviu detí z dôvodu ich vplyvu na 

účasť na športových aktivitách.  Ani v jednom prípade sa však nezhoduje s výsledkami 

štúdie spred 10 rokov, podľa ktorej bol jeho výskum realizovaný. Tá zistila malú, no zato 

významnú koreláciu medzi vnímanou fyzickou spôsobilosťou a schopnosťou kontroly 

objektu, zatiaľ čo zistenia z tejto štúdie odzrkadľujú mierny vzťah medzi všetkými zložkami 

(TGMD-2 celkové skóre, objektová kontrola a aj lokomočné schopnosti). 

Česká štúdia autorom ktorej je Balaban (2017) sa snaží o zistenie vzťahu medzi 

meranou pohybovou aktivitou a motorickými schopnosťami. Na meranie motorických 

schopností bola použitá testová batéria TGMD-2, ktorá prebehla podľa predpísaného 

postupu a na meranie pohybovej aktivity akcelerometer ActiGraph GTX3, ktorý probandi 

nosili na zápästí od rána do večera (s výnimkou kúpania a plávania) 3 dni v pracovnom 

týždni a 1 deň počas víkendu. 
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Štúdie sa zúčastnilo 201 detí vo veku od 8 do 11 rokov (108 chlapcov, 93 dievčat). 

Z výsledkov testovej batérie sa dozvedáme, že 52% probandov (bez ohľadu na pohlavie) má 

priemerné rozvinuté základné motorické schopnosti, tesne nad priemerom ich má 32% 

probandov, slabo rozvinuté ich má 5% a nadpriemerne zase 3% probandov. Z výsledok 

akcelerometra zisťujeme, že priemerne 60% zaznamenaného času strávili probandi bez 

pohybu, 13.25% strávili pohybovou aktivitou mierneho až vysokého charakteru a 12.5% 

času zase strávili pohybovou aktivitou nízkej intenzity.  

Podľa výsledkov štúdie sa tiež ukázalo, že chlapci sú pohybovo aktívnejší ako 

dievčatá, čo sa zhoduje s výsledkami Robinsona (2010). Čo ale bolo neočakávané je, že sa 

nepotvrdil vzťah medzi pohybovou aktivitou a motorickou úrovňou. Taktiež sa nepreukázala 

ani žiadna významná korelácia medzi pohybovou aktivitou a motorickou zložkou u dievčat, 

ako tomu bolo pri testovaní, ktorú viedol Hume a kol. (2008). Ako príčinu rozdielnych 

výsledkov Balaban (2017) uvádza skrátenú verziu TGMD-2 testu v štúdii, ktorú vypracoval 

Hume a kol. (2008).  
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6 Záver  

 

V súčasnej dobe prevláda pasívny a sedavý spôsob života a nedostatok pohybu u detí 

je aktuálnou témou. Preto je potreba sledovať pohybové a motorické schopnosti detí. V tejto 

práci sme sa venovali vplyvu pohybovej aktivity na rozvoj motoriky v jednotlivých 

obdobiach života človeka, pričom sme spozorovali, že motorický rozvoj súvisí s celkovým 

vývojom jedinca. Vybrané testové batérie testujúce úroveň motoriky detí rôznych vekových 

kategórií sme opísali a vysvetlili. 

Cieľom práce bolo poukázať na tento vplyv pomocou porovnávania českých a 

zahraničných štúdií, ktoré používali vybrané štandardizované motorické testové batérie. Vo 

väčšine prípadov sa potvrdilo, že pohybová aktivita je faktor, ktorý ovplyvňuje motorickú 

úroveň detí a  jej úroveň priamoúmerne rastie s fyzickou zdatnosťou. Ani v jednom prípade 

sa nestalo, že by motorický vývoj ovplyvňovala negatívne.  

Je veľmi dôležité, k čomu sú deti od malička vedené, pretože návyky, ktoré si deti 

predškolského a mladšieho školského veku vybudujú, ovplyvňujú ich celkový rozvoj. Preto 

sa dôraz na dostatok pohybovej aktivity kladie hlavne na tieto obdobia, pretože práve vtedy  

sú deti pohybovo najaktívnejšie. Nástup do školských zariadení ale spôsobil mierny útlm 

týchto aktivít. Preto považujeme sa dôležité kompenzovať čas strávený v laviciach pohybom 

vo voľnom čase detí a taktiež vytvárať a pestovať vzťah ku voľnočasovým aktivitám 

zlepšujúcim ich pohybovú zdatnosť. 

Pohybová aktivita je neoddeliteľnou súčasťou našich životov a okrem pozitívneho 

vplyvu na náš motorický rozvoj treba spomenúť aj to, že výrazne pomáha vysporiadať sa 

so stresom a problémami nie len fyzického, ale aj psychického charakteru. V detskom veku 

je predpokladom fyziologického rastu a mineralizácie kostry, no taktiež je predpokladom 

formovania nožnej klenby a chrbtice. Jej nedostatok vedie k ireverzibilným zmenám, ktoré 

sa prejavujú často už v adolescentom veku. 
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