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aBStrakt

somatický rozvoj, funkčná zdatnosť a pohybová výkonnosť  
stredoškolákov prešovského regiónu

Cieľom výskumu bolo na základe analýzy výsledkov predchádzajúcich vý-
skumov a vlastného výskumu prispieť k rozšíreniu poznatkov o telesnom, 
funkčnom rozvoji a pohybovej výkonnosti stredoškolákov Prešovského sa-
mosprávneho kraja.

Do výskumu sa zapojilo 65 stredných škôl v pôsobnosti Prešovského sa-
mosprávneho kraja (PSK) z celkového počtu 79, čo je 82,3 %. Testovaných 
bolo spolu 14 717 stredoškolákov (7671 chlapcov a 7046 dievčat) pochádza-
júcich zo všetkých regiónov PSK.

Z intersexuálneho hľadiska dosahujú chlapci v obidvoch kvantitatívnych 
ukazovateľoch telesného vývinu signifikantne vyššie hodnoty ako dievčatá.

Výsledky funkčnej zdatnosti potvrdili, že pohlavné diferenciácie pretr-
vávajú, pričom z pohľadu veku je u dievčat nárast približne lineárny, zatiaľ 
čo u chlapcov má skôr podobu sínusoidu.

V pohybovej výkonnosti chlapcov platí všeobecné konštatovanie, že 
s narastajúcim vekom dosahujú adolescenti v motorických testoch lepšie 
výsledky a z 9 sledovaných položiek dosiahli lepšie výsledky ako dievčatá. 
U dievčat je tých výnimiek na zovšeobecnenie viacej.

Pri hodnotení somatického vývinu adolescentov z hľadiska rozdielneho 
typu škôl sme zistili, že najvyšší žiaci sú na gymnáziách a najnižší na SoŠ 
pričom gymnazisti sú najľahší a najťažší študujú na školách špeciálneho za-
merania. Vo funkčnej zdatnosti dosiahli u obidvoch pohlaví najlepšie vý-
sledky žiaci SoŠ a najhorší boli na školách špeciálneho zmerania.

Pohybová výkonnosť vykázala úzky vzťah k nameraným somatickým 
údajom. Žiaci gYM boli síce najmladší, ale z deviatich motorických testov 
dosiahli najlepšie výsledky v ôsmich. U dievčat vo všetkých 9 testoch. naj-
slabšie výsledky v troch motorických testoch dosiahli chlapci ŠŠ a v piatich 
boli najslabší žiaci SoŠ. U dievčat boli až v 8 motorických testoch najslabšie 
žiačky SoŠ.

Porovnanie kvantitatívnych ukazovateľoch telesného vývinu s minulý-
mi výskumami potvrdilo efekt sekulárneho trendu; vo funkčnej zdatnosti 
sú lepšie súčasné dievčatá a v hodnotení pohybovej výkonnosti boli okrem 
statickej rovnováhy lepší adolescenti v minulosti.

kľúčové slová: 
eURofiT, adolescent, motorické testy, intersexuálna diferenciácia
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Úvod

Poznatky o spôsobe života našich predkov potvrdzujú, že na rozvoji a for-
movaní človeka mala v priebehu celej fylogenézy dominantné postavenie 
jeho pohybová aktivita. Až druhá polovica 20. storočia, charakteristická ná-
stupom vedecko-technickej revolúcie, bola začiatkom zmien týkajúcich sa 
postavenia výrobnej sily mimo epicentrum výrobného procesu s menším 
energetickým výdajom a zvýšením duševného napätia. nastala tak situácia, 
kedy človek po prvý raz v histórii nedokázal nahradiť a eliminovať výpa-
dok pohybovej aktivity spôsobený zmenami vo výrobnom procese a spôso-
be života. Výrazný pokles pohybovej aktivity je príčinou znižovania úrov-
ne funkčnej zdatnosti, čo vo svojich dôsledkoch nepriaznivo ovplyvňuje aj 
zdravotný stav jednotlivca. Vplyvom nedostatočného, resp. nevhodného po-
hybového zaťaženia organizmu sa aj už u detí predškolského a školského 
veku vyskytujú choroby, ktoré v minulosti postihovali dospelý organizmus 
ako sú ortopedické ochorenia, funkčné poruchy svalstva, choroby dýchacie-
ho a obehového systému či obezita.

Z tohto dôvodu sme náš výskumný projekt zamerali na diagnostiku te-
lesného, funkčného a motorického rozvoja a pohybovú aktivitu stredoškol-
skej mládeže Prešovského samosprávneho kraja. Táto veká skupina je špe-
cifická tým, že sa v nej mladí ľudia pripravujú na ďalšiu životnú fázu, tak 
v povolaní ako aj v športovej príprave, kedy musia venovať zvýšenú pozor-
nosť aj vytváraniu stereotypu potreby pohybu v rámci kompenzácie na ce-
lodenné pracovné zaťaženie.

Druhým, rovnako dôležitým dôvodom je fakt, že všetky vyššie uvedené 
problémy týkajúce sa nedostatku pohybovej aktivity v živote mladých ľudí 
je možné úspešne odstrániť iba v prípade, že dôkladne poznáme súčasný 
stav danej problematiky. A za posledné desaťročia v tejto oblasti nedispo-
nujeme žiadnymi reprezentatívnymi údajmi, keďže posledný výskum v ta-
kejto šírke bol realizovaný pred vyše 20-tymi rokmi.

Monografia je súčasťou výskumného projektu s podporou agentúry na 
podporu výskumu a vývoja č. aPvv – 0768 – 11 „Telesný, funkčný a mo-
torický rozvoj stredoškolskej mládeže v reflexii jej pohybovej aktivity“.

jej riešiteľský kolektív tvorili:

zodpovedný riešiteľ:
prof. PaedDr. Ján Junger, PhD.
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riešitelia (stav pri začiatku riešenia):
doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD.
Mgr. Patrik Durkáč, PhD.
Mgr. Róbert Kandráč, PhD.
Mgr. Marek Kokinda, PhD.
ing. Karol lacko, PhD.
doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD.
Mgr. Viera Smerecká, PhD.
Mgr. lenka Tlučáková, PhD.
prof. PhDr. Milan Turek, PhD.
MUDr. Bibiana Vadašová, PhD.

doktorandi:
Mgr. Pavol čech
Mgr. Mário Jančošek
Mgr. Peter Kačúr
Mgr. Jozef Moroščák
Mgr. Andrea Palanská
Mgr. Beáta Ružbarská - Soušková

Pri spracovaní výsledkov a ich interpretácii som najviac spolupracoval 
s bývalými doktorandami, neskôr už kolegami Mgr. Pavlom čechom, PhD. 
a Mgr. Andreou Palanskou, PhD. a preto si aj touto cestou dovoľujem poďa-
kovať im za spoluprácu.

Za cenné pripomienky a postrehy osobitne ďakujem obidvom recenzen-
tom – prof. PaedDr. Tomášovi Kampmillerovi PhD., a prof. PaedDr. Jaromí-
rovi Šimonekovi, PhD., ktorí mi okrem recenzie, množstva nápadov a pri-
pomienok poskytli na porovnanie aj údaje zo svojich predchádzajúcich 
výskumov.

Autor



15

1  
rozbor problému

Počas posledných desaťročí prešlo obyvateľstvo vo väčšine európskych 
krajín hlbokou transformáciou, ktorá ovplyvnila celú štruktúru a organi-
záciu spoločnosti. Azda najväčšie zmeny sa v súvislosti s novou politickou 
situáciou prejavili v spôsobe života obyvateľov všetkých vekových skupín. 
Tak v pozitívnom ako aj v negatívnom slova zmysle. Pretože tie pozitívne 
dopady sa viac-menej od spoločenských zmien priamo očakávali je prekva-
pujúce koľko negatívnych dopadov tento celospoločenský proces priniesol.

Zo záveroch viacerých výskumov realizovaných v závere minulého, resp. 
začiatkom nového storočia vyplýva, že mladá generácia preferuje vo svo-
jom spôsobe života „sedavé“ aktivity spojené s využívaním výdobytkov 
doby (počítače, internet, mobily) a nedostatočne sa venuje najmä pohybovej 
aktivite (Canning, Courage a frizzell, 2004; Bouchard, Blair a Haskell 2006, 
Palanská 2014). Pritom benefity a rovnako zdravotné dopady neadekvát-
nej, resp. absentujúcej pohybovej aktivity sú a boli známe z viacerých ve-
deckých štúdií (Kremlová 1980; Pařízková, Berdychová 1981; Kučera 1986, 
1991, 1996; goldberg 1989; Pařízková, 1989; Cooper 1990, 1991; Bunc 1993; 
Kučera 1996).

Bolo zistené, že nepostačujúci počet hodín telesnej výchovy na školách, 
rovnako aj zmenšujúci sa záujem mládeže o voľnočasové vykonávanie po-
hybovej aktivity má za následok zníženú možnosť rozvoja ich pohybových 
predpokladov, výsledkom čoho je aj nižšia výkonnosť v motorických tes-
toch (Moravec 1990). Pozitívne zameraný vývoj a zmeny v spoločnosti sa 
tak v protiklade negatívne odrazili najmä na klesajúcej úrovni pohybovej 
výkonnosti a funkčných parametroch detí a mládeže.

Aby sme mohli tento stav adekvátne zhodnotiť, resp. na neho reagovať, 
musíme disponovať relevantnými údajmi o telesných, funkčných a moto-
rických zmenách organizmu zapríčinených takto orientovanými postojmi 
a správaním sa spoločnosti.

Prvé zachované poznatky o testovaní telesného a motorického rozvoja 
mládeže na našom území prinášajú začiatkom 30. rokov minulého storo-
čia práce e. a J. Roubalových, ktorý prostredníctvom učiteľov telesnej vý-
chovy vykonali na súbore 25 134 žiakov stredných škôl 3 antropometrické 
a 14 motorických testov. S 20-ročným odstupom sa na území čiech a Mora-
vy podľa metodiky f. Horáka zopakoval ďalší hromadný výskum na vzor-
ke 80 000 stredoškolákov a členov športových klubov. Bol zameraný na vý-
kony v atletických a gymnastických disciplínach obsiahnutých v platných 
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učebných osnovách (Pávek 1977). Podľa citovaného autora však ani jeden 
z týchto výskumov nemôžeme považovať za reprezentatívny, lebo stredo-
školská mládež v tom čase predstavovala určitý sociálny výber s lepšími 
podmienkami pre rozvoj a v druhom prípade išlo navyše o registrovaných 
členov športových klubov, kde sa automaticky predpokladá vyššia úroveň 
telesných vlastností a pohybových schopností.

Systematická kontrola rastu mládeže bola na našom území realizovaná 
až od roku 1951. Zaznamenávanie týchto údajov pochádzajúcich z opakova-
ných celoplošných výskumov malo viacero významov. okamžitý efekt spo-
číval v oboznámení sa s aktuálnym stavom telesného a motorického rozvoja 
detí podľa vekových skupín i regiónov. neskôr pri opakovaných výskumoch 
pribudol efekt porovnávania a následného vytvárania tzv. rastových kri-
viek (fetter a kol. 1963).

V povojnovom období došlo k expanzii množstva masových športových 
súťaží a zavedeniu odznaku zdatnosti. organizácia týchto podujatí ako aj 
množstvo zapojených účastníkov dávali predpoklady pre oboznámenie sa 
s telesným rozvojom a pohybovou výkonnosťou obyvateľstva v rámci všet-
kých vekových skupín. na škodu veci namerané údaje sa štatisticky nevy-
hodnocovali a pre porovnanie a vedecké účely nemajú hlbší význam.

Medzi prvé povojnové výskumy telesného a motorického rozvoja detí 
a mládeže, výsledky ktorých boli vedecky spracované a publikované pova-
žujeme testovanie bratislavskej školskej mládeže vo veku 7 – 18 rokov, ktoré 
v roku 1966 realizoval Sýkora (1968, 1972). na vzorke 3 637 žiakov zisťoval 
ich telesnú výšku a hmotnosť a prostredníctvom 8 motorických testov aj ich 
pohybovú výkonnosť. okrem údajov o samotnom stave detí považujeme za 
najväčší prínos tohto výskumu vypracovanie výkonnostných noriem a bo-
dovacích tabuliek na vyhodnocovanie pohybovej výkonnosti v rámci škol-
skej telesnej výchovy. Zároveň v citovanej monografii (1972) môžeme nájsť 
najpodrobnejšie údaje o realizovaných výskumoch telesného a motorické-
ho rozvoja detí a mládeže v medzivojnovom a povojnovom období na našom 
území a v zahraničí. Aj z tohto dôvodu sa pri rozbore problému obmedzíme 
iba o tie najvýznamnejšie prinášajúce možnosť vzájomnej komparácie.

V tom istom období bol na Výskumnom ústave pedagogickom v Prahe 
v rámci riešenia rezortného plánu výskumu Ministerstva školstva čSSR na 
roky 1966 – 1970 realizovaný aj prvý celoštátny výskum reprezentatívneho 
súboru detí a mládeže. Kolektív riešiteľov pod vedením františka Páveka si 
vytýčil za cieľ oboznámiť sa s úrovňou všeobecnej a špeciálnej telesnej vý-
konnosti 7 – 19 ročnej mládeže v troch rovinách:
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– vytvorenie vlastnej základne pre ďalšie skúmanie telesnej zdatnosti 
a výkonnosti detí a mládeže,

– získanie podkladu pre tvorbu noriem telesnej výkonnosti,
– porovnanie telesnej výkonnosti našich detí so zahraničnými údajmi.

Všetky tri oblasti mali neskôr pomôcť pri tvorbe učebných osnov, tvorbe 
limitov pre brancov a tiež k možnosti porovnať našu mládež zo zahraničím. 
Výskumný súbor tvorilo na dnešnú dobu neskutočných 66 325 detí a mláde-
že, z toho 33 298 chlapcov a 33 027 dievčat.

Z výsledkov boli sformulované nasledujúce závery:

1. Zaostávanie slovenských detí a mládeže v telesnom rozvoji i pohybovej 
výkonnosti.

2. Stieranie rozdielov v telesnom rozvoji a pohybovej výkonnosti detí v mes-
te a na dedine.

3. najlepšie výsledky dosiahli deti z pražských škôl.
4. lepšie výsledky v sledovaných oblastiach u stredoškolákov oproti uč-

ňom.

Pri porovnaní vzťahu telesného rozvoja s pohybovou výkonnosťou sa 
potvrdil protichodný obraz. U chlapcov má podobu gaussovej krivky s vr-
cholom v puberte a u dievčat tvar písmena U, kedy je ten vzťah najvyšší 
v predpuberte a nárastom v období dospievania. Tento trend podľa Moravca 
(1990) bol zaznamenaný aj pri ďalších výskumoch.

neskôr sa v dôsledku riešenia rôznych výskumných úloh zameraných 
telesný a pohybový rozvoj rôznych vekových skupín uskutočnilo viace-
ro kontinuálnych výskumov. K významným prácam hromadného a navyše 
longitudinálneho výskumu telesného rozvoja našej populácie patria práce 
Prokopca (1986) a Kapalína (1969). Zo slovenských autorov môžeme ešte 
spomenúť výskumy (Sýkora 1972; Havlíček 1973, 1978; lipková a kol. 1975; 
Šemetka 1982a,b; a iní).

V roku 1987 sa s dvadsaťročným odstupom od výskumu Pávka (1977) 
uskutočnilo ďalšie rozsiahle testovanie telesného, funkčného a motoric-
kého rozvoja a pohybovej výkonnosti školskej populácie (Moravec 1990). 
Do výskumu bolo zapojených 21 692 žiakov vo veku 7 – 18 rokov pochá-
dzajúcich zo všetkých krajov československej republiky. Cieľom výskumu 
bolo prispieť k rozšíreniu poznatkov o úrovni telesného, funkčného rozvoja 
a pohybovej výkonnosti detí a mládeže s upresnením vývojových tendencií 
vzhľadom na vek, pohlavie, miesto bydliska a rozsah vykonávaných činnos-
tí. Z dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať nasledujúce závery:
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– v oblasti telesného rozvoja bola potvrdená rastová akcelerácia a seku-
lárny trend,

– mierne klesajúca funkčná zdatnosť školskej populácie; v čechách viac 
ako na Slovensku,

– výsledky pohybovej výkonnosti nepotvrdili všeobecne rozšírené tvrde-
nia o pokračujúcich regresívnych trendoch v rozvoji kondičných a koor-
dinačných schopností.

Pri konkrétnom hodnotení pohybovej výkonnosti bolo konštatované, 
že generácia chlapcov je relatívne menej výkonnejšia vo všetkých motoric-
kých ukazovateľoch oproti minulým generáciám. Dievčatá sú relatívne vý-
konnejšie v skoku do diaľky z miesta, hode plnou loptou, menej výkonnejšie 
v 12-minútovom behu a bez podstatných zmien v behu na 50 m. Vo väčšine 
testov bola zaznamenaná mierne vyššia úroveň pohybovej výkonnosti škol-
skej populácie na Slovensku a pri porovnaní miesta bydliska u detí z mesta. 
Autori tento výsledok vyhodnotili ako dôsledok horších materiálnych pod-
mienok pre telovýchovnú činnosť na vidieku.

Podobný záujem o testovanie telesného rozvoja a pohybovej výkonnos-
ti prebiehal aj v zahraničí. Pre dokreslenie stavu spomenieme iba niekoľko 
výskumov.

Výskum realizovaný na 452 729 poľských deťoch vo veku od 7-19 rokov 
potvrdzuje zlepšenie výkonu v teste skoku do diaľky z miesta o 10,22% 
ročne (Przeweda a Trzesniowski, 1996). Podobné zlepšenia boli zazname-
nané v teste rýchlosti na 50 m (10,14%) a v teste behu na 4×10 m.

Podľa lefe`vreho a kol. (1998) výkony v testoch skoku do diaľky z mies-
ta a v behu na 10×5 m, ktoré boli realizované na 9142 belgických deťoch vo 
veku od 12-17 roky poklesli o 0,33% a 0,25%, v danom poradí.

V prehľade 39 štúdií Tomkinson a kol. (2006) uvádza, že výkony v tes-
toch rýchlosti realizovaných na 232 564 austrálskych a novozélandských de-
ťoch vo veku od 6-17rokov veku zostali v období 1960 - 2002 relatívne stabil-
né. Dohromady tieto štúdie posledných desaťročí ukazujú, že prinajmenšom 
v Austrálii, Belgicku, na novom Zélande a v Poľsku sa výkony v testoch rých-
lostných schopností adolescentov zmenili len málo. Zmeny anaeróbnej vý-
konnosti sú vo vzťahu k celosvetovým zmenám v testoch aeróbnej výkonnos-
ti podstatne menšie (leger, Mercier, gadoury a lambert 1988; Tomkinson 
a kol. 2003). Ďalšia štúdia Tomkinsona (2007) analyzuje motorickú výkon-
nosť populácie 27 krajín sveta vo veku od 6-19 rokov v časovom rozmedzí od 
1958 do roku 2003. Zo záveru prieskumu je zrejmé, že motorická výkonnosť 
sa zlepšila v silových testoch o 0,03% a rýchlostných testoch o 0,04%.

Výkony v motorických testoch sa nemenia len v rozsahu niekoľkých de-
saťročí, ale zmenu pohybovej výkonnosti môžeme porovnávať aj individu-
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álne, a to pri sledovaní výkonnosti v jednotlivých rokoch života jedinca, čo 
je o.i. napr. potvrdením záverov výskumu Moravca (1990). Pri porovnáva-
ní výsledkov 20 metrového viacstupňového bolo zistené, že výkony sa zlep-
šujú do obdobia 16 roka života a následne dosahujú relatívnu plató hla-
dinu. Chlapci sa do 16 roku života zlepšili v priemere o 0,3 km, zatiaľ čo 
dievčatá o 0,25 km za rok. V období od 16-19 roku života adolescenta jeho 
výkon stúpa v priemere len o 0,03 km za rok (olds, Tomkinson, leger a Ca-
zorla 2006). Sumárne je však možné konštatovať, že výkon v 20 metrovom 
viacstupňovom teste má stúpajúcu tendenciu s ohľadom na narastajúci vek 
adolescenta.

Pri porovnávaní výsledkov z hľadiska pohlavia (Tomkinson 2007) ne-
boli prekvapujúco zistené výrazné intersexuálne rozdiely v testoch sily 
a rýchlosti, čo je v protiklade s ich genetickým vybavením.

Pri porovnávaní jednotlivých krajín boli v rámci viacerých výskumov 
zaznamenané výrazné rozdiely v pohybovej výkonnosti. olds, Tomkinson, 
leger a Cazorla (2006) pokladajú za najvýkonnejšie národy sveta krajiny 
severnej európy, najmä island a pobaltské štáty. Z celosvetového priesku-
mu výkonnosti 37 krajín sveta sa najhoršie umiestnili krajiny ako grécko, 
Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Brazília a niektoré z vyspelých zámor-
ských krajín ako USA, Singapur, Hong Kong a Austrália. Tomkinson (2007) 
vo svojej štúdií naopak nezistil výrazné rozdiely v testoch anaeróbnej zdat-
nosti pri porovnávaní 27 krajín sveta.

Popri množstve heterogénnych, vzájomne často neporovnateľných úda-
jov o telesnom rozvoji a funkčnej a pohybovej výkonnosti, získaných pro-
stredníctvom výskumov uskutočnených doma a v zahraničí sa predsa len 
objavil aj jeden spoločne definovaný znak. Ten spočíval v zaznamenaní ak-
celerácie rastu a dospievania sledovanej populácie v rámci fylogenézy, čo 
sa všeobecne prijalo pod názvom sekulárny trend (Pávek 1977; Moravec 
1996; Vignerová, Humeníková, Brabec, Riedlová a Bláha 2007). Tento stav 
sa veľmi rýchlo dostal aj učebníc a metodických príručiek a väčšina autorov 
ho pripisovala v pozitívnom zmysle ako výsledok zlepšených životných pod-
mienok spoločnosti a ich dopad na celkovom telesnom rozvoji dieťaťa. Ale 
objavovali sa aj práce, ktoré toto všeobecné konštatovanie spochybňovali. 
Potvrdilo sa totiž, že funkčná zdatnosť organizmu, predovšetkým z hľadis-
ka funkcie kardiovaskulárneho systému, rovnako ako aj svalová sila, ne-
zaznamenali pozitívny nárast (Pávek 1977, Šemetka 1982, Moravec 1990, 
Pařízková 1994, Junger 2000). To znamená, že výška a hmotnosť detí sa síce 
zvyšovali, ale rovnako dochádzalo aj väčšiemu nárastu tukových buniek. 
A na fungovanie takéhoto skeletu nie je srdce v dôsledku absencie pohybo-
vej aktivity adekvátne trénované.
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Snaha odborníkov o získanie údajov o telesnom rozvoji funkčnej a po-
hybovej výkonnosti detí a mládeže realizovaná v medzivojnovom a povoj-
novom období mala a má z pohľadu prevencie a upevnenia zdravia národa 
nesporný význam. V teoretickej oblasti boli na vysokej úrovni rozpracova-
né a v praxi aj overené viaceré metódy testovania. Ale ich pozitívny prínos 
limitovala vysoká heterogénnosť testovacích batérií, čo znemožňovalo vzá-
jomnú komparáciu výsledkov v národnom ako aj medzinárodnom rozsahu. 
Podľa Beleja (1996) bolo za obdobie 71 rokov u 14-ročných chlapcov možné 
porovnať iba údaje o telesnej výške, hmotnosti a skoku do diaľky z mies-
ta. Tento fakt neušiel pozornosti ani oficiálnym inštitúciám akým je Výkon-
ný výbor pre rozvoj športu pri Rade európy, ktorý koncom 70. a začiatkom 
80. rokov inicioval skupinu telovýchovných odborníkov k zostaveniu testo-
vej batérie „eURofiT“. Prednosťou tohto systému je hlavne chýbajúca mož-
nosť porovnania výsledkov. Systémom eURofiT sa zisťujú údaje z dvoch 
oblastí. V somatometrii je to výška, hmotnosť jedinca a hrúbka kožných rias 
na piatich miestach tela. Úroveň motorickej výkonnosti sa testuje prostred-
níctvom 9 testov. Pretože ich podrobný popis nájdeme v dostupnej literatú-
re (Moravec a kol. 1994; Kampmiller a Sedláček 1994; Moravec, Kampmiller 
a Sedláček a kol. 1996 a iní) ako aj v metodike nášho výskumu, nebudeme sa 
im v rozbore toho problému venovať osobitne.

Reagujúc na tento fakt uskutočnil kolektív riešiteľov na Katedre teles-
nej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove prostredníctvom 
novej batérie eURofiT v roku 1994 testovanie 14-ročných absolventov ZŠ, 
ktorí nastúpili na 3 základné typy stredných škôl vo vybraných okresoch 
Východoslovenského regiónu (Belej 1996). Z výsledkov môžeme vybrať tie 
najzaujímavejšie:

– v telesnej výške a hmotnosti chlapci výrazne predstihujú dievčatá, rov-
nako lepšie výsledky dosiahli aj v hrúbke kožných rias,

– v pohybovej výkonnosti sú chlapci lepší v 7 testoch, dievčatá v dvoch 
(ohybnosť trupu a dolných končatín, rovnováha),

– z pohľadu typov škôl bola dosiahnutá najvyššia úroveň telesného a po-
hybového rozvoja na gymnáziách a najnižšia na učňovských školách,

– rozdiel medzi mestom a vidiekom nie je významný.

V tom istom období sa podarilo vysokoškolským učiteľom na fTVŠ UK 
v Bratislave zostaviť široký riešiteľský kolektív z Bratislavy, Prešova, Ban-
skej Bystrice, ktorý bol schopný aplikovať systém eURofiT plošne v rámci 
celého Slovenska. Pod koordináciou R. Moravca im bola pridelená grantová 
úloha VegA č. 11/1/561/93 v rámci ktorej malo prebehnúť v rokoch 1993 – 
1994 uvedené testovanie.
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Do výskumu bolo zapojených 4 267 probandov (2 495 chlapcov a 1 772 
dievčat) vo vekových kategóriách 7 – 18 rokov. Pretože sa riešiteľskému 
kolektívu nepodarilo v každej vekovej kategórii otestovať minimálne 150 
– 200 osôb nepovažuje sa tento výskum za reprezentatívny výber škol-
skej populácie (Moravec, Kampmiller, Sedláček a kol. 1996). napriek tomu 
sa v odborných kruhoch považuje tento výskum za najvýznamnejší pokus 
o hromadné testovanie telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti v novodo-
bých dejinách Slovenskej republiky.

Telesný rozvoj je potrebné tak ako v predchádzajúcich výskumoch pre-
zentovať osobitne pre chlapcov a dievčatá. U chlapcov sa prejavila akcelerá-
cia rastu medzi 12. a 14. rokom a na základe výsledkov je možné konštatovať, 
že medzi 16. a 18. rokom dorastajú chlapci do konečnej výšky v dospelosti. 
U dievčat sa rastová akcelerácia prejavila medzi 12. a 13. rokom a proces 
rastu považujú autori za ukončení po 16. roku. Pohlavný dimorfizmus vo 
výške sa prejavil po 12. roku a pretrvával do dospelosti.

Dynamika nárastu hmotnosti má podobnú krivku ako pri výške. V zá-
vislosti od výšky tela bol zistený maximálny nárast hmotnosti u chlapcov 
medzi 12. a 14. a 17. a 18. rokom života. U dievčat priebeh hmotnostnej kriv-
ky kopíroval rastovú krivku počas celého sledovaného obdobia.

Úroveň motorickej výkonnosti bola sledovaná viacerými novými tes-
tami čo neumožnilo autorom ich porovnanie s predchádzajúcimi prácami. 
Z tohto dôvodu nebudeme ani v našej práci prezentovať dosiahnuté výsled-
ky citovaných autorov v teoretickom rozbore, ale bližšie sa im budeme ve-
novať pri prezentácii našich výsledkov.

Použitie unifikovanej batérie eURofiT citovanými autormi (Moravec, 
Kampmiller a Sedláček a kol. 1996; Belej 1996) a možnosti porovnania do-
siahnutých výsledkov so zahraničnými autormi otvorilo novú cestu v tes-
tovaní telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti na väčšine našich vysoko-
školských pracoviskách. Medzi tých, ktorí túto príležitosť využili môžeme 
spomenúť práce Turek (1999) a Šimonek - lacko (2000). Prvý sa vo svojom 
výskume realizovanom v rokoch 1996 – 1998 zameral na testovanie žia-
kov 1. – 4. ročníka základných škôl východoslovenského regiónu. Celkom sa 
mu podarilo otestovať 3 590 žiakov (1855 chlapcov a 1735 dievčat). o niečo 
staršiu vekovú kategóriu sledovali Šimonek - lacko (2000). Do výskumu za-
pojili v mesiacoch marec až apríl 2000 1024 žiakov druhých až deviatych 
tried ZŠ v okresoch nitra, Tvrdošín a Stará lubovňa. Výsledky prvého testo-
vania sú však z pohľadu veku sledovaných detí mimo záujmu nášho výsku-
mu a z druhého využijeme na porovnanie iba údaje týkajúce sa 14-ročnej 
mládeže.
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Všeobecný záver vyplývajúci z uskutočnených môžeme zhrnúť do kon-
štatovania, že rozdiely v telesnom rozvoji a pohybovej výkonnosti nachá-
dzame ako vo fylogenéze, aj ontogenéze, ako medzi pohlavím tak aj pri po-
rovnávaní pohybovej zdatnosti rôznych krajín sveta. neustále sledovanie 
týchto zmien, diagnostika a pravidelné merania výkonností nám umožňujú 
prinášať reálny pohľad na somatický, motorický a funkčný stav detí a mlá-
deže čo je nevyhnutný predpoklad predikcie ich ďalšieho rozvoja.

cieľom nášho výskumu bolo na základe analýzy výsledkov predchá-
dzajúcich výskumov a vlastného výskumu prispieť k rozšíreniu poznatkov 
o telesnom, funkčnom rozvoji a pohybovej výkonnosti stredoškolákov Pre-
šovského samosprávneho kraja.
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2  
metodika výskumu

2.1  výskumný sÚbor

Do výskumu sa zapojilo 65 stredných škôl v pôsobnosti Prešovského sa-
mosprávneho kraja (ďalej ako PSK) z celkového počtu 79, čo je 82,3 %. Za-
pojenosť škôl do testovania bola dobrovoľná na základe oboznámenia sa 
s výskumným problémom projektu APVV, ktorý zodpovedný riešiteľ od-
prezentoval na pracovnej porade riaditeľov stredných škôl, ktorá sa konala 
z iniciatívy odboru školstva PSK dňa 5. 9. 2013 v Tatranskej lomnici. Po po-
rade si zástupca každej školy, ktorá prejavila záujem zúčastniť sa testova-
nia prevzal od riešiteľov projektu metodickú príručku s DVD a základné tes-
tovacie pomôcky (podrobnejšie kap. 2.2). testovaných bolo spolu 14 717 
stredoškolákov.

Súbor adolescentov tvorilo 7671 chlapcov, ktorých sme na základe prie-
merného decimálneho veku: 14,61; 15,56; 16,49; 17,48; 18,45; 19,30 rokov 
rozdelili do 6-tych skupín 14 až 19 ročných. najvyššiu početnosť z pod-
skupín výskumného súboru tvorili probandi vo veku 16 a 17 rokov, celko-
vo 28 % resp. 26 % výskumného súboru chlapcov. naopak najmenej boli 
zastúpené kategórie nachádzajúce sa na okraji ohraničeného veku vý-
skumného súboru a to 14 a 19 roční chlapci, kde bolo percentuálne zastúpe-
nie na úrovni cca 2 % resp. 5 %. Zvyšných 39 % bolo rozdelených v pomere 
21 % a 18 % pre súbory 15 a 18 ročných adolescentov.

Súbor adolescentiek pozostával zo 7046 dievčat v priemernom decimál-
nom veku: 14,65; 15,55; 16,49; 17,48; 18,44; 19,32 rokov. najvyššie zastú-
penie mali vo výskumnom súbore vekové skupiny dievčat nachádzajúce sa 
v strede zvoleného vekového rozmedzia. ich podiel bol 24 %, 26 %, resp. 
25 % pre 15, 16 resp. 17 ročné dievčatá. 18 ročné dievčatá tvorili 16,3 % vý-
skumného súboru. najnižšie zastúpenie mala skupina 14 ročných dievčat, 
ktoré tvorili iba 1% výskumného súboru.

Podrobné informácie o počte škôl podľa typu i miesta pôsobnosti, počte 
zúčastnených žiakov podľa veku i typu navštevovanej školy sú uvedené 
v nasledujúcich grafoch 1 – 7.

V projekte výskumu sme predpokladali vysoký počet testovaných žia-
kov (vychádzali sme so štatistiky žiakov navštevujúcich stredné školy) a vo 
vybraných školách aj longitudinálne sledovanie (je predmetom inej publi-
kácie). Z dôvodu zložitého štatistického spracovania a taktiež z dôvodu za-
chovania anonymity testovaných žiakov sme pripravili vzor pre genero-
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Počet škôl zúčastnených na testovaní podľa typu 
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vanie ich osobného kódu. Postup jeho tvorby dostala každá škola vopred 
a žiaci si ho pripravili ešte pred testovaním. Výsledkom bol deväť miestny 
kód (pozostávajúci z písmen v označených políčkach), ktorý mal žiak napí-
saný na papieriku a nahlásil ho pri testovaní na každom stanovišti zodpo-
vednému administrátorovi (príloha).
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Graf 3 

Počet dievčat zúčastnených na testovaní podľa veku 
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2.2  metódy výskumu

Aby sme pri testovaní predišli chybám zapríčinených použitím rozdielnych 
testovacích prístrojov a pomôcok, zabezpečili sme pre každú školu rovnaké: 
pásmové výškové meradlo Altimetro, digitálnu lekársku váhu Bosogramm 
4000, digitálne stopky, 10 m meracie pásmo, stolík na predklon a ručný dy-
namometer lafayette. K tomu dostala každá škola podrobnú brožúrku ob-
sahujúcu metodiku testovania a DVD, v ktorom okrem ukážok realizácie 
jednotlivých testov bol aj zvukový záznam potrebný pre testovanie vytrva-
lostného viacstupňového člnkového behu na 20 m.

• meranie telesnej výšky

 Meranie telesnej výšky a hmotnosti je najvhodnejšie vykonať v dopolud-
ňajších hodinách.

 Meria sa vertikálna vzdialenosť najvyššieho bodu na temene hlavy od 
podložky vo vzpriamenom postoji.

 pomôcka: pásmové výškové meradlo upevnené na stenu vo vzdialenosti 
200 cm od podlahy

 Žiak sa postaví na boso v stoji spojnom, tzn. päty a špičky nôh má pri 
sebe, ku kolmej stene tak, aby sa jej dotýkal hlavou, lopatkami, sedacími 
svalmi a pätami. Hlava je v tzv. orientačnej polohe, ktorá je daná rovinou 
vonkajšieho očného kútika a horným úponom ušnice. V okamihu mera-
nia je žiak vo vdychovej polohe.

 
Graf 6 
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 Uchopíme spodnú pohyblivú časť meradla a stiahneme ju k najvyššie-
mu bodu na temene hlavy. Spodná časť meradla sa musí dotýkať temena 
hlavy v mieste kolmom na stenu, zadná časť je opretá o stenu. na stup-
nici pásmového výškového meradla odpočítame hodnotu telesnej výšky 
s presnosťou 1 mm.

 Upozornenie: aby sa predišlo chybe merania, hodnotu telesnej výšky je 
potrebné odčítavať pohľadom kolmým na stupnicu.

•  meranie telesnej hmotnosti

 pomôcka: osobná digitálna lekárska váha Bosogramm 4000
 Žiak oblečený len v spodnej bielizni sa postaví celými chodidlami na pla-

tformu váhy. Počas merania stojí vzpriamene a uvoľnene, bez akýchkoľ-
vek pohybov a rozprávania.

 Displej začne blikať a po chvíli (cca 3 sekundy) sa úplne vypne. Žiak ne-
schádza z váhy dole pokiaľ sa na displeji neobjaví jeho hmotnosť, ktorú 
zapíšeme.

•  ruffierova skúška

 postup nahmatania pulzu:
 Pulz si meria žiak pomocou brušiek ukazováka a prostredníka, ktoré 

jemne priloží na krčnú tepnu vpravo. Pred samotným testovaním si 
s každým žiakom preskúšame jeho schopnosť túto úlohu zvládnuť 
s dostatočnou presnosťou.

 popis drepov:
 Pri cvičení drepov žiak stojí vzpriamene, nohy má od seba približne 

na šírku ramien a ruky má vbok. Žiak vykonáva hlboké drepy, pričom 
dbáme na to, aby celé chodidlá, teda aj päty boli stále na podlahe.

 pravidelnú frekvenciu drepov dodržujeme vykonaním 10 drepov 
v priebehu 15 sekúnd.

 pomôcky: stopky, nástenné hodiny

 postup testu: zisťujeme tri pulzové frekvencie (P1- P3)

1.  Žiak si po 5 minútovom sedení na lavičke zmeria pulzovú frekvenciu 
v priebehu 15 sekúnd a získanú hodnotu vynásobíme 4x = P1.

2.  Potom žiak vykoná 30 hlbokých drepov za 45 sekúnd. Bezprostredne 
po ukončení posledného drepu si druhý raz zmeria pulzovú frekven-
ciu za 15 sekúnd v stoji a hodnotu vynásobíme 4x = p2.

3.  následne si žiak sadne na lavičku a po minúte oddychu si tretí raz zme-
ria pulzovú frekvenciu za 15 sekúnd a hodnotu vynásobíme 4x = P3.
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 Hodnoty pulzovej frekvencie všetkých troch meraní (P1, P2, P3) zapisu-
jeme a po skončení testovania vypočítame Ruffierov index.

                     (P1 + P2 + P3) - 200
vzorec na výpočet:    Ri = -----------------------------

                        10

testová batéria eurofit

•  test rovnováhy „plameniak“

 faktor: statická rovnováha.
 popis testu: balansovanie v stoji na jed-

nej nohe na malej kladine určených roz-
merov.

 zariadenie: drevená malá kladina, ktorá 
je široká 3 cm, dlhá 50 cm, vysoká 4 cm. 
Stabilitu kladinky zabezpečujú dve pod-
pery dlhé 15 cm, 2 cm široké. Potrebné sú 
stopky.

 pokyny pre testovanú osobu: domi-
nantnú (preferovanú) nohu polož na malú 
kladinu tak, aby os chodidla bola s ňou 
v rovnobežnom smere. Pokrč voľnú nohu 
v kolene a chyť sa súhlasnou rukou za 
priehlavok chodidla. V rovnovážnej polo-
he pri stoji sa snaž jednonožne zotrvať čo najdlhšie. Druhú ruku môžeš 
používať na vyrovnávanie polohy. Zaujať správny postoj ti pomôžem 
tým, že sa oprieš o moje predlaktie. Test sa začína, len čo sa pustíš môjho 
predlaktia. Vždy, keď stratíš rovnováhu, napr. pustíš sa nohy, ktorú si 
držíš rukou alebo sa ktoroukoľvek časťou tela dotkneš podložky, preruší 
sa meranie. Po každom takom prerušení merania sa po zaujatí rovnováž-
neho postoja pokračuje v meraní času, až pokiaľ neuplynie jedna minúta.

 pokyny pre examinátora: každý testovaný má jeden nácvičný pokus. 
Postavte sa pred testovanú osobu. čas začnite merať, keď testovaný zau-
jal požadovaný postoj a pustil sa Vašej paže. Ak stratil rovnováhu, okam-
žite zastavte stopky. Testovanému vždy pomôžte zaujať opäť správne 
základné postavenie.

 hodnotenie: počet pokusov, nie pádov, potrebných na udržanie rovno-
váhy na malej kladine v priebehu jednej minúty.

obr. 1 Test rovnováhy
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 upozornenie! Ak testovaný stratí rovnováhu viac ako 15-krát v priebe-
hu prvých 30 sekúnd, test sa končí. Proband dostáva podľa metodiky eu-
rofitu nulové hodnotenie, čo znamená, že nie je schopný test vykonať.
 

•  tanierový tapping

 faktor: frekvenčná rýchlosť ruky.
 popis testu: rýchle striedavé do-

týkanie dvoch kruhov (terčov) do-
minantnou rukou.

 zariadenie: stôl s nastaviteľnou 
výškou, resp. švédska debna. Dva 
kruhy, každý s priemerom 20 cm, 
ktoré sú pripevnené na podložke 
stola. Stredy týchto kruhov sú od 
seba vzdialené 80 cm (okraje dis-
kov 60 cm). Medzi nimi je umiest-
nená doštička v tvare obdĺžnika s rozmermi 10 x 20 cm v rovnakej vzdia-
lenosti od oboch kruhov. Potrebné sú stopky.

 pokyny pre testovanú osobu: postav sa pred stôl, na ktorom je polože-
ná testovacia pomôcka. Svoju nedominantnú ruku polož dlaňou na do-
štičku v tvare obdĺžnika, ktorá je v strede medzi kruhmi. Prsty domi-
nantnej ruky sa vo východiskovej polohe dotýkajú kruhu na protiľahlej 
strane. na štartový povel začni pohyb dominantnou rukou a striedavo sa 
dotýkaj oboch kruhov. Pohyb vykonaj maximálnou frekvenciou 25-krát.

 pokyny pre examinátora: upravte výšku stola tak, aby siahal do úrov-
ne bokov testovaného. Pohybovú úlohu dôkladne vysvetlite a testo-
vanej osobe umožnite urobiť jeden nácvičný pokus. odstúpte od stola 
a sústreďte pozornosť na kruh zvolený testovanou osobou (prsty do-
minantnej ruky). Počítajte dotyky urobené o tento kruh. nedominant-
ná ruka zostáva položená na obdĺžnikovej doštičke počas celého testu. 
Ak testovaný začína na kruhu A, stopky sa majú zastaviť, keď sa ho do-
tkne 25-krát. Celkový počet dotykov na kruhoch A a B je potom 50. Tento 
test sa odporúča vykonávať za asistencie dvoch testujúcich. Jeden meria 
čas, druhý počíta dotyky. Ak sa testovaný nedotkne kruhu, je potrebné 
pridať ďalší dotyk tak, aby dosiahol požadovaných 25 cyklov.

 hodnotenie: počíta sa lepší dosiahnutý výsledok z dvoch pokusov. Vý-
sledkom testu je čas, potrebný na vykonanie 25 dotykov každého kruhu 
s presnosťou na desatinu sekundy.

obr. 2 Tanierový tapping
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•  predklon s dosahovaním v sede

 faktor: kĺbová pohyblivosť 
a elasticita svalov trupu, se-
dacej časti a zad nej strany 
nôh.

 popis testu: v predklone 
v sede predpažiť a čo najďa-
lej dosahovať rukami.

 zariadenie: testovací stolík s dĺžkou 35 cm, šírkou 45 cm, výškou 32 cm. 
Rozmery hornej dosky majú byť: dĺžka 55 cm, šírka 45 cm. Horná doska 
presahuje o 15 cm rovinu, o ktorú sa opierajú nohy. V strede vrchnej 
dosky je vyznačená mierka od 0 do 40 cm. nulový bod je predná hrana 
tejto dosky. na hornej doske stolíka je vodorovne položené pravítko dlhé 
asi 30 cm, ktoré testovaný posúva tlakom prstov.

 pokyny pre testovanú osobu: predklon v sede, chodidlá opreté o zadnú 
stenu stolíka, vystreté ruky sa dotýkajú jej hornej hrany. Tlakom prstov 
posúvaj horizontálne umiestnené meradlo po stupnici. Predklon vyko-
naj pomaly, plynulo, bez pokrčenia nôh v kolenách.

 pokyny pre examinátora: postavte sa vedľa testovaného a rukou kon-
trolujte, aby mal proband neustále vystreté nohy v kolenách. Výsledkom 
testu je najväčší dosah stredných prstov rúk v predklone, zaregistrova-
ný na mierke. Ak prsty oboch rúk nedosahujú do rovnakej vzdialenosti, 
výsledkom testu je priemer týchto vzdialeností.

 hodnotenie: hodnotí sa lepší výsledok z dvoch pokusov s presnosťou na 
jeden centimeter.

•  skok do diaľky z miesta

 faktor: výbušná sila dol-
ných končatín.

 popis testu: skok do diaľky 
z miesta odrazom znožmo.

 zariadenie: nešmykľavá 
spevnená podložka, napr. 
tenká žinenka, gumový pás, 
krieda, meracie pásmo.

 pokyny pre testovanú 
osobu: zo stoja mierne rozkročného (chodidlá za odrazovou čiarou) 
predklon, hmit podrepmo do zapaženia, mohutne sa odraz znožmo so 
súčasným pohybom paží do predpaženia. Snaž sa doskočiť znožmo čo 

obr. 3 Predklon s dosahovaním v sede

obr. 4 Skok do diaľky z miesta
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najďalej a následne zaujať vzpriamený postoj bez posunu chodidiel vzad. 
Test sa vykonáva dvakrát a započítava sa lepší výsledok.

 pokyny pre examinátora: na žinenke, na ktorú testovaný doskakuje sú 
nakreslené s 10 cm odstupom čiary, rovnobežné s čiarou odrazu, začína-
júce 1 meter od nej. Presné meranie dĺžky skoku sa vykonáva pásmom, 
ktoré je položené kolmo na čiaru odrazu. Dĺžka skoku sa meria od odrazo-
vej čiary k bližšej päte chodidla. nepovoľuje sa posun chodidiel vpred pred 
odrazom. náhradný pokus je možné povoliť, ak testovaná osoba spadne 
vzad alebo sa dotkne žinenky inou časťou tela v obidvoch pokusoch.

 hodnotenie: započítava sa lepší z dvoch pokusov. Výsledky sa zapisujú 
s presnosťou na jeden centimeter.

•  ručná dynamometria

 faktor: statická sila dominantnej 
ruky.

 zariadenie: kalibrovaný ručný 
dynamometer lafayette s nastavi-
teľnou rukoväťou.

 pokyny pre testovanú osobu: 
v stoji v smere predĺženia predlak-
tia uchop dynamometer dominant-
nou rukou. Postupne vyviň ma-
ximálny tlak, pričom úsilie by sa 
malo stupňovať najmenej v priebe-
hu 2 sekúnd. Zaznamenáva sa lepší 
výsledok z dvoch pokusov.

 pokyny pre examinátora: vynulujte dynamometer a dohliadnite, aby 
v priebehu merania jeho číselník smeroval k tvári testovaného. nastav-
te posuvnú časť rukoväte dynamometra tak, aby siahala po prvý článok 
prstenníka testovanej osoby. Ruka s dynamometrom sa nesmie pri tes-
tovaní dotýkať inej časti tela. Ručička dynamometra sa po prvom poku-
se nenuluje. Testovaný sa iba presvedčí, či bol jeho pokus lepší ako prvý.

 hodnotenie: hodnotí sa lepší výsledok z dvoch pokusov v kilogramoch

•  Ľah – sed

 faktor: dynamická a vytrvalostná sila brušného, bedrovo-chrbtového 
a stehenného svalstva.

 popis testu: správne vykonať maximálny počet cyklov za 30 sekúnd. 
Jeden cyklus je prechod z ľahu do sedu a späť do ľahu.

obr. 5 Ručná dynamometria
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 zariadenie: mäkká a rovná pod-
ložka, stopky, pomocník.

 pokyny pre testovanú osobu: za-
ujmi polohu ľah vzadu, kolená po-
krčené v pravom uhle, chodidlá vo 
vzdialenosti 30 cm od seba, paže 
pokrčené vzpažmo, ruky spojené 
za hlavou. opakovane vykonávaj 
sed - ľah čo najrýchlejšie v priebe-
hu 30 sekúnd, obidvoma lakťami 
sa dotýkajú kolien.

 pokyny pre examinátora: kľak-
nite si alebo sadnite čelom k testo-
vanému, fixujte jeho chodidlá na zemi a kontroluje zachovanie stanove-
ného 90-stupňového pokrčenia kolien. Po pokynoch si testovaná osoba 
vyskúša správne vykonanie cviku. Vlastný test sa robí neprerušene 
počas 30 sekúnd. nahlas počítajte každý úplný a správne vykonaný ľah 
– sed. V priebehu merania testovanú osobu opravujte. Ak sa nedotýka 
podložky pažami alebo lakťami kolien, cvik sa nezapočítavajte.

 hodnotenie: zaznamenáva sa počet správne vykonaných cyklov (ľah – 
sed - ľah) za 30 sekúnd

•  výdrž v zhybe

 faktor: statická vytrvalostná sila 
svalstva horných končatín.

 popis testu: udržanie polohy 
v zhybe podhmatom na hrazde čo 
najdlhšie.

 zariadenie: doskočná hrazda 
s priemerom 2,5 – 4 cm, stopky, ži-
nenka umiestnená pod hrazdou, 
magnézium, stolička alebo lavička.

 pokyny pre testovanú osobu: 
vystúp na stoličku, uchopí hrazdu 
podhmatom. Pomôžem ti tým, že 
ťa nadvihnem do takej výšky, aby 
si mal bradu nad úrovňou žrde. Vydrž v polohe zhybu čo najdlhšie bez 
toho, aby si sa bradou dotýkal hrazdy. Test sa končí v okamihu, keď oči 
klesnú pod úroveň hrazdy.

obr. 6 Ľah – sed

obr. 7 Výdrž v zhybe
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 pokyny pre examinátora: pohodlné zaujatie základnej polohy v zhybe 
umožní použitie stoličky, alebo lavičky, na ktorú testovaný na pokyn 
vystúpi. examinátor ju po spustení stopiek odsunie. Testovanú osobu 
možno chytiť aj za stehná a vyzdvihnúť do požadovanej výšky, treba 
však zabrániť pohybu tela alebo jeho častí. Stopky zastavte, keď sa tes-
tovaná osoba už nemôže udržať v požadovanej polohe, jej brada klesne 
pod úroveň hrazdy. V priebehu testu sa neposkytujte testovanému infor-
mácie o čase.

 hodnotenie: meria sa čas výdrže v zhybe s presnosťou na desatinu se-
kundy.

•  člnkový beh 10x5 m

 faktor: bežecká rýchlosť so zme-
nami smeru.

 popis testu: opakované prebeh-
nutie vymedzenej vzdialenosti 
v čo najkratšom čase.

 zariadenie: potrebná čistá a ne-
šmykľavá podlaha, najlepšie gu-
mový pás, stopky, meracie pásmo, 
krieda alebo lepiaca páska, kužele.

 pokyny pre testovanú osobu: za-
ujmi polohu polovysokého štartu. na štartový povel rýchlo vybehni sme-
rom k protiľahlej čiare a vráť sa späť tak, aby si ju, resp. štartovú čiaru 
prekračoval oboma chodidlami. Test pokračuje bez prerušenia po absol-
vovaní piatich cyklov. Pred dobehnutím do cieľa sa nespomaľuje. Test sa 
vykonáva 1-krát.

 pokyny pre examinátora: na podlahe sa kriedou alebo lepiacou pás-
kou vyznačia dve rovnobežné čiary, ktoré sú od seba vzdialené 5 m. obe 
čiary sú dlhé 1,20 m a na ich koncoch sú umiestnené kužele. V priebehu 
testu sledujte, či testovaná osoba prekračuje čiary chodidlami oboch nôh 
a beží po vytýčenej dráhe. nahlas počítajte každý ukončený cyklus. Test 
končí, keď testovaná osoba prekročí jednou nohou cieľovú čiaru. Testo-
vaný sa nesmie pri zmenách smeru behu šmýkať.

 hodnotenie: čas potrebný na vykonanie desiatich 5 m úsekov (tam 
a späť) meraný s presnosťou na desatinu sekundy.

obr. 8 člnkový beh 10 x 5 m
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•  vytrvalostný viacstupňový člnkový beh na 20 m

 faktor: bežecká vytrvalostná schopnosť.
 popis testu: v testovacej batérii eurofit je vytrvalostný člnkový beh uve-

dený ako alternatívne kritérium testu hodnotiaceho kardiorespiračnú 
zdatnosť na bicyklovom ergometri (W170). Testovaná osoba opakovane 
prekonáva 20 m vzdialenosť od jednej čiary k druhej čiare, podľa vyme-
dzených zvukových signálov. Začína sa rýchlou chôdzou, resp. poklu-
som. Rýchlosť behu sa zvyšuje od 8,5 km.h-1 na začiatku každej minúty 
o 0,5 km.h-1.

 zariadenie: telocvičňa alebo dostatočne veľký priestor na vyznačenie 
20 m vzdialenosti s 1m rezervou na oboch stranách. Je potrebné meracie 
pásmo s dĺžkou minimálne 20 metrov, lepiaca páska, krieda na vyznače-
nie čiar, DVD, resp. CD nosič s nahratými zvukovými signálmi podľa sta-
noveného programu, stopky.

 pokyny pre testovanú osobu: rýchlosť behu (tam a späť na 20 m úse-
koch) podriadiť podľa záznamu na DVD nosiči. na začiatku je rýchlosť 
nízka a každú ďalšiu minútu sa pomaly a pravidelne zvyšuje. Pri zaznení 
každého zvukového signálu by sa testovaná osoba mala dostať na úro-
veň jednej z hraničných čiar 20 m úseku. Test sa končí, ak sa 2-krát po 
sebe nohou nedotknete čiar vo vymedzenom časovom limite (povolený 
je max. rozdiel dvoch krokov). na zázname je okrem signálu na dosiah-
nutie čiar aj priebežná informácia o stupni (časovej etape), ktorý práve 
prebieha v intervale po pol minúte. Tento údaj pomôže pri hodnotení ako 
výsledok testu, resp. posledné oznámené číslo pred ukončením behu.

 pokyny pre examinátora: priestor pre každú testovanú osobu by mal 
byť najmenej 1m široký. čím širšia plocha je k dispozícii, tým viac pro-
bandov možno naraz otestovať. V mladších vekových kategóriách sa ne-
odporúča testovať súčasne viac ako 10-15 žiakov. na začiatku určuje 
tempo behu (vodič) examinátor a dbá o to, aby žiaci bežali plynulo a na 
úroveň hraničných čiar sa dostávali približne v čase zaznenia zvukového 
signálu. Testovanie môžu absolvovať iba probandi, ktorí nemajú v čase 
merania zdravotné ťažkosti. V prípade pochybností o ich zdravotnom 
stave sa odporúča konzultácia s lekárom.

 hodnotenie: zaznamenáva sa počet prebehnutých 20 m úsekov, resp. 
posledný dosiahnutý stupeň rýchlosti pred prerušením behu, keď tes-
tovaná osoba už nie je schopná 2-krát po sebe dosiahnuť hraničnú čiaru 
v okamihu zaznenie zvukového signálu. Priebežným podávaním infor-
mácie o počte prebehnutých 20 m úsekov s dosiahnutým stupňom rých-
losti behu sa zvýši citlivosť testu a motivácia.
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2.3  organizácia výskumu

Výskum bol súčasťou projektu s podporou Agentúry na podporu výskumu 
a vývoja č. APVV – 0768 – 11 pod názvom „ Telesný, funkčný a motorický roz-
voj stredoškolskej mládeže v reflexii jej pohybovej aktivity“, ktorý v roku 
2012 získala Prešovská univerzita v Prešove a riešiteľským pracoviskom 
bola jej fakulta športu. Bol zameraný na riešenie viacerých výskumných 
problémov v časovom horizonte 2013 – 2015. Jedným z nich bol somatický 
rozvoj, funkčná zdatnosť a pohybová výkonnosť stredoškolákov prešovské-
ho regiónu, ktorého výsledky tvoria obsah predloženej monografie.

Samotný výskum tejto oblasti prebiehal v jarných mesiacoch školského 
roka 2013 – 2014. na rozdiel od ostatných etáp výskumu, postavených na 
výberových súboroch s opakovaním testovaním, plánovaným výskumným 
problémom tejto etapy bolo plošné jednorázové testovanie celého základ-
ného súboru. Takto postavená šírka výskumného zámeru a rozsah testova-
ného súboru vyžadoval dokonalú metodickú prípravu projektu a zabezpe-
čenie úzkej súčinnosti výskumného tímu s vedením škôl a najmä s učiteľmi 
telesnej a športovej výchovy, realizujúcimi vlastné testovanie. Jedným z roz-
hodujúcich zjednocujúcich determinantov bol fakt, že spoluriešiacim praco-
viskom celého projektu bol Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK). Vedú-
ci odboru školstva PSK bol zároveň jedným z členov riešiteľského kolektívu. 
Vďaka tejto logistike sme sa mohli zúčastňovať porád riaditeľov stredných 
škôl, ktorých zriaďovateľom bol práve PSK a bližšie ich oboznámiť s výz-
namom riešeného projektu. Prostredníctvom vedenia jednotlivých škôl 
sa nám s určenými učiteľmi telesnej a športovej výchovy podarilo vytvo-
riť celú sieť koordinátorov a realizátorov testovania postihujúcu celý pre-
šovský región. okrem ich odbornej prípravy, osobných konzultácií a ma-
teriálneho vybavenia (bližšie v metódach výskumu) sme pre každú školu 
pripravili podrobnú metodiku testovania a DVD obsahujúce okrem ukážok 
realizácie jednotlivých testov aj zvukový záznam potrebný pre testovanie 
vytrvalostného viacstupňového člnkového behu na 20 m. Učitelia realizo-
vali vlastné testovanie v priebehu hodín telesnej a športovej výchovy a zís-
kané údaje zapisovali elektronicky do nami vopred pripravených exelových 
tabuliek. Po skončení testovania ich zasielali zodpovednému riešiteľovi pro-
stredníctvom e-mailovej pošty. o postupe učiteľov pri testovaní sme pria-
mo alebo prostredníctvom vedúceho odboru školstva informovali riadite-
ľov škôl. Táto spätná väzba mala za následok vyššiu iniciatívu učiteľov pri 
testovaní a podľa viacerých kanálov aj väčšiu zodpovednosť, čo sa mohlo 
prejaviť pozitívne pri spoľahlivosti získaných údajov a z nich vyplývajúcich 
výsledkov a analýz.
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3  
výsledky a diskusia

3.1 somatický rozvoj, funkčná zdatnosť 
a pohybová výkonnosť stredoškolákov 
z pohĽadu veku a pohlavia

3.1.1 somatický rozvoj

Telesný vývin stredoškolákov sme hodnotili prostredníctvom základných 
somatických ukazovateľov telesnej výšky, telesnej hmotnosti a na zákla-
de vypočítaného výškovo-hmotnostného indexu BMi. V tab. 1 uvádzame 
hodnoty deskriptívnych matematicko-štatistických charakteristík chlap-
cov výskumného súboru vzhľadom k ich kalendárnemu veku. V charakte-

Tabuľka 1 Výsledky deskriptívnej analýzy telesného vývinu adolescen-
tov podľa kalendárneho veku

veková skupina telesná výška
(cm)

telesná hmotnosť
(kg)

Bmi
(kg.m-2)

14 rokov
x 176,70 68,55 21,86
n 115 115 115
s 7,24 13,73 3,62

15 rokov
x 175,50 66,13 21,41
n 1615 1615 1615
s 7,40 11,77 3,36

16 rokov
x 176,96 68,76 21,91
n 2127 2127 2127
s 6,99 11,69 3,25

17 rokov
x 177,91 70,84 22,34
n 2002 2002 2002
s 7,14 11,90 3,29

18 rokov
x 178,60 73,37 22,99
n 1401 1401 1401
s 6,82 11,79 3,38

19 rokov
x 178,31 73,16 22,99
n 411 411 411
s 6,95 11,77 3,31

legenda:  x - priemerná hodnota; n - početnosť súboru; s - smerodajná odchýlka



38

ristikách telesného vývinu sme zaznamenali postupný nárast priemerných 
hodnôt sledovaných parametrov v súbore 15 - 18-ročných adolescentov. 
Tento nárast mal lineárny charakter vo všetkých troch sledovaných uka-
zovateľoch (graf 8 – 10). Úplne opačný trend vykazovali parametre medzi 
dvoma najmladšími súbormi 14 a 15-ročných a dvoma najstaršími súbormi 
18 a 19-ročných chlapcov, kde sem zaznamenali vyššie hodnoty charakteris-
tík telesného vývinu v prospech skupiny mladších chlapcov. Tento zaujíma-
vý fakt si vysvetľujeme tým, že v prípade 14-ročných adolescentov, ktorí už 
navštevujú strednú školu ide o vyspelejších jedincov, čo sa prejavilo aj v ak-
celerácii ich telesného vývinu, čím prevyšujú svojich 15-ročných spolužia-
kov. Tým istým spôsobom si vysvetľujeme rozdiely v skupine najstarších. 
V prípade, že 19-roční adolescenti sú ešte stredoškoláci ide pravdepodob-
ne o skupinu vývinovo zaostalejších jedincov v dôsledku čoho zaostávajú za 
svojimi 18-ročnými spolužiakmi aj v charakteristikách telesného vývinu.

Jednofaktorovou analýzou rozptylu (AnoVA 1 x 5) boli sledované rozdie-
ly v telesnom vývine vzhľadom ku kalendárnemu veku probandov označené 
ako signifikantné na hladine významnosti α = 0,01 (tab. 2).

Tabuľka 2 Výsledky analýzy rozdielov sledovaných parametrov telesné-
ho vývinu vzhľadom k veku probandov (AnoVA 1 x 5).

SS df. priemer 
štvorcov F p

telesná 
výška
(cm)

Medzi 
skupinami 9290,815 5 1858,163 37,005 0,0001

Vnútri 
skupiny 396284,127 7892 50,213   

Spolu 405574,941 7897    

telesná 
hmotnosť

(kg)

Medzi 
skupinami 51175,811 5 10235,162 73,323 0,0001

Vnútri 
skupiny 1097182,990 7860 139,591   

Spolu 1148358,801 7865    

Bmi
(kg.m-2)

Medzi 
skupinami 2509,092 5 501,818 45,613 0,0001

Vnútri 
skupiny 86362,275 7850 11,002   

Spolu 88871,366 7855    

legenda: SS - suma štvorcov od priemeru; Df. - počet stupňov voľnosti; f - hodnota 
testovacieho kritéria rozdielu rozptylov; p - hodnota pravdepodobnosti zamietnu-
tia nulovej hypotézy
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Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov poukazujú v prípade 
telesnej výšky na fakt, že vo vekovom rozmedzí 15 - 18 rokov dochádzalo 
k štatisticky významným prírastkom v telesnej výške probandov. Výnim-
ku tvoria okrajové skupiny vekového rozmedzia výskumného súboru, ktorú 
sme sa pokúsili vysvetliť vyššie v rámci deskriptívnej analýzy. Výsledky 
všetkých porovnaní párových dvojíc súborov dát v telesnej výške chlapcov 
uvádzame v tab. 3.

Tabuľka 3 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov telesnej 
výšky sledovaných vekových skupín chlapcov (lSD post-hoc 
test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

telesná 
výška
(cm)

14 r.

15 r. 1,19956 0,68394 0,079 -0,1411 2,5403
16 r. -0,26097 0,67843 0,700 -1,5909 1,0689
17 r. -1,21075 0,67956 0,075 -2,5429 0,1214
18 r. -1,90543* 0,68771 0,006 -3,2535 -0,5573
19 r. -1,61013* 0,71549 0,024 -3,0127 -0,2076

15 r.

16 r. -1,46053* 0,23401 0,0001 -1,9192 -1,0018
17 r. -2,41031* 0,23728 0,0001 -2,8754 -1,9452
18 r. -3,10499* 0,25969 0,0001 -3,6140 -2,5959
19 r. -2,80970* 0,32621 0,0001 -3,4492 -2,1702

16 r.
17 r. -0,94978* 0,22091 0,0001 -1,3828 -,5168
18 r. -1,64446* 0,24482 0,0001 -2,1244 -1,1645
19 r. -1,34917* 0,31450 0,0001 -1,9657 -0,7327

17 r.
18 r. -0,69468* 0,24795 0,005 -1,1807 -0,2086
19 r. -0,39938 0,31694 0,208 -1,0207 0,2219

18 r. 19 r. 0,29529 0,33405 0,377 -0,3595 0,9501

legenda: * štatisticky významný rozdiel

Podobný vývinový trend ako v prípade telesnej výšky vykazujú aj vý-
sledky mnohonásobného porovnania priemerov v telesnej hmotnosti (tab. 
4, graf 9). Aj v tomto prípade sme zaznamenali lineárny nárast hodnôt teles-
nej hmotnosti vo vnútri skupiny, tzn. od 15. do 18. roku. Rozdiely všetkých 
priemerov sú štatisticky významné. opačný trend je pri koncových skupi-
nách kde sme nezaznamenali nárast, ale pokles telesnej hmotnosti, pričom 
v najmladšej skupine ide o rozdiel štatisticky signifikantný (α = 0,05).
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graf 8 Priemerné hodnoty telesnej výšky chlapcov  
podľa vekových skupín (v cm)

 

 

Graf 8  Priemerné hodnoty telesnej výšky chlapcov podľa vekových skupín (v cm) 

Tabuľka 4 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov telesnej 
hmotnosti sledovaných vekových skupín chlapcov (lSD po-
st-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

telesná 
hmotnosť

(kg)

14 r.

15 r. 2,41966* 1,14079 0,034 0,1834 4,6559
16 r. -0,21631 1,13135 0,848 -2,4341 2,0014
17 r. -2,28965* 1,13314 0,043 -4,5109 -0,0684
18 r. -4,82091* 1,14647 0,0001 -7,0683 -2,5735
19 r. -4,61615* 1,19268 0,0001 -6,9541 -2,2782

15 r.

16 r. -2,63597* 0,39204 0,0001 -3,4045 -1,8675
17 r. -4,70931* 0,39718 0,0001 -5,4879 -3,9307
18 r. -7,24056* 0,43375 0,0001 -8,0908 -6,3903
19 r. -7,03581* 0,54427 0,0001 -8,1027 -5,9689

16 r.
17 r. -2,07334* 0,36920 0,0001 -2,7971 -1,3496
18 r. -4,60459* 0,40828 0,0001 -5,4049 -3,8042
19 r. -4,39984* 0,52420 0,0001 -5,4274 -3,3723

17 r.
18 r. -2,53126* 0,41322 0,0001 -3,3413 -1,7212
19 r. -2,32650* 0,52805 0,0001 -3,3616 -1,2914

18 r. 19 r. 0,20476 0,55608 0,713 -0,8853 1,2948

legenda: * štatisticky významný rozdiel
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graf 9 Priemerné hodnoty telesnej hmotnosti chlapcov  
podľa vekových skupín (v kg)

 

 

Graf 9   Priemerné hodnoty telesnej hmotnosti chlapcov podľa vekových skupín (v kg) 

  
Tabuľka 5 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov BMi sle-

dovaných vekových skupín chlapcov (lSD post-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

Bmi
(kg.m-2)

14 r.

15 r. 0,44878 0,32027 0,161 -0,1790 1,0766
16 r. -0,05552 0,31762 0,861 -0,6781 0,5671
17 r. -0,48557 0,31811 0,127 -1,1092 0,1380
18 r. -1,13627* 0,32191 0,0001 -1,7673 -0,5052
19 r. -1,12933* 0,33490 0,0001 -1,7858 -0,4728

15 r.

16 r. -0,50429* 0,11009 0,0001 -0,7201 -0,2885
17 r. -0,93435* 0,11152 0,0001 -1,1530 -0,7157
18 r. -1,58505* 0,12193 0,0001 -1,8241 -1,3460
19 r. -1,57811* 0,15297 0,0001 -1,8780 -1,2782

16 r.
17 r. -0,43005* 0,10366 0,0001 -0,6333 -0,2269
18 r. -1,08075* 0,11478 0,0001 -1,3058 -0,8558
19 r. -1,07382* 0,14734 0,0001 -1,3626 -0,7850

17 r.
18 r. -0,65070* 0,11615 0,0001 -0,8784 -0,4230
19 r. -0,64376* 0,14841 0,0001 -0,9347 -0,3528

18 r. 19 r. 0,00694 0,15638 0,965 -0,2996 0,3135

legenda: * štatisticky významný rozdiel
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graf 10 Priemerné hodnoty BMi chlapcov  
podľa vekových skupín (kg.m-2)

 

 

Graf 10  Priemerné hodnoty BMI chlapcov podľa vekových skupín (kg.m-2) 

Mnohonásobným porovnaním priemerných hodnôt výškovo-hmotnost-
ného indexu BMi sme signifikantné rozdiely nezaznamenali len v prípade 
vekových dvojíc 14-ročných chlapcov v porovnaní s 15, 16 a 17-ročnými 
chlapcami a v porovnávanej dvojici 18 a 19-ročných probandov (tab. 5, graf 
10). Vychádzajúc z výsledkov telesnej výšky a hmotnosti zákonite aj v tomto 
prípade vykazujú koncové skupiny opačný trend, tzn. pokles, pričom v sku-
pine najstarších chlapcov ide skôr o miernu stagnáciu.

V súbore dievčat neboli výsledky hodnotenia telesného vývinu tak jed-
noznačné ako v prípade chlapcov. Hodnoty deskriptívnych matematic-
ko-štatistických charakteristík analýzy indikátorov telesného vývinu ado-
lescentiek uvádzame v tab. 6.

V prípade telesnej výšky sme najnižšiu priemernú hodnotu zaznamena-
li u dievčat vo veku 15 rokov, pričom rozdiel so 16-ročnými dievčatami bol 
iba 0,04 cm (tab. 6). najvyššiu priemernú hodnotu telesnej výšky sme za-
znamenali u 18-ročných adolescentiek. Celkovo sme v posudzovanom ve-
kovom rozmedzí zaznamenali len minimálny nárast telesnej výšky rov-
najúci sa 0,8 cm, teda rozdiel o 0,5 %. Z grafu 11 môžeme vyčítať, že vo 
vekovej skupine 14 – 16-ročných probandiek nedošlo v zmysle priemerných 
hodnôt k výrazným zmenám telesnej výšky pričom trend zmien mal mier-
ne klesajúci charakter. V nasledujúcich dvoch kategóriách 17 – 18-ročných 
došlo k miernemu nárastu telesnej výšky. A podobne ako v prípade chlap-
cov pokles až na úroveň 16 ročných sme zaznamenali v skupine najstarších, 
19-ročných dievčat.
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Tabuľka 6 Výsledky deskriptívnej analýzy telesného vývinu dievčat roz-
delených podľa kalendárneho veku

veková skupina telesná výška
(cm)

telesná hmotnosť
(kg)

Bmi
(kg.m-2)

14 rokov
x 164,72 58,02 21,36

n 55 55 55

s 4,65 11,86 4,22

15 rokov
x 164,64 56,68 20,88

n 1672 1672 1672

s 6,20 9,47 3,17

16 rokov
x 164,68 57,36 21,13

n 1857 1857 1857

s 6,50 9,61 3,21

17 rokov
x 165,26 58,42 21,35

n 1735 1735 1735

s 6,33 10,17 3,33

18 rokov
x 165,44 58,96 21,54

n 1289 1289 1289

s 6,76 10,24 3,59

19 rokov
x 164,86 59,03 21,71

n 438 438 438

s 6,14 9,70 3,36

legenda:  x - priemerná hodnota; n - početnosť súboru; s - smerodajná odchýlka

Analýzou rozptylu (AnoVA 1 x 5) sme zaznamenali signifikantný vplyv 
posudzovaného faktora veku na sledovaný parameter telesného vývinu 
(f5,7022 = 3,787; p = 0,002). následným mnohonásobným porovnaním prie-
merov sme v po sebe nasledujúcich vekových skupinách dievčat zazname-
nali signifikantný nárast telesnej výšky len v prípade párového porovnania 
dát 15 a 16-ročných probandiek so skupinami 17 a 18-ročných probandiek. 
(tab. 8, graf 11).

Pri posudzovaní telesnej hmotnosti sme v sledovaných skupinách pro-
bandiek s výnimkou skupiny 14-ročných dievčat zaznamenali postup-
ný nárast. Rozdiely v náraste vykazujú štatistickú významnosť ročníky 
15 a 16-ročných dievčat ku skupinám všetkých od seba starších adolescen-
tiek (tab. 9, graf 12).
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Tabuľka 7 Výsledky analýzy rozdielov parametrov telesného vývinu 
vzhľadom k veku dievčat (AnoVA 1 x 5)

SS df. priemer 
štvorcov F p

telesná 
výška
(cm)

Medzi skupinami 776,613 5 155,323 3,787 0,002
Vnútri skupiny 288010,962 7022 41,016   
Spolu 288787,575 7027    

telesná 
hmotnosť

(kg)

Medzi skupinami 5495,067 5 1099,013 11,298 0,0001
Vnútri skupiny 683669,610 7028 97,278   
Spolu 689164,677 7033    

Bmi
(kg.m-2)

Medzi skupinami 470,794 5 94,159 8,538 0,0001
Vnútri skupiny 77403,977 7019 11,028   
Spolu 77874,771 7024    

legenda: SS - suma štvorcov od priemeru; Df. - počet stupňov voľnosti; f - hodnota 
testovacieho kritéria rozdielu rozptylov; p - hodnota pravdepodobnosti zamietnu-
tia nulovej hypotézy

Tabuľka 8 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov telesnej 
výšky sledovaných vekových skupín dievčat (lSD post-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

telesná 
výška
(cm)

14 r.

15 r. 0,08143 0,87768 0,926 -1,6391 1,8020
16 r. 0,04672 0,87630 0,957 -1,6711 1,7645
17 r. -0,53258 0,87719 0,544 -2,2521 1,1870
18 r. -0,71938 0,88181 0,415 -2,4480 1,0092
19 r. -0,13276 0,91618 0,885 -1,9287 1,6632

15 r.

16 r. -0,03471 0,21624 0,872 -0,4586 0,3892
17 r. -0,61401* 0,21980 0,005 -1,0449 -0,1831
18 r. -0,80081* 0,23756 0,001 -1,2665 -0,3351
19 r. -0,21419 0,34385 0,533 -0,8882 0,4599

16 r.
17 r. -0,57930* 0,21423 0,007 -0,9992 -0,1594
18 r. -0,76609* 0,23241 0,001 -1,2217 -0,3105
19 r. -0,17947 0,34031 0,598 -0,8466 0,4876

17 r.
18 r. -0,18679 0,23573 0,428 -0,6489 0,2753
19 r. 0,39982 0,34259 0,243 -0,2717 1,0714

18 r. 19 r. 0,58662 0,35424 0,098 -0,1078 1,2810

legenda: * štatisticky významný rozdiel
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graf 11 Priemerné hodnoty telesnej výšky dievčat  
podľa vekových skupín (v cm)

 

 

Graf 11  Priemerné hodnoty telesnej výšky dievčat podľa vekových skupín (v cm) 

 

Tabuľka 9 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov telesnej 
hmotnosti sledovaných vekových skupín dievčat (lSD po-
st-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

telesná 
hmotnosť

(kg)

14 r.

15 r. 1,34302 1,35163 0,320 -1,3066 3,9926
16 r. 0,66257 1,34952 0,623 -1,9829 3,3080
17 r. -0,39700 1,35087 0,769 -3,0451 2,2511
18 r. -0,93835 1,35806 0,490 -3,6006 1,7239
19 r. -1,00899 1,41095 0,475 -3,7749 1,7569

15 r.

16 r. -0,68045* 0,33278 0,041 -1,3328 -0,0281
17 r. -1,74002* 0,33820 0,0001 -2,4030 -1,0770
18 r. -2,28137* 0,36587 0,0001 -2,9986 -1,5642
19 r. -2,35200* 0,52944 0,0001 -3,3899 -1,3141

16 r.
17 r. -1,05957* 0,32968 0,001 -1,7058 -0,4133
18 r. -1,60092* 0,35801 0,0001 -2,3027 -0,8991
19 r. -1,67155* 0,52404 0,001 -2,6988 -0,6443

17 r.
18 r. -0,54135 0,36306 0,136 -1,2530 0,1704
19 r. -0,61198 0,52750 0,246 -1,6461 0,4221

18 r. 19 r. -0,07064 0,54566 0,897 -1,1403 0,9990

legenda: * štatisticky významný rozdiel
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Keďže pri výpočte BMi vychádzame z údajov o telesnej výške a hmot-
nosti vykazuje zákonite podobný trend aj mnohonásobné porovnanie prie-
merov BMi. Aj v tomto prípade sú výnimkou najmladšie 14-ročné dievčatá 
ktoré nezapadajú do lineárneho nárastu a štatistickú významnosť rozdie-
lov nárastu vykazujú 15 a 16-ročné dievčatá ku skupinám všetkých od seba 
starších adolescentiek (tab. 10, graf 13).

Po vyriešení problematiky vývinových trendov v základných somatic-
kých ukazovateľoch v rámci pohlavia nás zaujímalo ako to vyzerá z po-
hľadu intersexuálneho porovnania v jednotlivých vekových skupinách. 
V grafe 14 uvádzame vývinové trendy priemerných hodnôt telesnej výšky. 
Prostredníctvom t-testu pre nezávislé súbory sme zistili, že rozdiely v na-
meraných hodnotách sú štatisticky významné vo všetkých vekových sku-
pinách (α = 0,01) v prospech chlapcov. najväčší rozdiel je v skupine 19-roč-
ných (13,45 cm) a najmenší v skupine 15-ročných adolescentov (10,86 cm).

Pri porovnaní intersexuálnych diferenciácií priemerných hodnôt teles-
nej hmotnosti v rámci jednotlivých vekových skupín (graf 15) sme po šta-
tistickom spracovaní výsledkov došli k podobnému záveru ako pri výške. 
Rozdiely v telesnej hmotnosti medzi chlapcami a dievčatami sú štatisticky 
významné (α = 0,01) vo všetkých vekových skupinách. najväčší rozdiel je 
v skupine 18-ročných (14,41 kg) a najmenší v skupine 15-ročných adoles-
centov (9,45 kg).

graf 12 Priemerné hodnoty telesnej hmotnosti dievčat  
podľa vekových skupín (v kg)

 

 
 

Graf 12 Priemerné hodnoty telesnej hmotnosti dievčat podľa vekových skupín (v kg) 

 

 



47

Tabuľka 10 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov BMi sle-
dovaných vekových skupín dievčat (lSD post-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

Bmi
(kg.m-2)

14 r.

15 r. 0,48174 0,45510 0,290 -0,4104 1,3739
16 r. 0,23416 0,45439 0,606 -0,6566 1,1249
17 r. 0,01014 0,45484 0,982 -0,8815 0,9018
18 r. -0,17323 0,45726 0,705 -1,0696 0,7231
19 r. -0,34925 0,47506 0,462 -1,2805 0,5820

15 r.

16 r. -0,24758* 0,11213 0,027 -0,4674 -0,0278
17 r. -0,47160* 0,11397 0,0001 -0,6950 -0,2482
18 r. -0,65497* 0,12326 0,0001 -0,8966 -0,4133
19 r. -0,83099* 0,17829 0,0001 -1,1805 -0,4815

16 r.
17 r. -0,22402* 0,11108 0,044 -0,4418 -0,0063
18 r. -0,40739* 0,12059 0,001 -0,6438 -0,1710
19 r. -0,58341* 0,17646 0,001 -0,9293 -0,2375

17 r.
18 r. -0,18337 0,12231 0,134 -0,4231 0,0564
19 r. -0,35939* 0,17764 0,043 -0,7076 -0,0112

18 r. 19 r. -0,17602 0,18374 0,338 -0,5362 0,1842

legenda: * štatisticky významný rozdiel

graf 13 Priemerné hodnoty BMi dievčat  
podľa vekových skupín ((kg.m-2)

 

 
 

Graf 13  Priemerné hodnoty BMI dievčat podľa vekových skupín ((kg.m-2) 



48

graf 14 intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt  
telesnej výšky podľa vekových skupín (cm)

 

Graf 14 Intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt telesnej výšky podľa vekových 

skupín (cm) 
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graf 15 intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt  
telesnej hmotnosti podľa vekových skupín (kg)
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Graf 16 Intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt BMI podľa vekových skupín 
(kg.m-2) 
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Z vypočítaného BMi sme v rámci porovnania intersexuálnych diferen-
ciácií zistili, že tentoraz sa štatistická významnosť rozdielov preukázala 
iba v skupinách 15 – 19-ročných adolescentov (α = 0,01) v prospech diev-
čat. V skupine 14-ročných adolescentov sa rozdiel neprejavil, ale aj tu vyká-
zali nižšie hodnoty BMi dievčatá. najväčší rozdiel BMi medzi pohlavím bol 
v skupine 18-ročných adolescentov (1,45) a najmenší v skupine 14-ročných 
(0,49), čo ako sa ukázalo, nie je štatisticky významná hodnota.
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3.1.2  funkčná zdatnosť

funkčnú zdatnosť organizmu sledovaných adolescentov sme hodnotili na 
základe výsledkov indexu Ruffierovej skúšky. Do analýzy vstupovali hrubé 
dáta indexu, nie kategórie funkčnej zdatnosti. Z výsledkov deskriptívnej 
analýzy uvedenej v tab. 11 môžeme konštatovať, že so zvyšujúcim vekom 
adolescentov sa ich funkčná zdatnosť zvyšovala. Výnimku tvorí mierny 

graf 16 intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt BMi  
podľa vekových skupín (kg.m-2)

 

 

Graf 15 Intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt telesnej hmotnosti podľa 

vekových skupín (kg) 

 

 

Graf 16 Intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt BMI podľa vekových skupín 
(kg.m-2) 
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Tabuľka 11 Výsledky deskriptívnej analýzy funkčnej zdatnosti chlapcov 
rozdelených podľa kalendárneho veku (Ruffierova skúška – 
index zdatnosti)

14 
rokov

15 
rokov

16 
rokov

17 
rokov

18 
rokov

19 
rokov

ruffierova 
skúška
(index)

x 11,18 10,34 10,10 9,72 9,97 9,60
n 113 1465 1909 1825 1252 622
s 3,53 3,96 4,11 4,00 4,01 3,74

legenda:  x - priemerná hodnota; n - početnosť súboru; s - smerodajná odchýlka

nárast priemernej hodnoty, čo v praxi znamená mierne zníženú zdatnosť 
u 18-ročných chlapcov v porovnaní so 17-ročnou populáciou. najvyššiu úro-
veň funkčnej zdatnosti sme zaznamenali u 19-ročných chlapcov, zatiaľ čo 
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Tabuľka 12 Výsledky analýzy rozdielov Ruffierovej skúšky vzhľadom 
k veku chlapcov (AnoVA 1 x 5)

SS df. priemer 
štvorcov F p

ruffierova 
skúška

Medzi skupinami 592,688 5 118,538 7,429 0,0001
Vnútri skupiny 114563,206 7180 15,956   
Spolu 115155,894 7185    

legenda: SS - suma štvorcov od priemeru; Df. - počet stupňov voľnosti; f - hodnota 
testovacieho kritéria rozdielu rozptylov; p - hodnota pravdepodobnosti zamietnu-
tia nulovej hypotézy

najnižšiu úroveň funkčnej zdatnosti organizmu prezentovala veková skupi-
na 14-ročných probandov. Zistený rozdiel medzi uvedenými skupinami bol 
1,58 čo predstavuje v úrovni sledovaného faktora v posudzovanom veko-
vom rozmedzí 14 – 19 rokov rozdiel o 14,1 %.

Tabuľka 13 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov Ruffiero-
vej skúšky sledovaných vekových skupín chlapcov (lSD po-
st-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

ruffierova 
skúška

(index zdat-
nosti)

14 r.

15 r. 0,83593* 0,38999 0,032 0,0714 1,6004
16 r. 1,07672* 0,38673 0,005 0,3186 1,8348
17 r. 1,45834* 0,38723 0,0001 0,6993 2,2174
18 r. 1,20847* 0,39236 0,002 0,4393 1,9776
19 r. 1,57974* 0,40848 0,0001 0,7790 2,3805

15 r.

16 r. 0,24080 0,13874 0,083 -0,0312 0,5128
17 r. 0,62242* 0,14012 0,0001 0,3477 0,8971
18 r. 0,37255* 0,15374 0,015 0,0712 0,6739
19 r. 0,74382* 0,19116 0,0001 0,3691 1,1186

16 r.
17 r. 0,38162* 0,13077 0,004 0,1253 0,6380
18 r. 0,13175 0,14527 0,364 -0,1530 0,4165
19 r. 0,50302* 0,18442 0,006 0,1415 0,8645

17 r.
18 r. -0,24987 0,14659 0,088 -0,5372 0,0375
19 r. 0,12140 0,18546 0,513 -0,2422 0,4850

18 r. 19 r. 0,37127 0,19595 0,058 -0,0129 0,7554

legenda: * štatisticky významný rozdiel
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graf 17 Priemerné hodnoty Ruffierovej skúšky chlapcov  
(index zdatnosti) podľa vekových skupín

 

Graf 17 Priemerné hodnoty Ruffierovej skúšky chlapcov (index zdatnosti) podľa 

vekových skupín  
 

Vyššie uvedené hodnoty a popísané zmeny priemerných hodnôt inde-
xu Ruffierovej skúšky v závislosti od veku probandov (tab. 12) boli jedno-
faktorovou analýza rozptylu (AnoVA 1 x 5) vyhodnotené ako štatisticky 
signifikantné (tab. 12). Už popísaný stav postupných rozdielov v zvyšova-
ní úrovne funkčnej zdatnosti s vekom probandov potvrdilo aj mnohoná-
sobné porovnanie priemerov Ruffierovej skúšky (tab. 13). Touto analýzou 
sme zistili, že medzi vekovými skupinami 17, 18 a 19-ročných adolescentov 
nebol zaznamenaný signifikantný rozdiel v úrovni funkčnej zdatnosti orga-
nizmu. Podobne nebol zaznamenaný štatisticky významný rozdiel ani v po-
rovnávaných súboroch párových dát adolescentov vo veku 15 a 16 rokov, 
rovnako ako aj vo veku 16 a 18 rokov. naopak, štatisticky významný roz-
diel vo funkčnej zdatnosti (α = 0,01) sa prejavil u najmladších adolescentov, 
tzn. 14, 15 a 16-ročných chlapcov navzájom i smerom k vyšším vekovým 
skupinám.

Pri grafickom spracovaní výsledkov (graf 17) vidíme, že krivka má 
medzi všetkými sledovanými skupinami mierne klesajúci charakter s vý-
nimkou skupiny 18-ročných čo znamená, že na konci sledovaného obdobia 
u najstarších adolescentov je úroveň funkčnej zdatnosti najlepšia.

Deskriptívnu analýzu funkčnej zdatnosti dievčat podľa kalendárne-
ho veku prezentujú výsledky uverejnené v tab. 14. Tentoraz neplatilo, že 
so zvyšujúcim sa vekom adolescentiek sa zvyšuje aj ich funkčná zdatnosť. 
Tento predpoklad neplatí už pri porovnaní prvých dvoch ročníkov, tzn. 
14. a 15-teho roku života. Tam sa prejavil rozdiel v poklese zdatnosti diev-
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čat aj ako štatisticky významný (α = 0,05). Po dosiahnutí 15. roku už majú 
zmeny vo funkčnej zdatnosti dievčat zlepšujúci sa trend v podobe znižujú-
ceho sa indexu (mimo 17-ročných, kde došlo k zanedbateľnému zhoršeniu).

Tabuľka 14 Výsledky deskriptívnej analýzy funkčnej zdatnosti dievčat 
rozdelených podľa kalendárneho veku (Ruffierova skúška – 
index zdatnosti)

14 
rokov

15 
rokov

16 
rokov

17 
rokov

18 
rokov

19 
rokov

ruffierova 
skúška
(index)

x 11,03 12,17 12,01 12,02 11,91 11,93
n 51 1561 1692 1565 1191 402
s 3,99 4,08 4,21 3,90 4,01 4,07

legenda:  x - priemerná hodnota; n - početnosť súboru; s - smerodajná odchýlka

Z pohľadu štatistickej analýzy sú zmeny vo funkčnej zdatnosti v rámci 
jednotlivých vekových kategórií mimo uvedenej najmladšej skupiny ne-
signifikantné (tab. 16). najvyššiu úroveň funkčnej zdatnosti sme zazname-
nali u najmladších 14 ročných dievčat a najnižšiu v nasledujúcej vekovej ka-
tegórii 15 ročných dievčat. Zistený rozdiel medzi uvedenými skupinami bol 
1,14 čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 9,6 %.

Tabuľka 15 Výsledky analýzy rozdielov Ruffierovej skúšky dievčat vzhľa-
dom k veku (AnoVA 1 x 5)

SS df. priemer 
štvorcov F p

ruffierova 
skúška

Medzi skupinami 101,620 5 20,324 1,234 0,290
Vnútri skupiny 106350,319 6456 16,473   
Spolu 106451,939 6461    

legenda: SS - suma štvorcov od priemeru; Df. - počet stupňov voľnosti; f - hodnota 
testovacieho kritéria rozdielu rozptylov; p - hodnota pravdepodobnosti zamietnu-
tia nulovej hypotézy

Pri grafickom spracovaní výsledkov (graf 18) už na prvý pohľad vidíme, 
že ich hodnoty majú iný charakter ako výsledky chlapcov. Po významnom 
negatívnom rozdiele vo funkčnej zdatnosti dievčat medzi dvomi najmladší-
mi vekovými skupinami dochádza u vyšších vekových skupinách k mierne-
mu zvyšovaniu jej úrovne.
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Tabuľka 16 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov Ruffie-
rovej skúšky sledovaných vekových skupín dievčat (lSD po-
st-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

ruffierova 
skúška

(index zdat-
nosti)

14 r.

15 r. -1,137* 0,578 0,049 -2,27 0,00
16 r. -0,977 0,577 0,090 -2,11 0,15
17 r. -0,985 0,578 0,088 -2,12 0,15
18 r. -0,879 0,580 0,130 -2,02 0,26
19 r. -0,903 0,603 0,135 -2,09 0,28

15 r.

16 r. 0,160 0,142 0,263 -0,12 0,44
17 r. 0,152 0,145 0,294 -0,13 0,44
18 r. 0,258 0,156 0,099 -0,05 0,56
19 r. 0,234 0,227 0,302 -0,21 0,68

16 r.
17 r. -0,007 0,142 0,959 -0,29 0,27
18 r. 0,098 0,154 0,522 -0,20 0,40
19 r. 0,075 0,225 0,740 -0,37 0,52

17 r.
18 r. 0,105 0,156 0,499 -0,20 0,41
19 r. 0,082 0,227 0,718 -0,36 0,53

18 r. 19 r. -0,024 0,234 0,920 -0,48 0,44

legenda: * štatisticky významný rozdiel

graf 18 Priemerné hodnoty Ruffierovej skúšky dievčat  
(index zdatnosti) podľa vekových skupín

 

Graf 18 Priemerné hodnoty Ruffierovej skúšky dievčat (index zdatnosti) podľa 
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Graf 19 Intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt Ruffierovej skúšky (index 
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graf 19 intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt Ruffierovej 
skúšky (index zdatnosti) podľa vekových skupín

Pri porovnaní intersexuálnych diferenciácií priemerných hodnôt inde-
xu telesnej zdatnosti podľa Ruffiera v rámci jednotlivých vekových skupín 
(graf 15) sme po štatistickom spracovaní výsledkov došli k podobnému 
záveru ako pri diferenciácii v BMi. Rozdiely vo funkčnej zdatnosti medzi 
chlapcami a dievčatami sú štatisticky významné (α = 0,01) iba v skupinách 
15 – 19-ročných adolescentov. V skupine 14-ročných nie. najväčší rozdiel vo 
funkčnej zdatnosti medzi pohlavím bol v skupine 19- ročných adolescentov 
(2,33) a najmenší v skupine 14-ročných (0,15), čo ako sme už uviedli, nie je 
štatisticky významné. Keďže funkčná zdatnosť veľmi úzko súvisí s pohy-
bovou aktivitou predpokladáme, že práve rozdielny a s vekom klesajúci zá-
ujem o pohybové aktivity u dievčat (Šimonek, Halmová a Kanásová, 2005, 
Slezák, 2004, Mitáš, frömel, 2011, ács a kol., 2016 a iní) by mohol byť jednou 
z primárnych príčin tohto stavu.

3.1.3  pohybová výkonnosť

Pohybová výkonnosť adolescentov bola hodnotená z výsledkov položiek 
štandardizovanej testovej batérie eurofit (Moravec, 1996). V tab. 17 uvá-
dzame výsledky deskriptívnej analýzy motorických testov v závislosti od 
veku probandov. Výsledky testov sú podrobne popísané v ďalších častiach.

Aplikovaná analýza rozptylu (AnoVA 1 x 5) preukázala vo všetkých tes-
tových položkách signifikantné rozdiely na stanovenej hladine pravdepo-
dobnosti zamietnutia nulovej hypotézy p ˂ 0,05 vo vzťahu k veku sledova-
ných probandov. Komplexné výsledky analýzy rozptylu uvádzame v tab. 18.

 

Graf 18 Priemerné hodnoty Ruffierovej skúšky dievčat (index zdatnosti) podľa 
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Tabuľka 17 Výsledky deskriptívnej analýzy motorickej výkonnosti chlap-
cov rozdelených podľa kalendárneho veku

veková  
skupina

pl
am

en
ia

k

ta
ni

er
ov

ý 
 

ta
pp

in
g

pr
ed

kl
on

  
s 

do
sa

ho
va

ní
m

sk
ok

 d
o 

di
aľ

ky
 

z 
m

ie
st

a

ru
čn

á 
 

dy
na

m
om

et
ri

a

Ľa
h-

se
d

vy
dr

ž 
v 

zh
yb

e 
po

dh
m

at
om

čl
nk

ov
ý 

be
h 

 
10

 x
 5

m

vi
ac

st
up

ňo
vý

 
čl

nk
ov

ý 
be

h

14 
rokov

x 4,59 11,87 18,13 200,30 43,48 25,89 45,41 18,60 55,77
n 105 82 115 113 95 113 109 106 111
s 3,22 1,97 10,22 29,15 8,16 4,78 24,75 2,50 23,04

15 
rokov

x 6,88 11,57 13,78 199,52 44,57 27,06 45,98 19,59 60,31
n 1420 1479 1534 1474 1303 1479 1438 1361 1280
s 4,37 2,42 11,17 27,98 8,45 7,52 23,72 2,98 27,66

16 
rokov

x 6,82 11,52 13,14 203,97 46,76 27,41 45,27 19,57 59,72
n 1803 1929 1970 1957 1763 1962 1918 1833 1712
s 4,35 2,45 11,36 27,64 8,70 7,63 22,97 2,50 26,89

17 
rokov

x 6,52 11,41 15,12 206,40 47,60 27,40 43,29 19,47 60,87
n 1765 1770 1881 1822 1648 1825 1793 1681 1578
s 4,04 2,30 11,15 27,48 8,77 7,62 23,29 2,51 26,79

18 
rokov

x 6,51 11,56 14,02 208,52 49,32 26,97 43,25 19,66 57,85
n 1205 1159 1297 1210 1016 1203 1185 1157 1003
s 3,99 2,44 11,24 27,94 9,22 7,48 22,90 2,52 24,93

19 
rokov

x 7,89 11,21 10,31 203,06 50,23 26,64 48,53 19,95 66,44
n 610 629 645 639 560 638 633 624 573
s 3,75 2,34 8,43 24,94 8,61 6,25 22,44 2,50 27,67

legenda:  x - priemerná hodnota; n - početnosť súboru; s - smerodajná odchýlka

V teste Plameniak hodnotiacom úroveň statickej rovnováhy v zmysle 
priemerného výkonu jednotlivých vekových skupín probandov sme najlep-
ší výkon zaznamenali u 14-ročných chlapcov, naopak najvyššiu priemernú 
hodnotu a najhorší výkon v tomto teste dosiahli 19-roční muži. Rozdiel prie-
merov robil 3,3 pokusov, čo predstavuje o 71,9 % horší výkon. V zmysle do-
siahnutých priemerných výkonov jednotlivých vekových skupín, môžeme 
povedať, že s výnimkou krajných vekových skupín probandov výskumného 
súboru, tzn. 14 a 19-ročných, je tendencia postupného zvyšovania úrovne 
statickej rovnováhy paralelná s ich pribúdajúcim vekom (graf 20).
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Tabuľka 18 Výsledky analýzy rozdielov sledovaných parametrov telesné-
ho vývinu vzhľadom k veku chlapcov (AnoVA 1 x 5)

SS df. priemer 
štvorcov F p

plameniak
(pokus/1 min)

Medzi skupinami 1485,608 5 297,122 17,266 0,0001

Vnútri skupiny 118774,892 6902 17,209   

Spolu 120260,500 6907    

tanierový 
tapping

(25 cyklov/s)

Medzi skupinami 89,426 5 17,885 3,132 0,008

Vnútri skupiny 40216,015 7042 5,711   

Spolu 40305,440 7047    

predklon  
s dosahovaním

(cm)

Medzi skupinami 14179,980 5 2835,996 23,414 0,0001

Vnútri skupiny 900668,315 7436 121,123   

Spolu 914848,296 7441    

skok do diaľky 
z miesta

(cm)

Medzi skupinami 66265,279 5 13253,056 17,505 0,0001

Vnútri skupiny 5458070,504 7209 757,119   

Spolu 5524335,782 7214    

ručná  
dynamometria

(kg)

Medzi skupinami 20688,887 5 4137,777 54,179 0,0001

Vnútri skupiny 487180,632 6379 76,373   

Spolu 507869,519 6384    

Ľah – sed
(počet/30 s)

Medzi skupinami 637,737 5 127,547 2,309 0,042

Vnútri skupiny 398498,061 7214 55,240   

Spolu 399135,798 7219    

výdrž v zhybe 
podhmatom  

(s)

Medzi skupinami 18155,588 5 3631,118 6,760 0,0001

Vnútri skupiny 3797733,277 7070 537,162   

Spolu 3815888,865 7075    

člnkový beh  
10 x 5m (s)

Medzi skupinami 215,643 5 43,129 6,327 0,0001

Vnútri skupiny 46052,532 6756 6,817   

Spolu 46268,176 6761    

viacstupňový 
člnkový beh

(počet úsekov)

Medzi skupinami 30958,901 5 6191,780 8,666 0,0001

Vnútri skupiny 4466428,615 6251 714,514   

Spolu 4497387,515 6256    

legenda: SS - suma štvorcov od priemeru; Df. - počet stupňov voľnosti; f - hodnota 
testovacieho kritéria rozdielu rozptylov; p - hodnota pravdepodobnosti zamietnu-
tia nulovej hypotézy
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Tabuľka 19 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov testu 
„Plameniak“ sledovaných vekových skupín chlapcov (lSD po-
st-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

plameniak
(pokus/ 
1 min)

14 r.

15 r. -2,28488* 0,41954 0,0001 -3,1073 -1,4625
16 r. -2,23093* 0,41646 0,0001 -3,0473 -1,4145
17 r. -1,92510* 0,41670 0,0001 -2,7420 -1,1082
18 r. -1,91741* 0,42211 0,0001 -2,7449 -1,0899
19 r. -3,30297* 0,43830 0,0001 -4,1622 -2,4438

15 r.

16 r. 0,05394 0,14718 0,714 -0,2346 0,3425
17 r. 0,35977* 0,14788 0,015 0,0699 0,6497
18 r. 0,36747* 0,16248 0,024 0,0490 0,6860
19 r. -1,01809* 0,20082 0,0001 -1,4118 -0,6244

16 r.
17 r. 0,30583* 0,13890 0,028 0,0335 0,5781
18 r. 0,31352* 0,15436 0,042 0,0109 0,6161
19 r. -1,07203* 0,19431 0,0001 -1,4529 -0,6911

17 r.
18 r. 0,00770 0,15502 0,960 -0,2962 0,3116
19 r. -1,37786* 0,19484 0,0001 -1,7598 -0,9959

18 r. 19 r. -1,38556* 0,20614 0,0001 -1,7896 -0,9815

legenda: * štatisticky významný rozdiel

na základe analýzy rozptylu (tab. 18) sa preukázal významný vzťah po-
sudzovaného faktoru veku k dosiahnutej úrovni rovnováhových schopnos-
tí adolescentov (f1, 6902 = 17,266, p = 0,0001). Mnohonásobným porovnaním 
priemerov prostredníctvom lSD post-hoc testu sme medzi skupinou 14-roč-
ných probandov a ostatnými vekovými skupinami zaznamenali rozdiely 
na posudzovanej hladine významnosti α = 0,05, teda signifikantne vyššiu 
úroveň statickej rovnováhy ako u ostatných skupín. naopak v skupine 
19-ročných adolescentov bola v porovnaní s ostatnými vekovými skupina-
mi významne nižšia úroveň statickej rovnováhy. Z analýzy tiež vyplýva, že 
medzi 15 a 16-ročnými a 17 a 18-ročnými adolescentmi neboli zazname-
nané štatisticky významné rozdiely v tomto teste. U oboch porovnávaných 
dvojíc boli rozdiely minimálne, v prepočte menej ako 1%. Podrobné výsled-
ky mnohonásobného porovnania priemerov uvádzame v tab. 19.
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V testovej položke Tanierový tapping hodnotiacej úroveň frekvenčnej 
rýchlosti horných končatín sme najlepší výkon v zmysle dosiahnutej prie-
mernej hodnoty zaznamenali v skupine 19-ročných mužov, najhorší výkon 
dosiahli chlapci vo veku 14 rokov. Teda presne opačný výsledok ako pri pred-
chádzajúcom teste. Rozdiel medzi dosiahnutými priemernými hodnotami 
predstavoval 0,66 s, čo je v prepočte 5,9 %. Ako môžeme vidieť na grafe 21 
s pribúdajúcim vekom adolescentov sa zvyšovala aj úroveň frekvenčnej 
rýchlosti horných končatín. Výnimku tvorili muži vo veku 18 rokov, ktorí 
vzhľadom k priemernému dosiahnutému výkonu preukázali nižšiu úroveň 
posudzovaného kritéria ako 17-roční chlapci.

Analýza rozptylu (tab. 18) preukázala signifikantné rozdiely v úrovni 
frekvenčnej rýchlosti v rámci rozdielneho kalendárneho veku adolescentov 
(f2, 7042 = 3,132, p = 0,008). Mnohonásobným porovnaním priemerov, kto-
rého kompletné výsledky uvádzame v tab. 20 sme zistili štatisticky vý-
znamné rozdiely v úrovni frekvenčnej rýchlosti horných končatín jednotli-
vých vekových skupín v porovnaní s 19-ročnými adolescentmi s výnimkou 
17-ročných chlapcov. Pri porovnaní ostatných dvojíc neboli na stanovenej 
hladine významnosti α = 0,05 zistené rozdiely vyhodnotené ako štatisticky 
významné (tab. 20).

 

Graf 20 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Plameniak“ chlapcov podľa vekových 

skupín (pokus/1 min) 

graf 20 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Plameniak“  
chlapcov podľa vekových skupín (pokus/1 min)
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Tabuľka 20 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov testu „Ta-
nierový tapping“ sledovaných vekových skupín chlapcov (lSD 
post-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

tanierový 
tapping

(25 cyklov/s)

14 r.

15 r. 0,29602 0,27112 0,275 -0,2355 0,8275
16 r. 0,35513 0,26945 0,188 -0,1731 0,8833
17 r. 0,45892 0,26995 0,089 -0,0703 0,9881
18 r. 0,30749 0,27308 0,260 -0,2278 0,8428
19 r. 0,65897* 0,28058 0,019 0,1089 1,2090

15 r.

16 r. 0,05911 0,08259 0,474 -0,1028 0,2210
17 r. 0,16290 0,08419 0,053 -0,0021 0,3279
18 r. 0,01147 0,09375 0,903 -0,1723 0,1952
19 r. 0,36295* 0,11376 0,001 0,1400 0,5859

16 r.
17 r. 0,10380 0,07866 0,187 -0,0504 0,2580
18 r. -0,04764 0,08881 0,592 -0,2217 0,1265
19 r. 0,30384* 0,10973 0,006 0,0887 0,5189

17 r.
18 r. -0,15144 0,09030 0,094 -0,3284 0,0256
19 r. 0,20004 0,11093 0,071 -0,0174 0,4175

18 r. 19 r. 0,35148* 0,11835 0,003 0,1195 0,5835

legenda: * štatisticky významný rozdiel

graf 21 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Tanierový tapping“  
chlapcov podľa vekových skupín (25 cyklov/s)

 

 
 

Graf 21 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Tanierový tapping“ chlapcov podľa 

vekových skupín (25 cyklov/s) 



60

V ďalšom z realizovaných testov Predklon s dosahovaním, ktorý je 
odrazom kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalstva trupu, sedacích svalov 
a svalov zadnej strany dolných končatín, sme zaznamenali najlepší priemer-
ný výkon v skupine 14-ročných chlapcov a najhorší výkon dosiahli 19-roční 
muži (tab. 17). Rozdiel priemerného výkonu medzi týmito skupinami bol 
7,82 cm, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 43 %.

Jednofaktorová analýza rozptylu (tab. 18) preukázala signifikantné 
rozdiely v úrovni flexibility vo vzťahu k veku probandov (f3, 7436 = 23,414, 
p = 0,0001). Ako je možné vidieť na výsledkoch uvedených v grafe 22 sme 
u 14 až 16-ročných chlapcov zaznamenali postupne sa znižujúcu úroveň fle-
xibility. Tieto negatívne rozdiely boli v porovnaní so 14-ročnou populáciou 
chlapcov na základe mnohonásobného porovnania priemerov (lSD post-hoc 
test) určené ako štatisticky významné (tab. 21). následne sme v skupine 
17-ročných adolescentov zaznamenali prechodne vyššiu úroveň flexibility, 
ktorá sa od 18-teho roku znova prudko znižovala. Tieto negatívne rozdiely 
boli vypočítané ako štatisticky významné (p ˂ 0,05). Výsledky porovnaní 
párových súborov dát sú podrobne uvedené v tab. 21.

Tabuľka 21 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov testu 
„Predklon s dosahovaním“ sledovaných vekových skupín chlap-
cov (lSD post-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

predklon 
s dosaho- 

vaním
(cm)

14 r.

15 r. 4,34882* 1,06405 0,0001 2,2630 6,4347
16 r. 4,99541* 1,05581 0,0001 2,9257 7,0651
17 r. 3,01241* 1,05718 0,004 0,9400 5,0848
18 r. 4,10962* 1,07081 0,0001 2,0105 6,2087
19 r. 7,81571* 1,11401 0,0001 5,6319 9,9995

15 r.

16 r. 0,64659 0,37476 0,085 -0,0880 1,3812
17 r. -1,33641* 0,37862 0,0001 -2,0786 -0,5942
18 r. -0,23920 0,41515 0,565 -1,0530 0,5746
19 r. 3,46689* 0,51647 0,0001 2,4545 4,4793

16 r.
17 r. -1,98300* 0,35479 0,0001 -2,6785 -1,2875
18 r. -0,88579* 0,39354 0,024 -1,6572 -0,1144
19 r. 2,82030* 0,49927 0,0001 1,8416 3,7990

17 r.
18 r. 1,09721* 0,39721 0,006 0,3186 1,8759
19 r. 4,80329* 0,50218 0,0001 3,8189 5,7877

18 r. 19 r. 3,70609* 0,53026 0,0001 2,6666 4,7455

legenda: * štatisticky významný rozdiel
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V teste Skok do diaľky z miesta reprezentujúcom úroveň explozívnej 
sily dolných končatín sme v rámci sledovaných vekových skupín, mimo kraj-
ných súborov, zaznamenali postupný nárast priemerného dosiahnutého vý-
konu (graf 23). najhorší výkon sme zaznamenali v skupinách 14 a 15-roč-
ných chlapcov. Rozdiel priemernej hodnoty týchto vekových skupín bol však 
menší ako 0,5 cm (v prospech 14-ročných), čo sa pri takomto hodnotení po-
važuje za zanedbateľný rozdiel. najvyššiu úroveň explozívnej sily dolných 
končatín sme zaznamenali u 18-ročných mužov (tab. 17). Rozdiel medzi 
najnižším a najvyšším priemerným výkonom v rámci posudzovaných veko-
vých skupín bol 9 cm, čo predstavuje 4,3 % v 5 ročnom vekovom rozmedzí. 
Druhou výnimkou v pozitívnom trende nárastu výkonu boli 19-roční muži, 
u ktorých sme v porovnaní s mladšími adolescentami zaznamenali výkon 
v teste pod úrovňou 16-ročných chlapcov.

na základe matematicko-štatistického spracovania sledovaných roz-
dielov v dosiahnutých výkonoch sme analýzou rozptylu (tab. 18) potvrdi-
li signifikantné rozdiely v úrovni explozívnej sily dolných končatín v závis-
losti od veku adolescentov (f4, 7209 = 17,505, p = 0,0001). Významné rozdiely 
v úrovni explozívnej sily dolných končatín sa v porovnaní s ostatnými ve-
kovými skupinami prejavili v najslabšej skupine 15-ročných chlapcov 
(tab. 22). Spomenúť tiež môžeme signifikantné rozdiely pri porovnaní dvo-
jíc za sebou nasledujúcich vekových skupín od 15 do 19 roku života. Kom-
plexné výsledky mnohonásobného porovnania priemerov dosiahnutých vý-
konov sú uvedené v tab. 22.

graf 22 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Predklon s dosahovaním“ 
chlapcov podľa vekových skupín (cm)

 

 
 

Graf 22 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Predklon s dosahovaním“ chlapcov podľa 

vekových skupín (cm) 
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graf 23 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Skok do diaľky z miesta“ 
chlapcov podľa vekových skupín (cm)

 

 
 

Graf 23 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Skok do diaľky z miesta“ chlapcov podľa 

vekových skupín (cm) 

 

Tabuľka 22 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov testu 
„Skok do diaľky z miesta“ sledovaných vekových skupín chlap-
cov (lSD post-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

skok do  
diaľky  

z miesta
(cm)

14 r.

15 r. 0,78094 2,68585 0,771 -4,4841 6,0460
16 r. -3,66432 2,66215 0,169 -8,8829 1,5543
17 r. -6,09538* 2,66753 0,022 -11,3245 -0,8662
18 r. -8,22184* 2,70664 0,002 -13,5276 -2,9160
19 r. -2,76265 2,80803 0,325 -8,2672 2,7419

15 r.

16 r. -4,44526* 0,94896 0,0001 -6,3055 -2,5850
17 r. -6,87632* 0,96395 0,0001 -8,7659 -4,9867
18 r. -9,00278* 1,06741 0,0001 -11,0952 -6,9103
19 r. -3,54359* 1,30326 0,007 -6,0984 -0,9888

16 r.
17 r. -2,43107* 0,89578 0,007 -4,1871 -0,6751
18 r. -4,55753* 1,00628 0,0001 -6,5301 -2,5849
19 r. 0,90167 1,25369 0,472 -1,5559 3,3593

17 r.
18 r. -2,12646* 1,02042 0,037 -4,1268 -0,1261
19 r. 3,33273* 1,26507 0,008 0,8528 5,8126

18 r. 19 r. 5,45919* 1,34557 0,0001 2,8215 8,0969

legenda: * štatisticky významný rozdiel
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V teste Ručná dynamometria hodnotiacom úroveň silových schopnos-
tí probandov sme vzhľadom ku kalendárnemu veku zaznamenali postupný 
nárast priemerného výkonu (graf 24). Z toho vychádza, že najvyššiu úro-
veň silových schopností horných končatín preukázali muži vo veku 19 rokov 
a naopak najnižšiu úroveň sme zaznamenali v skupine 14-ročných chlapcov 
(tab. 17). Rozdiel medzi týmito skupinami bol na úrovni 6,75 kg (13,4 %). Ako 
sme mohli zaregistrovať pri vyhodnocovaní výkonov z predchádzajúcich tes-
tov, tieto dve krajné vekové skupiny si vymieňajú svoje pozície v závislosti od 
toho či ide o silové, silovo-vytrvalostné alebo koordinačné schopnosti.

Analýzou rozptylu (tab. 18) sa preukázali signifikantné rozdiely 
v úrovni silových schopností vzhľadom k veku probandov (f5, 6379 = 54,179, 
p = 0,0001). Mnohonásobným porovnaním priemerov sme s výnimkou dvo-
jice 14 a 15-ročných chlapcov zaznamenali významné rozdiely v posudzova-
nom faktore medzi jednotlivými za sebou nasledujúcimi vekovými obdobia-
mi. Kompletné výsledky tejto analýzy sú uvedené v tab. 23.

Tabuľka 23 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov testu 
„Ručná dynamometria“ sledovaných vekových skupín chlap-
cov (lSD post-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

ručná dyna-
mometria

(kg)

14 r.

15 r. -1,08179 0,92873 0,244 -2,9024 0,7388
16 r. -3,27869* 0,92046 0,0001 -5,0831 -1,4743
17 r. -4,11986* 0,92210 0,0001 -5,9275 -2,3122
18 r. -5,83961* 0,93760 0,0001 -7,6776 -4,0016
19 r. -6,74793* 0,96969 0,0001 -8,6489 -4,8470

15 r.

16 r. -2,19690* 0,31927 0,0001 -2,8228 -1,5710
17 r. -3,03806* 0,32397 0,0001 -3,6732 -2,4030
18 r. -4,75782* 0,36576 0,0001 -5,4748 -4,0408
19 r. -5,66614* 0,44158 0,0001 -6,5318 -4,8005

16 r.
17 r. -0,84116* 0,29944 0,005 -1,4282 -0,2542
18 r. -2,56091* 0,34422 0,0001 -3,2357 -1,8861
19 r. -3,46924* 0,42391 0,0001 -4,3002 -2,6382

17 r.
18 r. -1,71975* 0,34859 0,0001 -2,4031 -1,0364
19 r. -2,62808* 0,42746 0,0001 -3,4660 -1,7901

18 r. 19 r. -0,90832* 0,45995 0,048 -1,8100 -0,0067

legenda: * štatisticky významný rozdiel
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graf 24 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Ručná dynamometria“ 
chlapcov podľa vekových skupín (kg)

 

 
 

Graf 24 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Ručná dynamometria“ chlapcov podľa 

vekových skupín (kg) 
 

V ďalšom z absolvovaných testov Ľah-sed sme posudzovali dynamickú 
a vytrvalostnú silu brušného, bedrovo-chrbtového a stehenného svalstva. 
Z výsledkov uvedených v tab. 17 môžeme konštatovať, že vzhľadom k veku 
probandov sa priemerný výkon skupín menil len v minimálnej miere. Roz-
diel medzi najnižším priemerným výkonom dosiahnutým 14-ročnou popu-
láciou a najvyšším dosiahnutým priemerným výkonom skupiny 16-ročných 
probandov bol len 1,5 opakovania (5,5 %). Z údajov uvedených v grafe 25, 
poskytujúcich grafické znázornenie priemerných výkonov jednotlivých 
vekových skupín adolescentov je vidieť, že v skupinách 14 až 16-ročných 
chlapcov dochádzalo k postupnému nárastu úrovne silových schopností, 
v skupine 16 a 17-ročných probandov sme zaznamenali stagnáciu zmien 
a vo vyšších vekových skupinách mala úroveň silových schopností dotknu-
tých svalových skupín klesajúcu charakter.

Štatistickou analýzou rozdielov (tab. 18) sa preukázal významný vzťah 
posudzovaného faktoru veku k dosiahnutej úrovni silových schopností ado-
lescentov (f6, 7214 = 2,309, p = 0,042). Mnohonásobným porovnaním prieme-
rov prostredníctvom lSD post-hoc testu sme nezaznamenali signifikantné 
rozdiely (p ˃ 0,05) medzi vekovými skupinami nasledujúcimi za sebou. Tie 
sa prejavili iba pri porovnaní výsledkov dosiahnutých vo vekových skupín 
s odstupom dvoch a viacerých rokov. Podrobné výsledky tejto analýzy sú 
uvedené v tab. 24.
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graf 25 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Ľah - sed“  
chlapcov podľa vekových skupín (počet/30 s)

 

Graf 25 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Ľah - sed“ chlapcov podľa vekových 

skupín (počet/30 s) 

Tabuľka 24 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov testu 
„Ľah-sed“ sledovaných vekových skupín chlapcov (lSD po-
st-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

Ľah – sed
(počet/30 s)

14 r.

15 r. -1,16569 0,72539 0,108 -2,5877 0,2563
16 r. -1,51445* 0,71903 0,035 -2,9240 -0,1049
17 r. -1,50565* 0,72050 0,037 -2,9180 -0,0933
18 r. -1,07959 0,73128 0,140 -2,5131 0,3539
19 r. -0,74256 0,75857 0,328 -2,2296 0,7445

15 r.

16 r. -0,34876 0,25594 0,173 -0,8505 0,1530
17 r. -0,33995 0,26003 0,191 -0,8497 0,1698
18 r. 0,08610 0,28856 0,765 -0,4796 0,6518
19 r. 0,42314 0,35204 0,229 -0,2670 1,1132

16 r.
17 r. 0,00880 0,24171 0,971 -0,4650 0,4826
18 r. 0,43486 0,27216 0,110 -0,0987 0,9684
19 r. 0,77189* 0,33873 0,023 0,1079 1,4359

17 r.
18 r. 0,42605 0,27602 0,123 -0,1150 0,9671
19 r. 0,76309* 0,34183 0,026 0,0930 1,4332

18 r. 19 r. 0,33704 0,36401 0,355 -0,3765 1,0506

legenda: * štatisticky významný rozdiel
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V teste Výdrž v zhybe posudzujúcom statickú vytrvalostnú silu horných 
končatín sme v zmysle priemerných výkonov jednotlivých vekových skupín 
zaznamenali výsledky rozporuplné s všeobecne známymi vývinovými tren-
dami. najlepší výkon dosiahli podľa očakávania 19-roční muži. Ale na druhej 
strane, najhorší výkon dosiahli im vekovo najbližší 17 a 18-roční adolescenti 
(tab. 17). Rozdiel medzi najlepším a najhorším výkonom bol 5,3 s, čo v pre-
počte zodpovedá 10,9 %.

Jednofaktorovou analýzou rozptylu (tab. 18) sme zistili štatisticky vý-
znamný vzťah medzi vekom a dosiahnutým výkonom statickej vytrvalost-
nej sily horných končatín (f7, 7070 = 6,760, p = 0,0001). grafické zobraze-
nie rozdielov v úrovni statickej sily horných končatín vzhľadom k veku sú 
uvedené v grafe 26. Ako je možné z grafickej krivky vidieť, od 15-tého do  
17-teho resp. až 18-teho roku mala výkonnosť v statickej vytrvalostnej sile 

Tabuľka 25 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov testu 
„Výdrž v zhybe“ sledovaných vekových skupín chlapcov (lSD 
post-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

výdrž  
v zhybe  

podhmatom
(s)

14 r.

15 r. -0,56826 2,30253 0,805 -5,0819 3,9454
16 r. 0,14874 2,28214 0,948 -4,3249 4,6224
17 r. 2,12082 2,28641 0,354 -2,3612 6,6029
18 r. 2,16432 2,31978 0,351 -2,3832 6,7118
19 r. -3,11517 2,40347 0,195 -7,8267 1,5964

15 r.

16 r. 0,71700 0,80846 0,375 -0,8678 2,3018
17 r. 2,68908* 0,82045 0,001 1,0808 4,2974
18 r. 2,73258* 0,90931 0,003 0,9501 4,5151
19 r. -2,54691* 1,10551 0,021 -4,7140 -0,3798

16 r.
17 r. 1,97208* 0,76135 0,010 0,4796 3,4645
18 r. 2,01557* 0,85637 0,019 0,3368 3,6943
19 r. -3,26391* 1,06238 0,002 -5,3465 -1,1813

17 r.
18 r. 0,04350 0,86769 0,960 -1,6574 1,7444
19 r. -5,23599* 1,07153 0,0001 -7,3365 -3,1355

18 r. 19 r. -5,27948* 1,14101 0,0001 -7,5162 -3,0428

legenda: * štatisticky významný rozdiel
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horných končatín klesajúci charakter. Zaznamenané rozdiely sú v po sebe 
idúcich vekových skupinách minimálne, čo potvrdila aj štatistická analý-
za mnohonásobného porovnania priemerov. Výnimku tvorilo porovnanie 
16 - 17 a 18 - 19-ročných adolescentov. Komplexne výsledky tejto analýzy 
sú uvedené v tab. 25.

V teste Člnkový beh 10 x 5m, z ktorého usudzujeme o faktore rýchlos-
ti so zmenou smeru sme zistili, že najlepšie výsledky v tomto teste dosiah-
li 14-roční chlapci. na opačnom konci spektra výkonnosti boli tak ako aj 
v predchádzajúcich testoch 19-roční muži (tab. 17, graf 27). Rozdiel medzi 
týmito dvomi skupinami bol 1,4 s, teda v percentuálnom vyjadrení 7,5 %. 
Ak vynecháme skupinu najmladších chlapcov, ktorá bola zároveň aj najme-
nej početnou, môžeme podľa údajov uvedených v grafe 27 usudzovať, že od 
15-teho do 17-teho roku dochádzalo u adolescentov k postupnému zvyšo-
vaniu úrovne rýchlosti so zmenou smeru. Po tomto období je už badateľný 
výrazný úpadok sledovaného faktoru.

Analýza rozptylu (tab. 18) preukázala štatisticky významný efekt vo 
vzťahu k veku a úrovni faktora rýchlosti so zmenou smeru (f8, 6756 = 6,327, 
p = 0,0001). následným mnohonásobným porovnaním bolo popísané roz-
diel v úrovni sledovaného faktoru 14-ročných chlapcov v porovnaní s ostat-
nými vekovými kategóriami štatisticky významný na posudzovanej hladine 
významnosti. V ďalších porovnaniach párových súborov dát sa ako signifi-
kantné ukazuje len zhoršenie úrovne rýchlosti so zmenou smeru u 19-roč-
nej populácie a ostatných vekových skupín. Podrobné výsledky tejto analý-
zy uvádzame v tab. 26.

graf 26 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Výdrž v zhybe“  
chlapcov podľa vekových skupín (s)

 

 
 

Graf 26 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Výdrž v zhybe“ chlapcov podľa vekových 

skupín (s) 
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Tabuľka 26 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov testu 
„Člnkový beh 10 x 5 m“ sledovaných vekových skupín chlapcov 
(lSD post-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

člnkový beh 
10 x 5m

(s)

14 r.

15 r. -0,99068* 0,26328 0,0001 -1,5068 -0,4746
16 r. -0,97149* 0,26082 0,0001 -1,4828 -0,4602
17 r. -0,87497* 0,26146 0,001 -1,3875 -0,3624
18 r. -1,06124* 0,26495 0,0001 -1,5806 -0,5419
19 r. -1,35488* 0,27428 0,0001 -1,8926 -0,8172

15 r.

16 r. 0,01919 0,09342 0,837 -0,1639 0,2023
17 r. 0,11571 0,09520 0,224 -0,0709 0,3023
18 r. -0,07056 0,10440 0,499 -0,2752 0,1341
19 r. -0,36419* 0,12622 0,004 -0,6116 -0,1168

16 r.
17 r. 0,09652 0,08817 0,274 -0,0763 0,2694
18 r. -0,08975 0,09803 0,360 -0,2819 0,1024
19 r. -0,38338* 0,12101 0,002 -0,6206 -0,1462

17 r.
18 r. -0,18627 0,09973 0,062 -0,3818 0,0092
19 r. -0,47990* 0,12239 0,0001 -0,7198 -0,2400

18 r. 19 r. -0,29363* 0,12967 0,024 -0,5478 -0,0394

legenda: * štatisticky významný rozdiel

graf 27 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Člnkový beh 10 x 5 m“ 
chlapcov podľa vekových skupín (s)

 

 
 

Graf 27 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Člnkový beh 10 x 5 m“ chlapcov podľa 

vekových skupín (s) 
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V poslednom teste batérie eURofiT Viacstupňový vytrvalostný člnkový 
beh, ktorý hodnotí úroveň vytrvalostných schopností nie sú zaznamenané 
výsledky také jednoznačné ako pri niektorých predchádzajúcich testoch. 
Vychádzajúc z deskriptívnej analýzy prezentovanej v tab. 17 a grafe 28 
môžeme konštatovať, že najnižšou úrovňou vytrvalostných schopností 
disponujú podľa očakávania chlapci vo veku 14 rokov. A najvyššiu úroveň 
sledovaného faktora preukázali taktiež podľa očakávania muži z opačné-
ho konca vekového rozmedzia sledovaného výskumného súboru. Rozdiel 
medzi týmito skupinami predstavoval 10,7 úsekov, čo je v prepočte 16,1 %. 
Minimálne rozdiely priemerných hodnôt sme evidovali medzi skupinami 
adolescentov vo veku 15 až 17 rokov. Výraznejšie zhoršenie úrovne vytr-
valosti sme zaznamenali u 18-ročnej populácie, po ktorom, ale nasledovalo 
evidentné zlepšenie posudzovaného faktora u 19-ročných probandov.

Tabuľka 27 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov testu 
„Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh“ sledovaných veko-
vých skupín chlapcov (lSD post-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

viacstup-
ňový člnkový 

beh
(počet  

úsekov)

14 r.

15 r. -4,53694 2,64486 0,086 -9,7218 0,6479
16 r. -3,94368 2,61810 0,132 -9,0760 1,1887
17 r. -5,09436 2,62485 0,052 -10,2400 0,0513
18 r. -2,07069 2,67384 0,439 -7,3123 3,1710
19 r. -10,66327* 2,77201 0,000 -16,0974 -5,2292

15 r.

16 r. ,59326 ,98771 0,548 -1,3430 2,5295
17 r. -,55742 1,00549 0,579 -2,5285 1,4137
18 r. 2,46626* 1,12721 0,029 0,2565 4,6760
19 r. -6,12633* 1,34357 0,0001 -8,7602 -3,4925

16 r.
17 r. -1,15068 ,93282 0,217 -2,9793 0,6780
18 r. 1,87299 1,06289 0,078 -0,2106 3,9566
19 r. -6,71959* 1,29009 0,0001 -9,2486 -4,1906

17 r.
18 r. 3,02367* 1,07943 0,005 0,9076 5,1397
19 r. -5,56891* 1,30375 0,0001 -8,1247 -3,0131

18 r. 19 r. -8,59258* 1,39977 0,0001 -11,3366 -5,8486

legenda: * štatisticky významný rozdiel
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Výsledky jednofaktorovej analýzy rozptylu (tab. 18) poukazujú na šta-
tisticky významný efekt vo vzťahu vek a úroveň dosiahnutých vytrvalost-
ných schopností adolescentov (f9, 6251 = 8,666, p = 0,0001). Ako sa na základe 
mnohonásobného porovnania priemerov potvrdilo, štatisticky významné 
rozdiely v úrovni vytrvalostných schopností sú medzi 19-ročnou populá-
ciou adolescentov a ostatnými vekovými skupinami. Podobne sa na úrov-
ni štatistickej významnosti prejavil rozdiel slabšieho výkonu 18-ročných 
mužov v porovnaní s 15 a 17-ročnými chlapcami. Všetky výsledky navzá-
jom porovnávaných párových dvojíc súborov uvádzame v tab. 27.

Analýzou rozptylu (AnoVA 1 x 5) sa u dievčat na rozdiel od chlapcov ne-
preukázali vo všetkých testových položkách signifikantné rozdiely na sta-
novenej hladine pravdepodobnosti zamietnutia nulovej hypotézy p ˂ 0,05 
vo vzťahu k veku sledovaných adolescentiek. Komplexné výsledky analýzy 
rozptylu uvádzame v tab. 29.

V teste Plameniak, prostredníctvom ktorého sme hodnotili úroveň 
statickej rovnováhy dievčat v zmysle priemerného výkonu jednotlivých 
vekových skupín sme najlepší výkon zaznamenali podobne ako v prípa-
de chlapcov u 14-ročných dievčat, a rovnako najvyššiu priemernú hodnotu 
a najhorší výkon v tomto teste dosiahli 19-ročné ženy. Rozdiel priemerov 
bol 1,1 pokusov, čo predstavuje o 22,1 % horší výkon. Pri hodnotení prie-
merných výkonov jednotlivých vekových skupín môžeme povedať, že zvy-
šovanie statickej rovnováhy sme zaznamenali iba v rámci 15 – 17-ročnými 
dievčatami (graf 29).

graf 28 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Viacstupňový vytrvalostný 
člnkový beh“ chlapcov podľa vekových skupín (počet úsekov)

 

 

Graf 28 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh“ 

chlapcov podľa vekových skupín (počet úsekov) 



71

Tabuľka 28 Výsledky deskriptívnej analýzy motorickej výkonnosti diev-
čat rozdelených podľa kalendárneho veku

veková  
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pl
am

en
ia

k

ta
ni

er
ov

ý 
 

ta
pp

in
g

pr
ed

kl
on

  
s 

do
sa

ho
va

ní
m

sk
ok

 d
o 

di
aľ

ky
 

z 
m

ie
st

a

ru
čn

á 
 

dy
na

m
om

et
ri

a

Ľa
h-

se
d

vy
dr

ž 
v 

zh
yb

e 
po

dh
m

at
om

čl
nk

ov
ý 

be
h 

 
10

 x
 5

m

vi
ac

st
up

ňo
vý

 
čl

nk
ov

ý 
be

h

14 
rokov

x 4,98 12,81 18,63 158,02 26,98 20,79 23,54 22,35 28,74
n 52 52 52 51 41 52 50 51 50
s 3,45 1,95 10,09 24,26 5,16 4,69 17,38 2,74 10,53

15 
rokov

x 5,92 12,45 15,21 154,02 29,79 21,82 22,01 22,06 30,04
n 1503 1576 1610 1639 1588 1638 1484 1616 1569
s 4,29 2,14 11,70 24,51 6,80 6,68 16,39 2,56 14,34

16 
rokov

x 5,74 12,44 15,65 152,16 29,40 22,00 23,13 22,16 30,55
n 1642 1743 1765 1781 1730 1793 1615 1745 1676
s 4,34 2,34 11,68 25,05 6,12 6,75 17,34 2,64 15,31

17 
rokov

x 5,51 12,37 15,71 154,81 29,81 22,14 22,60 22,12 30,68
n 1521 1597 1615 1628 1592 1637 1499 1572 1492
s 4,00 2,31 11,69 24,16 6,31 6,65 16,97 2,67 15,31

18 
rokov

x 5,63 12,31 14,65 155,76 30,40 21,38 24,09 22,10 29,11
n 1120 1190 1206 1222 1181 1229 1119 1194 1128
s 4,02 2,19 12,30 24,35 6,33 5,54 18,56 2,53 14,27

19 
rokov

x 6,11 12,56 14,60 152,21 30,61 20,89 21,39 22,21 26,65
n 389 408 407 413 399 413 378 386 395
s 4,20 2,54 12,00 25,52 6,01 5,27 18,43 2,79 12,36

legenda:  x - priemerná hodnota; n - početnosť súboru; s - smerodajná odchýlka

na základe analýzy rozptylu (tab. 29) sa preukázal štatisticky význam-
ný vzťah posudzovanej úrovne rovnováhových schopností faktoru k veku 
adolescentiek (f1, 6221 = 2,535, p = 0,027). Mnohonásobným porovnaním 
priemerov prostredníctvom lSD post-hoc testu sme zaznamenali rozdiely 
na posudzovanej hladine významnosti α = 0,05, teda signifikantne vyššiu 
úroveň statickej rovnováhy 17-ročných oproti 15 a 19-ročným dievčatám 
a v skupine 18-ročných oproti najstarším 19-ročným ženám. Podrobné vý-
sledky mnohonásobného porovnania priemerov uvádzame v tab. 30.
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Tabuľka 29 Výsledky analýzy rozdielov sledovaných parametrov telesné-
ho vývinu dievčat vzhľadom k veku (AnoVA 1 x 5)

SS df. priemer 
štvorcov F p

plameniak
(pokus/1 min)

Medzi skupinami 221,093 5 44,219 2,535 ,027

Vnútri skupiny 108502,674 6221 17,441   

Spolu 108723,767 6226    

tanierový 
tapping

(25 cyklov/s)

Medzi skupinami 37,515 5 7,503 1,458 ,200

Vnútri skupiny 33752,096 6560 5,145   

Spolu 33789,611 6565    

predklon  
s dosahovaním

(cm)

Medzi skupinami 1778,437 5 355,687 2,551 ,026

Vnútri skupiny 927033,277 6649 139,424   

Spolu 928811,714 6654    

skok do diaľky 
z miesta

(cm)

Medzi skupinami 13001,867 5 2600,373 4,296 ,001

Vnútri skupiny 4072167,862 6728 605,257   

Spolu 4085169,729 6733    

ručná  
dynamometria

(kg)

Medzi skupinami 1286,996 5 257,399 6,358 ,000

Vnútri skupiny 264153,734 6525 40,483   

Spolu 265440,730 6530    

Ľah – sed
(počet/30 s)

Medzi skupinami 870,053 5 174,011 4,237 ,001

Vnútri skupiny 277444,021 6756 41,066   

Spolu 278314,074 6761    

výdrž v zhybe 
podhmatom  

(s)

Medzi skupinami 3807,615 5 761,523 2,536 ,027

Vnútri skupiny 1843267,753 6139 300,255   

Spolu 1847075,368 6144    

člnkový beh  
10 x 5m (s)

Medzi skupinami 15,290 5 3,058 ,446 ,817

Vnútri skupiny 44984,815 6558 6,860   

Spolu 45000,105 6563    

viacstupňový 
člnkový beh

(počet úsekov)

Medzi skupinami 30958,901 5 6191,780 8,666 0,0001

Vnútri skupiny 4466428,615 6251 714,514   

Spolu 4497387,515 6256    

legenda: SS - suma štvorcov od priemeru; Df. - počet stupňov voľnosti; f - hodnota 
testovacieho kritéria rozdielu rozptylov; p - hodnota pravdepodobnosti zamietnu-
tia nulovej hypotézy
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Tabuľka 30 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov testu 
„Plameniak“ sledovaných vekových skupín dievčat (lSD po-
st-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

plameniak
(pokus/ 
1 min)

14 r.

15 r. -0,93540 0,58908 0,112 -2,0902 0,2194
16 r. -0,76223 0,58825 0,195 -1,9154 0,3909
17 r. -0,53337 0,58896 0,365 -1,6879 0,6212
18 r. -0,64691 0,59244 0,275 -1,8083 0,5145
19 r. -1,13234 0,61664 0,066 -2,3412 0,0765

15 r.

16 r. 0,17317 0,14909 0,245 -0,1191 0,4654
17 r. 0,40203* 0,15189 0,008 0,1043 0,6998
18 r. 0,28849 0,16485 0,080 -0,0347 0,6117
19 r. -0,19694 0,23757 0,407 -0,6627 0,2688

16 r.
17 r. 0,22886 0,14862 0,124 -0,0625 0,5202
18 r. 0,11532 0,16185 0,476 -0,2020 0,4326
19 r. -0,37011 0,23550 0,116 -0,8318 0,0915

17 r.
18 r. -0,11354 0,16444 0,490 -0,4359 0,2088
19 r. -0,59898* 0,23728 0,012 -1,0641 -0,1338

18 r. 19 r. -0,48543* 0,24578 0,048 -0,9673 -0,0036

legenda: * štatisticky významný rozdiel

graf 29 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Plameniak“ dievčat  
podľa vekových skupín (pokus/1 min)

 

 
 

Graf 29 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Plameniak“ dievčat podľa vekových 

skupín (pokus/1 min) 
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V testovej položke Tanierový tapping hodnotiacej úroveň frekvenč-
nej rýchlosti horných končatín sme najlepší priemerný výkon zazname-
nali v skupine 18-ročných žien, najhorší výkon dosiahli dievčatá vo veku 
14 rokov. Rozdiel medzi dosiahnutými krajnými priemernými hodnotami 
predstavoval iba 0,5 s, čo je v prepočte zanedbateľných 3,9 %. Ako môžeme 
vidieť na grafe 30 s pribúdajúcim vekom adolescentiek sa zvyšovala aj úro-
veň frekvenčnej rýchlosti horných končatín. Výnimku tvorili ženy vo veku 
19 rokov, ktoré vzhľadom k svojmu priemernému výkonu dosiahli nižšiu 
úroveň posudzovaného kritéria ako 15-ročné dievčatá.

Analýza rozptylu (tab. 29) na rozdiel od iných testovacích položiek ne-
preukázala signifikantné rozdiely v úrovni frekvenčnej rýchlosti v rámci 
rozdielneho kalendárneho veku adolescentiek (f2, 6560 = 1,458, p = 0,200). 
Mnohonásobným porovnaním priemerov, ktorého kompletné výsledky 
uvádzame v tab. 31 sme nezistili štatisticky významné rozdiely v úrovni 
frekvenčnej rýchlosti horných končatín v rámci žiadnej porovnávanej ve-
kovej skupiny.

Tabuľka 31 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov testu „Ta-
nierový tapping“ sledovaných vekových skupín dievčat (lSD 
post-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

tanierový 
tapping

(25 cyklov/s)

14 r.

15 r. 0,36391 0,31970 0,255 -0,2628 0,9906
16 r. 0,37072 0,31921 0,246 -0,2550 0,9965
17 r. 0,44596 0,31964 0,163 -0,1806 1,0725
18 r. 0,50674 0,32135 0,115 -0,1232 1,1367
19 r. 0,25366 0,33400 0,448 -0,4011 0,9084

15 r.

16 r. 0,00681 0,07885 0,931 -0,1477 0,1614
17 r. 0,08205 0,08054 0,308 -0,0758 0,2399
18 r. 0,14283 0,08711 0,101 -0,0279 0,3136
19 r. -0,11025 0,12600 0,382 -0,3572 0,1367

16 r.
17 r. 0,07524 0,07857 0,338 -0,0788 0,2293
18 r. 0,13602 0,08530 0,111 -0,0312 0,3032
19 r. -0,11706 0,12475 0,348 -0,3616 0,1275

17 r.
18 r. 0,06078 0,08686 0,484 -0,1095 0,2311
19 r. -0,19230 0,12583 0,126 -0,4390 0,0544

18 r. 19 r. -0,25308 0,13013 0,052 -0,5082 0,0020

legenda: * štatisticky významný rozdiel
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graf 30 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Tanierový tapping“ dievčat 
podľa vekových skupín (25 cyklov/s)

V ďalšom z realizovaných testov Predklon s dosahovaním, ktorý je odra-
zom kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalstva trupu, sedacích svalov a sva-
lov zadnej strany dolných končatín, sme zaznamenali podobne ako u mužov 
najlepší priemerný výkon v skupine 14-ročných dievčat a najhorší výkon do-
siahli 19-ročné ženy (tab. 28). Rozdiel priemerného výkonu medzi týmito 
skupinami bol 4,03 cm, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 21,6 %.

Jednofaktorová analýza rozptylu (tab. 29) preukázala signifikantné 
rozdiely v úrovni flexibility vo vzťahu k veku probandiek (f3, 6649 = 2,551, 
p = 0,026). Ako je možné vidieť na výsledkoch uvedených v grafe 31 iba 
u 16 a 17-ročných dievčat sme zaznamenali postupne sa zvyšujúcu úroveň 
flexibility. V ostatných prípadoch mala úroveň flexibility negatívny trend. 
na základe mnohonásobného porovnania priemerov (lSD post-hoc test) 
sme zistili, že štatisticky významné rozdiely sa prejavili v úrovni 14-roč-
ných dievčat oproti 15, 18 a 19-ročným adolescentkám a 16 a 17-ročných 
dievčat oproti 18-ročným ženám (tab. 32). Tieto negatívne rozdiely boli vy-
počítané ako štatisticky významné (p ˂  0,05). Podrobné výsledky porovnaní 
párových súborov dát sú uvedené v tab. 32.

 

 
 

Graf 30 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Tanierový tapping“ dievčat podľa 

vekových skupín (25 cyklov/s) 
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Tabuľka 32 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov testu 
„Predklon s dosahovaním“ sledovaných vekových skupín diev-
čat (lSD post-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

predklon 
s dosaho- 

vaním
(cm)

14 r.

15 r. 3,42219* 1,66368 0,040 0,1608 6,6835
16 r. 2,98702 1,66140 0,072 -0,2698 6,2439
17 r. 2,92254 1,66360 0,079 -0,3387 6,1837
18 r. 3,98370* 1,67238 0,017 0,7053 7,2621
19 r. 4,03756* 1,73891 0,020 0,6287 7,4464

15 r.

16 r. -0,43517 0,40693 0,285 -1,2329 0,3625
17 r. -0,49965 0,41585 0,230 -1,3148 0,3155
18 r. 0,56151 0,44968 0,212 -0,3200 1,4430
19 r. 0,61537 0,65511 0,348 -0,6688 1,8996

16 r.
17 r. -0,06448 0,40660 0,874 -0,8616 0,7326
18 r. 0,99668* 0,44114 0,024 0,1319 1,8615
19 r. 1,05054 0,64928 0,106 -0,2223 2,3233

17 r.
18 r. 1,06116* 0,44938 0,018 0,1802 1,9421
19 r. 1,11502 0,65490 0,089 -0,1688 2,3988

18 r. 19 r. 0,05386 0,67689 0,937 -1,2731 1,3808

legenda: * štatisticky významný rozdiel

graf 31 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Predklon s dosahovaním“ 
dievčat podľa vekových skupín (cm)

 
 

 

Graf 31 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Predklon s dosahovaním“ dievčat podľa 

vekových skupín (cm) 
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V teste Skok do diaľky z miesta reprezentujúcom úroveň explozívnej 
sily dolných končatín sme v rámci sledovaných vekových skupín zazname-
nali od prvej do tretej skupiny skoro lineárny pokles priemerného dosiah-
nutého výkonu (graf 32). Tento trend sa u 17 a 18-ročných dievčat otočil 
pozitívne ale u 19-ročných žien bol už znova na úrovni 16-ročných diev-
čat. Rozdiel priemernej hodnoty medzi najlepšími 14-ročnými a najhoršími 
16-ročnými dievčatami bol necelých 5,9 cm čo v percentuálnom vyjadrení 
predstavuje 3,7 % .

Analýzou rozptylu (tab. 29) sme potvrdili signifikantné rozdiely v úrov-
ni explozívnej sily dolných končatín v závislosti od veku adolescentov  
(f4, 6728 = 4,296, p = 0,001). Významné rozdiely v úrovni explozívnej sily 
dolných končatín sa prejavili v najslabšej skupine 16-ročných dievčat ku 
15, 17 a 18-ročným adolescentkám a medzi dvomi najstaršími skupinami. 
Komplexné výsledky mnohonásobného porovnania priemerov dosiahnu-
tých výkonov sú uvedené v tab. 33.

Tabuľka 33 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov testu 
„Skok do diaľky z miesta“ sledovaných vekových skupín diev-
čat (lSD post-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

skok do  
diaľky  

z miesta
(cm)

14 r.

15 r. 4,00252 3,49815 0,253 -2,8550 10,8600
16 r. 5,85846 3,49394 0,094 -0,9908 12,7077
17 r. 3,20573 3,49851 0,360 -3,6525 10,0639
18 r. 2,26347 3,51612 0,520 -4,6292 9,1562
19 r. 5,80895 3,65148 0,112 -1,3491 12,9670

15 r.

16 r. 1,85594* 0,84210 0,028 0,2052 3,5067
17 r. -0,79680 0,86085 0,355 -2,4843 0,8907
18 r. -1,73905 0,92983 0,061 -3,5618 0,0837
19 r. 1,80643 1,35455 0,182 -0,8489 4,4618

16 r.
17 r. -2,65274* 0,84358 0,002 -4,3064 -0,9991
18 r. -3,59499* 0,91386 0,000 -5,3864 -1,8035
19 r. -0,04951 1,34363 0,971 -2,6835 2,5844

17 r.
18 r. -0,94226 0,93117 0,312 -2,7676 0,8831
19 r. 2,60323 1,35547 0,055 -0,0539 5,2604

18 r. 19 r. 3,54548* 1,40029 0,011 0,8005 6,2905

legenda: * štatisticky významný rozdiel
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graf 32 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Skok do diaľky z miesta“ 
dievčat podľa vekových skupín (cm)

V teste Ručná dynamometria hodnotiacom úroveň silových schopnos-
tí probandiek sme vzhľadom ku kalendárnemu veku zaznamenali mimo 
16-ročných dievčat vo všetkých skupinách postupný nárast priemerného 
výkonu (graf 33). Z toho vychádza, že najvyššiu úroveň silových schopností 
horných končatín preukázali 19-ročné ženy a naopak najnižšiu úroveň sme 
zaznamenali v skupine 14-ročných dievčat (tab. 28). Rozdiel medzi týmito 
skupinami bol na úrovni 3,64 kg (11,9 %).

Analýzou rozptylu (tab. 29) sa preukázali signifikantné rozdiely v úrov-
ni silových schopností vzhľadom k veku adolescentiek (f5, 6525 = 6,358, 
p = 0,000). Mnohonásobným porovnaním priemerov sme zaznamenali vý-
znamné rozdiely v posudzovanom faktore medzi 14-ročnými dievčatami 
a ostatnými skupinami adolescentiek, skupinami 15 -17-ročných dievčat 
voči 18 – 19-ročným ženám. Kompletné výsledky tejto analýzy sú uvedené 
v tab. 34.

V ďalšom z absolvovaných testov Ľah-sed sme posudzovali dynamic-
kú a vytrvalostnú silu brušného, bedrovo-chrbtového a stehenného sval-
stva. Z výsledkov uvedených v tab. 28 a grafe 34 vyplýva, že v rámci prvých 
štyroch skupín adolescentiek majú zmeny pozitívny charakter vzhľadom 
k narastajúcemu veku dievčat, ale v dvoch najstarších skupinách má už 
trend zmien charakter negatívny. Rozdiel medzi najnižším priemerným vý-
konom 14-ročných a najvyšším priemerným výkonom 17-ročných dievčat 
bol len 1,35 opakovaní (6,1 %).

Štatistickou analýzou rozdielov (tab. 29) sa preukázal významný vzťah 
posudzovaného faktoru veku k dosiahnutej úrovni silových schopností ado-
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Tabuľka 34 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov testu 
„Ručná dynamometria“ sledovaných vekových skupín dievčat 
(lSD post-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

ručná dyna-
mometria

(kg)

14 r.

15 r. -2,80965* 1,00643 0,005 -4,7826 -0,8367
16 r. -2,41977* 1,00539 0,016 -4,3907 -0,4489
17 r. -2,83532* 1,00639 0,005 -4,8082 -0,8625
18 r. -3,42066* 1,01078 0,001 -5,4021 -1,4392
19 r. -3,63592* 1,04348 0,0001 -5,6815 -1,5903

15 r.

16 r. 0,38989 0,22112 0,078 -0,0436 0,8234
17 r. -0,02567 0,22566 0,909 -0,4680 0,4167
18 r. -0,61101* 0,24448 0,012 -1,0903 -0,1317
19 r. -0,82626* 0,35631 0,020 -1,5247 -0,1278

16 r.
17 r. -0,41555 0,22098 0,060 -0,8487 0,0176
18 r. -1,00090* 0,24017 0,0001 -1,4717 -0,5301
19 r. -1,21615* 0,35336 0,001 -1,9089 -0,5235

17 r.
18 r. -0,58534* 0,24435 0,017 -1,0644 -0,1063
19 r. -0,80060* 0,35622 0,025 -1,4989 -0,1023

18 r. 19 r. -0,21525 0,36843 0,559 -0,9375 0,5070

legenda: * štatisticky významný rozdiel

graf 33 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Ručná dynamometria“  
dievčat podľa vekových skupín (kg)
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Tabuľka 35 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov testu 
„Ľah-sed“ sledovaných vekových skupín dievčat (lSD po-
st-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

Ľah – sed
(počet/30 s)

14 r.

15 r. -1,03449 0,90267 0,252 -2,8040 0,7350
16 r. -1,21265 0,90147 0,179 -2,9798 0,5545
17 r. -1,34899 0,90268 0,135 -3,1185 0,4205
18 r. -0,59071 0,90728 0,515 -2,3693 1,1878
19 r. -0,10500 0,94296 0,911 -1,9535 1,7435

15 r.

16 r. -0,17816 0,21903 0,416 -0,6075 0,2512
17 r. -0,31449 0,22396 0,160 -0,7535 0,1245
18 r. 0,44378 0,24184 0,067 -0,0303 0,9179
19 r. 0,92949* 0,35285 0,008 0,2378 1,6212

16 r.
17 r. -0,13633 0,21907 0,534 -0,5658 0,2931
18 r. 0,62195* 0,23731 0,009 0,1567 1,0872
19 r. 1,10765* 0,34977 0,002 0,4220 1,7933

17 r.
18 r. 0,75828* 0,24187 0,002 0,2841 1,2324
19 r. 1,24398* 0,35287 0,0001 0,5522 1,9357

18 r. 19 r. 0,48571 0,36448 0,183 -0,2288 1,2002

legenda: * štatisticky významný rozdiel

graf 34 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Ľah - sed“ dievčat  
podľa vekových skupín (počet/30 s)
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lescentov (f6, 6756 = 4,237, p = 0,001). Mnohonásobným porovnaním priemerov 
prostredníctvom lSD post-hoc testu sme zaznamenali signifikantné rozdie-
ly (p ˃  0,05) medzi vekovými skupinami 16 – 17-ročných dievčat k 18-19-roč-
ným ženám. Podrobné výsledky tejto analýzy sú uvedené v tab. 35.

V teste Výdrž v zhybe posudzujúcom statickú vytrvalostnú silu horných 
končatín sme v zmysle priemerných výkonov jednotlivých vekových skupín 
zaznamenali výsledky v podobe klasickej sínusoidy. najlepší výkon dosiahli 
vcelku podľa očakávania 18-ročné ženy, ale najslabšie boli na prekvapenie 
ich o rok staršie kolegyne (tab. 28). Rozdiel medzi najlepším a najhorším 
výkonom bol 2,7 s, čo v prepočte zodpovedá 11,2 %.

Jednofaktorovou analýzou rozptylu (tab. 29) sme zistili štatisticky vý-
znamný vzťah (p ˃ 0,05) medzi vekom a dosiahnutým výkonom static-
kej vytrvalostnej sily horných končatín (f7, 6139 = 2,536, p = 0,027). grafic-
ké zobrazenie rozdielov v úrovni statickej sily horných končatín vzhľadom 
k veku sú uvedené v grafe 35. Ako je možné z grafickej krivky vidieť, výkon-

Tabuľka 36 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov testu 
„Výdrž v zhybe“ sledovaných vekových skupín dievčat (lSD 
post-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

výdrž  
v zhybe  

podhmatom
(s)

14 r.

15 r. 1,52520 2,49147 0,540 -3,3590 6,4094
16 r. 0,41274 2,48818 0,868 -4,4650 5,2904
17 r. 0,93867 2,49107 0,706 -3,9447 5,8220
18 r. -0,55691 2,50468 0,824 -5,4670 4,3531
19 r. 2,14964 2,60757 0,410 -2,9621 7,2614

15 r.

16 r. -1,11246 0,62309 0,074 -2,3339 0,1090
17 r. -0,58653 0,63453 0,355 -1,8304 0,6574
18 r. -2,08210* 0,68604 0,002 -3,4270 -0,7372
19 r. 0,62444 0,99833 0,532 -1,3326 2,5815

16 r.
17 r. 0,52593 0,62147 0,397 -0,6924 1,7442
18 r. -0,96964 0,67397 0,150 -2,2909 0,3516
19 r. 1,73690 0,99007 0,079 -0,2040 3,6778

17 r.
18 r. -1,49557* 0,68456 0,029 -2,8376 -0,1536
19 r. 1,21097 0,99731 0,225 -0,7441 3,1661

18 r. 19 r. -2,72593* 0,62147 0,001 -1,7442 0,6924

legenda: * štatisticky významný rozdiel
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nosť v statickej vytrvalostnej sile horných končatín dievčat mala v priebehu 
sledovaného obdobia pravidelne kolísajúci charakter. Významné rozdiely sú 
medzi najlepšími (18-ročné) a najhoršími (19-ročné) a medzi 15 a 18-ročný-
mi adolescentkami. Komplexne výsledky tejto analýzy sú uvedené v tab. 36.

V teste Člnkový beh 10 x 5m, ktorý nám poskytuje údaje o rýchlosti 
so zmenou smeru sme zistili, že najlepšie výsledky v tomto teste dosiahli  
15-ročné a najhoršie 14-ročné dievčatá (tab. 28). Rozdiel medzi týmito 
dvomi skupinami bol však zanedbateľných 0,29 s, čo v percentuálnom vy-
jadrení znamená iba 1,3 %. Ak vynecháme krajné skupiny, kde sú rozdiely 
relatívne najväčšie, tak na základe dosiahnutých výsledkov ostatných veko-
vých skupín uvedených v grafe 36 môžeme konštatovať značnú vyrovna-
nosť výkonov v danom faktore rýchlosti.

Analýza rozptylu (tab. 29) potvrdila túto našu úvahu, keďže vo vnút-
ri sledovaného súboru sa nepotvrdil štatisticky významný efekt vo 
vzťahu k veku a úrovni faktora rýchlosti so zmenou smeru (f8, 6558 = 0,446, 
p = 0,817). Tento záver potvrdili aj výsledky mnohonásobného porovnania 
(lSD post-hoc testu), kde sa ani v jednom porovnávanom párovom súbo-
re nepreukázala štatistická významnosť rozdielu. Podrobné výsledky tejto 
štatistickej analýzy uvádzame v tab. 37.

graf 35 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Výdrž v zhybe“ dievčat  
podľa vekových skupín (s)
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Tabuľka 37 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov testu 
„Člnkový beh 10 x 5 m“ sledovaných vekových skupín dievčat 
(lSD post-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

člnkový beh 
10 x 5m

(s)

14 r.

15 r. 0,2902 0,3725 0,436 -0,4400 1,0204
16 r. 0,1870 0,3721 0,615 -0,5424 0,9163
17 r. 0,2338 0,3726 0,530 -0,4967 0,9643
18 r. 0,2474 0,3745 0,509 -0,4867 0,9816
19 r. 0,1402 0,3902 0,719 -0,6247 0,9052

15 r.

16 r. -0,1033 0,0904 0,253 -0,2805 0,0740
17 r. -0,0564 0,0928 0,543 -0,2383 0,1255
18 r. -0,0428 0,0999 0,668 -0,2387 0,1531
19 r. -0,1500 0,1484 0,312 -0,4409 0,1408

16 r.
17 r. 0,0469 0,0911 0,607 -0,1317 0,2254
18 r. 0,0605 0,0984 0,539 -0,1324 0,2533
19 r. -0,0467 0,1473 0,751 -0,3355 0,2420

17 r.
18 r. 0,0136 0,1005 0,892 -0,1835 0,2107
19 r. -0,0936 0,1488 0,529 -0,3853 0,1980

18 r. 19 r. -0,1072 0,1533 0,484 -0,4078 0,1934

legenda: * štatisticky významný rozdiel

graf 36 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Člnkový beh 10 x 5 m“  
dievčat podľa vekových skupín (s)
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V poslednom teste batérie eURofiT Viacstupňový vytrvalostný člnkový 
beh, ktorý hodnotí úroveň vytrvalostných schopností sme zistili (tab. 29), 
že rozdiely vo výsledkoch medzi skupinami dievčat do 17 rokov majú pozi-
tívny trend. Po tomto období dochádza u žien k evidentnému zníženiu ich 
výkonnosti v sledovanom faktore (graf 37). najlepší výkon v rámci prie-
meru skupiny podali 17-ročné dievčatá a najslabší 19-ročné ženy. Rozdiel 
medzi týmito skupinami predstavoval 4,03 úsekov, čo je v prepočte 13,1 %.

Výsledky jednofaktorovej analýzy rozptylu (tab. 29) poukazujú na šta-
tisticky významný efekt vo vzťahu vek a úroveň dosiahnutých vytrvalost-
ných schopností adolescentiek (f9, 6304 = 6,109, p = 0,000). Ako sa na základe 
mnohonásobného porovnania priemerov potvrdilo, štatisticky významné 
rozdiely v úrovni vytrvalostných schopností sú medzi 15 a 19-ročnými ado-
lescentkami a najmä medzi skupinami 16 a 17-ročných dievčat a skupinami 
18 a 19-ročných žien. Všetky výsledky vzájomne porovnávaných párových 
dvojíc súborov uvádzame v tab. 38.

Tabuľka 38 Výsledky mnohonásobného porovnania priemerov testu 
„Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh“ sledovaných veko-
vých skupín dievčat (lSD post-hoc test)

závislá premenná rozdiel 
priemerov

stredná 
chyba p

95% konfidenčný 
interval

dolná 
hranica

Horná 
hranica

viacstup-
ňový člnkový 

beh
(počet  

úsekov)

14 r.

15 r. -1,301 2,110 0,537 -5,4374 2,8346
16 r. -1,810 2,108 0,391 -5,9415 2,3224
17 r. -1,943 2,112 0,358 -6,0823 2,1963
18 r. -0,368 2,123 0,862 -4,5291 3,7928
19 r. 2,089 2,205 0,343 -2,2323 6,4110

15 r.

16 r. -0,508 0,516 0,325 -1,5195 0,5033
17 r. -0,642 0,531 0,227 -1,6826 0,3995
18 r. 0,933 0,573 0,104 -0,1906 2,0572
19 r. 3,391* 0,827 0,0001 1,7700 5,0115

16 r.
17 r. -0,133 0,523 0,799 -1,1582 0,8913
18 r. 1,441* 0,566 0,011 0,3326 2,5502
19 r. 3,899* 0,821 0,0001 2,2886 5,5092

17 r.
18 r. 1,575* 0,579 0,007 0,4388 2,7108
19 r. 4,032* 0,831 0,0001 2,4032 5,6615

18 r. 19 r. 2,458* 0,859 0,004 0,7743 4,1408

legenda: * štatisticky významný rozdiel
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graf 37 Priemerné hodnoty výsledkov testu „Viacstupňový vytrvalostný 
člnkový beh“ dievčat podľa vekových skupín (počet úsekov)

Podobne ako pri analýza kvantitatívnych ukazovateľov telesného vývi-
nu a funkčnej zdatnosti aj v prípade pohybovej výkonnosti nás zaujímalo 
ako sa tieto výsledky premietnu pri intersexuálnom porovnaní v rámci jed-
notlivých vekových skupín.

V grafe 38 uvádzame krivku zostavenú z priemerných výkonov obidvoch 
pohlaví v rámci sledovaných vekových skupín v teste „Plameniak“. Prostred-
níctvom t-testu pre nezávislé súbory sme zistili, že mimo najmladších ado-
lescentov (14-roční) sú namerané rozdiely v danom teste štatisticky vý-
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graf 38 intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt testu  
„Plameniak“ podľa vekových skupín (pokus/1 min)
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znamné (α = 0,01) vo všetkých ostatných vekových skupinách v prospech 
dievčat. najväčší rozdiel je v najstaršej skupine 19-ročných (1,78 pokusov) 
čo je 22,6 % a najmenší v najmladšej skupine 14-ročných (0,39 pokusov).

V grafe 39 sú uvedené priemerné výkony obidvoch pohlaví dosiah-
nuté v teste „Tanierový tapping“ v rámci všetkých sledovaných vekových 
skupín. Rozdiely výkonov v sledovanom parametri sú štatisticky významné 
(α = 0,01) v rámci všetkých vekových skupín, tentoraz v prospech chlap-
cov. najväčší rozdiel vo výkone je v najstaršej skupine (1,35 s) čo znamená 
10,7 % v percentuálnom vyjadrení a najmenší v skupine 18-ročných (0,74 s).

 

 

Graf 39 Intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt testu „Tanierový tapping“ 

podľa vekových skupín (25 cyklov/s) 
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graf 39 intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt testu  
„Tanierový tapping“ podľa vekových skupín (25 cyklov/s)

Porovnanie intersexuálnych výkonov v teste „Predklon s dosahovaním“ 
sú uvedené v grafe 40. Štatistickým spracovaním sme zistili, že význam-
né rozdiely (α = 0,01) sa prejavili iba v troch skupinách 15, 16 a 19-ročných 
adolescentov v prospech dievčat. najväčší rozdiel v priemernom výkone bol 
v skupine 19-ročných (4,28 cm) čo percentuálne znamená 29,3 % rozdielu 
a najmenší v skupine najmladších (0,50 cm).

Výsledky priemerných výkonov obidvoch pohlaví v teste „Skok do diaľ-
ky z miesta“ v rámci všetkých vekových skupín sú uvedené v grafe 41. Už 
samotné krivky naznačujú, čo sme potvrdili aj štatistickým spracovaním, 
že rozdiely v rámci všetkých vekových skupín sú štatisticky signifikantné 
(α = 0,01) v prospech súboru chlapcov. najväčší rozdiel v sledovanom pa-
rametri bol v skupine 18-ročných (52,77 cm), čo v percentuálnom vyjad-
rení znamená slušných 25,3 %. najnižší rozdiel sme namerali podobne ako 
v predchádzajúcich testoch v najmladšej skupine (42,28 cm).
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graf 40 intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt testu  
„Predklon s dosahovaním“ podľa vekových skupín (cm)

graf 41 intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt testu  
„Skok do diaľky z miesta“ podľa vekových skupín (cm)
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Graf 41 Intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt testu „Skok do diaľky                       

z miesta“ podľa vekových skupín (cm) 
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V grafe 42 uvádzame intersexuálne porovnanie výkonov v teste „Ručná 
dynamometria“ v rámci sledovaných vekových skupín. Podobne ako pri 
predchádzajúcom teste aj vo faktore statickej sily dominantnej ruky boli 
rozdiely vo výkone štatisticky významné (α = 0,01) vo všetkých vekových 
skupinách v prospech chlapcov. najväčší rozdiel sme zaznamenali v skupi-
ne 19-ročných mužov a žien (19,62 kg), čo v prepočte znamená až 39,06 % 
a najmenší u 15 ročných chlapcov a dievčat (14,8 kg).
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graf 42 intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt testu  
„Ručná dynamometria“ podľa vekových skupín (kg)

intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt testu „Ľah - sed“ podľa 
vekových skupín sú zaznamenané v grafe 43. Aj pri hodnotení tohto faktoru 
sa prejavili štatisticky významné rozdiely (α = 0,01) vo výkone v prospech 
súboru adolescentov. najväčší rozdiel bol tradične v najstaršej vekovej sku-
pine (5,74 cvikov), čo percentuálne znamená 21,5 % výkonu a najmenší 
u najmladších probandov (5,1 cvikov).
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graf 43 intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt testu  
„Ľah - sed“ podľa vekových skupín (počet/30 s)
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V grafe 44 uvádzame porovnanie priemerných výkonov obidvoch pohla-
ví dosiahnuté v teste „Výdrž v zhybe“. Aj v tomto teste boli rozdiely vo výkone 
medzi chlapcami a dievčatami štatisticky významné (α = 0,01) v prospech 
chlapcov vo všetkých vekových skupinách. najväčší rozdiel sme zazname-
nali znova v najstaršej skupine (27,14 s), čo v prepočte u chlapcov zname-
ná až 55,9 % vyšší výkon ako dosiahli dievčatá. najnižší rozdiel bol medzi 
18-ročnými adolescentami (19,2 s).

graf 44 intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt testu  
„Výdrž v zhybe“ podľa vekových skupín (s)

Bežeckú rýchlosť so zmenami smeru sme zisťovali prostredníctvom 
testu „člnkový beh 10 x 5 m“ a intersexuálne rozdiely sú zaznamenané 
v grafe 45. Rozdiely v priemerných výkonoch sa aj tentokrát ukázali šta-
tisticky významné (α = 0,01) v rámci všetkých vekových skupín v prospech 
chlapcov. najväčší rozdiel bol nameraný prekvapivo v najmladšej vekovej 
skupine (3,75 s), čo pri percentuálnom vyjadrení znamená 16,8 %. najmen-
ší rozdiel vo výkone bol taktiež celkom prekvapujúco v najstaršej skupine 
(2,26 s), čo bol zároveň jediný najnižší rozdiel vo výkone v rámci pohlavia 
u najstarších probandov.

Posledným faktorom sledovaným v rámci batérie eURofiT bola bežecká 
vytrvalostná schopnosť zisťovaná prostredníctvom „Viacstupňového vytr-
valostného člnkového behu“. Výsledky intesexuálnej diferenciácie sme zazna-
menali do grafu 46. Tak ako tomu bolo v predchádzajúcich porovnaniach aj 
v tejto položke boli rozdiely vo výkone štatisticky významné (α = 0,01) vo 
všetkých vekových skupinách v prospech súboru chlapcov. najväčší rozdiel 
sme zaznamenali znova v skupine najstarších adolescentov (39,8 úsekov), 
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čo je v prepočte 59,9 %. V tomto prípade ide o najvyšší rozdiel vo výkone 
v sledovaných položkách z intersexuálneho hľadiska. najmenší rozdiel bol 
tradične v skupine 14-ročných probendov (27,03 úsekov).

na základe intersexuálnej diferenciácie výsledkov sledovaných položiek 
v rámci všetkých sledovaných skupín môžeme konštatovať niekoľko zaují-
mavých postrehov:

graf 45 intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt testu  
„Člnkový beh 10 x 5 m“ podľa vekových skupín (s)
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Graf 46 Intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt testu „Viacstupňový 
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graf 46 intersexuálne diferenciácie priemerných hodnôt testu 
„Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh“ podľa vekových skupín  
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– najväčšie rozdiely v priemerných výkonoch sa najčastejšie prejavovali 
v najstaršej skupine 19-ročných mužov a žien

– najmenšie rozdiely v priemerných výkonoch sa najčastejšie prejavovali 
v najmladšej skupine 14-ročných chlapcov a dievčat

– v krajných hodnoteniach (najväčší/najmenší) sa ani raz neobjavili 16 a 17 
a iba raz (ručná dynamometria) 15-roční adolescenti

– z 9 sledovaných položiek dosiahli v siedmich z nich lepší výkon chlapci 
a iba v dvoch (plameniak a predklon s dosahovaním) dievčatá.

3.2  somatický rozvoj, funkčná zdatnosť a pohybová 
výkonnosť stredoškolákov podĽa typu škôl

Deskriptívne charakteristiky telesného vývinu, funkčnej zdatnosti a po-
hybovej výkonnosti stredoškolákov Prešovského samosprávneho kraja 
z hľadiska veku a pohlavia sme podrobne rozpracovali v predchádzajúcej 
kapitole. V tejto časti práce sme sa zaoberali otázkou ako vyzerajú tieto cha-
rakteristiky podľa typu školy, ktorú sledovaní probandi navštevujú.

V telesnej výške chlapcov (tab. 39) boli až na najmladšiu vekovú skupinu 
14-ročných vo všetkých ostatných kategóriách najvyšší chlapci z gymnázií 
(ďalej ako gYM). o celkové prvenstvo ich v spomínanej kategórii pripravi-
li chlapci zo škôl so špeciálnym zameraním (ŠŠ). Zaujímavým zistením bol 
fakt, že chlapci zo stredných odborných škôl (SoŠ) boli najnižší v tých istých 
vekových kategóriách, kde boli najvyšší gymnazisti.

U dievčat je vývinová krivka z pohľadu navštevovanej školy veľmi po-
dobná tej chlapčenskej. najvyššie v obidvoch krajných vekových kategóri-
ách (14 a 19- ročné) sú dievčatá zo ŠŠ a v ostatných dievčatá z gYM. Tak ako 
u chlapcov sú okrem jednej skupiny (19- ročných) najnižšie dievčatá zo SoŠ.

Tento vývinový trend v rámci obidvoch pohlaví môže byť aj odrazom za-
merania jednotlivých typov škôl a požiadaviek kladených na žiakov. Väčšie 
nároky gYM sa odrážajú aj v ich výbere, kde sú uprednostňovaní žiaci men-
tálne vyspelejší, čo v tomto veku môže veľmi úzko korelovať s celkovým 
rozvojom jeho organizmu. Tento predpoklad sme vyjadrili už aj v predchá-
dzajúcej kapitole v súvislosti s charakteristikou výšky najmladších a naj-
starších žiakov. exaktnú podobu nášmu tvrdeniu by však mohlo dať až po-
rovnanie somatických charakteristík s výsledkami štúdia, ale aj v tomto 
prípade by mohli vzniknúť pochybnosti vyplývajúce z nejednotnosti hod-
notenia a klasifikácie na jednotlivých typoch škôl.

Deskripcia hmotnosti žiakov stredných škôl podľa typu navštevovanej 
školy priniesla zložitejšiu štruktúru ako to bolo pri výške (tab. 40). Zatiaľ 
čo 15 a 16- roční chlapci z gYM si pri prvenstve výšky udržali aj prven-
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Tabuľka 39 Telesná výška stredoškolákov podľa veku a typu školy (cm)

vek
typ školy

g soš šš

14 rokov

D
n 31 20 4
x 165,09 163,73 166,88
s 4,96 4,396 2,658

CH
n 22 85 8
x 176,55 176,68 177,35
s 7,94 7,019 8,529

15 rokov

D
n 555 530 583
x 165,56 163,16 165,12
s 6,049 6,722 5,574

CH
n 372 1082 159
x 177,48 174,78 175,74
s 6,809 7,511 7,164

16 rokov

D
n 561 657 632
x 165,94 163,13 165,16
s 6,196 6,503 6,460

CH
n 440 1451 234
x 178,32 176,41 177,80
s 7,145 7,001 6,215

17 rokov

D
n 409 588 732
x 166,16 164,56 165,31
s 6,050 6,790 6,036

CH
n 276 1454 265
x 178,99 177,60 178,46
s 7,223 7,175 6,719

18 rokov

D
n 221 382 685
x 166,59 164,80 165,42
s 6,469 7,292 6,506

CH
n 157 981 245
x 179,28 178,37 179,12
s 6,289 7,011 6,331

19 rokov

D
n 30 191 217
x 163,62 164,29 165,53
s 6,532 6,046 6,118

CH
n 23 316 64
x 179,77 178,50 179,28
s 6,263 7,169 6,475

Spolu

D
n 1807 2368 2853
x 165,90 163,86 165,28
s 6,148 6,741 6,159

CH
n 1290 5369 975
x 178,34 176,89 178,07
s 6,989 7,2763 6,664

legenda: n - počet žiakov, x- aritmetický priemer, s - smerodajná odchýlka
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Tabuľka 40 Telesná hmotnosť stredoškolákov podľa veku a typu školy (kg)

vek
typ školy

g soš šš

14 rokov

D
n 31 20 4
x 56,53 61,80 50,65
s 9,219 15,256 4,304

CH
n 22 85 8
x 62,37 69,70 73,25
s 11,624 13,743 15,379

15 rokov

D
n 556 531 584
x 56,11 56,19 57,66
s 8,537 9,977 9,785

CH
n 372 1062 160
x 67,16 65,60 66,86
s 10,891 11,719 12,694

16 rokov

D
n 561 659 632
x 57,07 57,23 57,75
s 8,191 10,607 9,690

CH
n 440 1437 234
x 68,84 68,73 68,81
s 11,466 11,958 10,409

17 rokov

D
n 409 591 732
x 57,43 58,53 58,87
s 8,6428 11,510 9,785

CH
n 276 1449 264
x 69,69 71,00 71,15
s 9,949 12,254 11,761

18 rokov

D
n 221 380 685
x 57,12 59,40 59,30
s 8,057 11,474 10,100

CH
n 158 985 245
x 72,50 73,27 74,32
s 10,192 12,063 11,60

19 rokov

D
n 30 191 217
x 54,70 59,59 59,13
s 7,493 10,910 8,675

CH
n 23 318 64
x 72,61 74,08 72,64
s 13,534 12,695 10,981

Spolu

D
n 1808 2372 2854
x 56,81 57,90 58,49
s 8,403 10,98 9,778

CH
n 1291 5336 975
x 68,94 69,90 70,80
s 11,022 12,388 11,820

legenda: n - počet žiakov, x- aritmetický priemer, s - smerodajná odchýlka



94

stvo v hmotnosti s narastajúcim vekom dochádza zrejme aj k väčšiemu zá-
ujmu o svoje telo, keďže v starších vekových kategóriách mali ich spolužiaci 
popri najvyššom vzraste zároveň najnižšiu hmotnosť. V troch kategóriách 
boli najťažší chlapci zo ŠŠ (14, 17 a 18-roční) a v najstaršej vekovej skupi-
ne chlapci zo SoŠ. Celkovo najväčšiu hmotnosť dosiahli 18-roční chlapci ŠŠ 
(74,32 kg) a najnižšiu ich 14-roční spolužiaci (50,65 kg).

V skupine gymnazistiek je nepriamy vzťah výšky a hmotnosti ešte vý-
raznejší ako u chlapcov. Dievčatá tohto typu školy až v piatich vekových ka-
tegóriách (okrem najmladšej) dosiahli najnižšiu hmotnosť. Z toho v štyroch 
pri najvyššej výške (okrem 19-ročných). o najväčšiu hmotnosť sa podelili 
dievčatá SoŠ a ŠŠ. Dievčatá zo SoŠ v najmladšej a dvoch najstarších veko-
vých kategóriách a stredoškoláčky zo ŠŠ troch ostatných. Zaujímavosťou je, 
že najvyššiu hmotnosť zo všetkých vekových skupín dosiahla najmladšia 
skupina dievčat zo SoŠ (61,80 kg) zatiaľ čo ich rovesníčky zo ŠŠ hmotnosť 
najnižšiu (50,65 kg).

Výsledky bez delenia na vekové kategórie nám poskytujú ďalší, globál-
nejší pohľad na somatický, funkčný a motorický rozvoj stredoškolákov. 
V skupine chlapcov boli najmladší gymnazisti a najstarší žiaci ŠŠ (tab. 41). 
gymnazisti boli napriek mladšiemu veku najvyšší, ale pri najnižšej hmot-
nosti a BMi. najnižšiu priemernú výšku vykazovali žiaci SoŠ a najvyššiu 
hmotnosť a BMi žiaci ŠŠ. najlepšia reakcia na záťaž meraná prostredníc-
tvom Ruffierovej skúšky bola u chlapcov SoŠ a najhoršia na ŠŠ (tab. 42).

Tabuľka 41 Somatický rozvoj chlapcov podľa typu navštevovanej školy

typ školy x s min max

decimálny 
vek

(roky)

gymnázia 16,68 1,07 14,00 19,64
Stredné odborné školy 17,07 1,20 13,82 19,99

Školy špeciálneho zamerania 17,28 1,19 14,37 19,99

telesná 
výška
(cm)

gymnázia 178,34 6,99 152,00 202,00
Stredné odborné školy 176,89 7,28 140,00 202,00

Školy špeciálneho zamerania 178,07 6,66 158,00 201,00

telesná 
hmotnosť

(kg)

gymnázia 68,94 11,02 40,00 110,00
Stredné odborné školy 69,91 12,42 35,50 148,30

Školy špeciálneho zamerania 70,80 11,82 43,00 132,00

Bmi
(kg.m-2)

gymnázia 21,64 3,01 12,88 35,11
Stredné odborné školy 22,28 3,44 14,38 55,05

Školy špeciálneho zamerania 22,30 3,36 15,15 37,81

legenda: x – priemerná hodnota; s – smerodajná odchýlka; min – minimálna do-
siahnutá hodnota; max – maximálna dosiahnutá hodnota
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Tabuľka 42 funkčný rozvoj chlapcov rozdelených podľa typu navštevo-
vanej školy

typ školy x s min max

decimálny vek
(roky)

gymnázia 16,68 1,07 14,00 19,64
Stredné odborné školy 17,07 1,20 13,82 19,99

Školy špeciálneho zamerania 17,28 1,19 14,37 19,99

ruffierová 
skúška

(index zdatnosti)

gymnázia 10,37 3,87 0,20 24,00
Stredné odborné školy 9,89 4,04 -2,40 25,20

Školy špeciálneho zamerania 10,63 3,97 0,00 25,20

legenda: x – priemerná hodnota; s – smerodajná odchýlka; min – minimálna do-
siahnutá hodnota; max – maximálna dosiahnutá hodnota

Vývinové a somatické parametre dievčat majú identickú podobu ako boli 
vyššie charakterizované somatické parametre chlapcov. Aj v tomto prípa-
de boli v priemere gymnazistky najmladšie, popri tom ale najvyššie a s naj-
nižšou hmotnosťou a koeficientom BMi (tab. 43). najstaršie boli žiačky ŠŠ, 
ktoré vykázali aj najvyššiu hmotnosť. Žiačky SoŠ boli na tom v hmotnosti 
o niečo lepšie ako na ŠŠ, ale pri najnižšom vzraste vykázali najvyšší koefi-
cient BMi. Podobný obraz ako u chlapcov prinieslo aj hodnotenie ich funkč-
nej zdatnosti (tab. 44). najlepšiu reakciu na záťaž mali žiačky SoŠ a najhor-
šiu na ŠŠ.

Tabuľka 43 Somatický rozvoj dievčat rozdelených podľa typu školy

typ školy x s min max

decimálny 
vek

(roky)

gymnázia 16,67 1,08 14,06 19,82
Stredné odborné školy 17,06 1,24 14,21 19,99

Školy špeciálneho zamerania 17,25 1,23 14,91 19,98

telesná 
výška
(cm)

gymnázia 165,90 6,15 145,00 197,00
Stredné odborné školy 163,86 6,74 140,00 189,00

Školy špeciálneho zamerania 165,28 6,16 139,10 198,00

telesná 
hmotnosť

(kg)

gymnázia 56,81 8,40 37,00 105,00
Stredné odborné školy 57,90 10,98 34,40 131,00

Školy špeciálneho zamerania 58,49 9,78 36,80 112,40

Bmi
(kg.m-2)

gymnázia 20,64 2,83 14,17 38,05
Stredné odborné školy 21,52 3,64 14,15 43,27

Školy špeciálneho zamerania 21,39 3,30 14,34 41,11

legenda: x – priemerná hodnota; s – smerodajná odchýlka; min – minimálna do-
siahnutá hodnota; max – maximálna dosiahnutá hodnota
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Pohybová výkonnosť zisťovaná batériou motorických testov eURofiT 
vykázala úzky vzťah k nameraným somatickým údajom. Žiaci gYM, ktorí 
boli síce najmladší, ale pri najvyššej priemernej výške a najmenšej hmotnos-
ti dosiahli z deviatich realizovaných motorických testov (tab. 45) najlep-
šie výsledky v ôsmich (mimo ručnej dynamometrie, kde boli najlepší chlapci 
SoŠ). Z opačného hľadiska dosiahli najslabšie výsledky v troch motorických 
testoch chlapci ŠŠ (tanierový tapping, predklon s dosahovaním, viacstupňový 
člnkový beh) a v piatich boli najslabší žiaci SoŠ.

Ani v hodnotení pohybovej výkonnosti dievčat sa podiel najlepších 
a najhorších výsledkov od tých chlapčenských výrazne nelíšil. gymnazist-
ky dosiahli najlepšie výsledky vo všetkých deviatich motorických testoch 
(tab. 46). Dievčatá zo ŠŠ boli najhoršie v jednom teste (predklon s dosahova-
ním) a až v 8 ostatných motorických testoch boli najslabšie žiačky SoŠ.

Tabuľka 44 funkčný rozvoj dievčat rozdelených podľa typu školy

typ školy x s min max

decimálny vek
(roky)

gymnázia 16,67 1,08 14,06 19,82

Stredné odborné školy 17,06 1,24 14,21 19,99

Školy špeciálneho zamerania 17,25 1,23 14,91 19,98

ruffierová 
skúška

(index zdatnosti)

gymnázia 11,93 4,21 0,00 22,40

Stredné odborné školy 11,74 4,14 -2,80 22,50

Školy špeciálneho zamerania 12,32 3,87 -2,80 22,40

legenda: x – priemerná hodnota; s – smerodajná odchýlka; min – minimálna do-
siahnutá hodnota; max – maximálna dosiahnutá hodnota
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Tabuľka 45 Pohybová výkonnosť chlapcov podľa typu navštevovanej 
školy

typ školy x s min max

plameniak
(počet pokusov)

gymnázia 5,44 4,08 1,00 20,00

Stredné odborné školy 7,05 4,19 1,00 20,00

Školy špeciálneho zamerania 6,43 4,07 1,00 20,00

tanierový  
tapping

(s)

gymnázia 10,70 1,51 7,90 23,00

Stredné odborné školy 11,77 2,60 7,90 31,30

Školy špeciálneho zamerania 11,44 2,07 8,00 21,40

predklon 
s dosahovaním

(cm)

gymnázia 16,72 10,66 -22,00 46,00

Stredné odborné školy 14,01 11,48 -30,00 59,00

Školy špeciálneho zamerania 9,54 8,94 -25,00 52,00

skok do diaľky 
z miesta

(cm)

gymnázia 211,95 26,37 125,00 300,00

Stredné odborné školy 201,67 27,81 110,00 295,00

Školy špeciálneho zamerania 207,91 27,77 110,00 282,00

ručná 
dynamometria

(kg)

gymnázia 45,67 8,57 20,00 96,00

Stredné odborné školy 47,53 8,98 20,00 88,00

Školy špeciálneho zamerania 46,78 8,92 20,00 75,00

Ľah-sed
(počet opakovaní)

gymnázia 30,13 8,38 3,00 65,00

Stredné odborné školy 26,34 7,20 8,00 69,00

Školy špeciálneho zamerania 27,17 6,96 9,00 64,00

vydrž v zhybe 
podhmatom

(s)

gymnázia 49,87 23,78 2,00 133,00

Stredné odborné školy 42,29 22,90 0,51 175,00

Školy špeciálneho zamerania 47,54 22,69 3,00 180,69

člnkový beh 
10x5m

(s)

gymnázia 18,71 1,84 13,90 27,20

Stredné odborné školy 19,85 2,87 14,00 85,30

Školy špeciálneho zamerania 19,54 2,14 14,00 29,50

viacstupňový 
člnkový beh

(počet úsekov)

gymnázia 60,62 25,47 9,00 143,00

Stredné odborné školy 59,93 27,02 5,00 160,00

Školy špeciálneho zamerania 55,54 25,52 5,00 172,00

legenda: x – priemerná hodnota; s – smerodajná odchýlka; min – minimálna do-
siahnutá hodnota; max – maximálna dosiahnutá hodnota
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Tabuľka 46 Pohybová výkonnosť dievčat rozdelených podľa typu školy

typ školy x s min max

plameniak
(počet pokusov)

gymnázia 5,20 4,10 1,00 27,00

Stredné odborné školy 6,17 4,46 1,00 25,00

Školy špeciálneho zamerania 5,75 3,98 1,00 24,00

tanierový  
tapping

(s)

gymnázia 11,71 1,75 7,00 22,00

Stredné odborné školy 13,19 2,74 0,00 32,40

Školy špeciálneho zamerania 12,22 1,91 7,30 21,00

predklon 
s dosahovaním

(cm)

gymnázia 19,36 10,37 -14,00 52,00

Stredné odborné školy 15,33 11,58 -23,00 57,00

Školy špeciálneho zamerania 12,63 12,15 -22,00 53,00

skok do diaľky 
z miesta

(cm)

gymnázia 162,09 21,71 95,00 230,00

Stredné odborné školy 142,61 25,44 75,00 290,00

Školy špeciálneho zamerania 157,93 22,32 80,00 253,00

ručná 
dynamometria

(kg)

gymnázia 29,76 5,64 11,00 57,00

Stredné odborné školy 29,67 7,37 10,00 70,00

Školy špeciálneho zamerania 30,00 5,95 12,00 97,00

Ľah-sed
(počet opakovaní)

gymnázia 25,66 7,70 8,00 54,00

Stredné odborné školy 19,42 5,65 1,00 53,00

Školy špeciálneho zamerania 21,25 4,72 1,00 50,00

vydrž v zhybe 
podhmatom

(s)

gymnázia 29,02 17,84 0,00 98,00

Stredné odborné školy 16,71 15,25 0,00 186,00

Školy špeciálneho zamerania 23,21 16,93 0,00 124,00

člnkový beh 
10x5m

(s)

gymnázia 21,06 2,21 15,00 32,80

Stredné odborné školy 23,07 2,93 14,90 38,30

Školy špeciálneho zamerania 22,03 2,28 14,80 39,00

viacstupňový 
člnkový beh

(počet úsekov)

gymnázia 37,28 17,12 6,00 120,00

Stredné odborné školy 24,60 13,06 0,00 117,00

Školy špeciálneho zamerania 29,13 11,93 2,00 93,00

legenda: x – priemerná hodnota; s – smerodajná odchýlka; min – minimálna do-
siahnutá hodnota; max – maximálna dosiahnutá hodnota
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3.3  somatický rozvoj, funkčná zdatnosť a pohybová 
výkonnosť stredoškolákov z regionálneho hĽadiska

V tejto časti publikácie sme zamerali pozornosť na deskriptívne charak-
teristiky stredoškolákov namerané vo všetkých troch sledovaných oblas-
tiach z pohľadu regionálneho rozloženia škôl zapojených do výskumu. Jed-
ným z najvážnejších dôvodov nášho rozhodnutia bol fakt, že Prešovský 
samosprávny kraj, v rámci ktorého sme realizovali výskum je najväčším 
územnosprávnym regiónom na Slovensku, má najväčší počet obyvateľov 
a čo je najdôležitejšie, charakterizuje ho vysoká sociálna, demografická i ge-
ografická heterogenita. Spomínaný región pozostáva z 13 okresov, ktoré sú 
rozložené na severnej strane východného Slovenska od hraníc s Ukrajinou 
až po západný koniec Vysokotatranského masívu. Do výskumu sa zapojila 
väčšina stredných škôl v rámci všetkých okresov.

Pretože podrobnú charakteristiku a analýzu výsledkov z pohľadu veko-
vých skupín sme uviedli v kapitole 3.1. budeme sa zaoberať ich deskripciou 
globálne, tzn. z pohľadu miesta školy. Aj z tohto dôvodu na úvod analýzy so-
matického rozvoja uvedieme priemerné hodnoty decimálneho veku sledo-
vaných žiakov. Podrobnejšie sú tieto údaje uvedené v tab. 47 – 48.

najstaršia skupina respondentov pochádzala z okresov levoča, Barde-
jov a Stropkov, ktorých decimálny vek bol v rozmedzí 17,24 až 17,12 rokov. 
najmladšiu skupinu tvorili žiaci z okresov Stará Ľubovňa, Svidník a Medzi-
laborce. ich decimálny vek sa pohyboval od 16,67 do 16,93 roka.

V telesnej výške chlapcov (tab. 47) patrili medzi najvyšších žiaci z okre-
sov Humenné, Prešov a Bardejov s výškou od 178,58 do 177,90 cm. na druhej 
strane medzi najmenších patrili žiaci z Kežmarku, Vranova nad Topľou 
a Svidníka, ktorí boli vysokí od 175,33 do 176, 11 cm.

čo sa týka hodnotenia telesnej hmotnosti bola situácia na líderských po-
zíciách skoro rovnaká. najťažší chlapci pochádzali z okresu Humenné, Pre-
šov a Snina. ich hmotnosť sa pohybovala od 70,81 do 70,62 kg. Podobne tomu 
bolo aj v kategóriách s najmenšou hmotnosťou, kde medzi najľahších patri-
li znova žiaci z Kežmarku, Sabinova a Vranova nad Topľou s hmotnosťou od 
66,4 do 68,07 kg.

Pomerové hodnoty predchádzajúcich dvoch veličín by sa eventuálne 
mohli odraziť aj pri popise koeficientu BMi. Tento predpoklad sa aj z dôvo-
du, že ide o skupinové porovnávanie priemerných údajov adolescentov, čo 
v tomto vývinovom období prináša množstvo špecifík a výnimiek, prejavil 
iba čiastočne. najnižší koeficient sme vypočítali u žiakov z okresov Sabinov 
(21,54), Kežmarok (21,60), Stará Ľubovňa a Vranov nad Topľou (22,02). Vo 
väčšine prípadov išlo o okresy, kde mali chlapci najnižšiu hmotnosť, čo sa 
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pri tomto výškovo-hmotnostnom koeficiente ukazuje ako rozhodujúci fak-
tor. najvyšší koeficient BMi dosiahli žiaci v okrese Snina (22,60), Stropkov 
(22,52) a Medzilaborce (22,48). ide o okresy s veľmi nízkym ekonomickým 
potenciálom a navyše s veľkým zastúpením rómskej populácie, čo sa mohlo 
odzrkadliť v nie veľmi racionálnej výžive a životospráve sledovaných žiakov.

Tabuľka 47 Somatický rozvoj chlapcov podľa okresov
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Bardejov
x 17,17 177,90 69,92 22,06
s 1,18 7,24 11,28 3,10

Humenné
x 17,11 178,58 70,81 22,18
s 1,23 6,42 12,34 3,57

Kežmarok
x 17,02 175,33 66,54 21,60
s 1,25 7,47 11,26 3,13

Levoča
x 17,24 176,12 68,45 22,04
s 1,05 7,39 11,79 3,42

Medzilaborce
x 16,93 176,54 70,26 22,48
s 1,42 6,98 15,60 4,50

Poprad
x 16,98 177,24 70,45 22,36
s 1,27 7,31 12,07 3,36

Prešov
x 17,10 178,11 70,78 22,27
s 1,14 7,06 11,76 3,24

Sabinov
x 16,96 176,74 67,66 21,54
s 1,09 7,79 11,39 2,67

Snina
x 17,08 176,55 70,62 22,60
s 1,21 6,41 11,41 3,20

Stará Ľubovňa
x 16,67 176,64 68,84 22,02
s 1,11 6,42 12,41 3,48

Stropkov
x 17,12 176,33 70,14 22,52
s 1,29 5,27 11,90 3,41

Svidník
x 16,91 176,11 68,54 22,06
s 1,10 7,52 12,76 3,64

Vranov nad Topľou
x 16,94 175,46 68,07 22,02
s 1,14 7,45 13,04 3,58

legenda: x – priemerná hodnota; s – smerodajná odchýlka
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Zaujímalo nás, ako sa výsledky somatického rozvoja prejavia pri hodno-
tení funkčnej zdatnosti žiakov (tab. 48). na základe Ruffierovej skúšky sme 
zistili, že najlepšie hodnoty funkčnej zdatnosti s najnižším indexom vyka-
zovali žiaci v okresoch Snina, Kežmarok a Poprad. index zdatnosti sa u nich 
pohyboval v rozpätí 9,31 do 9,51. opakom s najvyšším indexom zdatnos-
ti boli žiaci z okresov Stropkov, levoča a Sabinov. V ich prípade dosahoval 
index zdatnosti údaje od 15,44 do 11,07. Keď si tieto údaje štatisticky po-

Tabuľka 48 funkčná zdatnosť chlapcov podľa okresov

okres decimálny vek ruffierova skúška
(index zdatnosti)

Bardejov
x 17,17 10,47
s 1,18 4,39

Humenné
x 17,11 10,14
s 1,23 3,84

Kežmarok
x 17,02 9,42
s 1,25 4,17

Levoča
x 17,24 12,39
s 1,05 2,80

Medzilaborce
x 16,93 10,89
s 1,42 4,68

Poprad
x 16,98 9,51
s 1,27 4,15

Prešov
x 17,10 9,87
s 1,14 3,85

Sabinov
x 16,96 11,07
s 1,09 4,48

Snina
x 17,08 9,31
s 1,21 3,52

Stará Ľubovňa
x 16,67 10,28
s 1,11 3,75

Stropkov
x 17,12 15,44
s 1,29 4,96

Svidník
x 16,91 9,86
s 1,10 2,91

Vranov nad Topľou
x 16,94 9,90
s 1,14 4,05

legenda: x – priemerná hodnota; s – smerodajná odchýlka
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rovnáme s predchádzajúcimi výsledkami týkajúcimi sa somatického rozvo-
ja žiakov musíme s prekvapením konštatovať, že sme medzi týmito dvomi 
oblasťami nenašli vo väčšine prípadov ani jednu významnú závislosť.

Podobným spôsobom ako sme popisovali somatické a funkčné para-
metre chlapcov z pohľadu sledovaných okresov budeme postupovať aj pri 
deskripcii ich pohybovej výkonnosti, ktorú sme zisťovali prostredníctvom 
medzinárodnej testovej batérie eURofiT.

V teste „Plameniak“ hodnotiacom úroveň statickej rovnováhy v zmysle 
priemerného výkonu jednotlivých vekových skupín dosiahli najlepšie vý-
sledky chlapci z okresov levoča (3,63 pokusov), Sabinov (3,86 pokusov) 
a Svidník (5,52 pokusov). opakom boli výsledky chlapcov z okresov Strop-
kov (7,85 pokusov), Poprad (7, 82 pokusov) a Vranov nad Topľou (7,24 po-
kusov). Rozdiel medzi najlepšími a najhoršími žiakmi bol 4,22 pokusov, čo 
percentuálne znamená rozdiel 116,3 %.

V testovej položke „Tanierový tapping“ hodnotiacej úroveň frekvenčnej 
rýchlosti horných končatín sme najlepší výkon v zmysle dosiahnutej prie-
mernej hodnoty zaznamenali u chlapcov z okresov Medzilaborce (10,62 s), 
Poprad (11,08 s) a Humenné (11,14 s). najslabšie výsledky dosiahli chlapci 
v okresoch Stropkov (15,32 s), Stará Ľubovňa (12,93 s) a Svidník (11,93 s). 
Rozdiel medzi najlepším a najslabším okresom bol 4,7 s, čo v prepočte 
znamená 44,3 %.

V ďalšom z realizovaných testov „Predklon s dosahovaním“, ktorý je odra-
zom kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalstva trupu, sedacích svalov a sva-
lov zadnej strany dolných končatín sme zaznamenali najlepší priemerný 
výkon u chlapcov z okresov Snina (25,23 cm), Svidník (20,74 cm) a Sabinov 
(19,05 cm). na druhej strane spektra boli žiaci z okresov Humenné (8,37 cm), 
Stará Ľubovňa (9,96 cm) a Medzilaborce (10,10 cm). Rozdiel medzi najlep-
ším a najhorším výkonom bol 16, 86 cm, čo je dvojnásobok výkonu najslab-
ších voči najlepším a v percentuálnom vyjadrení znamená 66,8 % výkonu 
najlepších.

V teste „Skok do diaľky z miesta“ reprezentujúcom úroveň explozívnej 
sily dolných končatín sme v rámci sledovaných vekových skupín zistili, že 
najlepší výkon v teste podali chlapci z okresov Snina (216,90 cm), Humenné 
(209,12 cm) a Stará Ľubovňa (207,83 cm). najslabší výkon dosiahli chlapci 
z okresov Vranov nad Topľou (195,40 cm), Stropkov (197,23 cm) a levoča 
(199,44 cm). Rozdiel medzi najlepším a najslabším okresom bol v priemer-
nom výkone 21,5 cm, čo v prepočte znamená 9,9 %

V teste „Ručná dynamometria“ hodnotiacom úroveň silových schopností 
adolescentov sme vzhľadom ku kalendárnemu veku zaznamenali najlepšie 
výkony v okresoch Sabinov (53,39 kg), Stará Ľubovňa ( 50,4 kg) a Barde-
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jov (49,95 kg). najslabšie výkony v danom teste podali žiaci z okresu Snina 
(41,27 kg), Medzilaborce (45,22 kg) a Vranov nad Topľou (45,51 kg). Rozdiel 
medzi najlepším okresom a najslabším bol 12,12 kg, čo znamená v prepoč-
te 22,7 %.

Tabuľka 49 Pohybová výkonnosť chlapcov podľa okresov
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Bardejov
x 6,64 11,36 15,97 206,51 49,95 27,52 48,29 19,65 56,84
s 4,22 2,44 10,98 29,11 9,15 5,93 24,73 2,05 24,02

Humenné
x 6,59 11,14 8,37 209,12 46,95 31,10 41,05 19,28 49,15
s 3,89 2,11 9,62 26,91 8,51 10,70 24,04 1,91 20,45

Kežmarok
x 5,84 11,55 17,45 204,18 46,34 26,58 44,44 19,01 48,36
s 4,06 2,27 11,18 27,53 8,23 7,04 21,83 1,60 16,98

Levoča
x 3,63 11,56 11,56 199,44 48,40 32,60 39,24 20,04 44,99
s 2,79 2,12 11,03 25,59 9,85 13,90 21,57 3,23 27,58

Medzila- 
borce

x 7,16 10,62 10,10 201,41 45,22 27,67 48,92 18,08 47,55
s 4,48 1,63 12,28 28,15 8,31 5,73 24,53 2,11 22,21

Poprad
x 7,82 11,08 14,55 204,98 46,10 26,73 45,38 19,48 61,60
s 4,99 2,40 10,32 28,13 8,75 5,73 23,35 2,82 22,56

Prešov
x 6,84 11,58 14,02 202,75 46,42 25,43 44,25 19,93 72,27
s 3,43 2,21 10,03 26,60 8,27 5,32 21,37 2,65 29,95

Sabinov
x 3,86 11,33 19,05 207,52 53,39 27,20 51,06 20,05 51,14
s 3,73 2,91 8,80 29,70 7,57 4,71 24,08 3,13 22,41

Snina
x 5,96 11,16 25,23 216,90 41,27 28,71 30,13 18,91 53,04
s 3,83 1,21 6,76 24,34 8,16 4,63 19,09 1,49 15,35

Stará 
Ľubovňa

x 6,21 12,93 9,96 207,83 50,40 25,26 46,06 19,10 53,77
s 4,16 2,65 14,18 27,88 8,19 4,26 23,68 3,83 20,31

Stropkov
x 7,85 15,32 0,65 197,23 45,84 21,08 34,00 21,14 44,90
s 4,34 1,52 8,92 22,45 7,47 4,20 21,31 2,04 21,10

Svidník
x 5,52 11,93 20,74 202,82 45,57 25,97 44,74 19,49 70,36
s 4,02 2,43 13,43 29,84 10,61 6,60 23,50 2,56 27,95

Vranov nad 
Topľou

x 7,24 11,91 13,44 195,40 45,51 26,67 44,53 20,05 53,77
s 3,86 2,68 9,49 28,37 7,67 9,51 25,07 2,43 25,65

legenda: x – priemerná hodnota; s – smerodajná odchýlka



104

V ďalšom z absolvovaných testov „Ľah-sed“ sme posudzovali dynamic-
kú a vytrvalostnú silu brušného, bedrovo-chrbtového a stehenného sval-
stva. Porovnaním výsledkov z jednotlivých okresov sme zistili, že najlepšie 
výsledky v tomto teste dosiahli chlapci z okresov levoča (32,6 cvikov), Hu-
menné (31,10 cvikov) a Snina (28,71 cvikov). najslabšie výsledky v danom 
teste dosiahli chlapci v okresoch Stropkov (21,08 cvikov), Stará Ľubovňa 
(25,26 cvikov) a Prešov (25,43 cvikov). Rozdiel medzi najlepším a najhorším 
okresom bol 11,52 cvikov čo znamená percentuálne 35, 3 %.

V teste „Výdrž v zhybe“ posudzujúcom statickú vytrvalostnú silu horných 
končatín sme v zmysle priemerných výkonov jednotlivých vekových skupín 
chlapcov zaznamenali najlepšie výsledky v okresoch Sabinov (51,06 s), Me-
dzilaborce (48,82 s) a Bardejov (48,29 s). najslabší boli chlapci zo Sniny 
(30,13 s), Stropkova (34 s) a levoče ( 39,24 s). Rozdiel medzi najlepším 
a najhorším okresom bol 20,93 s, čo percentuálne znamená 41 %.

V teste „člnkový beh 10 x 5m“,ktorý hovorí o faktore rýchlosti so zme-
nou smeru sme zistili, že najlepšie výsledky dosiahli chlapci z okresov Me-
dzilaborce (18,08 s), Snina (18,91 s) a Kežmarok ( 19,01 s). najpomalší v tejto 
disciplíne boli v okresoch Stropkov (21, 14 s), Sabinov a Vranov nad Topľou 
(20,05 s). V tomto prípade bol rozdiel medzi najlepším a najhorším okresom 
3,06 s, čo predstavuje 16,9 %.

V poslednom teste batérie eURofiT „Viacstupňový vytrvalostný člnkový 
beh“, ktorý hodnotí úroveň vytrvalostných schopností sme zistili, že naj-
lepšími vytrvalcami sú chlapci z okresov Prešov (72,27 úsekov), Svidník 
(70,36 úsekov) a Poprad (61,60 úsekov). najslabšie výsledky v tomto teste 
dosiahli žiaci z okresov Stropkov (44,9 úsekov), levoča (44,99 úsekov) a Me-
dzilaborce (47,55 úsekov). Rozdiel medzi najlepším a najhorším okresom bol 
v tomto prípade 27,37 úsekov čo znamená 37,9 % z výkonu najlepšieho.

V súvislosti s hodnotením pohybovej výkonnosti chlapcov z hľadiska te-
ritoriálneho rozdelenia môžeme uviesť niekoľko zaujímavých informácií:

– okres Stropkov sa pri hodnotení najlepších a najhorších objavil najviac, 
celkovo až 7-krát, ale vždy z negatívneho hľadiska

– najpozitívnejšiu bilanciu v hodnotení výkonnosti chlapcov vykazu-
je okres Sabinov, ktorý bol v 4 prípadoch hodnotenia okresov najlepší 
a v jednom najhorší.

– najmenej sa v tomto hodnotení objavil okres Kežmarok (1-krát pozitív-
ne)

Podobne ako v prípade chlapcov aj u dievčat sa budeme zaoberať des-
kripciou ich výsledkov iba globálne, tzn. z pohľadu miesta školy, alebo inak 
z regionálneho hľadiska. Aj z tohto dôvodu na úvod analýzy somatického 
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rozvoja uvedieme priemerné hodnoty decimálneho veku sledovaných ado-
lescentiek. Podrobnejšie sú tieto údaje uvedené v tab. 50 - 51.

najstaršia skupina respondentiek pochádzala podobne ako u chlapcov 
z okresov levoča, Bardejov a Kežmarok, ktorých decimálny vek bol v roz-
medzí 17,44 až 17,21 rokov. najmladšiu skupinu tvorili žiačky z okresov Me-
dzilaborce, Svidník a Vranov nad Topľou. ich decimálny vek sa pohyboval od 
16,55 do 16,67 roka.

Tabuľka 50 Somatický rozvoj dievčat podľa okresov
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Bardejov
x 17,21 165,33 56,96 20,83
s 1,24 6,97 9,70 3,24

Humenné
x 17,07 165,17 57,45 21,05
s 1,31 6,07 9,68 3,28

Kežmarok
x 17,21 164,97 57,56 21,14
s 1,32 6,46 8,85 3,00

Levoča
x 17,44 165,10 58,47 21,45
s 1,21 6,12 9,08 3,17

Medzilaborce
x 16,55 163,29 56,04 20,95
s 1,40 6,42 10,76 3,80

Poprad
x 17,04 165,45 58,30 21,27
s 1,17 6,47 9,35 3,13

Prešov
x 16,99 165,44 58,67 21,41
s 1,17 6,16 10,66 3,55

Sabinov
x 17,00 164,46 57,91 21,38
s 1,27 6,58 9,18 2,98

Snina
x 17,07 164,11 55,85 20,73
s 1,17 6,14 9,49 3,28

Stará Ľubovňa
x 16,73 165,74 57,25 20,82
s 1,20 5,77 9,45 3,29

Svidník
x 16,63 162,58 56,22 21,26
s 1,00 6,46 9,30 3,22

Vranov nad Topľou
x 16,67 163,17 56,62 21,24
s 1,07 7,29 10,44 3,47

legenda: x – priemerná hodnota; s – smerodajná odchýlka
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Tabuľka 51 funkčná zdatnosť dievčat podľa okresov

okres decimálny vek ruffierova skúška
(index zdatnosti)

Bardejov
x 17,21 12,64
s 1,24 3,63

Humenné
x 17,07 13,02
s 1,31 3,44

Kežmarok
x 17,21 10,96
s 1,32 3,88

Levoča
x 17,44 12,77
s 1,21 3,66

Medzilaborce
x 16,55 12,53
s 1,40 4,19

Poprad
x 17,04 11,09
s 1,17 4,37

Prešov
x 16,99 12,09
s 1,17 4,20

Sabinov
x 17,00 12,43
s 1,27 4,44

Snina
x 17,07 9,53
s 1,17 3,94

Stará Ľubovňa
x 16,73 11,30
s 1,20 3,70

Svidník
x 16,63 11,98
s 1,00 4,20

Vranov nad Topľou
x 16,67 11,55
s 1,07 3,94

legenda: x – priemerná hodnota; s – smerodajná odchýlka

V telesnej výške (tab. 50) patrili medzi najvyššie dievčatá z okresov 
Stará Ľubovňa, Poprad a Prešov s výškou od 165,74 do 165,44 cm. na druhej 
strane medzi najmenšie patrili žiačky zo Svidníka, Vranova nad Topľou 
a Medzilaboriec, ktoré boli vysoké od 162,58 do 163,29 cm.

Pri hodnotení telesnej hmotnosti sme zistili, že najťažšie dievčatá po-
chádzali z okresu Prešov, levoča a Poprad. ich hmotnosť sa pohybovala od 
58,67 do 58,30 kg. Medzi dievčatá s najnižšou hmotnosťou patrili žiačky 
stredných škôl zo Sniny, Medzilaboriec a Svidníka s hmotnosťou od 55,85 do 
56,22 kg. Aj v tomto prípade, podobne ako u chlapcov, sa minimálne dva 
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okresy z telesnej výšky opakujú aj pri hodnotení hmotnosti v obidvoch sle-
dovaných kategóriách. Tento fakt iba potvrdzuje rovnomerný efekt sekulár-
neho trendu, tzn. žiačky sú vyššie i ťažšie, resp. nižšie a s nižšou hmotnosťou.

Aj v tomto prípade sme očakávali, že sa protichodné pomerové hodno-
ty predchádzajúcich dvoch veličín odrazia pri popise koeficientu BMi. naj-
nižší koeficient BMi sme vypočítali u dievčat z okresov Snina (20,73), Stará 
Ľubovňa (20,82) a Bardejov (20,83). V prípade Sniny išlo podobne ako tomu 
bolo u chlapcov, o dievčatá s najnižšou hmotnosťou. najvyšší koeficient do-
siahli žiačky v okrese levoča (21,45), Prešov (21,41) a Sabinov (21,38). Vo 
všetkých okresoch dosiahli dievčatá výrazne lepší koeficient BMi ako chlap-
ci, čo iba potvrdzuje údaj uvedený v kapitole 3.1.

Tak ako u chlapcov aj u dievčat nás zaujímalo, ako sa výsledky somatické-
ho rozvoja prejavia pri hodnotení ich funkčnej zdatnosti (tab. 51). na zákla-
de Ruffierovej skúšky sme zistili, že najnižšie hodnoty a tým pádom najvyš-
šiu zdatnosť vykazovali dievčatá v okresoch Snina, Poprad a Stará Ľubovňa. 
index ich funkčnej zdatnosti sa u nich pohyboval v rozpätí 10,96 do 11,30. 
opakom s najvyšším indexom zdatnosti boli žiačky z okresov Humenné, le-
voča a Bardejov. V ich prípade dosahoval index zdatnosti údaje od 13,02 do 
12,64. Ani v tomto prípade sme pri porovnaní somatického rozvoja a funkč-
nej zdatnosti nenašli ani jednu významnú závislosť.

Pri hodnotení pohybovej výkonnosti v teste „Plameniak“ hodnotiacom 
úroveň statickej rovnováhy v zmysle priemerného výkonu jednotlivých ve-
kových skupín dosiahli najlepšie výsledky dievčatá z tých istých okresov 
ako chlapci - Sabinov (4,43 pokusov), Svidník k (4,64 pokusov) a levoča 
(8,17 pokusov). opakom boli výsledky dievčat z okresov Vranov nad Topľou 
(8,17 pokusov), Kežmarok (7,28 pokusov) a Bardejov (6,06 pokusov). Roz-
diel medzi najlepšími a najhoršími žiačkami bol 3,74 pokusov čo percentuál-
ne znamená rozdiel 84,4 %.

Aj v testovej položke „Tanierový tapping“ hodnotiacej úroveň frekvenč-
nej rýchlosti horných končatín sme podobne ako u chlapcov najlepší výkon 
v zmysle dosiahnutej priemernej hodnoty zaznamenali u dievčat z okresov 
Medzilaborce (11,37 s), Poprad (12,09 s) a Svidník (12,20 s). najslabšie vý-
sledky dosiahli dievčatá v okresoch Stará Ľubovňa (14,29 s), Vranov nad 
Topľou (12,92 s) a levoča (12,86 s). Rozdiel medzi najlepším a najslabším 
okresom bol 2,92 s čo v prepočte znamená 25,7 %.

V ďalšom z realizovaných testov „Predklon s dosahovaním“, ktorý je odra-
zom kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalstva trupu, sedacích svalov a sva-
lov zadnej strany dolných končatín sme zaznamenali najlepší priemerný 
výkon u dievčat z okresov Svidník (27,63 cm), Kežmarok (26,20 cm) a Snina 
(25,37 cm). na druhej strane spektra boli žiačky z okresov levoča (6,22 cm), 
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Tabuľka 52 Pohybová výkonnosť dievčat podľa okresov
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Bardejov
x 6,06 12,48 12,23 154,74 29,98 22,72 27,41 23,44 28,88
s 3,87 2,48 8,58 23,24 5,54 5,07 19,08 2,45 12,84

Humenné
x 6,01 12,31 10,24 155,37 29,70 21,64 21,24 22,29 24,33
s 4,52 1,96 7,78 22,96 4,69 5,38 16,09 2,46 10,50

Kežmarok
x 7,28 12,36 26,20 163,73 29,82 24,23 27,99 20,77 37,60
s 4,80 1,94 9,41 25,11 5,23 9,52 18,79 2,40 12,37

Levoča
x 4,84 12,86 6,22 154,65 30,18 23,83 20,28 21,55 29,90
s 3,34 1,95 14,57 25,22 5,76 9,11 15,31 2,56 21,62

Medzila- 
borce

x 5,17 11,37 12,99 152,40 25,68 24,04 28,70 21,33 23,84
s 4,24 1,88 13,83 23,41 5,04 4,82 20,07 2,39 9,46

Poprad
x 5,97 12,09 13,59 153,96 29,90 21,03 24,36 22,27 33,88
s 4,62 2,57 10,82 27,08 7,69 5,01 19,00 2,98 14,27

Prešov
x 5,34 12,23 15,33 154,52 30,11 20,45 21,13 21,84 28,16
s 3,67 1,96 10,34 22,98 6,61 5,25 16,88 2,50 12,02

Sabinov
x 4,43 12,39 22,23 155,25 33,51 23,74 29,12 22,37 31,07
s 4,31 2,83 8,62 21,94 5,40 6,61 17,48 2,10 11,58

Snina
x 4,98 12,60 25,37 152,79 25,84 22,01 20,51 22,84 30,82
s 3,80 2,90 6,67 23,39 5,91 4,94 16,59 2,26 9,73

Stará 
Ľubovňa

x 5,46 14,29 25,18 157,59 29,73 21,51 22,85 21,41 30,19
s 3,60 3,29 8,25 24,75 5,30 4,48 16,26 2,61 13,21

Svidník
x 4,67 12,20 27,63 151,27 29,00 22,49 26,10 21,92 49,29
s 3,33 2,29 10,55 26,25 8,03 5,72 16,78 2,30 21,83

Vranov nad 
Topľou

x 8,17 12,92 14,30 139,34 27,75 21,29 18,42 23,27 25,90
s 4,95 2,43 9,46 25,67 6,12 7,64 15,03 2,75 10,69

legenda: x – priemerná hodnota; s – smerodajná odchýlka

Humenné (10,24 cm) a Bardejov (12,23 cm). Rozdiel medzi najlepším a naj-
horším výkonom bol 21,41 cm, čo je vyše trojnásobok výkonu najslabších 
voči najlepším a v percentuálnom vyjadrení znamená 77,5 %.

V teste „Skok do diaľky z miesta“ reprezentujúcom úroveň explozívnej 
sily dolných končatín adolescentiek sme v rámci sledovaných vekových 
skupín zistili, že najlepší výkon v teste podali dievčatá z okresov Kežmarok 
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(163,73 cm), Stará Ľubovňa (157,59 cm) a Humenné (155,37 cm). najslabší 
výkon dosiahli dievčatá z okresov Vranov nad Topľou (139,34 cm), Svidník 
(151,27 cm) a Medzilaborce (152, 40 cm). Rozdiel medzi najlepším a najslab-
ším okresom bol v priemernom výkone 24,39 cm, čo v prepočte znamená 
24,39 %.

V teste „Ručná dynamometria“ hodnotiacom úroveň silových schopnos-
tí adolescentiek sme vzhľadom ku kalendárnemu veku zaznamenali naj-
lepšie výkony dievčat v okresoch Sabinov (33,51 kg), levoča (30,18 kg) 
a Prešov (30,11 kg). najslabšie výkony v danom teste podali žiačky podobne 
ako v prípade chlapcov z okresu Medzilaborce (25,68 kg), Snina (25,84 kg), 
a Vranov nad Topľou (27,75 kg). Rozdiel medzi najlepším okresom a najslab-
ším bol 7,83 kg čo znamená v prepočte 23,4 %.

V ďalšom z absolvovaných testov „Ľah-sed“ sme posudzovali dynamickú 
a vytrvalostnú silu brušného, bedrovo-chrbtového a stehenného svalstva. 
Porovnaním výsledkov z jednotlivých okresov sme zistili, že najlepšie vý-
sledky v tomto teste dosiahli dievčatá z okresov Kežmarok (24,23 cvikov), 
Medzilaborce (24,04 cvikov) a levoča (23,83 cvikov). najslabšie výsledky 
v danom teste dosiahli dievčatá v okresoch Prešov (20,45 cvikov), Poprad 
(21,03 cvikov) a Vranov nad Topľou (21,29 cvikov) Rozdiel medzi najlepším 
a najhorším okresom bol 3,78 cviku čo percentuálne znamená 15,6 %.

V teste „Výdrž v zhybe“ posudzujúcom statickú vytrvalostnú silu horných 
končatín sme v zmysle priemerných výkonov jednotlivých vekových skupín 
dievčat zaznamenali najlepšie výsledky v okresoch Sabinov (29,12 s), Kež-
marok (27,99 s) a Bardejov (27,41 s). najslabšie boli dievčatá z Vranova nad 
Topľou (18,42 s), levoče ( 20,28 s) a Sniny (20,51 s), Rozdiel medzi najlepším 
a najhorším okresom bol 10,7 s, čo percentuálne znamená 36,7 %.

V teste „člnkový beh 10 x 5m“, ktorý hovorí o faktore rýchlosti so zme-
nou smeru sme zistili, že najlepšie výsledky dosiahli dievčatá z okresov 
Kežmarok (20,77 s), Medzilaborce (21,33 s) a Stará Ľubovňa (21,41 s). 
najpomalšie v tejto disciplíne boli dievčatá v okresoch Bardejov (23,44 s), 
Vranov nad Topľou (23,27 s) a Snina (22,84 s). V tomto prípade bol rozdiel 
medzi najlepším a najhorším okresom 2,67 s, čo predstavuje 12,9 %.

V poslednom teste batérie eURofiT „Viacstupňový vytrvalostný člnko-
vý beh“, ktorý hodnotí úroveň vytrvalostných schopností sme zistili, že 
najlepšími vytrvalkyňami sú dievčatá z okresov Svidník (49,29 úsekov), 
Kežmarok (37,60 úsekov) a Poprad (33,88 úsekov). najslabšie výsledky 
v tomto teste dosiahli žiačky z okresov Medzilaborce (23,84 úsekov). Hu-
menné (24,33 úsekov) a Vranov nad Topľou (25,90 úsekov). Rozdiel medzi 
najlepším a najhorším okresom bol v tomto prípade 25,45 úsekov, čo zname-
ná 51,6 % z výkonu najlepšieho.
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V súvislosti s hodnotením pohybovej výkonnosti dievčat z hľadiska teri-
toriálneho rozdelenia môžeme uviesť niekoľko zaujímavých informácií:

– v prípade dievčat sa pri hodnotení najlepších a najhorších objavil najviac, 
celkovo až 8-krát okres Vranov nad Topľou, ale vždy z negatívneho hľa-
diska

– najpozitívnejšiu bilanciu v hodnotení výkonnosti dievčat vykazuje okres 
Kežmarok, ktorý bol v 6 prípadoch hodnotenia okresov najlepší a v jed-
nom najhorší.

– najmenej sa v tomto hodnotení objavil okres Prešov (1-krát pozitívne 
a 1-krát negatívne)

3.4  somatický rozvoj, funkčná zdatnosť  
a pohybová výkonnosť stredoškolákov  
z pohĽadu spoločenských zmien

Zaujímavé údaje týkajúce sa somatického rozvoja, funkčnej zdatnosti a mo-
torickej výkonnosti nami sledovaných stredoškolákov by mohlo poskytnúť 
ich porovnanie s výsledkami výskumov uskutočnených rovnakou metodi-
kou na podobnej vzorke v minulosti. napriek tomu, že manuál batérie testov 
eurofit (European Test of Physical Fitness) sa dožíva svojho 30-teho výročia 
a metodické pokyny na jeho realizáciu prijaté Výborom pre rozvoj športu 
Rady európy boli jednotné, je veľmi málo prác, ktoré by ich dodržali dôklad-
ne a do výskumu zahrnuli aj dostatočný počet probandov. Buď išlo o práce, 
ktoré nepoužili celú batériu testov, resp. niektoré z nich si modifikovali 
podľa svojich potrieb, alebo výskum realizovali na iných vekových skupi-
nách, resp. išlo o malé výskumné vzorky, ktoré boli realizované v súvislosti 
s doktorandskými, či magisterskými prácami. Keď už boli výskumy realizo-
vané v súlade s metodickými pokynmi väčšinou išlo o práce zahraničných 
autorov, kde by regionálne hľadisko a odlišné spoločenské podmienky 
mohli spôsobiť pri porovnaní s našimi výsledkami výrazné odchýlky. Preto 
sme sa zamerali iba na porovnanie nami získaných výsledkov s výsledka-
mi výskumov uskutočnených u nás autormi Moravec (1990), Belej (1996), 
Moravec, Kampmiller, Sedláček a kol. (1996) označeným v našej práci ako 
eURofiT (1996) a Šimonek, lacko (2000).

Pri porovnaní telesnej výšky (graf 47) môžeme konštatovať, že seku-
lárny trend, výsledkom ktorého sú s odstupom rokov vyššie kvantitatív-
ne somatické ukazovatele sa prejavil v prvých štyroch vekových skupinách. 
najviac v najmladšej vekovej skupine 14-ročných chlapcov čo pri porovna-
ní s celoštátnym testovaním Moravec (1990) robí rozdiel až neuveriteľných 
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10,52 kg. Keďže toto meranie patrí k najjednoduchším a všetky školy použi-
li ten istý druh pásmového výškového meradla a navyše medzi jednotlivý-
mi regiónmi bola najvyššia odchýlka 3 cm nevieme si dôvod tohto rozdie-
lu dostatočne vysvetliť. Výnimkou sekulárneho trendu sú 18-roční chlapci, 
kde boli namerané vyššie hodnoty v roku 1990 a 19-roční muži, ktorých 
prevýšili adolescenti zo súboru eURofiT (1996).

To čo sa nepreukázalo v telesnej výške je úplne evidentné v telesnej 
hmotnosti (graf 48). naši adolescenti dosiahli vo všetkých vekových sku-
pinách najväčšiu hmotnosť. opäť, podobne ako pri výške je najväčší rozdiel 

graf 47 Telesná výška – chlapci (cm)

  

 

Graf  47 Telesná výška – chlapci (cm) 
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graf 48 Telesná hmotnosť – chlapci (kg)

 

 

Graf  48 Telesná hmotnosť – chlapci (kg) 
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medzi súbormi v skupine najmladších chlapcov. čo pri porovnaní s celoštát-
nym testovaním Moravec (1990) robí rozdiel 15,34 kg. Aj v tomto prípade 
platí to isté konštatovanie aké sme uviedli v súvislosti s rozdielom v teles-
nej výške.

Pravým opakom obidvoch predchádzajúcich porovnaní sú výsledky 
funkčnej zdatnosti merané prostredníctvom Ruffierovej skúšky (graf 49). 
Žiaľ, porovnať naše výsledky sme mohli z dôvodu dostupnosti reprezen-
tatívnych údajov iba s výsledkami celoštátneho merania Moravec (1990). 
Zistili sme, že v prvých troch vekových skupinách dosiahli lepšie výsledky 
chlapci meraní v minulosti, ale v starších vekových kategóriách sú na tom 
lepšie súčasní adolescenti. Tento výsledok by mohol znamenať aj fakt, že 
s vekom narastá záujem chlapcov o svoju zdatnosť, čo by sme exaktne mohli 
potvrdiť napr. výsledkami o ich pohybovej aktivite, ktoré sme ale na celom 
súbore nerealizovali a tak zostávame iba v rovine dohadu.

graf 49 Ruffierova skúška – chlapci (index zdatnosti)

 

 

Graf  49 Ruffierova skúška – chlapci (index zdatnosti) 

 

 

Graf  50 Plameniak – chlapci (pokus/1 min) 

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

14 15 16 17 18 19

Moravec (1990) APVV (2011) Lineárny (APVV (2011))

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

14 15 16 17 18 19

Eurofit (1996) Belej (1996) Šim‐Lac (2000)

APVV (2011) Lineárny (APVV (2011))

Zaujímalo nás, či sa vyššie kvantitatívne ukazovatele telesného vývinu 
odrazia aj vo výsledkoch motorickej výkonnosti, resp. v ktorých jej polož-
kách. Porovnanie výsledkov prvého testu – Plameniak – naznačuje, že by to 
tak mohlo byť (graf 50). naši probandi dosiahli vo všetkých vekových sku-
pinách najlepšie výsledky. najväčší rozdiel bol u 16- ročných žiakov medzi 
našim súborom a súborom eURofiT (1996) – 5,14 pokusov a medzi tými is-
tými súbormi v najmladšej vekovej skupine (4,85 pokusov). V tejto vekovej 
skupine dosiahli v porovnaní s celonárodným testovaním eURofiT (1996) 
lepšie výsledky aj všetky ostatné výskumné súbory.
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opačný pohľad prinieslo porovnanie výsledkov v predklone s dosahova-
ním v sede (graf 51). V tomto teste boli nami testovaní stredoškoláci naj-
horší vo všetkých vekových skupinách. najlepšie výsledky dosiahli chlap-
ci zo súboru eURofiT (1996), resp. v najmladšej vekovej skupine kde boli 
údaje ostatných troch súborov veľmi homogénne, chlapci zo súboru Šimo-
nek – lacko (2000).

graf 50 Plameniak – chlapci (pokus/1 min)

 

 

Graf  49 Ruffierova skúška – chlapci (index zdatnosti) 

 

 

Graf  50 Plameniak – chlapci (pokus/1 min) 

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

14 15 16 17 18 19

Moravec (1990) APVV (2011) Lineárny (APVV (2011))

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

14 15 16 17 18 19

Eurofit (1996) Belej (1996) Šim‐Lac (2000)

APVV (2011) Lineárny (APVV (2011))

graf 51 Predklon s dosahovaním v sede (cm)
 

Graf  51 Predklon s dosahovaním v sede (cm) 
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Podobné konštatovanie platí aj pri porovnaní výsledkov v skoku do diaľ-
ky z miesta (graf 52). Vo väčšine vekových skupín boli najlepší chlapci z naj-
staršie meraného súboru Moravec (1990) a najhoršie výsledky dosiahli sú-
časní chlapci z APVV (2011) okrem najmladšej vekovej skupiny kde boli 



114

najslabší chlapci súboru Šimonek - lacko (2000). Tento záver by mohol pou-
kazovať na znižujúcu sa úroveň silových schopností súčasnej mužskej popu-
lácie v kontexte so zmenenými spoločenskými podmienkami.

Rovnaký pohľad sa nám naskytne aj pri porovnaní výsledkov ručnej dy-
namometrie (graf 53). Tu máme síce z dôvodu vysokých finančných nákla-
dov na zabezpečenie potrebného počtu dynamometrov obmedzenú mož-
nosť zovšeobecnenia, ale aj v porovnaní tých troch dostupných súborov sú 
naši žiaci na tom najhoršie.

graf 52 Skok do diaľky z miesta (cm)

 

 

Graf  52 Skok do diaľky z miesta (cm) 

 

 

Graf  53 Ručná dynamometria – chlapci (kg) 
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graf 53 Ručná dynamometria – chlapci (kg)

 

 

Graf  52 Skok do diaľky z miesta (cm) 

 

 

Graf  53 Ručná dynamometria – chlapci (kg) 
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Ten istý trend v znižovaní pohybovej výkonnosti nám prináša porovna-
nie výsledkov v teste Ľah – sed (graf 54). Aj v tomto prípade dosiahli nami 
testovaní adolescenti najslabšie výsledky okrem 14-ročných chlapcov, kde 
sú najhorší v súbore Šimonek – lacko (2000).

graf 54 Ľah-sed – chlapci (počet/30 s)

 

Graf 54 Ľah-sed – chlapci (počet/30 s) 

 

Graf 55 Výdrž v zhybe – chlapci (s) 
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V ďalšom motorickom teste zameranom na diagnostiku silových schop-
ností – Výdrž v zhybe podhmatom – sa závery o znižujúcej sa výkonnosti sú-
časnej populácie nepotvrdili (graf 55). naši chlapci dosiahli v tomto teste 
vo všetkých vekových skupinách v rámci štyroch porovnávaných súborov 
najlepšie výsledky. najväčší rozdiel sme zaznamenali v skupine najmladších 
chlapcov (19,77 s) a najmenší u ich 17-ročných spolužiakov (0,99 s).

graf 55 Výdrž v zhybe – chlapci (s)

 

Graf 54 Ľah-sed – chlapci (počet/30 s) 
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frekvenčnú rýchlosť rúk prezentuje testovanie s využitím motorického 
testu Tanierový tapping. V tomto prípade je negatívny trend v úrovni danej 
schopnosti už evidentný vo všetkých vekových skupinách (graf 56). najviac 
2,29 s v skupine 19-ročných mužov. najlepšie výkony dosiahli chlapci súbo-
ru eURofiT (1996).

graf 56 Tanierový tapping – chlapci (25 cyklov/s)
 

Graf 56 Tanierový tapping – chlapci (25 cyklov/s)  

 

 

Graf 57 Člnkový beh 10 x 5 m – chlapci (s) 
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graf 57 člnkový beh 10 x 5 m – chlapci (s)

 

Graf 56 Tanierový tapping – chlapci (25 cyklov/s)  

 

 

Graf 57 Člnkový beh 10 x 5 m – chlapci (s) 
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nasledovalo porovnanie výsledkov bežeckej rýchlosti ktorá bola zisťo-
vaná prostredníctvom člnkového behu 10 x 5 m (graf 57). Aj v tomto teste 
sme zaznamenali nižšiu výkonnosť súčasnej populácie s výnimkou naj-
mladšej vekovej skupiny. Tu nami testovaní 14-roční chlapci totiž dosiahli 
najlepšie výsledky v porovnaní so všetkými ostatnými súbormi.



117

Posledným testom systému eURofiT bol vytrvalostný člnkový beh na 
20 m. očakávali sme, že všeobecne sa prejavujúci negatívny trend v úrov-
ni pohybových schopností súčasnej populácie sa potvrdí práve v tomto 
teste. naše predpoklady sa aj v tomto prípade stali faktom v plnom rozsahu 
(graf 58). nami sledovaní žiaci boli v bežeckej vytrvalostnej schopnosti naj-
horší vo všetkých vekových skupinách. najväčší rozdiel (15,68 úsekov) sme 
zaznamenali v skupine 17- ročných a najmenší (4,67 úsekov) v skupine naj-
mladších 14-ročných chlapcov.

V závere porovnania výsledkov chlapcov nášho súboru s výsledkami sú-
borov ich rovesníkov meraných v minulosti môžeme konštatovať, že:

– v kvantitatívnych ukazovateľoch telesného vývinu sa prejavil efekt se-
kulárneho trendu

– vo funkčnej zdatnosti sme zaznamenali v minulosti lepšie výsledky 
v mladších vekových skupinách a v súčasnosti u starších adolescentov

– v hodnotení úrovne motorickej výkonnosti sa okrem statickej rovnová-
hy prejavil negatívny trend u súčasnej populácie chlapcov vo všetkých 
ostatných schopnostiach.

graf 58 Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m – chlapci  
(počet úsekov)

 

 

Graf 58 Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m – chlapci (počet úsekov) 
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Pri hodnotení kvantitatívnych rastových ukazovateľov dievčat musíme 
hneď pri ich výške konštatovať, že sekulárny trend prejavujúci sa pri výške 
chlapcov sa v ich prípade nepreukázal. naopak nami sledované dievčatá sú 
v rámci porovnávaných súborov najmenšie vo všetkých vekových skupinách 
okrem skupiny najmladších (graf 59). najväčší rozdiel sme zaznamenali pri 
porovnaní s dievčatami zo súboru eURofiT (1996), kde napr. 17-ročné diev-
čatá boli vyššie o 3,25 cm a 19-ročné ženy až o 3,34 cm.

 

Graf 59 Telesná výška – dievčatá (cm) 
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graf 59 Telesná výška – dievčatá (cm)

To, čo sa nepreukázalo v telesnej výške je podobne ako u chlapcov evi-
dentné pri hodnotení ich telesnej hmotnosti (graf 60). Sledované súbory 
dievčat dosiahli vo všetkých vekových skupinách najvyššiu hmotnosť. naj-
väčší rozdiel sme zaznamenali v najmladšej vekovej skupine, čo platí pre 
všetky porovnávané súbory. Pri porovnaní našich výsledkov napr. s ce-

 

Graf 60 Telesná hmotnosť – dievčatá (kg) 

 

 

Graf 61 Ruffierova skúška – dievčatá (index zdatnosti) 

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

14 15 16 17 18 19

Moravec (1990) Eurofit (1996) Belej (1996)

Šim‐Lac (2000) APVV (2011) Lineárny (APVV (2011))

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

14 15 16 17 18 19

Moravec (1990) APVV (2011) Lineárny (APVV (2011))

graf 60 Telesná hmotnosť – dievčatá (kg)
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loštátnym testovaním Moravec (1990) je rozdiel v tejto vekovej skupine až 
7,31 kg. Závery z porovnania týchto dvoch rastových ukazovateľov dievčat 
naznačujú výrazný posun súčasnej populácie k obezite, ktorá patrí medzi 
rizikové faktory zdravia a nie sú teda primárne veľmi pozitívnou správou 
pre dosiahnutie vyššej kvality života v neskoršom veku. A to je varovanie, 
ktoré by z pohľadu reprezentatívnosti súboru nemalo nechať pokojných 
najmä politikov a štátnych úradníkov. Stále totiž platí, že prevencia je efek-
tívnejšia a lacnejšia ako kuratíva.

Prekvapilo nás, že táto somatická disharmónia sa neodrazila vo výsled-
koch funkčnej zdatnosti. Podobne ako u chlapcov aj v prípade dievčat máme 
na porovnanie k dispozícii iba reprezentatívne výsledky celoštátneho me-
rania Moravec (1990). Z grafu 61 môžeme vidieť, že naše dievčatá dosiah-
li lepšie výsledky v prvých štyroch porovnávaných rokoch a horšie boli iba 
18-ročné adolescentky.

 

Graf 60 Telesná hmotnosť – dievčatá (kg) 

 

 

Graf 61 Ruffierova skúška – dievčatá (index zdatnosti) 
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graf 61 Ruffierova skúška – dievčatá (index zdatnosti)

Bolo zaujímavé sledovať ako sa tento výškovo-hmotnostný nepomer 
prejaví vo výsledkoch motorickej výkonnosti, resp. v ktorých jej položkách. 
Už pri prvom motorickom teste zameranom na hodnotenie statickej rovno-
váhovej schopnosti sme zistili, že nižšia výška a vyššia hmotnosť, ako sa 
dalo aj očakávať, nie je pre túto pohybovú schopnosť negatívnym determi-
nantom. (graf 62). naše adolescentky dosiahli vo všetkých vekových skupi-
nách najlepšie výsledky v rámci porovnávaných súborov okrem najmlad-
ších dievčat zo súboru Belej (1996) ktoré boli o 1,03 pokusu lepšie. najväčší 
rozdiel v prospech nášho súboru bol u 17-ročných dievčat a rovnako starých 
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dievčat zo súboru eURofiT (1996) – 7,08 pokusov. najmenší v spomínanej 
skupine najmladších, tentoraz však v neprospech našich dievčat.

opačná situácia je pri porovnaní výsledkov v predklone s dosahovaním 
v sede (graf 63). V tomto teste boli nami testovaní stredoškoláci najhorší vo 
všetkých vekových skupinách. najlepšie výsledky dosiahli dievčatá zo sú-
boru eURofiT (1996). najväčší rozdiel bol v skupine 15-ročných (13,72 cm) 
a najmenší medzi našim súborom a súborom Šimonek – lacko (2000) v sku-
pine najmladších dievčat (3 cm).

 

 

Graf 62 Plameniak – dievčatá  (pokus/1 min) 
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graf 62 Plameniak – dievčatá (pokus/1 min)

 

Graf 63  Predklon s dosahovaním v sede – dievčatá (cm) 

 

 

Graf 64 Skok do diaľky z miesta – dievčatá (cm) 
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graf 63 Predklon s dosahovaním v sede – dievčatá (cm)
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Podobné konštatovanie platí aj pri porovnaní výsledkov v skoku do diaľ-
ky z miesta (graf 64). Vo všetkých vekových skupinách boli najlepšie dievčatá 
z najstaršie meraného súboru Moravec (1990) a najhoršie výsledky dosiahli 
súčasné dievčatá z APVV (2011). najväčší rozdiel sme zaznamenali u 18-roč-
ných dievčat (28,92 cm) a najmenší v skupine najmladších adolescentiek.

 

Graf 63  Predklon s dosahovaním v sede – dievčatá (cm) 

 

 

Graf 64 Skok do diaľky z miesta – dievčatá (cm) 
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graf 64 Skok do diaľky z miesta – dievčatá (cm)

nič na negatívnom hodnotení súčasnej dievčenskej populácie nezmeni-
lo ani testovanie statickej sily dominantnej ruky (graf 65). Tu sme síce z dô-
vodu vysokých ekonomických nákladov na zakúpenie dynamometrov mali 
obmedzenú možnosť porovnávať, ale aj z troch dostupných reprezentatív-

 

 

Graf 65 Ručná dynamometria – dievčatá (kg) 

 

 

Graf 66 Ľah – sed – dievčatá (počet/30 s) 
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graf 65 Ručná dynamometria – dievčatá (kg)
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nych súborov dosiahli súčasné dievčatá v tomto teste najhoršie výsledky zo 
všetkých vekových skupín. Tentoraz bol najväčší rozdiel v skupine najmlad-
ších dievčat, kde naše žiačky zaostali za výkonom svojich krajaniek spred 
20-tych rokov zo súboru Belej (1996) vyše 7 kg a najmenší v skupine 17-roč-
ných (1, 94 kg).

Ten istý trend v znižovaní pohybovej výkonnosti nám prináša porovna-
nie výsledkov v teste Ľah – sed (graf 66). Aj v tomto prípade dosiahli nami 
testované adolescentky najslabšie výsledky okrem 14-ročných dievčat, kde 
sú najhoršie dievčatá zo súboru Šimonek – lacko (2000). V tejto skupine 
sme zaznamenali aj najmenší rozdiel (0,73 pokusov) zatiaľ čo najväčší roz-
diel bol u najstarších žien (4,21 pokusov).

 

 

Graf 65 Ručná dynamometria – dievčatá (kg) 

 

 

Graf 66 Ľah – sed – dievčatá (počet/30 s) 
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graf 66 Ľah – sed – dievčatá (počet/30 s)

V ďalšom motorickom teste zameranom na diagnostiku silových schop-
ností – Výdrž v zhybe podhmatom – sa závery o znižujúcej sa výkonnosti 
súčasnej populácie podobne ako pri statickej rovnováhe nepotvrdili v plnej 
miere (graf 67). naše dievčatá dosiahli v tomto teste vo väčšine vekových 
skupín v rámci štyroch porovnávaných súborov najlepšie výsledky. Veľmi 
málo zaostali iba v skupine 17 a 19-ročných adolescentiek (0,11 s, resp. 
0,75 s). najväčší rozdiel sme zaznamenali v skupine najmladších dievčat, 
kde naše žiačky boli lepšie od súboru Belej (1996) o 14,94 s.



123

graf 67 Výdrž v zhybe – dievčatá (s)

graf 68 Tanerový tapping – dievčatá (25 cyklov/s)

 

 

Graf 67 Výdrž v zhybe – dievčatá (s) 

 

 

Graf 68 Tanerový tapping – dievčatá (25 cyklov/s) 
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Graf 67 Výdrž v zhybe – dievčatá (s) 

 

 

Graf 68 Tanerový tapping – dievčatá (25 cyklov/s) 
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frekvenčnú rýchlosť rúk prezentuje testovanie s využitím motorického 
testu Tanierový tapping. V tomto prípade je negatívny trend v úrovni danej 
schopnosti už evidentný vo všetkých vekových skupinách (graf 68). najviac 
2,88 s v skupine 19-ročných žien. najlepšie výkony v tomto teste dosiahli 
podobne ako chlapci adolescentky zo súboru eURofiT (1996).
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graf 69 člnkový beh 10x5 m – dievčatá (s)

graf 70 Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m – dievčatá  
(počet úsekov)

 

 

Graf 69 Člnkový beh 10x5 m – dievčatá (s) 
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V hodnotení pohybovej výkonnosti nasledovalo porovnanie výsledkov 
bežeckej rýchlosti ktorá bola zisťovaná prostredníctvom člnkového behu 
10 x 5 m (graf 69). Aj v tomto teste sme zaznamenali nižšiu výkonnosť sú-
časnej populácie s výnimkou najmladšej vekovej skupiny. Tu od našich diev-
čat boli horšie iba dievčatá zo súboru Šimonek – lacko (2000).

 

 

Graf 70 Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m – dievčatá (počet úsekov) 
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Posledným testom systému eURofiT bol vytrvalostný člnkový beh na 
20 m. Podobne ako u chlapcov sme očakávali, že všeobecne prejavujúci sa 
negatívny trend v úrovni pohybových schopností súčasnej populácie s mi-
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nulými generáciami sa možno najviac potvrdí práve v tomto teste. naše 
predpoklady sa aj v tomto prípade potvrdili v celej šírke (graf 70). nami sle-
dované žiačky boli v bežeckej vytrvalostnej schopnosti najhoršie vo všet-
kých vekových skupinách. najväčší rozdiel (9,06 úsekov) sme zaznamena-
li v skupine 19-ročných a najmenší (5,53 úsekov) v skupine najmladších 
14-ročných dievčat. Aj v tomto prípade, podobne ako aj v predchádzajúcich 
testoch boli najlepšie dievčatá zo súboru eURofiT (1996).

V závere porovnania výsledkov dievčat nášho súboru s výsledkami sú-
borov ich rovesníčok meraných v minulosti môžeme konštatovať že:

– v kvantitatívnych ukazovateľoch telesného vývinu sa efekt sekulárneho 
trendu prejavil iba v prípade hmotnosti

– vo funkčnej zdatnosti sme vo väčšine vekových skupín zaznamenali lep-
šie výsledky súčasnej populácie

– v hodnotení úrovne motorickej výkonnosti sa okrem statickej rovno-
váhy a statickej vytrvalostnej sily horných končatín prejavil negatívny 
trend súčasnej populácie dievčat vo všetkých ostatných schopnostiach.
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4  
závery

cieľom výskumu bolo na základe analýzy výsledkov predchádzajúcich vý-
skumov a vlastného výskumu prispieť k rozšíreniu poznatkov o telesnom, 
funkčnom rozvoji a pohybovej výkonnosti stredoškolákov Prešovského sa-
mosprávneho kraja.

Do výskumu sa zapojilo 65 stredných škôl v pôsobnosti Prešovského sa-
mosprávneho kraja (ďalej ako psk) z celkového počtu 79, čo je 82,3 %. 
testovaných bolo spolu 14 717 stredoškolákov.

Súbor adolescentov tvorilo 7671 chlapcov a 7046 dievčat, ktorých sme 
na základe priemerného decimálneho veku 14 až 19 ročných rozdelili do 
6-tych skupín.

Somatický rozvoj adolescentov sa vyznačuje podobne ako v prípade 
staršieho školského veku charakteristickým pohlavným dimorfizmom. ná-
rast telesnej výšky a hmotnosti vo veku 15 ž 18 rokov má lineárny charak-
ter u obidvoch pohlaví. Z intersexuálneho hľadiska majú trendové spojnice 
podobu viac-menej dvoch rovnobežných kriviek, pričom chlapci dosahujú 
v obidvoch kvantitatívnych ukazovateľoch telesného vývinu signifikant-
ne vyššie hodnoty ako dievčatá. odchýlky sme zaznamenali iba v skupi-
nách akcelerovaných (14-ročných) resp. vývinovo zaostávajúcich (19-roč-
ných) stredoškolákov, kde dosahujú vyšších hodnôt mladšie vekové skupiny. 
V prípade BMi je tendencia trendových kriviek roztvárať sa úmerne k na-
rastajúcemu veku.

Pri hodnotení funkčnej zdatnosti sme zistili, že pohlavné diferenciácie 
pretrvávajú, pričom z pohľadu veku je u dievčat nárast približne lineárny, 
zatiaľ čo u chlapcov má skôr podobu sínusoidy.

Pri hodnotení pohybovej výkonnosti môžeme u chlapcov vysloviť 
všeobecné konštatovanie, že s narastajúcim vekom dosahujú adolescen-
ti v motorických testoch lepšie výsledky. Samozrejme s množstvom výni-
miek. Zatiaľ čo napr. v ručnej dynamometrii toto konštatovanie platí v plnej 
miere, iný obraz ponúka diagram výsledkov výdrž v zhybe, ľah-sed resp. 
predklon v sede s dosahovaním, kde dochádza skôr k poklesu výkonnos-
ti. Ale aj v tomto prípade sú odchýlky výrazné najmä u krajných vekových 
skupín, tak ako sme to konštatovali pri analýze somatického vývinu, čo má 
zrejme veľmi veľký súvis.

U dievčat je tých výnimiek na zovšeobecnenie viac. Tu už v plnej miere 
neplatí, že s vekom rastie aj ich výkonnosť. Veľmi nepravidelnú krivku má 
výkonnosť v testoch: výdrž v zhybe, člnkový beh 10 x 5 m, skok do diaľky 
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z miesta. Klasickú parabolu ponúkajú výsledky v testoch ľah – sed a člnko-
vý vytrvalostný beh na 20 m. A podobne ako u chlapcov dochádza v teste 
predklon s dosahovaním v sede skôr k poklesu výkonnosti. Ale v prípade 
výraznejších odchýlok ide podobne ako u chlapcov o krajné vekové skupiny.

na základe intersexuálnej diferenciácie výsledkov sledovaných 
položiek v rámci všetkých sledovaných vekových skupín môžeme konštato-
vať niekoľko zaujímavých postrehov:

– najväčšie rozdiely v priemerných výkonoch sa najčastejšie prejavovali 
v najstaršej skupine 19-ročných mužov a žien,

– najmenšie rozdiely v priemerných výkonoch sa najčastejšie prejavovali 
v najmladšej skupine 14-ročných chlapcov a dievčat,

– v krajných hodnoteniach (najväčší/najmenší rozdiel) sa ani raz neobjavi-
li 16 a 17 a iba raz 15-roční adolescenti (ručná dynamometria),

– z 9 sledovaných položiek dosiahli v siedmych z nich lepší výkon chlapci 
a iba v dvoch (plameniak a predklon s dosahovaním) dievčatá.

Pri hodnotení somatického vývinu adolescentov z hľadiska rozdielneho 
typu škôl sme zistili, že:

– najvyššiu telesnú výšku v priemere bez ohľadu na ročník štúdia dosiahli 
gymnazisti a najnižšiu žiaci SoŠ,

– v hmotnosti boli najťažší žiaci škôl špeciálneho zamerania a najľahší 
gymnazisti,

– toto isté poradie sa zachovalo aj pri hodnotení BMi s tým, že u dievčat 
mali najvyššie BMi žiačky SoŠ.

Z hľadiska funkčnej zdatnosti u obidvoch pohlaví dosiahli najlepšie vý-
sledky žiaci SoŠ a najhorší boli na školách špeciálneho zmerania.

Pohybová výkonnosť vykázala úzky vzťah k nameraným somatickým 
údajom. Žiaci gYM boli síce najmladší, ale pri najvyššej priemernej výške 
a najmenšej hmotnosti dosiahli z deviatich realizovaných motorických tes-
tov najlepšie výsledky v ôsmich. najslabšie výsledky v troch motorických 
testoch dosiahli chlapci ŠŠ a v piatich boli najslabší žiaci SoŠ.

V hodnotení pohybovej výkonnosti dievčat sa podiel najlepších a najhor-
ších výsledkov od tých chlapčenských výrazne nelíšil. gymnazistky dosiahli 
najlepšie výsledky vo všetkých deviatich motorických testoch. Dievčatá zo 
ŠŠ boli najhoršie v jednom teste a až v 8 motorických testoch boli najslabšie 
žiačky SoŠ.

Z regionálneho hľadiska patrili medzi najvyšších žiaci z okresov Hu-
menné, Prešov a Bardejov a medzi najmenších žiaci z Kežmarku, Vranova nad 
Topľou a Svidníka. U adolescentiek patrili medzi najvyššie dievčatá z okresov 
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Stará Ľubovňa, Poprad a Prešov a medzi najmenšie žiačky zo Svidníka, 
Vranova nad Topľou a Medzilaboriec.

najťažší chlapci pochádzali z okresu Humenné, Prešov a Snina. Medzi 
najľahších patrili znova žiaci z Kežmarku, Sabinova a Vranova nad Topľou. 
U dievčat pochádzali najťažšie žiačky z okresu Prešov, levoča a Poprad. 
Medzi dievčatá s najnižšou hmotnosťou patrili žiačky stredných škôl zo 
Sniny, Medzilaboriec a Svidníka.

najlepšie hodnoty funkčnej zdatnosti s najnižším indexom vykazo-
vali žiaci v okresoch Snina, Kežmarok a Poprad. najvyšší index zdatnosti 
mali žiaci z okresov Stropkov, levoča a Sabinov. U dievčat najnižšie hod-
noty a tým pádom najvyššiu zdatnosť vykazovali žiačky v okresoch Snina, 
Poprad a Stará Ľubovňa. najvyšší index zdatnosti mali žiačky z okresov Hu-
menné, levoča a Bardejov.

V súvislosti s hodnotením pohybovej výkonnosti chlapcov z hľadiska te-
ritoriálneho rozdelenia môžeme uviesť, že:

– okres Stropkov sa pri hodnotení najlepších a najhorších adolescentov vy-
skytol najviac, celkovo až 7-krát, ale vždy z negatívneho hľadiska,

– najpozitívnejšiu bilanciu v hodnotení výkonnosti chlapcov vykazu-
je okres Sabinov, ktorý bol v 4 prípadoch hodnotenia okresov najlepší 
a v jednom najhorší,

– najmenej sa v tomto hodnotení objavil okres Kežmarok (1-krát pozitív-
ne),

– v prípade dievčat sa pri hodnotení najlepších a najhorších objavil najviac, 
celkovo až 8-krát okres Vranov nad Topľou, ale vždy z negatívneho hľa-
diska,

– najpozitívnejšiu bilanciu v hodnotení výkonnosti dievčat vykazuje okres 
Kežmarok, ktorý bol v 6 prípadoch hodnotenia okresov najlepší a v jed-
nom najhorší,

– najmenej sa v tomto hodnotení vyskytol okres Prešov (1-krát pozitívne 
a 1-krát negatívne).

Z hľadiska spoločenských zmien môžeme pri porovnaní výsledkov 
motorickej výkonnosti stredoškolákov nášho súboru s výsledkami súborov 
ich rovesníkov meraných v minulosti konštatovať, že:

– v kvantitatívnych ukazovateľoch telesného vývinu sa prejavil efekt se-
kulárneho trendu; u dievčat iba v ich hmotnosti,

– vo funkčnej zdatnosti sme zaznamenali v minulosti lepšie výsledky 
v mladších vekových skupinách a v súčasnosti u starších adolescentov; 
u dievčat vo väčšine dosiahla lepšie výsledky súčasná populácia,
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– v hodnotení úrovne motorickej výkonnosti sa okrem statickej rovnová-
hy (u dievčat aj v statickej vytrvalostnej sile horných končatín) prejavil 
negatívny vývinový trend súčasnej populácie vo všetkých ostatných po-
hybových schopnostiach.
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conclusions

the aim of the research was, based on analysis of the results of previous 
research and own research, to contribute to extending the general knowled-
ge concerning physical, functional development and motor performance at 
secondary schools in the Prešov Self-governing Region.

The research involved 65 out of a total of 79 secondary schools under 
administration of the Prešov Self-governing Region (hereinafter referred 
to as PSR), which represents 82.3%. a total of 14,717 secondary school 
students were tested within the research project.

The set of adolescents consisted of 7,671 boys and 7,046 girls, divided by 
the average decimal age into 6 groups of 14 to 19 year-olds.

somatic development of adolescents is, similarly to that of the older 
school age, characterized by sexual dimorphisms. The increase in body 
height and weight at the age of 15 to 18 years is linear in both sexes. from 
the intersexual point of view, the trend lines represent two, more or less 
parallel curves, with boys achieving significantly higher values than girls in 
both quantitative indices of physical development. We observed deviations 
only in the groups of secondary school students with accelerated (14-year-
old) or retarded (19-year-old) development, while the younger age groups 
achieved higher values. in the case of BMi, the trend curves tend to gape 
proportionately with the increasing age.

When assessing functional fitness, we found persisting gender differ-
entiation, with an approximately linear age-related increase in girls, while 
in boys it is rather presented as a sinusoid.

When evaluating motor performance in boys, we can conclude that ad-
olescents achieve better results in motor tests with increasing age, obvious-
ly involving a lot of exceptions. While, for illustration, in manual dynamom-
etry this statement is valid in full, a different image is drawn by the results 
in pull-up hold, sit-ups, resp. sit and reach test, where the performance is 
declining. However, even in this case, the deviations are substantial, par-
ticularly in the extreme age groups, as we have observed in the analysis of 
somatic development, which obviously proves a considerable relation.

There are more exceptions to be generalized in girls. it does not apply 
in full that their performance is increasing along with their age. Their 
performance is represented by a very irregular curve in the pull-up hold, 
10 x 5 m shuttle run and standing long jump tests. The test results in sit-up 
and 20m shuttle run provide a classic parabole. furthermore, similarly 
to boys, the performance in the sit-and-reach test is decreasing. However, 
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more substantial deviations, the same as in boys, appeared in the extreme 
age groups.

Based on intersexual differentiation of the results regarding the moni-
tored items within all monitored age groups, we can conclude several inter-
esting observations:

– the greatest differences in average performance were found most com-
mon in the oldest age group of 19-year-old males and females,

– the smallest differences in average performance appeared most 
frequently in the youngest age group of 14-year-old boys and girls,

– the 16 and 17-year-old adolescents did not appear at all in the extreme 
ratings (the largest/smallest) and the 15-year-olds only did once (hand 
dynamometry),

– in 7 out of the 9 items examined, boys performed better and only in two 
tests (flamingo test and sit and reach test) did better the girls.

While assessing the somatic development of adolescents in relation to 
the different types of schools attended, we found the following:

– the highest body height on average, regardless of the year of study, was 
achieved by grammar school students and the lowest by students of se-
condary vocational schools,

– as for weight, the heaviest were found students of specialist schools and 
the lightest those of grammar schools,

– the same order was maintained in the BMi evaluation, with the highest 
BMi values observed in vocational school girls.

Regarding functional fitness, the best results among both sexes were 
achieved by vocational school students and the worst were reported in spe-
cialist schools.

The motor performance proved to be in close relationship with the 
obtained somatic data. Although the grammar school students were the 
youngest, with their highest average body height and the smallest weight, 
they ranked highest in eight out of the nine performed motor tests. Male 
students from specialist schools achieved the worst results in three of the 
motor tests and vocational school students performed the poorest in five 
tests.

in performance evaluation of the girls, the share of the best and worst 
results did not differ significantly from those of the boys. grammar school 
female students achieved the best results in all nine motor tests. The girls 
from the specialist schools ranked worst in one test only and secondary vo-
cational school girls performed worst in 8 motor tests.
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from the regional point of view, students from the districts of 
Humenné, Prešov and Bardejov ranked among the tallest and those from 
Kežmarok, Vranov nad Topľou and Svidník regions were the smallest. 
Among female adolescents, girls from the districts of Stará Ľubovňa, Poprad 
and Prešov ranked among the tallest and the ones from Svidník, Vranov nad 
Topľou and Medzilaborce were among the smallest.

Boys with the highest weight came from Humenne, Presov and Snina. 
Among the lightest were once again the boys from Kezmarok, Sabinov and 
Vranov nad Toplou. girls with the highest bodyweight were from the dis-
tricts Presov, levoca and Poprad. Among girls with the lowest weight were 
female students of secondary schools from Snina, Medzilaborce and Svidník.

The best figures of functional fitness, with the lowest index, were 
reported by students in the districts of Snina, Kezmarok and Poprad. The 
highest index of fitness was observed in students from the Stropkov, levoca 
and Sabinov districts. The lowest values and thus the highest level of fitness 
was found in female students in the districts of Snina, Poprad and Stara 
lubovna. on the other hand, girls from the districts of Humenne, levoca 
and Bardejov reported the highest index of physical fitness.

in the context of assessing boys‘ motor performance in terms of territo-
rial distribution, we can state the following:

– in evaluating the best and the worst results, the district of Stropkov 
appeared the most often, as many as 7 times, always representing nega-
tive results though,

– the most positive balance in the performance of boys is reported by the 
Sabinov district, with four-times ranking best as a district, and with one 
only worst ranking,

– least often in this evaluation appeared the district of Kezmarok (1-posi-
tive ranking)

– in evaluating the best and the worst results in girl students, the dis-
trict of Vranov nad Toplou appeared the most often, as many as 8 times, 
always representing negative results though,

– the most positive balance in the performance of girls is reported by the 
Kezmarok district, with six-times ranking best as a district, and with 
one only worst ranking,

– least often in this evaluation appeared the district of Presov (1-positive 
and 1-negative ranking).
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from the aspect of social changes, when comparing the motor perfor-
mance of secondary school students in our research with the results of the 
sets of their peers evaluated in the past, we can conclude the following:

– the effect of secular trend was manifested in the quantitative indicators 
of physical development; in girls it applied only to their weight,

– regarding functional fitness, in the past we observed better results in 
the younger age groups, while nowadays in older adolescents; in majori-
ty girls, better results were achieved by the current population,

– when evaluating the level of motor performance of the current popula-
tion, a negative developmental trend appeared, in addition to the stork 
balance stand test (in girls also in the static endurance strength of the 
upper limbs), in all other motor abilities as well.
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prÍloha

generovanie osobného kódu Žiakov  
a hodnotiaca tabuĽka

Generovanie osobného kódu:
Kód si generuje každý študent sám podľa nasledujúceho postupu:

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia (dd/mm/rrrr): / /

Meno matky:

Meno otca:

Meno otcovej matky:

farba očí:
(zelené, hnedé, čierne, modré, sivé)

Inštrukcie pre vyplnenie kódu:

– do každého štvorčeka vpíšte iba jedno písmeno (napr. „ch“ rozdeľte na 
„C“ a „H“)

– nenechávajte žiadne medzery medzi slovami (napr. Anna Mária píšte ako 
AnnaMária)

– ak neviete alebo si nepamätáte požadovanú informáciu, prosím v prís-
lušné poliach vyplňte nulou

– ak farebné pole ostane prázdne, pretože požadované slovo je príliš krát-
ke, prosím vpíšte v individuálnom kóde nulu

– pre farbu Vašich očí zvoľte vždy iba jednu alternatívu (napr. zeleno 
hnedé oči uveďte iba „Z“ ako zelené alebo „H“ ako hnedé

výsledkom je deväť miestny kód (pozostávajúci z písmen v označe-
ných políčkach), ktorý študent nahlási pri testovaní učiteľovi a bude 
ho používať počas celej doby testovania.
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príklad generovania kódu:

Meno: J o z e f Z
J

K
Priezvisko: M r k v i c k a

3
Dátum narodenia (dd/mm/rrrr): 0 3 / 1 2 / 2 1 4 5

A
Meno matky: J a n a

A
Meno otca: P e t r

T
Meno otcovej matky: J o z e f i n a

O
farba očí: Z H C M S
(zelené, hnedé, čierne, modré, sivé) S

v tomto prípade bude individuálny identifikačný kód:  ZJK3AAToS
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