
GYMNASTIKA 2 GYMNASTIKA 2 

LiteratLiterat úúra:ra:
StreStre šškovkov áá, E., 2008. , E., 2008. GYMNASTIKA VO FYLOGENGYMNASTIKA VO FYLOGEN ÉÉZE ZE 

A A ONTOGENONTOGENÉÉZE ZE ČČLOVEKA.LOVEKA.
StreStre šškovkov áá, E.: 2003. , E.: 2003. GYMNASTIKA GYMNASTIKA –– akrobacia a preskoky.akrobacia a preskoky.
StreStre šškovkov áá, E., 2009. , E., 2009. ŠŠPORTOVPORTOVÁÁ GYMNASTIKA   GYMNASTIKA   

vysokovysoko šškolskkolsk áá uuččebnica.ebnica.

Prof.PhDrProf.PhDr . Elena . Elena StreStre šškovkov áá,PhD,PhD



GYMNASTIKA JE GRAMATIKOU GYMNASTIKA JE GRAMATIKOU ĽĽUDSKUDSKÉÉHO HO 
POHYBUPOHYBU

ŠŠPORTOVPORTOVÁÁ GYMNASTIKA  je vrcholom GYMNASTIKA  je vrcholom ľľudskej udskej 
motorikymotoriky



FylogenFylogenééza a ontogenza a ontogenééza za 

�� PohybovPohybováá ččinnosinnosťť zz historickhistorickéého hho hľľadiska sa adiska sa 
vznikala vovznikala vo fylogenfylogen éézeze (proces vývoja (proces vývoja 
žživoivoččííchov achov a ččloveka od jeho loveka od jeho žživoivoččíšíšnych nych 
predkov apredkov ažž po spo súúččasnosasnosťť))

�� ako iako i vv ontogenontogen éézeze (proces individu(proces individuáálneho lneho 
vývinu od oplodnenia vajvývinu od oplodnenia vajííččka aka ažž po ukonpo ukonččenie enie 
vývoja smrvývoja smrťťou)ou)

�� ZZáákladkladňňou vou vššetkej etkej ččinnosti sinnosti súú pohyby pohyby 
ččloveka,  tvoriace loveka,  tvoriace zzáákladný pohybový fond. kladný pohybový fond. 
Tento sa vytvTento sa vytv ááral vo fylogenral vo fylogen ééze motoriky ze motoriky 
ččloveka poloveka po ččas vas v ššetkých etetkých et ááp jeho vývojap jeho vývoja . . 



Gymnastika je najstarGymnastika je najstarššia ia 
pohybovpohybováá aktivitaaktivita

�� „„ UdrUdr žžiavanie zdravia aiavanie zdravia a zzíískanie zdatnosti patrskanie zdatnosti patr íí do do 
gymnastiky, pougymnastiky, pou žžíívanie cvivanie cvi ččeneníí na liena lie ččebnebn éé ciele ciele 
aa nnáápravu patrpravu patr íí do lekdo lek áárstvarstva ““ . . Takto sa vyslovil Takto sa vyslovil 
oo gymnastike významný lekgymnastike významný lekáár r HipokratesHipokrates, ktorý , ktorý žžil il 
vv rokoch 460 rokoch 460 -- 346 pred 346 pred n.ln.l. . 

�� Gymnastika je starGymnastika je star áá viac ako pviac ako p ääťť tistis ííc rokov a patrc rokov a patr íí
kk zzáákladným pohybovým kladným pohybovým ččinnostiam innostiam ččloveka. loveka. 

�� UUžž v trev treťťom tisom tisíícrocroččíí pred napred našíším letopom letopoččtom  vznikla vtom  vznikla v ČČííne ne 
ssúústava liestava lieččebnej aebnej a zdravotnej gymnastiky. zdravotnej gymnastiky. 

�� Jej sJej súúččasný rozvoj naznaasný rozvoj naznaččuje, uje, žže e úúspespeššne prene prežžije iije i veveľľa buda budúúcich cich 
rokov. Bude to pre jej zdravotný význam, rozvoj kondirokov. Bude to pre jej zdravotný význam, rozvoj kondiččných ných 
aa koordinakoordinaččných schopnostných schopnostíí, ale aj kultiv, ale aj kultivááciu pohybov ciu pohybov ččloveka.loveka.



Vývoj gymnastických Vývoj gymnastických 
cvicviččeneníí

�� VV priebehu historickpriebehu historickéého vývoja vplyvom ho vývoja vplyvom 
rozvoja poznatkov rozvoja poznatkov ččloveka sa pojem aloveka sa pojem a obsah obsah 
gymnastiky gymnastiky ččasto menil,asto menil, prispôsoboval sa prispôsoboval sa 
potrebpotrebáám spolom spoloččnosti. nosti. 

�� ModernModernéé chcháápanie dnepanie dneššnej gymnastiky je nej gymnastiky je 
odvodenodvodenéé od jej antickod jej antickéého ponho poníímaniamania

�� Pod pojmom gymnastika aj dnes chPod pojmom gymnastika aj dnes cháápeme peme 
ssúúhrn telesných cvihrn telesných cviččeneníí, ktor, ktoréé zabezpezabezpeččujujúú
vvššestranný telesný rozvoj estranný telesný rozvoj ččloveka. loveka. 



Obsah gymnastikyObsah gymnastiky

�� od najstarod najstaršíších dôb sa nazývali gymnastickými ch dôb sa nazývali gymnastickými 
cvicviččeniami eniami aktivitiyaktivitiy, ktor, ktoréé mali rôzne zameranie: mali rôzne zameranie: 
brannbrannéé, zdravotn, zdravotnéé, lie, lieččebnebnéé, ale i telesn, ale i telesnéé aa dudušševnevnéé
vzdelvzdeláávanie, formovanie vlastnvanie, formovanie vlastnéého tela, pohybovho tela, pohybovúú
výkonnosvýkonnosťť, pohybov, pohybovúú kultkultúúru, ru, atdatd´́

�� V staroveku obsah aV staroveku obsah a zameranie gymnastiky zameranie gymnastiky 
nezodpovedal jej dnenezodpovedal jej dneššnnéému deleniu, pretomu deleniu, pretožže pod tento e pod tento 
nnáázov sa zahrzov sa zahrňňovali  vovali  vššetky znetky znááme druhy cvime druhy cviččebnej ebnej 
ččinnosti. innosti. 



NajstarNajstarššie druhyie druhy

�� VV atatéénskejnskej výchovnejvýchovnej ssúústavestave vlvláádnucejdnucej
triedytriedy bolabola gymnastika gymnastika neoddeliteneoddeliteľľnounou
ssúúččasasťťouou harmonickharmonickéého fyzickho fyzickéého, ho, 
filozofickfilozofickéého aho a umeleckumeleckééhoho vzdelaniavzdelania
vv duchu duchu grgrééckejckej kalokagatiekalokagatie..

�� GrGrééckacka gymnastika gymnastika -- cvicviččenieenie ss vlastnouvlastnou
vvááhou hou telatela obsahovala obsahovala ajaj atletickatletickéé
discipldisciplííny: ny: behybehy, skoky, hod , skoky, hod diskomdiskom, hod , hod 
oošštepomtepom, , plpláávanievanie, z, záápas apas a box box 



NNáázovzov gymnastika gymnastika 

�� PochPocháádzadza zz grgrééckehockeho slova   slova   „„gymnazeingymnazein““, , vznikolvznikol vv ččasochasoch, , kekeďď
grgrééckicki mlmláádenci cvidenci cviččili ili nahnahíí na na šštaditadióónochnoch aa palestrpalestrááchch

�� VV antikeantike sasa vvššak ak slovomslovom gymnastesgymnastes oznaoznaččoval oval nielennielen
bojovnbojovn íík, ale ik, ale i ččloveklovek medicmedic íínsky ansky a filozoficky filozoficky vzdelanývzdelaný , , ktorýktorý
sasa zaoberalzaoberal vedou ovedou o telesnýchtelesných cvicvi ččeniacheniach

�� VV staromstarom GrGrééckucku malomalo gymnastikgymnastikéé význam význam telesntelesnééhoho
vzdelvzdeláávaniavania, , ktorktoréé spolospoloččnene ss musikmusikéé -- dudušševnýmevným vzdelvzdeláávanvaníímm
tvorilitvorili zzáákladnkladnéé rovnocennrovnocennéé zlozložžkyky harmonickejharmonickej výchovy výchovy grgrééckejckej
mlmláádedežžee

�� Pojem gymnastika tu Pojem gymnastika tu predstavovalpredstavoval systsystéém m vvššestrannejestrannej telesnej telesnej 
výchovy.výchovy.

�� VV podstatepodstate nnáázovzov gymnastika gymnastika pretrvpretrváávváá akoako zastrezastreššujujúúcici pojem pojem 
prepre ššportport od antiky aod antiky ažž po po dnedneššnnúú dobu: dodnes dobu: dodnes sasa oznaoznaččnenienenie
GYM oznaGYM označčuje uje akoako na na priestorpriestor prepre cvicviččenieenie : v USA, : v USA, KanadeKanade a v a v 
severských severských ššttáátochtoch EurEuróópypy--GYMGYM



NajstarNajstarššiuiu telovýchovntelovýchovnúú
literatliteratúúruru majmajúú ČČííňňaniaania

�� uužž vv tretreťťomom tistisíícrocroččíí predpred nanašíším m letopoletopoččtomtom (v  r. 2698 (v  r. 2698 
predpred n.l.) vznikla n.l.) vznikla ssúústavastava lielieččebnejebnej a a zdravotnejzdravotnej
gymnastiky  nazvangymnastiky  nazvanáá KongKong--fufu (Mu(Mužž umelecumelec))

�� jej jej propagpropagáátormitormi boliboli kkňňaziazi, , mnmníísisi a a filozofifilozofi. . MedziMedzi nich nich 
patrilpatril i zni znáámy filozof my filozof KonfuciusKonfucius, , ktorýktorý žžil vil v 6.storo6.storoččíí
predpred n.l.n.l.

�� PodobnePodobne akoako ččíínskenske gymnastickgymnastickéé cvicviččeniaenia, m, máá
zameraniezameranie i i jogajoga, , ktorejktorej vznik vvznik v Indii spadIndii spadáá do 2. do 2. 
storostoroččiaia predpred n.l. n.l. JogaJoga svojimisvojimi dýchacdýchacíími,  mi,  
posilposilňňovacovacíímimi a  a  kompenzakompenzaččnýminými cvicviččeniamieniami mmáá
zzáákladnkladnéé znaky gymnastickznaky gymnastickéého pohybu. Mho pohybu. Máá vvššak svoje ak svoje 
osobitosobitéé deleniedelenie, , cieleciele i metodiku i metodiku cvicviččeniaenia. . 



VV staromstarom Egypte a Egypte a 
vv antickomantickom GrGrééckucku

�� Gymnastika Gymnastika vyvvyvííjalajala vv smeresmere zvyzvyššovaniaovania pohybových pohybových výkonovvýkonov, , osobitneosobitne
vv akrobacii a tanciakrobacii a tanci

�� Poznatky o význame Poznatky o význame telesntelesnééhoho pohybu pohybu rozrozšíšírilril významný významný leklekáárr
HipokratesHipokrates (460 (460 -- 346 346 predpred n.l.), n.l.), ktorýktorý sasa snasnažžil il ururččiiťť hranice hranice leklekáárstvarstva a a 
gymnastikygymnastiky

�� Gymnastiku Gymnastiku veveľľmimi úúzko vzko v ssúúvislostivislosti ss dudušševnýmevným rozvojomrozvojom chcháápal Platpal Platóón, n, 
ktorýktorý žžil vil v rokochrokoch 427 427 –– 348 348 predpred n.l. n.l. 

�� PodobnePodobne Aristoteles, Aristoteles, žžijijúúcici vv rokochrokoch 384 384 –– 322 322 predpred n.l. povan.l. považžoval za oval za 
vvššeobecneobecnúú nutnosnutnosťť starostlivosstarostlivosťť o o telotelo, , ssúúččasasťťouou ččohooho boliboli i i rôznerôzne druhy druhy 
telesnýchtelesných cvicviččeneníí. . 

�� Jeden zJeden z najvýznamnejnajvýznamnejšíšíchch propagpropagáátorovtorov gymnastiky vgymnastiky v starovekustaroveku bol  bol  
GalenosGalenos (131(131––201 n.l.), 201 n.l.), ktorýktorý dobredobre poznal poznal tradtradííciecie grgrééckejckej gymnastiky a gymnastiky a 
ssúú znznááme jeho spisy: O zachovanme jeho spisy: O zachovaníí zdraviazdravia, O cvi, O cviččeneníí ss loptou, loptou, ČČi hygiena i hygiena 
patrpatríí gymnastikegymnastike aleboalebo leklekáárstvurstvu

�� PrPrááveve pretopreto sasa stalo stalo GrGrééckocko kolkolíískou olympijských skou olympijských hierhier. Hry a . Hry a slsláávnostivnosti
vznikali zvznikali z rôznychrôznych tradtradííciciíí, , prepre ktorktoréé bolabola typicktypickáá prezentprezentááciacia telesnej telesnej 
zdatnosti. Od historickzdatnosti. Od historickéého ho zazaččiatkuiatku olympijských olympijských hierhier vv Olympii (od 776 Olympii (od 776 
predpred n.l. do 393 n.l.) n.l. do 393 n.l.) sasa tietotieto konali konali viacviac akoako tistisííc c rokovrokov ss pravidelnospravidelnosťťouou, , 
ktorktoráá vzbudzujevzbudzuje obdiv a obdiv a úúctu i  vctu i  v ssúúččasnostiasnosti. . 



RRíímm

�� VeVeľľkýký význam vvýznam v otrokotrokáárskejrskej spolospoloččnostinosti malamala gymnastika gymnastika prepre
výcvik výcvik vojakovvojakov, , ktorýktorý bol bol zameranýzameraný na na zzíískanieskanie sily, obratnosti a sily, obratnosti a 
telesnej zdatnosti telesnej zdatnosti prepre úútok i tok i sebaobranusebaobranu

�� So So zzáánikomnikom otrokotrokáárskejrskej spolospoloččnostinosti aa rozvojomrozvojom leklekáárskejrskej vedyvedy sasa
gymnastika gymnastika obmedzovalaobmedzovala na na vyrovnvyrovnáávacievacie, , preventpreventíívnevne
aa hygienickhygienickéé cvicviččeniaenia

�� StagnStagnááciacia telesnej výchovy atelesnej výchovy a tým tým ajaj gymnastiky je charakteristickgymnastiky je charakteristickáá
prepre obdobieobdobie stredovekustredoveku. Antick. Antickáá popožžiadavkaiadavka harmharmóónienie telatela
aa ducha ducha bolabola negovannegovanáá..

�� IbaIba feudfeudáálomlom bolobolo dovolendovolenéé zz mocenských mocenských dôvodovdôvodov zaoberazaoberaťť sasa
telesnýmitelesnými cvicviččeniamieniami –– gymnastikou. gymnastikou. IIššlolo oo tzv. sedem tzv. sedem rytierskychrytierskych
cnostcnostíí. . 

�� Na Na ďďalalšíší rozvoj gymnastiky rozvoj gymnastiky malomalo veveľľkýký vplyv vplyv dielodielo talianskehotalianskeho
leklekáárara MercurialisaMercurialisa (1530(1530--1606), 1606), ktorýktorý vovo svojomsvojom dielediele „„O O umenumeníí
gymnastikygymnastiky““ rozdelilrozdelil gymnastiku na gymnastiku na vojenskvojenskúú, , lielieččebnebnúú aa atletickatletickúú. . 



FormovanieFormovanie
gymnastických gymnastických systsystéémovmov

�� StarovekStarovekéé systsystéémy gymnastických cvimy gymnastických cviččeneníí vytvorilivytvorili predpokladypredpoklady
prepre vznik novodobých vznik novodobých druhovdruhov gymnastiky. gymnastiky. 

�� MnohMnohíí humanisti vhumanisti v obdobobdobíí prechoduprechodu od feudalizmu ku kapitalizmu od feudalizmu ku kapitalizmu 
sasa usilovali usilovali vytvorivytvoriťť nový systnový systéém m vvššestrannejestrannej, , harmonickejharmonickej
výchovy mlvýchovy mláádedežže. e. 

�� PoprednýmiPoprednými šíšíriteriteľľmimi taktakééhotohoto ponponíímaniamania telesnej výchovy telesnej výchovy boliboli
podpodľľaa PerPerúútkutku (1982) u(1982) uččenci 17. enci 17. storostoroččiaia, , najmnajmää John John LockeLocke
(1632(1632––1704) a1704) a svetoznsvetoznáámymy JJáán Amos Komenský (1592n Amos Komenský (1592–– 1670),  1670),  
vv 18.storo18.storoččíí Jean Jean JacquesJacques Rousseau (1717Rousseau (1717--1778), 1778), JohannJohann
Heinrich Heinrich PestalozziPestalozzi (1746(1746--1827), 1827), JohannJohann BernhardBernhard BasedowBasedow
(1723(1723--1790).1790).

�� V obdobV obdobíí humanizmu ahumanizmu a renesancierenesancie nastnastáávava nnáávrat kvrat k antickým antickým 
ideideáálomlom. Filozofick. Filozofickéé aa pedagogickpedagogickéé mymyššlienkylienky J. A. KomenskJ. A. Komenskéého ho 
aa J. J. Rousseau  pomohli kJ. J. Rousseau  pomohli k uznaniuuznaniu telesnýchtelesných pohybových pohybových 
cvicviččeneníí akoako veveľľmimi vhodnvhodnéého a ho a žžiadiadúúcehoceho prostriedkuprostriedku výchovy výchovy 
mlmláádedežže. e. 



V V NemeckuNemecku vznikajvznikajúú šškoly koly 
novnovéého typu ho typu -- FilantropinyFilantropiny

�� SystSystéém gymnastiky bol m gymnastiky bol doplnenýdoplnený analytickými, analytickými, umeleckýmiumeleckými
cvicviččeniamieniami, , ktorýktorý sleduje pedagogicksleduje pedagogickéé aa zdravotnzdravotnéé cieleciele. . 

�� Za Za praotcapraotca novodobejnovodobej gymnastiky je povagymnastiky je pova žžovaný ovaný NemecNemec
Johan Johan ChristophChristoph GutsMuthsGutsMuths (1756(1756––18391839))

�� Pod pojem gymnastika Pod pojem gymnastika zhrnulzhrnul vvššetkyetky znznááme me telesntelesnéé cvicviččeniaenia akoako
ssúú zzáápas, pas, plpláávanievanie, , poradovporadovéé cvicviččeniaenia, , rovnovrovnováážžnene cvicviččeniaenia
aa ďďalalššieie ininéé, , ktorktoréé vplývajvplývajúú na vna vššestranný rozvoj estranný rozvoj cvicviččencaenca. . 

�� Spolu sSpolu s GutsMuthsomGutsMuthsom pôsobilpôsobil Anton Anton ViethVieth (1763(1763––1836), 1836), ktorýktorý
vstvstúúpilpil do do dejdejíínn tým, tým, žže zae začčal al poupoužžíívavaťť gymnastickgymnastickéé nnááradiaradia --
hrazdu ahrazdu a bradlbradláá

�� Obsah gymnastiky obohatil o visy, podpory, vzpory a Obsah gymnastiky obohatil o visy, podpory, vzpory a kmihaniakmihania,  ,  
prepre ktorktoréé je charakteristickje charakteristickéé spevnenspevnenéé, t.j. gymnastick, t.j. gymnastickéé drdržžanieanie
telatela. . 



NemeckNemeckéé turnerskturnerskéé hnutiehnutie

�� ZakladateZakladateľľomom nemecknemeckééhoho turnerskturnerskéého ho hnutiahnutia nnááraraďďovejovej gymnastiky bol gymnastiky bol 
Fridrich Fridrich LudwigLudwig Jahn (1778Jahn (1778––1852).  1852).  

�� NovNovéé cvicviččeniaenia vznikali vznikali vzhvzhľľadomadom kk rozmanitosti rozmanitosti konkonšštrukcietrukcie nnááradiaradia
�� ZaviedliZaviedli sasa novnovéé cvicviččeniaenia na na hrazdehrazde, , bradlbradlááchch aa na koni na koni –– ččoo sasa stalo stalo 

zzáákladomkladom výkonnostnvýkonnostnééhoho popoňňatiaatia gymnastiky a vznikli zgymnastiky a vznikli zááklady klady ssúúččasnejasnej
ššportovejportovej gymnastiky. gymnastiky. 

�� Jahnovu gymnastiku doplnil Ernest Jahnovu gymnastiku doplnil Ernest EiselenEiselen (1793 (1793 –– 1846). 1846). RozRozšíšírilril jej jej 
obsah oobsah o cvicviččeniaenia na na kruhochkruhoch, koze, , koze, kolovadlkolovadlááchch aa zazaččal al poupoužžíívavaťť pripri
preskokupreskoku odrazovodrazovéé mostmostííky.ky.

�� PriekopnPriekopn ííkomkom šškolskkolsk éého ho telocvikutelocviku a a tvorcomtvorcom dievdiev ččenskensk ééhoho
telocvikutelocviku zaradenzaraden íímm telesnej výchovy do telesnej výchovy do šškôlkôl prepre obidveobidve pohlaviapohlavia
bol Adolf bol Adolf SpiessSpiess (1810 (1810 –– 1858). 1858). 

�� ZaviedolZaviedol systsystéém prostných a m prostných a poradovýchporadových cvicviččeneníí, , akoako i  hromadni  hromadnéé
cvicviččeniaenia na na viacerýchviacerých nnááradiachradiach. Vydal . Vydal uuččebnicuebnicu „„NNááukauka o o telocvitelocviččnomnom
umenumeníí““ , , ktorktoráá obsahuje obsahuje šštyrityri ččasti: prostnasti: prostnéé, visy, podpory a , visy, podpory a poradovporadovéé
cvicviččeniaenia. Zn. Znááma je i jeho ma je i jeho „„UUččebnicaebnica telocvikutelocviku““. . 

�� Tento gymnastický systTento gymnastický systéém bol m bol zzáákladomkladom šškolskejkolskej telesnej výchovy u ntelesnej výchovy u náás. s. 



severskseverskéé ššttáátyty EurEuróópypy

�� ZakladateZakladateľľomom ššvvéédskehodskeho gymnastickgymnastickéého systho systéému bol Peter Henrik mu bol Peter Henrik LingLing
(1776(1776––1836). Z1836). Z najvnajvääččššejej ččasti asti boliboli prijatprijatéé od od GutsGuts--MuthsaMuthsa aa ViethaVietha. . 

�� ZmienkuZmienku oo konkonšštrukttruktíívnychvnych cvicviččeniacheniach papažžíí, dolných , dolných konkonččatatíínn, hlavy , hlavy 
aa trupu, trupu, ktorktoréé ssúú najcharakteristickejnajcharakteristickejššieie prepre ššvvéédsky systdsky systéém, m, nnáájdemejdeme aažž
neskôrneskôr okolo roku 1820. okolo roku 1820. 

�� LingovLingov telovýchovnýtelovýchovný systsystéém bol vybudovaný na anatomicko m bol vybudovaný na anatomicko ––
fyziologickomfyziologickom ššttúúdiudiu a a malimali presnepresne zameranýzameraný úúččinkokinkok na na telotelo. . 

�� VVššeobecný  zeobecný  zááklad gymnastiky klad gymnastiky rozdelilrozdelil do do ššesesťť ččastastíí: z: zááklady klady ľľudskudskééhoho
organizmu, zorganizmu, zááklady klady pedagogickejpedagogickej gymnastiky, zgymnastiky, zááklady klady vojenskejvojenskej
gymnastiky, zgymnastiky, zááklady klady lielieččebnejebnej gymnastiky, zgymnastiky, zááklady klady estetickejestetickej gymnastiky, gymnastiky, 
prostriedkyprostriedky a a pomôckypomôcky gymnastiky.gymnastiky.

�� SformovalSformoval zzááklanklanéé cieleciele gymnastiky na vgymnastiky na vššestranný rozvoj estranný rozvoj ľľudskudskééhoho telatela, , 
ktorktoréé boliboli zameranzameranéé na na sprspráávnevne drdržžanieanie telatela a harmonický a harmonický pomerpomer jeho jeho 
jednotlivých jednotlivých ččastastíí. . 

�� VV jeho prjeho prááci ci pokraapokraaččovaloval syn Jahn syn Jahn HjalmarHjalmar LingLing (1820(1820––1886). 1886). 
�� Upravil Upravil ššvvéédskudsku ssúústavustavu do do ssúúččasnejasnej klasickejklasickej formy, formy, ktorktoráá sasa rozrozšíšírilarila po po 

celomcelom svetesvete. . ŠŠvvéédsku gymnastiku obohatil odsku gymnastiku obohatil o novnovéé cvicviččebnebnéé tvary, vhodntvary, vhodnéé
prepre detideti: výchovn: výchovnéé gymnastickgymnastickéé hry ahry a rytmickrytmickéé pohyby.pohyby.



KomplexnejKomplexnejššieie nnáázory na zory na 
gymnastiku agymnastiku a telesntelesnúú
výchovu výchovu 

�� MalMal ruský ruský leklekáárr aa pedagpedagóógg Peter Peter FranceviFrancevičč LesgaftLesgaft (1837(1837--1909), 1909), 
profesor profesor anatanatóómiemie. . 

�� PôsobilPôsobil vv ččasochasoch, , kekeďď obidvaobidva hlavnhlavnéé smerysmery -- nemeckýnemecký aa ššvvéédsky dsky 
boliboli uužž vytvorenvytvorenéé. . 

�� SkSkúúmalmal ichich aa kritizoval zkritizoval z pohpohľľaduadu, , ččoo je vje v nich nich sprspráávnevne aa ččoo nienie. . 
�� DôkladneDôkladne pozoroval pozoroval telesntelesnéé cvicviččeniaenia vv ššttáátochtoch zzáápadnejpadnej EurEuróópypy

(nav(navššttíívil 14 vil 14 ššttáátovtov aa 26 26 miestmiest), kde ), kde sasa oboznoboznáámilmil soso vvššetkýmietkými
gymnastickými gymnastickými smermismermi aa metmetóódamidami. . 

�� OtOtáázky telesnej výchovy zky telesnej výchovy pokladalpokladal za otza otáázky pedagogickzky pedagogickéé
aa vv ssúúvislostivislosti ss tým tým klkláádoldol prvoradýprvoradý dôrazdôraz na na psycholpsycholóógiugiu. . 

�� LesgaftLesgaft zostavilzostavil nielennielen vlastnvlastnúú ssúústavustavu telesnej výchovy, telesnej výchovy, ktorktoráá
predstihlapredstihla vvššetkyetky eureuróópskepske ssúústavystavy, ale zorganizoval do , ale zorganizoval do týchtých ččiasias
najdokonalejnajdokonalejššiuiu prpríípravupravu uuččiteiteľľaa telesnej výchovy.  telesnej výchovy.  



FrancFrancúúzskyzsky systsystéém m 
gymnastiky gymnastiky 

�� FrancFrancúúzskyzsky systsystéém vm v 19. a v19. a v prvejprvej polovici 20.polovici 20.storostoroččiaia uprednostuprednostňňovaloval
zdravotnzdravotnúú a a kondikondiččnnúú strstráánku nku prostrednprostrednííctvomctvom prpríírodnejrodnej povahy povahy ––
ššplhanieplhanie, , lezenielezenie, , balansovaniebalansovanie na na lanlanááchch, , tytyččiachiach a kladina kladináách. ch. 

�� AsymetrickAsymetrickéé pohyby pohyby akoako ššpecipeciáálnelne cvicviččeniaenia do gymnastiky do gymnastiky zaviedolzaviedol
F.F.DelsarteDelsarte (1811 (1811 –– 1871), 1871), ktorýktorý šštudoval tudoval spojitosspojitosťť psychickpsychickéého stavu a ho stavu a 
pohybových pohybových prejavovprejavov. . 

�� FrancFrancúúzskyzsky smersmer vovo vývoji gymnastiky vývoji gymnastiky predstavujepredstavuje tzv. tzv. „„prirodzenýprirodzený smersmer““
vv telesnej výchove. telesnej výchove. 

�� FyziolFyziolóógg GeorgesGeorges DemDeméényny (1850 (1850 –– 1917) podrobil 1917) podrobil kritikekritike nemeckýnemecký
nnááraraďďovýový telocviktelocvik a a ššvvéédskudsku gymnastickgymnastickúú ssúústavustavu. . PresadzovalPresadzoval nnáázor, zor, žže e 
telesntelesnáá výchova výchova sasa mmáá zakladazakladaťť na pohybe a na pohybe a nienie na na statickomstatickom a a 
výdrvýdržžovomovom napnapäättíí..

�� PodPodččiarkovaliarkoval, , žže gymnastikou e gymnastikou sasa mmáá rozvrozvííjajaťť dynamický pohyb, dynamický pohyb, ssúúččasneasne
i sila, i sila, ohybnosohybnosťť a a vytrvalosvytrvalosťť, a , a žže postojove postojováá a polohova polohováá gymnastika gymnastika 
nevyhovuje mlnevyhovuje mláádedežži. i. 

�� DemDeméényny veveľľkýmkým podielompodielom prispelprispel ku vzniku rytmiky a ku vzniku rytmiky a vytvorilvytvoril ssúústavustavu
„„harmonických harmonických pohybovpohybov..““ Významným Významným pokrapokraččovateovateľľomom a a propagpropagáátoromtorom
prirodzenejprirodzenej francfrancúúzskejzskej metmetóódydy bol bol neskôrneskôr GeorgesGeorges HHéébertbert (1875 (1875 ––
1957). 1957). 



ŠŠvajvajččiarskoiarsko

�� SystSystéém m rytmickejrytmickej gymnastiky E.J.gymnastiky E.J.DalcrozehoDalcrozeho vznikolvznikol vovo
ŠŠvajvajččiarskuiarsku vv druhejdruhej polovici 19. polovici 19. storostoroččiaia

�� SpSpáájaljal vedomvedoméé osvojovanaieosvojovanaie hudobnhudobnééhoho rytmu srytmu s jednoduchými jednoduchými 
analytickými analytickými pohybmipohybmi..

�� VytvorilVytvoril zzááklady rytmiky a tento systklady rytmiky a tento syst éém inovoval jeho m inovoval jeho žžiakiak
Rudolf Bode vRudolf Bode v 20 20 -- 30 30 rokochrokoch 20. 20. storostoro ččiaia, , ktorýktorý zaviedolzaviedol
rytmicky výrazovrytmicky výrazov éé pohybovpohybov éé prostriedkyprostriedky ss nnááččinin íím (m (ššvihadlvihadl áá, , 
tytyčče, lopty, tambure, lopty, tambur íína) na) 

�� RozRozšíšírilril obsah gymnastiky o novobsah gymnastiky o novéé pohybovopohybovo--hudobnhudobnéé formy. formy. 
�� Obsah a Obsah a zameraniezameranie gymnastických prostných cvigymnastických prostných cviččeneníí a a 

nnááraraďďovovééhoho telocvikutelocviku sasa šíšírilirili nielennielen po po celomcelom NemeckuNemecku ale ale 
prenikliprenikli ajaj do do ŠŠvajvajččiarskaiarska, , BelgickaBelgicka, Holandska, D, Holandska, Dáánska, nska, TalianskaTalianska
ii do Ameriky.do Ameriky.



ČČechyechy

�� VV ČČechecháách ch sformovalsformoval vv 19. storo19. storoččíí systsystéém m telocvikutelocviku Miroslav TyrMiroslav Tyršš
�� Bol zaloBol zalo žžený na ený na vzdelvzdel áávacejvacej , , výchovnejvýchovnej a a zdravotnejzdravotnej funkciifunkcii . . 
�� ZameriavalZameriaval sasa na vna vššeobecneobecnéé zdokonazdokonaľľovanieovanie telatela a ducha. a ducha. 
�� TyrTyr ššova ova ssúústavastava cvicvi ččeniaenia ovplyvnilaovplyvnila aažž po po ssúúččasnosasnos ťť

poupou žžíívanievanie telocvitelocvi ččnnééhoho nnáázvosloviazvoslovia , , vrvr áátanetane gymnastickejgymnastickej
terminolterminol óógiegie vv ČČechech áách i na Slovensku.ch i na Slovensku.

�� VV dielediele ZZááklady tklady těělocviku zlocviku z r.1872 r.1872 systsystéémovomovo zatriedilzatriedil do do skupskupíínn
znznááme polohy, pohyby a me polohy, pohyby a cvicviččebnebnéé tvary.tvary.

�� AugustAugustíínn OOččenenášášekek a a KarolKarol PospPospíšíšil il vytvorilivytvorili „„SokolskSokolskúú rytmikurytmiku““ a a 
sprspríístupnilistupnili juju šširokejirokej verejnostiverejnosti..

�� ObsahomObsahom sokolsksokolskéého systho systéému mu bolobolo cvicviččenieenie na na nnááradradíí a prostna prostnéé
a významna významnéé boliboli hlavnehlavne sokolsksokolskéé masovmasovéé vystvystúúpeniapenia. . 

�� Na Na tietotieto hromadnhromadnéé vystvystúúpeniapenia nadviazalinadviazali vv 50. a50. ažž 90.90.rokochrokoch
dvadsiatehodvadsiateho storostoroččiaia spartakispartakiáády, dy, ktorktoréé malimali celospolocelospoloččenskýenský
rozsah. rozsah. 



SlovenskoSlovensko

�� Na Na úúzemiezemie Slovenska Slovenska sasa gymnastika a gymnastika a nnááraraďďovýový telocviktelocvik dostali dostali 
eešštete vv obdobobdobíí RakRakúúskosko -- UhorskaUhorska, t.j. do roku 1918.  , t.j. do roku 1918.  

�� Rozvoj Rozvoj ššportu portu sasa realizoval realizoval predovpredovššetkýmetkým vv ššportovýchportových klubochkluboch. . 
�� Na Na nanaššomom úúzemzemíí sasa gymnastika stala gymnastika stala nositenositeľľomom ciecieľľovov šškolskejkolskej

telesnej telesnej výchovy.výchovy.
�� ZZááklad uklad uččebných osnov bol ebných osnov bol SpiessovSpiessov systsystéém. m. 
�� AkoAko nepovinný nepovinný predmetpredmet sasa telesntelesnáá výchova dostala do výchova dostala do šškôlkôl

vv roku 1851. roku 1851. 
�� PovinnPovinn áá telesntelesn áá výchova  výchova  bolabola uzuzáákonenkonen áá aažž po po porpor áážžkeke

RakRakúúskaska PruskomPruskom , a to , a to najskôrnajskôr na obecných a na obecných a memešštianskychtianskych
šškolkol áách vch v r. 1868 a 1869 a r. 1868 a 1869 a neskôrneskôr na na strednýchstredných šškolkol áách (1874 ch (1874 
na na rereáálkachlkach , 1883 na , 1883 na gymngymn ááziziááchch ).).

�� AutoromAutorom prvejprvej slovenskejslovenskej telovýchovnejtelovýchovnej uuččebnice,  ebnice,  ktorktoráá vyvyššla vla v r. r. 
1887  bol  I. B. 1887  bol  I. B. ZochZoch..


