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K špecifikám výskumu pohybovej edukácie seniorov 
 
LENHARDTOVÁ Martina 

  

Abstrakt 

Príspevok je o prienikoch andragogiky, geragogiky a edukológie športu. Odhaľuje 

metodologické pozadie realizovaného kvalitatívneho výskumu. 
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Abstract 

Report is about common contexts of andragogy, geragogy and educology of sport. It looks 

at the methodological background of qualitative research. 
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Úvod 

 

Témou, ktorou sme sa zaoberali bola „Pohybová aktivita ako prostriedok zvyšovania 

kvality života seniorov z pohľadu andragogiky“. Je to téma, ktorá sa týka pohybovej kultúry. 

Hľadali sme prieniky andragogiky, geragogiky a edukológie športu, ktoré zároveň predstavujú 

špecifiká výskumu pohybovej edukácie seniorov. Prienik športovej andragogiky súvisí 

s kvalitou života, skrz otázku: „Ako možno kvalitu života zvyšovať cez pohybovú edukáciu aj 

vo vyššom veku?“. 

Za vážny dôvod venovania sa pohybovým aktivitám seniorov považujeme poznanie, že 

pohybové aktivity sú súčasťou aktívneho životného štýlu seniorov a ich voľba determinuje 

starnutie i kvalitu života. Východiskovými môžu byť celoživotné pohybové aktivity, „ktoré 

môžeme v danom veku a s ohľadom na rôzne limity, súvisiace so starnutím vykonávať. 

Pohybové aktivity sa menia, niektoré z nich vydržia po celý život (napr. chôdza, plávanie). 

To, čo je celoživotne prioritné, je trvalá a pravidelná účasť na pohybových aktivitách 

s premieňajúcim obsahom“ (Čechovská, Dobrý 2008, s. 15). 

 

Výskumný problém 

 

Výskumný problém predstavujú pohybové aktivity seniorov. Ako problém vnímame po 

prvé intenzívne demografické starnutie slovenskej populácie, po druhé koncept aktívneho 

starnutia, ktorý je výstupom zmien v uvažovaní nad tým, čo znamená starnúť. Predstavuje 

seniorský vek ako obdobie, ktoré má byť naplnené aktivitou. Aktivita v tomto ponímaní často 

krát znamená angažovanosť, sebestačnosť, flexibilnosť a i. K tomu vo výraznej miere môžu 

jednotlivcovi napomôcť rôzne pohybové aktivity. Avšak geragogika športu je najmenej 

rozvinutou oblasťou, čo súvisí s problémami v zostavovaní cvičebných programov pre 

seniorov, čo determinuje samotnú ponuku pohybových aktivít. Z uvedeného vyplýva, že 

ďalším problémom je nedostatok cvičebných programov pre seniorov a nedostatok ponúk. 

Zaujímame sa o pohybovú aktivitu v širšom zmysle slova, ktorá predstavuje súhrn 

všetkých pohybových aktivít dôležitých pre celkový telesný a psychický rozvoj človeka. 
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Predmetom záujmu je štrukturovaná, cielene organizovaná pohybová aktivita, ktorá má 

rekreačný charakter. 

Pohybová edukácia, tým, že pôsobí na rozvoj celej osobnosti, vplýva aj na kvalitu života. 

Tieto východiská nás vedú k formulácii predmetu výskumu, ktorým je vplyv pohybovej 

aktivity na zvyšovanie kvality života seniorov.   

 

Teoreticko-metodologické východiská 

 

 Pozornosť upriamujeme na človeka, ktorý je v procese edukácie; seniora, ktorý sa 

vzdeláva, cvičí a to má vplyv na jeho kvalitu života; na osobnosť seniora, ktorý je aktívny, 

zvedavý, autonómny, považujeme ho za spoluautora sebarozvoja; je dospelým subjektom 

a sociálnym aktérom, ktorý edukačný proces a kvalitu života vníma a interpretuje po svojom. 

 Na základe uvedeného, vychádzame z personocentrického poňatia edukácie, ktorému 

zodpovedá mikrosystém výchovy. V tomto kontexte, môžeme hovoriť aj o humanistickej 

orientácii výchovy. Opierame sa o spiritualistické, humanistické, personalistické poňatia 

edukácie. Pre nás určujúca paradigma, ktorou je ovplyvnený celý koncept výskumu je 

interpretativizmus a fenomenológia. 

 Zaoberáme sa teóriou rozvoja osobnosti pohybom v riadenom edukačnom procese 

a rozvíjajúc ďalej, ide nám o to, ako sa môže seniorom cez túto edukačnú realitu meniť 

kvalita života. 

Prostriedkom na skúmanie vplyvu edukácie pohybom na kvalitu života seniorov boli 

princípy dialogického vzdelávania Vella (2002, s. 4): 

 analýza potrieb: účasť edukantov pri stanovení obsahu edukačného procesu, 

 bezpečie v prostredí a v procese: vytvárame podmienky pre učenie sa, pričom 

podmienky sú ubezpečujúce; vytvorenie bezpečného kontextu, prostredia a procesu, 

znamená byť vedený rukou vzdelávateľa počas plánovania, analýzy vzdelávacích 

potrieb a prostriedkov hodnotenia až po prvý moment kurzu, 

 zdravý vzťah medzi učiteľom a vzdelávaným a medzi študentmi navzájom: partnerský 

vzťah, 

 postupnosť obsahu a posilnenie v učení sa, 

 prax: akcia s reakciou alebo učenie sa praxou (učíme sa na tom, čo robíme alebo 

učenie sa pri uskutočňovaní danej úlohy), 

 rešpektovanie účastníkov edukačného procesu ako ľudí s rozhodovacou právomocou, 

 myšlienky, pocity a činnosti: kognitívne, afektívne a psychomotorické aspekty učenia, 

 bezprostrednosť učenia sa: okamžité využitie nadobudnutých poznatkov, 

 princíp jasného vymedzenia rolí a ich ďalší rozvoj, 

 tímová práca a využitie malých skupín, 

 zapojenie študentov do toho, čo sa učia, 

 zúčtovateľná (adresná) zodpovednosť (Accountability): ako oni vedia, že vedia? 

(akým spôsobom zistia, že čo sa naučili?). 

Vychádzali sme z predpokladu, že tým, že sú princípy dialogického vzdelávania orientované 

na rozvoj osobnosti, môžu rozvíjať dimenzie kvality života. V tomto smere išlo o všeobecne 

nepreskúmanú teóriu, čo podmienilo aj výber kvalitatívneho výskumu. Výber kvalitatívneho 

výskumu determinuje vo veľkej miere naše paradigmatické zameranie. 

 

 Ciele výskumu a etická dimenzia 

      

  Ciele vyplynuli z formulácie výskumného problému. Hlavným cieľom výskumu bolo 

identifikovať a analyzovať vplyv organizovaných pohybových aktivít na kvalitu života 
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seniorov z hľadiska andragogiky. Interesovali sme sa ako dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj 

kvality života. Zisťovali sme tiež, aké sú problémy v edukačnom procese a kam tento 

edukačný proces zamerať. Teda zaujímalo nás ako, pomôcť zlepšiť edukačný proces, 

zameraný na pohybové aktivity seniorov.  

 Intelektuálnym cieľom bolo formulovanie novej teórie s identifikovanými premennými, 

vzhľadom na edukačný proces zameraný na pohybové aktivity seniorov v ko 

ntexte kvality života. V praktickej rovine nám išlo o zefektívnenie práce so seniormi, 

z hľadiska vytvárania rôznorodných programov v rámci nonformálneho vzdelávania. Při 

napĺňaní cieľov sme uplatnili interdisciplinárny prístup, vychádzali sme najmä z troch 

vedných disciplín a to z andragogiky, sociologie a filozofie. 

Etickú dimenziu sme pokryli poučeným súhlasom a to tak, že účastníčky výskumu boli 

oboznámené s jeho povahou a s prípadnými dôsledkami svojej účasti vo výskume. Účastníčky 

sme ubezpečili o zachovaní dôvernosti a anonymity. Zrozumiteľnosť uvedených skutočností 

seniorky potvrdili svojim podpisom „Prehlásenia“. Pred samotným realizovaním hĺbkových 

rozhovorov, sme získali poučený súhlas aj od garanta daného programu.  

 

 Dizajn výskumu a výskumné otázky 

      

Pre rámcové usporiadanie výskumu sme zvolili jeden zo základných dizajnov 

kvalitatívneho prístupu - dizajn zakotvenej teórie. Tento dizajn sme si zvolili preto, že 

zakotvená teória je orientovaná na štúdium interakcií a procesov a ponúkala nám možnosť 

skúmať náš problém procesuálne, ako dynamické dianie medzi edukátorom a edukantom, 

pričom v strede záujmu bola pohybová aktivita a jej účinnosť na kvalitu života.  

Zámerom bolo pokúsiť sa o formuláciu novej teórie s identifikáciou premenných a ich 

vzťahov, preto sme si kládli nasledovné základné výskumné otázky (ZVO): 

(ZVO1) Ako seniorky interpretujú princípy dialogického vzdelávania?,  

(ZVO2) Ako sa tieto interpretácie premietajú v jednotlivých dimenziách kvality života 

senioriek? 

 Tieto otázky boli následne rozložené do niekoľkých ďalších špecifických otázok (ŠVO), 

tak, aby pokryli všetky princípy dialogického vzdelávania podľa Vella (2002), napr.:  

(ŠVO1)     Čo vnímajú seniorky ako potrebné pre zlepšenie ich kvality života? 

(ŠVO2 A) Ako interpretujú seniorky princíp bezpečnosti vzhľadom ku kvalite života ?                

(ŠVO2 B) Ako interpretujú seniorky princíp bezpečnosti vzhľadom k edukačnému 

procesu?  

Uvedomujeme si náročnosť formulovaných otázok pre seniorov a riziko nemožnosti 

zodpovedať na ne, preto sme špecifické otázky rozložili do otázok pre účastníkov rozhovoru 

(Lenhardtová 2012) tak aby sýtili princípy dialogického vzdelávania. Po prvom rozhovore sa 

ukázalo ako lepšie, rozložiť tieto otázky podľa tematických okruhov. Vyšpecifikovali sme 

tieto témy: cvičenie, pohybový program; cvičiteľka; skupina cvičiacich senioriek; kvalita 

života. K zmene sme pristúpili, pretože rozloženie otázok participantku  rušilo v premýšľaní 

a sústredení sa, vzhľadom na prelínanie jednotlivých tém obsiahnutých v princípoch 

dialogického vzdelávania. Rozčlenenie otázok podľa tém, nám umožnilo viesť plynulý 

rozhovor od začiatku až do konca, pretože na seba logicky nadväzovali. Keďže ide 

o chápajúci rozhovor (Kaufmann 2010) poradie otázok sa menilo na základe predchádzajúcej 

výpovede účastníčky, s cieľom konverzovať a neobmedzovať sa len na obyčajné odpovede na 

otázky.  
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Voľba výskumnej vzorky  

 

Vyberanie programu zameraného na pohybové aktivity seniorov bolo extrémne, nakoľko 

ide o atypický príklad fungovania seniorov. Vzhľadom na to, že participanti majú rovnakú 

osobnú skúsenosť s uvedeným programom, dá sa hovoriť o homogénnom výbere. 

Za informátorov sme zvolili seniorov, ktorí študujú na Univerzite tretieho veku (ďalej len 

UTV). Toto rozhodnutie sa riadilo našim presvedčením, že je to najlepšia voľba, vzhľadom 

k tomu, že seniori študujúci na UTV majú možnosť zúčastňovať sa programu zameraného na 

organizované pohybové aktivity pod odborným vedením erudovaných športových edukátorov, 

čo nám zapadá do nášho konceptuálneho rámca vzhľadom na princípy edukačného procesu. 

Našim výskumným poľom sa stala UTV pri Prešovskej univerzite v Prešove (ďalej len UTV 

pri PU v Prešove).  

Základnými kritériami pre výber účastníkov boli: vek nad 60 rokov, účasť v študijnom 

programe Telesná výchova a šport, ktorý je realizovaný Fakultou športu PU v Pr Prešove 

a ochota spolupracovať.  

Študijný program Telesná výchova a šport je štvorsemestrálny. V každom semestri je 8 

teoretických vyučovacích hodín a 9 praktických vyučovacích hodín. Na začiatku semestra sa 

vykonáva vstupná diagnostika pohybovej výkonnosti a v závere semestra výstupná 

diagnostika pohybovej výkonnosti plus záverečné hodnotenie.  Konkrétny obsah uvedeného 

študijného programu neuvádzame, nakoľko rešpektujeme stanovisko samotných realizátorov 

programu, ktorí si ho neželajú zverejňovať.  

Z dôvodu toho, že 9 praktických vyučovacích hodín v rámci semestra je málo vzhľadom na 

rozvoj funkčnej zdatnosti jednotlivcov, vytvorený bol špeciálny pohybový program 

ProSenior, ktorý umožňuje účasť nielen študentom UTV, ale aj iným seniorom vo frekvencii 

2x do týždňa. 

Výskumnú vzorku tvorilo 5 senioriek, ktoré cvičili v tomto programe tri a viac rokov 

a ktoré navštevovali UTV v odbore Telesná výchova a šport. Išlo o vyčerpávajúcu vzorku, do 

ktorej boli zahrnuté všetky dostupné osoby. 

Na tomto mieste považujeme za dôležité uviesť, že aspekt kontinuálneho prelínania 

cvičebných jednotiek realizovaných v rámci študijného odboru s cvičebnými jednotkami 

programu ProSenior sa odzrkadľuje neskôr aj v interpretáciách senioriek tendenciou 

nediferencovanosti. Pripisujeme to skutočnosti, že oba edukačné procesy vedie tá istá osoba.  

Tým, že cvičiteľka je zjednocujúcim elementom v prípade oboch edukačných procesov, 

ponechali sme seniorky rozprávať komplexne, nakoľko sa domnievame, že akcent na striktné 

diferencovanie oboch edukačných procesov, by pôsobil rušivo a nasilu, čo by mohlo spôsobiť 

menšiu ochotu pokračovať v rozhovore.   

Do terénu sme vstúpili v roli cudzinca (Švaříček, Šeďová at al. 2007). Túto rolu vnímame 

kladne zhodne so  Kaufmannom (2010) nakoľko nemáme žiadne miesto v sieti vzťahov 

účastníčok, v konverzácii boli otvorené a ochotné vyjadriť sa k všetkým témam. Ich dôveru 

sme získali po predstavení základných cieľov výskumu a etických dimenzií, ale k dôvere nám 

pomohla aj logická následnosť otázok v rámci zberu informácií.       

 

Rozhovor ako prostriedok zberu empirických údajov a spôsob spracovania 

výskumného materiálu  

 

Vzhľadom na zameranie výskumu ako aj na cieľovú skupinu, na ktorú bol výskum 

orientovaný a na celkový metodologický prístup, sme za techniku zberu empirických údajov 

zvolili hĺbkový pološtrukturovaný rozhovor. V teréne sme sa snažili pri kladení otázok 

postupovať podľa Kaufmanna (2010). Je možné pripustiť, že naše rozhovory s účastníčkami 

výskumu boli chápajúcimi rozhovormi.  
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Rozhovory sa uskutočnili v domácom prostredí informátoriek a na verejnom priestranstve, 

čo umocnilo otvorenosť a ochotu účastníčok zodpovedať na kladené otázky. Stretnutia sa 

uskutočňovali vo väčšine prípadov po samotnom realizovaní cvičenia, na ktorých sme sa 

osobne zúčastňovali. Rozhovor sme začínali predstavením sa a otázkami, u ktorých sme 

predpokladali rozhovorenie sa. Po tejto úvodnej časti sme pristúpili k hlavnej fáze rozhovoru. 

Spolupráca s informátorkami bola na veľmi dobrej úrovni, seniorky samé prejavovali vysokú 

mieru ochoty pomôcť nám s výskumom (napr. k dispozícii sme mali ich rozsiahlu fotogalériu, 

či turistické denníky, nahliadnuť sme  mohli do ich spoločného projektu „Dúbravská cesta“ 

a pod.). V záverečnej fáze rozhovoru seniorky dostali priestor pre dodatočné vyjadrenie sa, 

k témam, ktoré považovali za dôležité. Rozhovory boli nahrávané na digitálny 

audiozáznamník. Zvukové súbory sme prenášali do počítača, z ktorých sme následne vytvorili 

doslovné prepisy. Keďže sme realizovali päť rozhovorov, náš výskumný materiál sa stal 

značne rozsiahlym (v počte 137 s.). Doslovný prepis nahrávok rozhovoru bola časovo 

náročná, ale nevyhnutná fáza výskumu, ktorá predchádzala analýze textu a vytváraniu kódov. 

V rámci analýzy rozhovorov bol pre nás príznačný realistický prístup, nakoľko nás 

zaujímalo ako seniori vnímajú efektivitu edukačného procesu zameraného na pohybové 

aktivity vzhľadom na ich kvalitu života. Vlastnú analýzu empirických údajov sme začali 

technikou otvoreného kódovania. Paralelne s otvoreným kódovaním prebiehalo axiálne 

kódovanie, na ktoré potom nadväzovalo selektívne kódovanie. V našom výskume sme použili 

viacero ustálených kategórií a vytvorili sme aj viacero nových, vlastných kategórií. 

Domnievame sa, že detailná a opakovaná práca s dátami, by mohla byť dostatočnou zárukou 

kvality nami realizovaného výskumu. Vychádzajúc z  Švaříčka, Šeďovej at al. (2007), 

Silvermana (2005), Plichtovej (2002) sme k zvýšeniu dôveryhodnosti, potvrditeľnosti 

a autenticity použili priame citácie. Uvedomujeme si, že transparentnosť výskumných 

postupov môže byť v budúcnosti zhodnotená v rámci auditu výskumu. Aby bolo možné audit 

uskutočniť, snažili sme sa o logické zmapovanie priebehu celého výskumu.  

  

Prínos výskumu 

 

Prínos výskumu vnímame v teoretickej a praktickej rovine. Vychádzajúc zo zakotvenej 

teórie, možno konštatovať, že sme sformulovali nový teoretický koncept s identifikovanými 

premennými, vzhľadom na edukačný proces zameraný na pohybové aktivity seniorov 

v kontexte kvality života. Zároveň máme však na zreteli jeho relativitu, o ktorej píše Vella 

(2002), a síce, že každá teória je stále vo výstavbe cez aplikácie do nových kontextov. 

Ide o rozlíšenie piatich rôznych kategórií kvality života a rozoznanie piatich odlišných 

významov pohybu. Špecifické  diferencovanie pojmu pohyb vyplýva zo životných príbehov 

senioriek, z aktuálneho zdravotného stavu, z ich hodnotových orientácií (Tabuľka č. 1). 

Identifikácia indikátorov kvality života cvičeniek môže byť cvičiteľke nápomocná pri 

uplatňovaní individuálneho prístupu a tvorbe kurikula. Poznanie vzťahových rámcov 

kategórií kvality života a ponímaní pohybu nám umožňuje vyšpecifikovať primárnu 

motiváciu účasti na cvičení. Možno povedať, že motivácia účasti na cvičení je diferencovaná 

s ohľadom na kategóriu kvality života a významu pohybu, ktorý z nej vyplýva.  
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Tabuľka č. 1: Individualizované diferencovanie pojmu pohyb a vzťahové rámce s kvalitou života 

a s motiváciou účasti na cvičení 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Uvedené zistenia sa môžu pretaviť najmä do princípov bezpečnosti, zdravých vzťahov, 

praxe, myšlienok – pocitov – činností. Zároveň je možné predpokladať, že účasť na 

organizovaných pohybových aktivitách seniorov je závislá od predchádzajúcich pohybových 

skúseností. 

V praktickej rovine, informácie získané výskumom majú najväčší prínos pre konkrétnu 

edukáciu pohybom realizovanú v programe ProSenior a v rámci študijného programu Telesná 

výchova a šport, ale prínosom môžu byť aj z hľadiska vytvárania rôznych programov pre 

seniorov v oblasti kultúrno-osvetovej andragogiky; ďalej zvýšenia: kvality edukačného 

procesu, profesijnej a sociálnej kompetencie cvičiteľky, počtu záujemcov o cvičenie, 

účinnosti edukácie pohybom na kvalitu života senioriek, informovanosti o organizovaných 

pohybových aktivitách, počtu študijných materiálov. 

Uvedomujeme si, že výsledky výskumu nemôžeme zovšeobecňovať. Vzhľadom ku 

konkrétnej pohybovej edukácii sme sformulovali niekoľko odporúčaní, zároveň sme uviedli 

návrhy pre ďalší vedecký výskum v andragogických (resp. geragogických) kontextoch 

(Lenhardtová 2012). 

 

 

 

Záver 

 

Organizované pohybové aktivity výrazne vplývajú na fyzickú, psychickú, sociálnu 

a rozvojovú životnú pohodu seniorov, najmä keď sú uplatňované princípy bezpečnosti, 

zdravých vzťahov a jasného vymedzenia rolí. 

Trvalo udržateľný rozvoj kvality života v seniorskom veku je možné dosiahnuť edukáciou 

pohybom, autodidaxiou, so zreteľom na potreby v kontexte s realitou ich života. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória kvality života  Význam pohybu Motivácia účasti na cvičení 

pevný režim dňa  pohyb je život potreba pevného režimu dňa 

sloboda prerozdelenia voľného 

času 

 

pohyb ako liek 

udržiavanie a zlepšovanie 

zdravotného stavu 

potreba spoločenských kontaktov  pohyb pre pohyb spolucvičenky, kolektív 

vedieť si usporiadať priority  pohyb ako prevencia udržiavanie zdravotného stavu 

žiť prítomnosťou 
 

pohyb ako zdroj radosti dobrý pocit, kolektív 
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