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 V roku 2012 bola vydaná publikácia Marcela Nemca Vybrané kapitoly zo svetových 

dejín telesnej výchovy a športu. Vydavateľom týchto študijných textov bola Fakulta športu 

Prešovskej univerzity v Prešove. Úlohy recenzentov sa ujali Michal Belej a Karol Görner. 

Zámerom zostavenia týchto študijných textov, ako uviedol autor Marcel Nemec v úvode 

práce, bolo: „pripraviť metodickú pomôcku pri štúdiu histórie telesnej výchovy a športu pre 

budúcich učiteľov telesnej a športovej výchovy, ako aj trénerov v rôznych športových 

špecializáciách“ (s. 5).     

Po úvodnom slove autora je publikácia Vybrané kapitoly zo svetových dejín telesnej 

výchovy a športu rozdelená na deväť kapitol. V prvej kapitole, ktorá nesie názov 

Kinantropologický fond a pohybová činnosť človeka v období praveku, M. Nemec vymedzil 

pojem kinantropologický fond, ktorý „predstavuje fylogenetické vymedzenie pohybových 

predpokladov človeka (lezenie, chôdza, beh, skákanie, chytanie, hádzanie, plávanie), 

z ktorých sa v procese historického vývoja vyvinuli pracovné, bojové, herno-zábavné 

a rituálne činnosti“ (s. 6). Primárna pozornosť je v prvej kapitole venovaná životu 

a pracovnej činnosti pravekého človeka. Autor v tejto kapitole vyslovil aj hypotézu o vzniku 

a dôležitom význame paleolitickej telesnej výchovy, ktorá predstavovala relevantnú zložku 

výchovy človeka už v najstaršej etape ľudských dejín.   

V úvode druhej kapitoly Telesná výchova v období staroveku, ktorá sa člení na päť 

podkapitol, autor stručne charakterizoval dané historické obdobie ľudských dejín. Osobitne sa 

autor venoval telesnej výchove vo vybraných starovekých štátoch, a to v starovekom Egypte, 

starovekej Indii a Číne, starovekom Japonsku, starovekom Ríme a starovekom Grécku. 

Súčasťou podkapitoly o telesnej výchove v starovekom Grécku je aj charakteristika 

Panhelénskych a Olympijských hier.     

  Telesná výchova v období stredoveku je názov tretej kapitoly, v ktorej je čitateľovi 

stručne priblížený historický vývoj v stredovekej Európe. Autor ďalej v tejto kapitole 

porovnal dôležitosť telesnej výchovy v kresťanskej a „nekresťanskej“ Európe, predovšetkým 

na Pyrenejskom a Balkánskom polostrove, ktorú obývali Arabi. Autor pri charakterizovaní 

telesnej výchovy na území pod nadvládou Arabov vychádzal zo záznamov stredovekého 

arabského filozofa, prírodovedca a lekára Avicenu, ktorý vytvoril systém telesných cvičení. 

Ako uviedol M. Nemec: „Významné sú Avicenove poznatky o hygiene a uzdravujúcich 
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účinkoch  telesných cvičení. Avicena aplikoval v procese liečby diéty, vodné procedúry, ako aj 

pohyb na čerstvom vzduchu a blahodarné pôsobenie slnečných lúčov. V prevencii chorôb 

zdôrazňoval význam pravidelne vykonávaných telesných cvičení a manuálnej práce, ktoré sú 

najlepším prostriedkom zachovania zdravia“(s. 31). Okrem Avicenovho systému telesných 

cvičení je súčasťou tejto kapitoly aj charakteristika rytierskej výchovy. Obsahom rytierskej 

výchovy v období stredoveku bolo sedem rytierskych cností a to: jazda na koni, plávanie, 

lukostreľba, šerm, poľovačka, šach a veršovanie. 

Štvrtá kapitola s názvom Telesná výchova v období humanizmu a renesancie 

charakterizuje rozvoj telesnej výchovy v 15. – 17. storočí, v ktorom nastal, ako konštatuje 

autor publikácie, výrazný záujem o problematiku výchovy a vzdelávania, ktoré vychádzali 

predovšetkým z filozofických koncepcií, ako aj z vtedajších poznatkov prírodných vied. 

„Spoločnou črtou bolo zdôrazňovanie významu telesnej zdatnosti a zdravia, ktoré je 

podmienené realizáciou telesných cvičení, hygieny a životosprávy“ (s. 35). M. Nemec v tejto 

kapitole charakterizoval práce najvýznamnejších humanistov – filozofov, učiteľov, lekárov, 

ktorí sa vo svojich prácach venovali problematike telesnej výchovy. K takýmto humanistom 

patrili: Pietro Vergerio, Hieronymus Mercurialis, Hieronymus Cardanus, Michel de 

Montagne, Joachim Camerarius a ďalší. Osobitná pozornosť je venovaná Jánovi Amosovi 

Komenskému, ktorý sformuloval sedem zásad humanistickej telesnej výchovy.  

Telesná výchova a šport v období novoveku je názov piatej kapitoly anotovanej 

publikácie. Po úvodnej charakteristike prác osvietencov Reného Descarta, Johna Locka, Jeana 

Jacquesa Rousseaua, Clauda Adriena Helvétia a ďalších osvietencov, ktorí sa v nich, okrem 

iného, venovali aj telesnej výchove, je piata kapitola rozčlenená na dve podkapitoly. Prvá 

podkapitola Telesná výchova vo filantropinách približuje podstatu a prínos filantropín pre 

rozvoj telesnej výchovy a súčasťou tejto podkapitoly je aj analýza prác najvýznamnejších 

filantropistov. Druhá podkapitola Klasické európske telovýchovné systémy charakterizuje tri 

špecifické telovýchovné systémy – Anglický systém športu a hier, Nemecké turnerské hnutie 

a Švédsku zdravotnú telesnú výchovu, ktoré sa vzájomne odlišovali svojím cieľom, obsahom, 

metódami i organizačnými formami práce.    

Šiesta kapitola Telesná výchova ako vyučovací predmet na školách v 19. a prvej 

polovici 20. storočia približuje zavádzanie telesnej výchovy na školách v Európe. Súčasťou 

tejto kapitoly sú ďalej názory, koncepcie a reformačné snahy pedagógov svetového významu, 

ktorí sa venovali problematike telesnej výchovy, napr. ruský pedagóg Peter Francevič 

Lesgaft, francúzsky pedagóg Georges Hébert, taliansky univerzitný profesor Angelo Mosso, 

švédsky pedagóg Josef Gottfried Thulin, český pedagóg Miroslav Tyrš a ďalší.  
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Siedma kapitola, ktorá nesie názov Telesná výchova dievčat a žien, je primárne 

zameraná na problematiku ženskej telesnej výchovy. Autor v tejto kapitole veľmi stručne 

priblížil významné koncepcie telesnej výchovy, a to: estetickú gymnastiku dievčat a žien, 

ktorej autorom je francúzsky pedagóg Francois Delsarte; estetickú telesnú výchovu, ktorej 

zakladateľkou je americká pedagogička Geneviéve Stebbinsová; koncepciu holandskej 

pedagogičky Bess Mensendieckovej, ktorá je považovaná za zakladateľku modernej 

gymnastiky; ako aj koncepciu Jacquesa Dalcrozeho, ktorý je považovaný za zakladateľa 

rytmickej gymnastiky.  

Rozvoj športového hnutia v 19. a 20. storočí je názov predposlednej, teda ôsmej 

kapitoly anotovanej publikácie. Primárna pozornosť je sústredená na rozvoj športového hnutia 

v Anglicku. Ako uviedol M. Nemec v úvode tejto kapitoly: „Od polovice 19. storočia sa 

v Anglicku prudko rozvíjalo športové hnutie. Šport sa stal na Britských ostrovoch 

celospoločenským fenoménom, ktorý vďaka silnejúcemu vplyvu médií získaval čoraz viac na 

popularite.“ (s. 68) Práve Anglicko sa stalo kolískou športov akými sú: futbal, plávanie, 

vodné pólo, atletika, box, jazdecký šport, pozemný hokej, kriket, golf, ragby a ktoré 

v priebehu 20. storočia získali celosvetovú popularitu. Okrem týchto športov je v kapitole 

priblížený aj rozvoj ďalších športov (ľadový hokej, krasokorčuľovanie, hádzaná, basketbal, 

volejbal, severské lyžovanie, športová gymnastika, cyklistika, grécko-rímske zápasenie, 

automobilový šport – Formula 1), ktorých kolískou boli iné krajiny, napr. Kanada, Nórsko, 

Dánsko, Spojené štáty americké a ďalšie.       

Posledná, deviata kapitola, ktorá nesie názov Obnovenie olympijských hier, je po 

stručnom úvode zameranom na archeologické náleziská týkajúce sa starovekých 

olympijských hier, rozdelená na štyri podkapitoly. Prvá podkapitola Pierre de Coubertin – 

zakladateľ olympionizmu, približuje život a dielo francúzskeho obdivovateľa helénskej 

kultúry a anglického výchovného systému, bárona Pierra de Coubertina. Okrem toho, 

súčasťou tejto podkapitoly je aj vymedzenie pojmov olympijská filozofia a olympijská 

diplomacia. Druhá podkapitola, Vznik Medzinárodného olympijského výboru, čitateľovi 

približuje proces vzniku, úlohy, ako aj zakladajúcich členov Medzinárodného olympijského 

výboru v roku 1894. Hry I. olympiády, ktoré sa konali v Aténach 6. – 15. apríla 1896, sú 

opísané v tretej podkapitole a I. zimné olympijské hry, ktoré sa konali vo francúzskom 

lyžiarskom stredisku Chamonix 24. januára – 4. februára 1924 sú charakterizované v štvrtej 

podkapitole. Súčasťou poslednej kapitoly publikácie sú aj dve tabuľky, v ktorých sú uvedené 

miesta a roky konania olympijských a zimných olympijských hier od počiatku (v prípade 

olympijských hier po obnovení v roku 1896) až po súčasnosť.   
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 Publikácia Vybrané kapitoly zo svetových dejín telesnej výchovy a športu, ktorá je 

primárne určená študentom telesnej a športovej výchovy i trénerom, je však cenným zdrojom 

informácií aj pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o dejiny športu.  

 

Luciána Hoptová 

 


