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Vznik a rozvoj pohybovej kultúry, telesná výchova a šport vo svete aj na Slovensku je 

ústrednou témou publikácie autorov M. Švedovej a I. Uhera. Ide o učebný text určený 

prioritne pre študentov denného a externého štúdia Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ 

v Košiciach, ale aj pre laickú verejnosť. Autori ho napísali pre čitateľov na osvojenie si 

základných pojmov telesnej kultúry a problematiky jej dejín. 

Práca je štruktúrovaná do siedmich kapitol. Prvá je teoretická časť, zameraná na 

pojmový aparát, predstavenie základných metód, využívaných pri získavaní faktov ohľadom 

dejín telesnej kultúry, a postupné fázy ich spracovania (heuristika, vonkajšia a vnútorná 

kritika, interpretácia a syntéza). V nasledujúcich šiestich kapitolách autori ponúkajú 

chronologický prehľad historického vývoja dejín telesnej kultúry.  

Začínajú prvými náznakmi a prejavmi telesnej kultúry v prvotnopospolnej spoločnosti, 

aby v obsahu pokračovali cez starovek, stredovek a novovek, až po najnovšie obdobie našich 

dejín. Najväčší priestor venujú popisu starovekých olympijských hier v antickom Grécku. 

V druhej časti pri období 19. a 20. storočia je v učebnom texte prenechaný osobitý priestor 

pre rozvoj telesnej kultúry na našom území. Autori zaradili do práce podkapitoly o vzniku 

a činnosti Sokolského hnutia, ako aj o všeobecnej charakteristike vývoja telesnej kultúry 

v Československu v medzivojnovom období a po roku 1945.  

Rozsahovo najväčšou je podkapitola mapujúca vývoj telesnej kultúry u nás po vzniku 

samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Novembrové udalosti v roku 1989 naštartovali 

aj demokratizačné procesy v štruktúrach jednotlivých športových organizácií. Autori tu 

spomínajú viaceré legislatívne kroky, ktoré znamenali reorganizáciu telesnej výchovy 

a dobrovoľných telovýchovných organizácií. Zdôrazňujú úlohu Ministerstva školstva, vedy, 

kultúry a športu Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy zodpovedného za 

oblasť športu ako jednej zložky telesnej kultúry. Organizáciu rekreačného, výkonnostného 

a vrcholového športu i telesnej výchovy zabezpečujú štátne, mimovládne a súkromné 

organizácie. Autori v učebnom texte pripomínajú, že celkové financovanie športu je závislé 

od konkrétnej úrovne športovej aktivity a jej významu pre verejnosť.  

Posledná kapitola práce M. Švedovej a I. Uhera zahrňuje akýsi slovník základných 

pojmov z olympizmu (olympijská symbolika, olympijské hnutie, Olympijská charta, 

Medzinárodný olympijský výbor a i.). Práca obsahuje aj Zoznam použitej literatúry a prílohu, 
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do ktorej autori zaradili olympijskú symboliku a chronologický prehľad rokov konania 

novodobých Olympijských hier. 

Je potrebné súhlasiť s tvrdením autorov, že pohybová aktivita, šport, voľnočasové 

aktivity by sa mali stať dôležitou súčasťou života každej vyspelej spoločnosti, a to sa týka 

nielen vrcholového športu, ale aj športu pre širokú verejnosť. Telesná kultúra tvorí súčasť 

kultúry spoločnosti a osobnosti od počiatkov ľudstva. Tento fakt zaznamenáva a v stručnej 

podobe podáva predložený učebný text.  

 

Peter Kovaľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


