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PROBLÉM 

Vo všeobecnosti, ľudia dnes žijú život veľmi odlišný od svojich rodičov a starých 
rodičov; naša generácia je prevažne vzdelanejšia, finančne lepšie situovaná a geograficky 
mobilnejšia ako naši predkovia. Nedostatok telesného pohybu v živote ľudí, označovaný ako 
hypodynamia alebo hypokinéza, spojený s nesprávnou životosprávou, nadmernými 
stresovými situáciami so závadami životného prostredia, má zlý vplyv na zdravotný stav a 
telesnú kondíciu dnešnej populácie. Je príčinou toho, že v našom organizme prevládajú 
procesy atrofizačné nad procesmi hypertrofizačným a tonizujúcimi. Tieto involučné procesy 
s  typickými znakmi starnutia prichádzajú u veľa ľudí v pomerne nízkom veku. 

Neustálym zvyšovaním životnej úrovne sa rozširuje priestor na mnohostranné využitie 
voľného času, v ktorom by mala mať adekvátne zastúpenie aj pohybová aktivita. Tá by mala 
byť súčasťou spôsobu života mladej generácie. Avšak ako poukazujú mnohí autori (Belej, 
1992, Boržíková, 2006, Brtková, 1999, Chovanová, 2005, 2006 a iní ) zastúpenie pohybovej 
aktivity v režime mladých ľudí je v súčasnosti vzhľadom na požiadavky dnešnej doby 
nepostačujúce. 

Pohybová aktivita vo vzťahu ku kvalite života, životnému štýlu a zdraviu vykazuje tesné 
súvislosti. Uvedomujeme si, že pohybová aktivita je výsledkom pôsobenia celého radu 
faktorov biologickej a sociálnej povahy, pričom dominantný činiteľ je v tomto prípade rodina. 
Vyšší podiel rodín s dvoma zárobkovo činnými osobami má za následok oveľa menej času 
stráveného na prípravu jedál a oveľa väčšiu spotrebu predvarených jedál alebo polotovarov. 
Väčšina jedincov prekračuje dennú odporúčanú dávku pre celkový príjem tukov a nasýtených 
tukov. Výťahy, počítače, autá a celková mechanizácia výroby nám priniesli sedavý spôsob 
života. Bohužiaľ, príliš veľa ľudí volí neaktívny spôsob života. Ukázalo sa, že životné návyky 
ako je zlá výživa a nedostatok pravidelnej pohybovej aktivity prispievajú k významnému 
zvýšeniu chorobnosti a úmrtnosti čoraz väčšieho počtu ľudí už i v mladšom veku. Môžeme 
povedať, že vyššie uvedené faktory výrazne ovplyvňujú mnohokrát negatívnym spôsobom 
jadro našej spoločnosti, ktorým je rodina. 

Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú trávenie voľného času je pracovné zaradenie. 
Značný stres je dávaný do súvisu s prechodom z jedného zamestnania do druhého hľadajúc 
lepšie finančné ohodnotenie, alebo v mnohých prípadoch, zaoberaním sa výhliadkami 
nezamestnanosti. Výzvy spojené s udržaním rovnováhy medzi pracovným a rodinným 
životom taktiež prináša zvýšenú hladinu nepokoja. Dnes si môžeme všimnúť signifikantné 
zmeny v kompozícii pracoviska, týka sa predovšetkým nárastu počtu žien na platených 
pracovných miestach. 

Základný odpor k cvičeniu najmä u mladých ľudí v dnešnej spoločnosti je možné 
najlepšie chápať ako boj medzi dvoma kontrastnými ideológiami. Jedna, ktorá vysvetľuje 
sedavý spôsob života ako zlyhanie jednotlivcov prijať osobnú zodpovednosť za svoje vlastné 
zdravie a iná, ktorá vidí jeho príčinu ako súčasť väčšej sociálnej, kultúrnej, politickej a 
ekonomickej štruktúry súčasnej spoločnosti (McElroy, 2002). 
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CIEĽ 
Cieľom tejto štúdie je analyzovať niektoré sociálne inštitúcie v dnešnej spoločnosti, 

konkrétne rodinu (zmena tradičnej formy rodiny), telesnú výchovu v školskom systéme 
(trendy, učebný plán, povolanie učiteľa) a obce (nové programy a služby), ktoré môžu 
zohrávať významnú úlohu pri vytváraní a podpore telesne aktívnych mladých ľudí. 
 
VÝSLEDKY 

TELESNÁ AKTIVITA A RODINA 
Jedným z najviditeľnejších a najvýznamnejších spoločenských inštitúcií našej 

spoločnosti je rodina. Dnes, tradičná rodina tvorená pracujúcim otcom, matkou v domácnosti, 
a deťmi žijúcimi s nimi pod jednou strechou bola nahradená inou, v ktorej obaja rodičia 
pracujú, ani jeden z rodičov nepracuje, alebo čoraz častejšie, rodinou s jediným rodičom. 
Niektoré matky sa cítia rozpoltené medzi túžbou budovania si kariéry a venovaním pozornosti 
výchove svojich detí na plný úväzok. Otcovia sa cítia pod tlakom neistoty práce a obavy o to, 
či zarobia dosť peňazí na podporu rodiny a pomohli svojim manželkám starať sa o deti. Podľa 
niektorých odborníkov, viac ako polovica detí narodených dnes zažije rozvod svojich rodičov, 
a mnohí z nich sa tiež zaoberajú zmenami spojenými s opätovným vydajom alebo ženbou 
opatrujúceho rodiča (Amato et al., 1991). 

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí fyzickej aktivity do značnej miery závisí od 
spoločenských vzťahov medzi členmi rodiny, s osobitným záujmom o podporné funkcie, 
ktoré môžu hrať. Podporujúca rodina je zodpovedná za poskytovanie ekonomickej a 
emocionálnej podpory, vzoru pre internalizáciu hodnôt, a príležitosti pre zapojenie sa do 
športu, hier a ďalších foriem telesnej aktivity. Rodina je základom socializácie dieťaťa do 
návykov spojených s fyzickou aktivitou. Jednotlivci v rodinách sa učia zručnostiam a 
získavajú presvedčenia, ktoré môžu prispieť k formovaniu dôležitých postojov a presvedčení 
spojených s participáciou na pohybovej aktivite. 

Rodičia hrajú aktívnu úlohu v tomto procese. Modelovanie začína ich vystavením 
správaniu jednotlivcov, ktorých rozhodnutia, stanoviská a kroky sú dôležité pre dieťa. Štúdie, 
ktoré skúmajú vzťahy medzi zdravotným správaním sa rodičov (fajčenie, strava, starostlivosť 
o zuby, používanie bezpečnostných pásov) a správaním svojich detí, nazývaným ako rodinná 
podoba, obvykle nachádzajú pozitívnu koreláciu (Campbell, 1999). Niektorí autori tvrdia, že 
vplyv rodičov na úroveň aktivity ich detí bol silnejší u aktívnych otcov ako u aktívnych 
matiek, ale najsilnejší vplyv nastal v rodinách, v ktorých obaja rodičia boli fyzicky aktívni. 
V skutočnosti bol rozdiel šesťnásobný v porovnaní s deťmi s dvoma neaktívnymi rodičmi 
(Moore et al., 1991). 

Okrem toho, rodičia vštepujúci svojim deťom hodnoty kompetencie, zohrávajú dôležitú 
úlohu pri podpore detí byť fyzicky aktívny tým, že pomáhajú deťom interpretovať skúsenosti 
a ovplyvňujú ich vnímanie samých seba, očakávaní a hodnôt špecifických aktivít. Dôraz je na 
tom, či dieťa nadobudne presvedčenie, že on alebo ona bude úspešná. Dôležitosť rozvíjať 
kompetencie bol predmetom niekoľkých štúdií (Brustad, 1993). 

Otázkou je: Ako môžu byť rodičia efektívni v komunikácii hodnôt a presvedčení 
týkajúcich sa zvykov spojených s fyzickou aktivitou, ak oni sami nedokážu nájsť dostatok 
času pre účasť na nej? Ako môžu byť efektívnym príkladom pre fyzickú aktivitu, keď 
nedokážu tráviť čas so svojimi deťmi? Skutočnosťou zostáva, že väčšina rodičov jednoducho 
nespĺňa minimálne normy pre pravidelnú telesnú aktivitu v ich vlastných životoch. Aj keď sa 
veľa rodičov snaží podporovať dosiahnutie výsledkov u detí prostredníctvom ich zapojenia do 
rekreačných aktivít organizovaných dospelými, tieto činnosti sú vykonávané a zároveň 
bezpečné pod dozorom dospelej osoby. Otázka stojí, stačí to? Keď to zhrnieme, štúdie 
poukazujú na ťažkosti zostať v spojení prostredníctvom rodinnej účasti vo fyzickej aktivite. 
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Naopak, niektorí rodičia demonštrujú svoj záujem o fyzickú aktivitu svojich detí do 
opačného extrému. Dnes, dospelí sa čoraz vo väčšej miere ujímajú rekreačných aktivít 
mladých ľudí a deti sú často pod tlakom potreby súťažiť a vyhrať. Mnoho dospelých si 
pripomína pocit, že zostať zapojený do športových aktivít bol jediný spôsob, ako zostať v 
kontakte s ich otcami. Dnes, mnoho mladých ľudí pokladá športovanie za veľmi stresujúce, 
neprinášajúce šťastie a za zážitok, ktorý nie je odmenou. Pretože dôraz trénerov a rodičov je 
kladený na výhru, existuje silná tendencia dávať hrací priestor len najnadanejším športovcom. 
Menej talentovaní mladí ľudia nedostávajú šancu a obracajú sa k fyzickej aktivite chrbtom 
dlho predtým, než vôbec zistia potešenie a zdravotné prínosy z účasti na nej. Rodičia, na 
rozdiel od svojich dospievajúcich detí, sú v životnej situácii, kedy túžba po vzrušení a pocit 
hľadania je nízka. Rodičia necítia nutkanie uplatňovať svoju individualitu prostredníctvom 
voľnočasových aktivít. V skutočnosti, oni často odmietajú a odrádzajú dospievajúcu mládež, 
ktorí sa tak snažia konať. Robertson (1999) vo svojej štúdii zistil, že nedostatok zážitkov z 
voľného času zdieľaného s rodinou a nedostatkom rodičovského záujmu o tínedžerov zvýšil 
pravdepodobnosť výskytu mužských adolescentov - delikventov, v rámci trávenia svojho 
voľného času. 

Zdieľané využitie voľného času je dôležitou súčasťou rodinného šťastia. Menej chápaný 
tlak na manželské páry je spojený s trávením voľného času telesnými aktivitami u oboch 
partnerov nezávisle jeden od druhého. Rodinné konflikty vznikajú v prípadoch, keď jeden z 
manželov pripisuje fyzickej aktivite prioritu a druhý nie. Taktiež rodičovstvo bez životného 
partnera je ťažšie a viac stresujúce, s menšou podporou a zdrojmi, ako rodičovstvo s 
partnerom, i keď štúdie pokúšajúce sa dať do súvisu rodinný stav a úroveň účasti na 
telovýchovnej aktivite nepriniesli jednoznačné  výsledky. 

U mnohých rodičov pozornosť venovaná vyváženiu pracovných a rodinných povinností 
často dáva iba málo priestoru na vlastné trávenie voľného času, alebo fyzické činnosti 
zahŕňajúce aj ich deti. Hoci konkrétne mechanizmy ako členovia rodiny ovplyvňujú pohybové 
návyky, sú stále predmetom skúmania a potrebujú veľa vysvetlení; tí, ktorí študujú interakciu 
rodiny sa zhodujú, že rodina zohráva dôležitú úlohu pri pestovaní fyzickej aktivity. Ľudia s 
úzkymi väzbami k ich rodinám vyjadrujú spokojnosť so svojím životom, manželstvom a 
zdravím, a je pravdepodobné, že ľahšie prekonajú osobné a rodinné krízy (McElroy, 2002). 

Niektorí kritici volajú po návrate k tradičnej rodine. Ľudia trávia čoraz viac času s 
ostatnými skupinami a činnosťami namiesto toho aby investovali viac svoj času, peňazí a 
energie do rodinného života. Mohlo by to znamenať koniec rodinného života. Zníženie 
stability rodiny podkopáva jej schopnosť vykonávať najdôležitejšiu úlohu, ktorou je 
starostlivosť o druhých, predovšetkým o deti. Napriek tomu všetkému, dnešná rodina by 
nemala byť jediným zdrojom kultivácie hygienických návykov svojich členov; pokiaľ ide o 
deti, vzdelávacie inštitúcie sa stávajú kritickým zdrojom rodinnej pomoci. 
 

DILEMA ŠKOLSKEJ TELESNEJ VÝCHOVY 
I keď existujú veľké obavy o kvalitu vzdelávania, dôvera verejnosti v schopnosť nášho 

vzdelávacieho systému odvrátiť tieto obavy je nízka. Príliš veľa mladých ľudí opúšťa školu 
bez toho, aby boli u nich vyvinuté zručnosti, postoje a návyky mysle, ktoré im majú pomáhať 
žiť v tomto storočí (Schlecht, 1997). Programy mnohých škôl kladú dôraz na predmety ako sú 
jazyk, matematika, prírodné vedy, spoločenské vedy a informatika, a tak ďalej - očividne 
vynímajúc telesnú výchovu a celkovo športovú stránku. V skutočnosti, niektoré správy 
zdôrazňujú, že zaradenie telesnej výchovy do učebných osnov je súčasťou problému (Liba, 
2010). 

Pre rodiny s deťmi, ktorí nemajú vo svojom okolí možnosti pre telesnú aktivitu, je 
školská telesná výchova podľa osnov jediným miestom, kde všetky deti majú možnosť byť 
fyzicky aktívne. Podľa niektorých odborníkov, postoje a správanie detí k pohybovej aktivite 
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sú pozitívnejšie než u dospelých (Trudeau et al, 1999). Jeden z najzaujímavejších a 
znepokojujúcich problémov, ktorým čelí školská telesná výchova je zrejmý nedostatok 
záujmu a podpory pre ňu ako školského predmetu v dobe, kedy fitness a šport sa zdajú byť 
populárnejšie ako kedykoľvek predtým. Máme dôvod mať obavy, keďže nadváha našich detí 
sa postupne zvyšuje. Približne 50 percent ťažko obéznych detí zostáva obéznych aj v 
dospelosti. Detská obezita má na svedomí asi jednu tretinu z celkového počtu prípadov 
obezity u dospelých. Niektorí odborníci dokonca odporúčajú vyšetrenie hladiny cholesterolu 
u detí a potrebu podporiť nízkotučnú diétu už v ranom detstve (Institute of Medicine, 2007). 

Organizované školské športovanie predstavuje významný zdroj sociálneho statusu pre 
deti a mládež, ktoré nejakým spôsobom zaručuje ich popularitu medzi študentmi. Avšak 
niektorí odborníci varujú, že šport v niektorých školských podmienkach by mohol prerásť do 
jeho subkultúry, inými slovami do sociálneho systému s hodnotami, ktoré môžu byť v rozpore 
s cieľmi vzdelávania. Rovnako programy súťaživých telesných aktivít môžu odradiť niektoré 
deti a adolescentov, ktorí nevynikajú v danom športe respektíve nedosahujú určitú úroveň 
telesnej zdatnosti. Napriek tomu, niektorí učitelia pokladajú za dôležité, aby sa žiaci učili byť 
súťaživí pretože súťaživosť je charakteristickým rysom života mimo školy a vyrovnávanie sa 
s ním je dôležitým predpokladom k zaujatiu svojho miesta vo svete dospelých. 

Niektorí športoví sociológovia stále pochybujú o spojení medzi skúsenosťami 
získanými v školskom športe a ich pozitívnym dlhodobým prínosom. V štúdii podľa Brilla 
(1989), takmer 60 bývalých športovcov v súčasnosti necvičí vôbec. Bližší pohľad odhalí 
výrazné rozdiely medzi organizovaným športom a typmi fyzickej aktivity vykonávanej 
neskôr v živote. Pretože väčšina fyzickej aktivity u dospelých je vykonávaná osamote a je 
nesúťažná, asi by sme nemali očakávať príliš veľa súvisu medzi nimi a školskými 
programami, ktoré zdôrazňujú tímové športy. V dospelosti, môže byť jednoduchšie zotrvať 
pri pohybových aktivitách ako je chôdza, jazda na bicykli alebo záhradkárčenie ako sa 
zúčastňovať športov, ktoré majú tendenciu rýchlo upadať s vekom. Vzhľadom k tomu že 
faktory životného štýlu, najmä návyky ako cvičenie, strava a fajčenie, sú veľmi dôležité pre 
zdravie, je možné, že predchádzajúce športové zážitky jednoducho neposkytujú schopnosti 
potrebné pre začatie a udržiavanie pravidelného cvičenia.Niektorými odborníkmi na zdravie 
je samotné vykonávanie fyzickej aktivity považované za dôležitejšie ako zlepšenie fyzickej 
zdatnosti alebo zručnosti v športe. Ďalej, zvýšenie fyzickej kondície nie je prioritou pre 
zdravie, pretože stav bytia fyzicky fit je neprenosný do dospelého života (Simons-Morton, 
1987). Musíme však byť opatrní a neodsudzovať unáhlene úlohu školského športu pri 
vytváraní celoživotného návyku k pohybovej aktivite. 

 
AKTÍVNE SPOLOČENSTVÁ 
Jednotlivci môžu riadiť svoje správanie a ovládať faktory, ktoré ovplyvňujú ich vlastné 

zdravie do istého bodu, a malo by byť umožnené, aby tak urobili. Avšak, rozhodnutie o 
prioritách a stratégiách v prospech spoločenských zmien ovplyvňujúcich zložitejšie problémy 
životného štýlu je najlepšie vykonať kolektívne čo možno najbližšie k domovu a pracoviskám 
dotknutých osôb. Pozorné chápanie vplyvu sociálnych spojitostí zahŕňa spôsoby, ktorými 
spoločenská interakcia spája jednotlivcov s organizáciami, ku skupinám, ktoré presahujú 
hranice rodiny, k miestam, kde pracujú a chodia do školy a k štvrtiam, ktoré oni nazývajú 
svojím domovom. Pre takéto chápanie musíme zamerať svoju pozornosť na otázky spojené so 
spoločensky kohéznymi komunitami. Komunitný prístup k podpore zdravia je založený na 
predpoklade, že správanie je do značnej miery ovplyvnené prostredím, v ktorom ľudia žijú a 
najmä miestnymi hodnotami a normami pre prijateľné správanie. Sociálna prepojenosť je 
dôležitá pri premene spoločenstva na zdravšie miesto pre život. Mnoho vedcov študujúcich 
spoločenský život zaznamenalo stratu spojenia mnohých ľudí so životom ich komunít, čo má 
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svoj pôvod v industrializácii a urbanizácii. Masívne sťahovanie ľudí do miest a do okolitých 
predmestí spôsobilo hlboké zmeny v medziľudských vzťahoch. 

Mali by sme ľuďom umožniť definovať svoje vlastné potreby, ciele a priority a ich 
zapojenosť do riadenia svojich vlastných riešení. Namiesto samotného získavania informácií, 
v procese učenia je žiak rovnocenným partnerom spolu s učiteľom. Prostredníctvom 
štruktúrovaného dialógu, kedy účastníci skupiny počúvajú problémy ktoré sa vzťahujú na ich 
vlastné zážitky, by sme mali diskutovať o spoločných problémoch, a navrhnúť stratégie za 

účelom pomoci transformovať ich situáciu s cieľom dosiahnuť pozitívnejší záver.
Vedci 

skúmajúci spoločnosť si už dlho lámu hlavu, prečo sú niektoré komunity prosperujúce a 
koherentné, zatiaľ čo iné komunity nie sú. Jedno vysvetlenie spočíva v rozšírení medziľudskej 
dôvery, noriem reciprocity a hustoty občianskych združení, ktoré uľahčujú spoluprácu s 
cieľom vzájomnému prospechu. Niektorí odborníci z oblasti športu tvrdia, že pocity 
spolupatričnosti a spoločný záväzok voči iným a voči skupine sú dôležité pre vzájomnú 
reciprocitu (Bašková, 2009). 
 
ZÁVER 

Zmena rodiny, ktorá má za cieľ, aby táto hrala pozitívnu úlohu vo formovaní fyzicky 
aktívneho životného štýlu závisí od vzniku novej rodinnej hodnoty, ktorá zahŕňa 
rozhodovanie o zdravom správaní, akým je fyzická aktivita. Vyváženie potrieb detí a 
dospievajúcich potrebou fyzickej aktivity u dospelých je kľúčom k tomu, aby rodina 
preukazovala väčšiu ochotu osvojiť si fyzicky aktívny životný štýl. Nemenej dôležité sú 
príležitosti pre rodinných príslušníkov zúčastniť sa pohybových aktivít mimo kruhu rodiny. 
Rovnako tak, vytvoriť príležitosť pre programy pohybových aktivít v domácom prostredí, 
ktoré umožňujú flexibilitu času stráveného cvičením. Učenie detí zdravým návykom by mala 
začať už v ranom období života a byť posilnená doma. Dostupná starostlivosť o deti pre 
pracujúcich rodičov je z nášho pohľadu ďalšou oblasťou, ktorá si žiada zlepšenie. 

Podstatné zmeny by sa však mali vykonať v škole. Niektorí experti vyzývajú školy, aby 
hrali ústrednú úlohu pri riešení problémov telesnej nečinnosti mládeže. Je potrebné podniknúť 
kroky, ktoré zabezpečia, že celoživotné ciele pre zdravie - zdatnosť a rozvoj zručnosti počas 
fyzickej aktivity boli zahrnuté do školských osnov. Na vyššom stupni základnej a počas rokov 
strednej školy by študenti mali byť vystavení mnohým aktivitám v oblasti športu, tanca, 
vodných športov a outdoorovým aktivitám. Tieto skúsenosti umožňujú študentom spoznať 
činnosti, ktoré sú pre nich príjemné a uspokojujúce. Ciele programov by sa mali zamerať na 
pomoc mladým ľuďom naučiť sa robiť zodpovedné rozhodnutia o ich účasti na fyzickej 
aktivite a rovnako dôležité je naučiť ich schopnostiam prekonávať akékoľvek prekážky. 
Problém s nečinnosťou je možné zlepšiť len v prípade, že kvalifikovaní učitelia sú pripravení 
viesť takéto hnutie. Vysoké školy by mali odvádzať lepšiu prácu pri príprave inštruktorov, 
učiť najnovšie stratégie podpory zdravia. Taktiež, je potrebné zvýšiť množstvo fyzickej 
aktivity počas všetkých hodín telesnej výchovy v prípade, že školy majú zohrávať významnú 
úlohu pri podpore pohybových aktivít medzi našou mládežou. Rovnako tak, interakcia medzi 
rodičmi a personálom škôl je rozhodujúca v tom, aby bolo viac detí fyzicky aktívnych a 
zdieľali kompetencie za účelom dosiahnutia spoločných cieľov. 

Zdravý životný štýl vo forme kompromisov často obsahuje nezdravé návyky vo viac 
ako jednej sfére. Je potrebné povedať, že nie vždy je sedavý spôsob života sprevádzaný zlými 
stravovacími návykmi. Školskí pracovníci z mnohých oblastí by mali pracovať spoločne 
a pomôcť tak študentom pri osvojení si zdravého správania. Možné partnerstvo v rámci školy 
zahŕňa integráciu telesnej výchovy s tradičnou akademickou oblasťou. Rovnako aj pri 
zvyšovaní príležitostí pre účasť na pohybovej aktivite by mala škola zohrávať väčšiu úlohu 
pri práci s ostatnými skupinami v komunite.Zlepšenie fyzickej aktivity si vyžaduje vývoj a 
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uskotočnenie zmien vo verejnej politike pre rozvoj a uskutočňovanie programov týkajúcich 
sa zdravia. Zásadný problém spočíva nielen v tvorbe programu, ale aj miera iniciatívy v 
oblasti zdravia. Dlhodobá podpora programov pre zdravie je realizovaná tak, že spoločenstvá 
integrujú zdravie podporujúce aktivity do rutiny podnikania, štátnej správy, školstva a rodiny 
(Mittlemark et al., 1993). Transformácia na fyzicky aktívnu spoločnosť si tiež vyžaduje nové 
sociálne myslenie. Logický záver z neúspechu sociálnych inštitúcií je skutočnosť, že úsilie o 
zmenu vysokej miery fyzickej nečinnosti musí v sebe spájať stratégie zmeny jedincov 
zameraných na zmenu hodnôt a súčasných noriem v našich spoločenských 

inštitúciách.
Fyzicky aktívna spoločnosť závisí nielen od vyváženosti individuálnych a 

kolektívnych potrieb, ale tiež od schopnosti účastníkov prieskumu znovu posúdiť filozofiu a 
metodiku, ktorými sa ich prieskum riadi. Výskum v oblasti fyzickej aktivity je väčšinou 
založený na postupoch zameraných na jednotlivé charakteristiky, ktoré sú z veľkej časti 
neúčinné pre štúdium sociálnej dynamiky fyzickej aktivity, pretože sa im nedarí študovať ľudí 
dostatočne do hĺbky. Predchádzajúce modely boli zamerané buď na jednotlivca alebo na 
komunitu, ale málokedy na oboje.  

Naším zámerom je predovšetkým obrátiť mladých ľudí na celoživotnú pohybovú 
aktivitu. Chceme, aby naše deti mali vedomosti o pohybových aktivitách, chceme, aby mali 
potrebné zručnosti pre zapojenie sa do širokej škály pohybových aktivít, a chceme, aby 
ocenili celoživotný prínos aktívneho trávenia voľného času. Programy, ktorých súčasťou je 
fyzická aktivita by sa mali snažiť naučiť mladých ľudí zodpovednosti, a to najmä v oblasti 
zdravia. Každý mladý človek by mal byť schopný zvoliť si činnosti jemu príjemné, v prípade, 
že mu dáme možnosť vyskúšať širokú škálu činností a mať určitú kontrolu nad svojou 
účasťou na nich. 

Nakoniec môžeme konštatovať, že výskumníci majúci záujem o štúdium fyzickej 
aktivity musia prijať novú paradigmu, ktorá zahŕňa tak kauzálne spojenia v sociálnych 
štruktúrach ako aj u jednotlivcov. 
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ZHRNUTIE 

Predložená štúdia charakterizuje niektoré vybrané faktory prispievajúce k nedostatočnej 
telesnej aktivite u mladých ľudí v súčasnej dobe. Naša spoločnosť sa tvrdohlavo pridržiava 
myšlienky ako zmeniť jednotlivcov namiesto toho, aby sa zmenila spoločenská štruktúra. 
Z nášho pohľadu, ak chceme pochopiť ako sa vyvíjajú individuálne vzory správania 
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a identifikovať najefektívnejšie spôsoby k ich zmene, je nevyhnutné venovať pozornosť 
nielen charakteristike jednotlivcov, ale aj spoločenským podmienkam, ktoré ovplyvňujú ich 
správanie. Často sme úplne zaujatí súčasnými problémamy a nezvažujeme dôsledky, ktoré sa 
dostavia možno o niekoľko rokov neskôr. Aj keď sa zmenia zdravotné návyky jednotlivca, 
kým sa nezmení širšie spoločenské a kultúrne pozadie, v ktorých sa takéto správanie 
vyskytuje, vyrastie ďalšia generácia ľudí, ktorí budú trpieť pre nepriaznivé sociálne 
podmienky. Preto je veľmi dôležité, aby sme všetci spolupracovali pre dosiahnutie 
spoločného cieľa, ktorým je zdravá a prosperujúca spoločnosť. Na záver, po analýze 
niektorých spoločenských aspektov fyzickej nečinnosti, uvádzame niektoré odporúčania pre 
zapájanie sa do pohybových aktivít. 
 
SUMMARY 
 
PHYSICAL INACTIVITY OF YOUNG MEN IN CONTEPORARY SOCIETY 
 
KEY WORDS: community, physical activity, social factor, family 

 
The objective of our paper is to investigate the factors that contribute to low physical 

activity among young men in today society. Our society remains stubbornly entrenched in the 
idea of changing individuals rather than changing the social structure. From our perspective if 
we want to understand how individual behaviors are developed and to identify the most 
effective ways to change them, it is necessary to pay attention to not only the characteristics 
of individuals but also the social conditions that affect their behavior. Often we are 
preoccupied with the problems of today not concerning about the outcomes that will not be 
achieved until many years later. Even if individual health habits are change, if the wider social 
and cultural contexts in which behaviors occur are not altered, there will be the next 
generation of people who will suffer form the same adverse social conditions. The most, it 
demands that all of us work together to achieve our common goal and that is a healthy and 
prosperous society. At the end, after analyzing some of the social aspects of inactivity, some 
suggestions for the involvement in physical activity are given. 
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