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GYMNASTIKA JE GRAMATIKOU ĽUDSKÉHO
POHYBU
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA je vrcholom ľudskej
motoriky

Fylogenéza a ontogenéza
 Pohybová činnosť z historického hľadiska sa
vznikala vo fylogenéze (proces vývoja
živočíchov a človeka od jeho živočíšnych
predkov až po súčasnosť)
 ako i v ontogenéze (proces individuálneho
vývinu od oplodnenia vajíčka až po ukončenie
vývoja smrťou)
 Základňou všetkej činnosti sú pohyby
človeka, tvoriace základný pohybový fond.
Tento sa vytváral vo fylogenéze motoriky
človeka počas všetkých etáp jeho vývoja.

Gymnastika je najstaršia
pohybová aktivita
 „Udržiavanie zdravia a získanie zdatnosti patrí do
gymnastiky, používanie cvičení na liečebné ciele
a nápravu patrí do lekárstva“. Takto sa vyslovil
o gymnastike významný lekár Hipokrates, ktorý žil
v rokoch 460 - 346 pred n.l.


Gymnastika je stará viac ako päť tisíc rokov a patrí
k základným pohybovým činnostiam človeka.
 Už v treťom tisícročí pred naším letopočtom vznikla v Číne
sústava liečebnej a zdravotnej gymnastiky.
 Jej súčasný rozvoj naznačuje, že úspešne prežije i veľa budúcich
rokov. Bude to pre jej zdravotný význam, rozvoj kondičných
a koordinačných schopností, ale aj kultiváciu pohybov človeka.

Vývoj gymnastických
cvičení
 V priebehu historického vývoja vplyvom
rozvoja poznatkov človeka sa pojem a obsah
gymnastiky často menil, prispôsoboval sa
potrebám spoločnosti.
 Moderné chápanie dnešnej gymnastiky je
odvodené od jej antického ponímania
 Pod pojmom gymnastika aj dnes chápeme
súhrn telesných cvičení, ktoré zabezpečujú
všestranný telesný rozvoj človeka.

Obsah gymnastiky
 od najstarších dôb sa nazývali gymnastickými
cvičeniami aktivitiy, ktoré mali rôzne zameranie:
branné, zdravotné, liečebné, ale i telesné a duševné
vzdelávanie, formovanie vlastného tela, pohybovú
výkonnosť, pohybovú kultúru, atd´
 V staroveku obsah a zameranie gymnastiky
nezodpovedal jej dnešnému deleniu, pretože pod tento
názov sa zahrňovali všetky známe druhy cvičebnej
činnosti.

Najstaršie druhy
 V aténskej výchovnej sústave vládnucej
triedy bola gymnastika neoddeliteľnou
súčasťou harmonického fyzického,
filozofického a umeleckého vzdelania
v duchu gréckej kalokagatie.
 Grécka gymnastika - cvičenie s vlastnou
váhou tela obsahovala aj atletické
disciplíny: behy, skoky, hod diskom, hod
oštepom, plávanie, zápas a box

Názov gymnastika
 Pochádza z gréckeho slova „gymnazein“, vznikol v časoch, keď
grécki mládenci cvičili nahí na štadiónoch a palestrách
 V antike sa však slovom gymnastes označoval nielen
bojovník, ale i človek medicínsky a filozoficky vzdelaný, ktorý
sa zaoberal vedou o telesných cvičeniach
 V starom Grécku malo gymnastiké význam telesného
vzdelávania, ktoré spoločne s musiké - duševným vzdelávaním
tvorili základné rovnocenné zložky harmonickej výchovy gréckej
mládeže
 Pojem gymnastika tu predstavoval systém všestrannej telesnej
výchovy.
 V podstate názov gymnastika pretrvává ako zastrešujúci pojem
pre šport od antiky až po dnešnú dobu: dodnes sa označnenie
GYM označuje ako na priestor pre cvičenie : v USA, Kanade a v
severských štátoch Európy-GYM

Najstaršiu telovýchovnú
literatúru majú Číňania
 už v treťom tisícročí pred naším letopočtom (v r. 2698
pred n.l.) vznikla sústava liečebnej a zdravotnej
gymnastiky nazvaná Kong-fu (Muž umelec)
 jej propagátormi boli kňazi, mnísi a filozofi. Medzi nich
patril i známy filozof Konfucius, ktorý žil v 6.storočí
pred n.l.
 Podobne ako čínske gymnastické cvičenia, má
zameranie i joga, ktorej vznik v Indii spadá do 2.
storočia pred n.l. Joga svojimi dýchacími,
posilňovacími a kompenzačnými cvičeniami má
základné znaky gymnastického pohybu. Má však svoje
osobité delenie, ciele i metodiku cvičenia.

V starom Egypte a
v antickom Grécku








Gymnastika vyvíjala v smere zvyšovania pohybových výkonov, osobitne
v akrobacii a tanci
Poznatky o význame telesného pohybu rozšíril významný lekár
Hipokrates (460 - 346 pred n.l.), ktorý sa snažil určiť hranice lekárstva a
gymnastiky
Gymnastiku veľmi úzko v súvislosti s duševným rozvojom chápal Platón,
ktorý žil v rokoch 427 – 348 pred n.l.
Podobne Aristoteles, žijúci v rokoch 384 – 322 pred n.l. považoval za
všeobecnú nutnosť starostlivosť o telo, súčasťou čoho boli i rôzne druhy
telesných cvičení.
Jeden z najvýznamnejších propagátorov gymnastiky v staroveku bol
Galenos (131–201 n.l.), ktorý dobre poznal tradície gréckej gymnastiky a
sú známe jeho spisy: O zachovaní zdravia, O cvičení s loptou, Či hygiena
patrí gymnastike alebo lekárstvu
Práve preto sa stalo Grécko kolískou olympijských hier. Hry a slávnosti
vznikali z rôznych tradícií, pre ktoré bola typická prezentácia telesnej
zdatnosti. Od historického začiatku olympijských hier v Olympii (od 776
pred n.l. do 393 n.l.) sa tieto konali viac ako tisíc rokov s pravidelnosťou,
ktorá vzbudzuje obdiv a úctu i v súčasnosti.

Rím






Veľký význam v otrokárskej spoločnosti mala gymnastika pre
výcvik vojakov, ktorý bol zameraný na získanie sily, obratnosti a
telesnej zdatnosti pre útok i sebaobranu
So zánikom otrokárskej spoločnosti a rozvojom lekárskej vedy sa
gymnastika obmedzovala na vyrovnávacie, preventívne
a hygienické cvičenia
Stagnácia telesnej výchovy a tým aj gymnastiky je charakteristická
pre obdobie stredoveku. Antická požiadavka harmónie tela
a ducha bola negovaná.
Iba feudálom bolo dovolené z mocenských dôvodov zaoberať sa
telesnými cvičeniami – gymnastikou. Išlo o tzv. sedem rytierskych
cností.
Na ďalší rozvoj gymnastiky malo veľký vplyv dielo talianskeho
lekára Mercurialisa (1530-1606), ktorý vo svojom diele „O umení
gymnastiky“ rozdelil gymnastiku na vojenskú, liečebnú a atletickú.

Formovanie
gymnastických systémov
 Staroveké systémy gymnastických cvičení vytvorili predpoklady
pre vznik novodobých druhov gymnastiky.
 Mnohí humanisti v období prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu
sa usilovali vytvoriť nový systém všestrannej, harmonickej
výchovy mládeže.
 Poprednými šíriteľmi takéhoto ponímania telesnej výchovy boli
podľa Perútku (1982) učenci 17. storočia, najmä John Locke
(1632–1704) a svetoznámy Ján Amos Komenský (1592– 1670),
v 18.storočí Jean Jacques Rousseau (1717-1778), Johann
Heinrich Pestalozzi (1746-1827), Johann Bernhard Basedow
(1723-1790).
 V období humanizmu a renesancie nastáva návrat k antickým
ideálom. Filozofické a pedagogické myšlienky J. A. Komenského
a J. J. Rousseau pomohli k uznaniu telesných pohybových
cvičení ako veľmi vhodného a žiadúceho prostriedku výchovy
mládeže.

V Nemecku vznikajú školy
nového typu - Filantropiny
 Systém gymnastiky bol doplnený analytickými, umeleckými
cvičeniami, ktorý sleduje pedagogické a zdravotné ciele.
 Za praotca novodobej gymnastiky je považovaný Nemec
Johan Christoph GutsMuths (1756–1839)
 Pod pojem gymnastika zhrnul všetky známe telesné cvičenia ako
sú zápas, plávanie, poradové cvičenia, rovnovážne cvičenia
a ďalšie iné, ktoré vplývajú na všestranný rozvoj cvičenca.
 Spolu s GutsMuthsom pôsobil Anton Vieth (1763–1836), ktorý
vstúpil do dejín tým, že začal používať gymnastické náradia hrazdu a bradlá
 Obsah gymnastiky obohatil o visy, podpory, vzpory a kmihania,
pre ktoré je charakteristické spevnené, t.j. gymnastické držanie
tela.

Nemecké turnerské hnutie









Zakladateľom nemeckého turnerského hnutia náraďovej gymnastiky bol
Fridrich Ludwig Jahn (1778–1852).
Nové cvičenia vznikali vzhľadom k rozmanitosti konštrukcie náradia
Zaviedli sa nové cvičenia na hrazde, bradlách a na koni – čo sa stalo
základom výkonnostného poňatia gymnastiky a vznikli základy súčasnej
športovej gymnastiky.
Jahnovu gymnastiku doplnil Ernest Eiselen (1793 – 1846). Rozšíril jej
obsah o cvičenia na kruhoch, koze, kolovadlách a začal používať pri
preskoku odrazové mostíky.
Priekopníkom školského telocviku a tvorcom dievčenského
telocviku zaradením telesnej výchovy do škôl pre obidve pohlavia
bol Adolf Spiess (1810 – 1858).
Zaviedol systém prostných a poradových cvičení, ako i hromadné
cvičenia na viacerých náradiach. Vydal učebnicu „Náuka o telocvičnom
umení“ , ktorá obsahuje štyri časti: prostné, visy, podpory a poradové
cvičenia. Známa je i jeho „Učebnica telocviku“.
Tento gymnastický systém bol základom školskej telesnej výchovy u nás.

severské štáty Európy









Zakladateľom švédskeho gymnastického systému bol Peter Henrik Ling
(1776–1836). Z najväčšej časti boli prijaté od Guts-Muthsa a Vietha.
Zmienku o konštruktívnych cvičeniach paží, dolných končatín, hlavy
a trupu, ktoré sú najcharakteristickejšie pre švédsky systém, nájdeme až
neskôr okolo roku 1820.
Lingov telovýchovný systém bol vybudovaný na anatomicko –
fyziologickom štúdiu a mali presne zameraný účinkok na telo.
Všeobecný základ gymnastiky rozdelil do šesť častí: základy ľudského
organizmu, základy pedagogickej gymnastiky, základy vojenskej
gymnastiky, základy liečebnej gymnastiky, základy estetickej gymnastiky,
prostriedky a pomôcky gymnastiky.
Sformoval záklané ciele gymnastiky na všestranný rozvoj ľudského tela,
ktoré boli zamerané na správne držanie tela a harmonický pomer jeho
jednotlivých častí.
V jeho práci pokraačoval syn Jahn Hjalmar Ling (1820–1886).
Upravil švédsku sústavu do súčasnej klasickej formy, ktorá sa rozšírila po
celom svete. Švédsku gymnastiku obohatil o nové cvičebné tvary, vhodné
pre deti: výchovné gymnastické hry a rytmické pohyby.

Komplexnejšie názory na
gymnastiku a telesnú
výchovu
 Mal ruský lekár a pedagóg Peter Francevič Lesgaft (1837-1909),
profesor anatómie.
 Pôsobil v časoch, keď obidva hlavné smery - nemecký a švédsky
boli už vytvorené.
 Skúmal ich a kritizoval z pohľadu, čo je v nich správne a čo nie.
 Dôkladne pozoroval telesné cvičenia v štátoch západnej Európy
(navštívil 14 štátov a 26 miest), kde sa oboznámil so všetkými
gymnastickými smermi a metódami.
 Otázky telesnej výchovy pokladal za otázky pedagogické
a v súvislosti s tým kládol prvoradý dôraz na psychológiu.
 Lesgaft zostavil nielen vlastnú sústavu telesnej výchovy, ktorá
predstihla všetky európske sústavy, ale zorganizoval do tých čias
najdokonalejšiu prípravu učiteľa telesnej výchovy.

Francúzsky systém
gymnastiky








Francúzsky systém v 19. a v prvej polovici 20.storočia uprednostňoval
zdravotnú a kondičnú stránku prostredníctvom prírodnej povahy –
šplhanie, lezenie, balansovanie na lanách, tyčiach a kladinách.
Asymetrické pohyby ako špeciálne cvičenia do gymnastiky zaviedol
F.Delsarte (1811 – 1871), ktorý študoval spojitosť psychického stavu a
pohybových prejavov.
Francúzsky smer vo vývoji gymnastiky predstavuje tzv. „prirodzený smer“
v telesnej výchove.
Fyziológ Georges Demény (1850 – 1917) podrobil kritike nemecký
náraďový telocvik a švédsku gymnastickú sústavu. Presadzoval názor, že
telesná výchova sa má zakladať na pohybe a nie na statickom a
výdržovom napätí.
Podčiarkoval, že gymnastikou sa má rozvíjať dynamický pohyb, súčasne
i sila, ohybnosť a vytrvalosť, a že postojová a polohová gymnastika
nevyhovuje mládeži.
Demény veľkým podielom prispel ku vzniku rytmiky a vytvoril sústavu
„harmonických pohybov.“ Významným pokračovateľom a propagátorom
prirodzenej francúzskej metódy bol neskôr Georges Hébert (1875 –
1957).

Švajčiarsko
 Systém rytmickej gymnastiky E.J.Dalcrozeho vznikol vo
Švajčiarsku v druhej polovici 19. storočia
 Spájal vedomé osvojovanaie hudobného rytmu s jednoduchými
analytickými pohybmi.
 Vytvoril základy rytmiky a tento systém inovoval jeho žiak
Rudolf Bode v 20 - 30 rokoch 20. storočia, ktorý zaviedol
rytmicky výrazové pohybové prostriedky s náčiním (švihadlá,
tyče, lopty, tamburína)
 Rozšíril obsah gymnastiky o nové pohybovo-hudobné formy.
 Obsah a zameranie gymnastických prostných cvičení a
náraďového telocviku sa šírili nielen po celom Nemecku ale
prenikli aj do Švajčiarska, Belgicka, Holandska, Dánska, Talianska
i do Ameriky.

Čechy









V Čechách sformoval v 19. storočí systém telocviku Miroslav Tyrš
Bol založený na vzdelávacej, výchovnej a zdravotnej funkcii.
Zameriaval sa na všeobecné zdokonaľovanie tela a ducha.
Tyršova sústava cvičenia ovplyvnila až po súčasnosť
používanie telocvičného názvoslovia, vrátane gymnastickej
terminológie v Čechách i na Slovensku.
V diele Základy tělocviku z r.1872 systémovo zatriedil do skupín
známe polohy, pohyby a cvičebné tvary.
Augustín Očenášek a Karol Pospíšil vytvorili „Sokolskú rytmiku“ a
sprístupnili ju širokej verejnosti.
Obsahom sokolského systému bolo cvičenie na náradí a prostné
a významné boli hlavne sokolské masové vystúpenia.
Na tieto hromadné vystúpenia nadviazali v 50. až 90.rokoch
dvadsiateho storočia spartakiády, ktoré mali celospoločenský
rozsah.

Slovensko
 Na územie Slovenska sa gymnastika a náraďový telocvik dostali
ešte v období Rakúsko - Uhorska, t.j. do roku 1918.
 Rozvoj športu sa realizoval predovšetkým v športových kluboch.
 Na našom území sa gymnastika stala nositeľom cieľov školskej
telesnej výchovy.
 Základ učebných osnov bol Spiessov systém.
 Ako nepovinný predmet sa telesná výchova dostala do škôl
v roku 1851.
 Povinná telesná výchova bola uzákonená až po porážke
Rakúska Pruskom, a to najskôr na obecných a meštianskych
školách v r. 1868 a 1869 a neskôr na stredných školách (1874
na reálkach, 1883 na gymnáziách).
 Autorom prvej slovenskej telovýchovnej učebnice, ktorá vyšla v r.
1887 bol I. B. Zoch.

