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ABSTRAKT
STRAĕAVSKÁ, Stanislava – GÖRNER, Karol: VzĢah
adolescentov k outdoorovým aktivitám. [Monografia]/ PaedDr. Stanislava
StraĖavská, PhD. – prof. PaedDr. Karol Görner, PhD., Univerzita Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Filozofická fakulta; Katedra telesnej výchovy
a športu. Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB, 2017, 136 s.
Predložená monografia zisĢovala vzĢah adolescentov k outdoorovým
aktivitám. CieĐom práce bolo zistiĢ, aký vzĢah majú adolescenti k
outdoorovým aktivitám a zároveĖ zistiĢ, ako vplyvom pohybovo-výchovného
programu zameraného na outdoorové aktivity, dôjde k zmene v názoroch na
pohybovú aktivitu vykonávanú v prírodnom prostredí.
V teoretickej þasti sú objasnené jednotlivé pojmy, ako pohybová
aktivita, outdoorové aktivity, turistika, zdravie a adolescencia. Vo
výsledkovej þasti prezentujeme zdravotný stav respondentov, ako trávia
svoj voĐný þas poþas pracovného týždĖa a víkendov, vzĢah k pohybovým
a outdoorovým aktivitám, zapojenosĢ do outdoorových aktivít a zároveĖ
mieru dôležitosti a uplatĖovania pohybovej aktivity v ich živote.
Výskum sme uskutoþĖovali na vybraných stredných školách
v meste Humenné, Snina a Vranov nad TopĐou. Zúþastnilo sa na Ėom 724
respondentov. Údaje potrebné k vypracovaniu monografie sme získali
prostredníctvom dotazníka a zrealizovaním pedagogického experimentu.
Zozbierané kvantitatívne informácie sme vyhodnotili pomocou metód
induktívnej a deskriptívnej štatistiky a následne podrobili dôslednej vecnej
analýze. Z výsledkov výskumu predovšetkým vyplynulo, že outdoorovým
aktivitám sa venuje 305 (42,13 %) respondentov a 419 (57,87 %)
respondentov sa im nevenuje. Zapojenie experimentálnej skupiny do
pohybovo-výchovného programu malo pozitívny vplyv na hodnotenie
dôležitosti pohybovej aktivity, no napriek tomu sme nezaznamenali
štatisticky významné rozdiely. V miere uplatĖovania pohybovej aktivity
v experimentálnej skupine sme zaznamenali štatisticky významné rozdiely.
Môžeme teda konštatovaĢ, že cieĐ ktorý sme si stanovili sa nám
podarilo naplniĢ. ZároveĖ sme si overili metodiku zbierania a
vyhodnocovania prieskumného materiálu, ktorú používame pri našom
súþasnom výskumnom šetrení v rámci projektu VEGA 1/0490/17 ,, Miesto
turistiky a športovo - pohybových aktivít v prírodnom prostredí v spôsobe
života seniorov“.
KĐúþové slová: pohybová aktivita, outdoorové aktivity, aktívny
životný štýl, adolescencia
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ABSTRACT
STRAĕAVSKÁ, Stanislava – GÖRNER, Karol: Relationship of
adolescents with outdoor activities. [Monograph] / PaedDr. Stanislava
StraĖavská, PhD. – prof. PaedDr. Karol Görner, PhD., Mateja Bela University
in Banská Bystrica. Faculty of phylosophy; Department of Physical Education
and Sport. Banská Bystrica: Faculty of Philosophy, UMB, 2017, 136 p.
The monograph presented the relationship of adolescents to
outdoor activities.
The aim of the work was to find out how the adolescents have a
relation to outdoor activities and to find out how the influence of a
physical education program focused on outdoor activities will change in
the opinions of physical activity performed in the natural environment.
In the theoretical part, individual notions are described, such as
physical activity, outdoor activities, tourism, health and adolescence. In the
result section, we present the health status of respondents, how they spend
their spare time during the working week and weekends, the relationship to
physical and outdoor activities, involvement in outdoor activities, and the
level of importance and exercise of physical activity in their lives.
Research was carried out at selected secondary schools in Humenné,
Snina and Vranov nad TopĐou. It was attended by 724 respondents. The
data needed to prepare the monographs were obtained through a
questionnaire and a pedagogical experiment. The collected quantitative
information was evaluated using the methods of inductive and descriptive
statistics and then subjected to rigorous substantive analysis. Research
results showed that 305 (42.13%) of respondents were engaged in outdoor
activities and 419 (57.87%) of respondents did not. The involvement of the
experimental group in the physical education program had a positive
influence on the evaluation of the importance of physical activity, but we
did not notice statistically significant differences.
We observed statistically significant differences in the level of
exercise activity in the experimental group.
So we can say that we have succeeded in meeting the goal we have
set. At the same time, we have verified the methodology for collecting and
evaluating the exploratory material that we use in our current research
survey within VEGA project 1/0490/17 “Importance of hiking and outdoor
activities in the senior´s way of life”.
Key words: physical activity, outdoor activities, active
lifestyle, adolescence
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ÚVOD
Ako sa naša spoloþnosĢ vyvíja, tak sa menia aj podmienky
a nároky pre život þloveka. V poslednej dobe sa rapídne znižuje poþet
detí, ktoré sa v rámci voĐného þasu venujú nejakej pohybovej aktivite
a rovnako sa zvyšuje poþet detí, ktoré hĐadajú dôvody, aby nemuseli
cviþiĢ na hodinách telesnej a športovej výchovy. Aj to je jeden
z dôvodov, preþo sa u detí þoraz þastejšie vyskytuje už v mladom veku
obezita, cukrovka a ćalšie nebezpeþné ochorenia. Práve z tohto
dôvodu, by sme sa mali snažiĢ zatraktívniĢ vyuþovanie telesnej
a športovej výchovy tak, aby žiaci zmenili názor na tento predmet
a aby sa u nich budoval kladný vzĢah k pohybovým aktivitám. Je to
následok toho, že dnešná mládež sa podstatne menej venuje nejakej
pohybovej aktivite a väþšinou žije nezdravým spôsobom života.
Namiesto vykonávania pohybovej aktivity sa deti a mládež venujú
poþítaþovým hrám, zdravé stravovanie nahradzujú rýchlym
obþerstvením a pohyb v prírode vymenili za presun dopravnými
prostriedkami. Napriek tomu, že tieto technické vymoženosti nám
veĐakrát uĐahþujú život, tak na druhej strane nám ho znehodnocujú.
Hovorí sa, že za najväþšiu telocviþĖu oznaþujeme prírodu, a aj
tá naša slovenská príroda nám poskytuje krásne a vhodné miesta na
vykonávanie outdoorových aktivít. Práve preto sme sa v našom
výskume zamerali na zistenie vzĢahu adolescentov k outdoorovým
aktivitám. Je veĐmi smutné, že aj napriek tomu, že máme toĐko
možností vykonávaĢ aktivity v prírode, dnešná mládež ich nevyužíva.
A práve tú sú potrební rodiþia, aby viedli deti od útleho detstva
k vykonávaniu pohybových aktivít v prírode. Dôležitú úlohu v tomto
období zohrávajú aj uþitelia, a to už poþas primárneho vzdelávania. Je
dôležité, aby vykonávanie pohybových aktivít bolo implementované
medzi základné úlohy výchovno-vzdelávacieho cieĐa. Vykonávanie
outdoorových aktivít je príjemnou þinnosĢou ako nenároþne stráviĢ
voĐný þas. Ich jedineþnosĢou je, že ich môžu vykonávaĢ všetci bez
ohĐadu na vek. Široká ponuka outdoorových aktivít je veĐmi výhodná
ako pre upevĖovanie zdravia, tak aj pre udržiavanie a zlepšovanie
nášho fyzického a psychického zdravia.
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Z vyššie uvedených dôvodov sme sa rozhodli danú
problematiku spracovaĢ a zistiĢ vzĢah žiakov stredných škôl
k outdoorovým a pohybovým aktivitám. Zaradením pohybovovýchovného programu sme chceli zistiĢ, k akým zmenám dôjde
z hĐadiska dôležitosti a miery uplatĖovania pohybovej aktivity
v živote našich respondentov.
Veríme, že výsledky nášho výskumu môžu pomôcĢ pri riešení
aktuálnych otázok súvisiacich s využívaním pohybovo-výchovného
programu zameraného na outdoorové aktivity na zmeny v názoroch na
pohybovú aktivitu mládeže.
SúþasĢou výskumu bolo aj porovnanie vzĢahu medzi
venovaním sa outdoorovej aktivite a premennými (pohlavie,
bydlisko a dosiahnuté vzdelanie rodiþov).
V prvej kapitole vymedzujeme teoretické východiská našej
práce. Venujeme sa vo všeobecnosti pohybovej aktivite, outdoorovým
aktivitám, turistike, aktívnemu životnému štýlu a adolescencii.
V druhej kapitole sme si stanovili cieĐ, hypotézy a úlohy
výskumu.
V tretej kapitole sme sa zamerali na charakteristiku výskumného
súboru, podmienky a organizáciu výskumu a v neposlednom rade na
metódy, ktoré sme použili pri spracovaní výsledkov.
V štvrtej kapitole prezentujeme výsledky výskumu rozdelené
do troch podkapitol, ku ktorým sme dospeli po spracovaní údajov
získaných z dotazníka, a uvádzame ich pomocou tabuliek a obrázkov
aj s popisnou štatistikou.
V závere sme zhrnuli nadobudnuté poznatky a následne
uvádzame odporúþania pre pedagogickú prax a vedný odbor.

12

Názov:

VZġAH ADOLESCENTOV K OUTDOOROVÝM
AKTIVITÁM

Autori:

PaedDr. Stanislava StraĖavská, PhD.
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.

Recenzenti: prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.
PaedDr. Martin Kružliak, PhD.

Jazyková korektúra: PaedDr. Stanislava StraĖavská, PhD.

Rok vydania: 2017
Vydanie: prvé
Rozsah: 136 strán
Formát: A5
Náklad: 100 ks
VydavateĐ:

Belianum. VydavateĐstvo Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Edícia: Filozofická fakulta
Tlaþ:

EQUILIBRIA, s.r.o.

ISBN 978-80-557-1330-4

