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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá způsobem trávení volného času českých dětí a mládeže a 

jeho atraktivitou. Alarmující počet českých školáků se potýká s potížemi spojenými se svou 

hmotností a nic nenasvědčuje tomu, že by se na tom mělo v následujících letech něco 

zásadně změnit. Na tomto trendu se velmi negativně projevuje především dostupnost 

televize, počítačů, internetu, videoher a digitálních technologií obecně. 

Výzkumným problémem, který v práci autor adresuje, je neustále zvyšující se procento 

výskytu dětské obezity v ČR a jeho souvislost s nárůstem technologické závislosti u dětí a 

mládeže. Popsat, zda existuje souvislost mezi výše uvedeným, je hlavním cílem této práce. 

Dalším cílem je na základě vlastního výzkumu autora zjistit, jaké způsoby trávení volného 

času jsou pro děti a mládež více a méně atraktivní, co dětí ve volném čase baví a jak jej tráví 

doopravdy. 

Pro tyto účely formuluje autor v textu hypotézy, jejichž platnost k dosažení cílů práce 

ověřuje položenými výzkumnými otázkami. Autor definuje základní pojmy pro lepší 

orientaci v textu a zavádí dva nové: online svět a offline svět. Úplný závěr práce se zabývá 

možností propojení online světa a offline světa a formulací konkrétního návrhu intervence. 

 

Annotation 

This master thesis aims on the means of how Czech children and youth spend their leisure 

time. Great focus is also given to attractivness of the activities. An alarming number of Czech 

children is facing difficulties associated with their weight, and there is no indication that 

anything fundamental should change about this matter in the coming years. This trend is 

very negatively affected by the availability of television, computers, the internet, video 

games and digital technologies in general. 

The problem addressed by the author in this thesis is the increasing percentage of the 

prevalence of childhood obesity in the Czech Republic and it´s connection with the increase 

in technological dependency of children and youth.The main goal of this thesis is to describe 

whether there is a connection between the aforementioned phenomena. Another goal focuses 

on ways of spending free time and base on author´s own research adresses the attractivness 

of the activities, i.e. which leisure time activities are more and less attractive for children 



 

 

 

and youth, what children enjoy in their free time and how they really spend it. 

For these purposes, the author sets up hypotheses in the thesis, the validity of which is 

addressed by the research questions in order to achieve the main objectives of the work. The 

author defines the basic concepts for better orientation in the text and introduces two new 

ones: the online world and the offline world. In the final part of the thesis the author suggests 

the possibility of connecting the online world and the offline world for further work 

regarding to this matter. 
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Úvod 

Alarmující počet českých školáků se potýká s potížemi spojenými se svou hmotností. 

Více než pětina populace dětí ve věku mezi jedenácti a patnácti lety má buď nadváhu, 

nebo je dokonce obézní. Meziroční srovnání navíc poukazuje na to, že počet dětí 

s nadměrnou hmotností roste. Sice pomalu, ale jistě. (Zdravá generace, 2020) 

Na tomto trendu se velmi negativně projevuje především dostupnost televize, počítačů, 

internetu, videoher a digitálních technologií obecně. Úměra, čím více digitálních 

technologií, tím méně pohybu a tím více obezity, je patrná. Například sledování televize 

nejen, že omezuje tělesnou aktivitu dětí, ale vede také ke zvyšování příjmu energie, neboť 

mlsání je velmi častým doplňkem této „činnosti.“ (Ebbeling, Pawlak a Ludwig, 2002)  

Tato diplomová práce se zaměřuje na způsob trávení volného času dětí a mládeže. Výběr 

tématu, ideová a teoretická východiska uplatněná pro zpracování, jsou uvedeny v teoretické 

části práce. Pro lepší orientaci v textu definuji základní pojmy, se kterými v práci operuji. 

Mezi tyto pojmy patří především obezita, nadváha a digitální technologie, ale i mnou 

zavedené vlastní pojmy online svět a v kontrastu s ním offline svět. 

V práci se blíže zaměřuji na téma zdraví a zdravý životní styl dětí a mládeže. Zdraví by 

pro nás mělo být neodmyslitelnou součástí života a je více než žádoucí, aby bylo obzvláště 

u dětí chráněno před dopady prostředí, především v době, kdy jsme dennodenně vystavováni 

mnohým vnějším vlivům, které se dynamicky proměňují. Právě zdraví je ale ohroženo 

rozmachem digitálních technologií, jejichž užívání se nenápadně vkrádá do časového fondu 

našich dětí a naší mládeže a nahrazuje tam pohybové aktivity, které jsou obzvlášť pro mládež 

v dospívání tak zásadní. 

V analytické části práce se zaměřuji na souvislost mezi výskytem dětské obezity 

a rozmachem digitálních technologií. Neustále se zvyšující procento výskytu dětské obezity 

v ČR a jeho souvislost s nárůstem technologické závislosti u dětí a mládeže je koneckonců 

i mnou identifikovaným veřejně politickým a výzkumným problémem, který v této práci 

adresuji. Podle odborníků na dětskou obezitu sdružených v projektu S dětmi proti obezitě 

překonal nárůst dětské obezity v ČR již dosti pesimistické předpoklady z osmdesátých let 

minulého století. V současnosti lze hovořit o epidemii obezity. (S dětmi proti obezitě, 2013), 

jejíž vznik v dětském věku je podmíněn asi z 40% geneticky a z celých 60 % působením 

negativních vlivů vnějšího prostředí (Hainer, 2001) 
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Míra dětské obezity stoupá, množí se omluvenky z tělocviku a zdravý životní styl se pro naši 

nastupující generaci stává téměř neznámým pojmem. V současnosti žijeme zároveň v době, 

kdy vše potřebné zařídíme několika kliknutími na smartphonech či tabletech a přitom byl 

prokázán špatný vliv hojného užívání digitálních technologií na lidské zdraví. Tato tvrzení 

blíže níže v práci opírám již existujícími výzkumy. 

Jedním z faktorů, který se podílí na rozvoji obezity již delší dobu, je sedavý způsob života 

a značně omezená intenzivnější fyzická aktivita dětí (Ebbeling, Pawlak a Ludwig, 2002). 

Celé dopoledne a mnohdy i část odpoledne totiž děti stráví ve škole. Jak uvádím v práci, 

opravdu malá část českých dětí sportuje mimo povinnou tělesnou výchovu, která je 

pro školáky povinná. 

Pouze pohybem ve škole, nejen, že děti nesplní minimální doporučení pohybových aktivit 

Světové zdravotnické organizace WHO (dále také jen “WHO”), ale i tam se především 

obézní děti snaží vyhnout této své jediné pohybové aktivitě. Důvod může být nasnadě: 

obézní děti nemůžou stačit svým spolužákům s přiměřenou hmotností. Následný neúspěch 

v tělesné výchově může vést děti k tomu, že se pohybové aktivitě snaží vyhnout, čímž vlastně 

uzavírají bludný kruh a sami se připravují o možnost, jak svou fyzickou obratnost zlepšit. 

Motivací k pohybu se ve své práci zabývám rovněž. 

Důvodů, proč adresuji právě dětskou obezitu, je více, ale je to především proto, že děti, 

u nichž se vyskytuje nadváha či obezita, jsou více náchylné k tomu, že budou mít nadváhu 

i jako dospělí nebo se obézními stanou v průběhu svého dospívání. Rovněž dnes existují 

relevantní výzkumy, které dokazují, že pokud děti trpí nadváhou již v dospívání, mohou si 

zachovat zvýšené riziko morbidity a mortality, i když jako dospělí už nadváhu nemají. 

(World Cancer Research Fund International, 2007) 

Na nedostatku objemu pohybových aktivit se shodují mnohé zdroje, na něž se v práci 

odkazuji. Doporučeného objemu pohybové aktivity dle WHO, dosáhne jen necelá pětina 

školáků ve věku jedenácti až patnácti let. (Zdravá generace, 2020) Pohyb se totiž vytrácí 

z běžného života. Chybí neorganizované hraní venku nebo aktivní doprava do školy 

či do kroužků. Nemalá část dětí je uvolněna z hodin tělocviku. Množství aktivního pohybu 

navíc klesá s věkem. (Zdravá generace, 2020) 

Proto se v empirické části práce zaměřuji na to, jaké způsoby trávení volného času jsou 

pro děti a mládež více a méně atraktivní, co děti ve volném čase baví a jak jej tráví 

doopravdy. Pro tyto účely jsem formuloval hypotézy, jejichž platnost v práci k dosažení 
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stanovených výzkumných cílů ověřuji položenými výzkumnými otázkami.  

V závěrečné pasáži své práce se zabývám možností propojení online a offline světa, dvou 

zdánlivě se navzájem vylučujících dimenzí trávení volného času. Rovněž formuluji návrh 

doporučení ve formě implementace herních prvků do hodin tělesné výchovy. Tomuto tématu 

však věnuji již o něco menší pozornost než výše uvedeným cílům, neboť zde již narážím 

na limity zpracování této práce. 
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1 Vymezení výzkumného problému 

Již v úvodu práce jsem uvedl, že míra výskytu dětské obezity stoupá a omluvenky z hodin 

tělesné výchovy se množí. Současně naše mládež vyrůstá v době rozmachu digitálních 

technologií. Jako společnost se přibližujeme stále více ke stavu, kdy vše potřebné zařídíme 

několika kliknutími na chytrých zařízeních a přitom edukaci o tom, jak důležitý je zdravý 

životní styl pro naši nastupující generaci, odsouváme na druhou kolej. 

V současné době byl již prokázán špatný vliv hojného užívání digitálních technologií 

na lidské zdraví. Mezi přímé důsledky přemíry času stráveného online patří zejména 

narušení denního rytmu, zanedbávání osobní hygieny a výživy, spánková deprivace, únava, 

bolesti hlavy a očí a zhoršená orientace v čase. (Simonton, 2018) Tento jev se dá označit 

také jako technologická závislost, jíž provází další příznaky. 

Zároveň tvoří v naší populaci stále narůstající problém dětská obezita. Dle údajů Světové 

zdravotnické organizace WHO mělo před čtyřmi roky 27,5 % dětí v České republice 

nadváhu a 9,7 % dětí bylo v ČR obézních. (WHO, 2016) Rovněž novější data ukazují, že se 

svou hmotností má problém více než pětina populace českých dětí ve věku 11–15 let. 

Problémy s vyšší hmotností mají častěji chlapci jak v případě nadváhy, tak obezity. (Zdravá 

generace, 2020) 

V úvodu práce uvádím, že na nedostatku objemu pohybových aktivit se shodují mnohé 

zdroje, neboť se pohyb pomalu, ale jistě vytrácí z běžného života. Z výsledků odborných 

studií plyne, že dětem chybí neorganizované hraní venku nebo aktivní doprava do školy 

či do kroužků. Nemalá část dětí je také uvolněna z hodin tělocviku a množství aktivního 

pohybu navíc klesá s věkem. (Zdravá generace, 2020) 

Na výše popsaném trendu se velmi negativně uplatňuje především dostupnost televize, 

počítačů, internetu, videoher a digitálních technologií obecně. Velmi patrná je úměrnost, 

čím více digitálních technologií, tím méně pohybu a tím více obezity. Omezení pohybových 

aktivit je však jen jednou z příčin. Ebbeling, Pawlak a Ludwig například uvádí, že sledování 

televize nejen, že omezuje tělesnou aktivitu dětí, ale vede také ke zvyšování příjmu energie, 

neboť mlsání je velmi častým doplňkem této „činnosti.“ (Ebbeling, Pawlak a Ludwig, 2002)  

Každé sedmé dítě v České republice je obézní a 4 % z nich dokonce trpí obezitou 3. stupně, 

tak jak ji definuji dle indexu tělesné hmotnosti níže. Dle údajů předního dětského 

obezitologa MUDr. Zlatko Marinova vychází ze základní školy s nadváhou 25 % dětí 
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a s obezitou 14 % dětí. Procento výskytu dětské obezity v ČR a jeho souvislost s nárůstem 

technologické závislosti u dětí a mládeže je problémem, který se snaží tato práce adresovat. 

Jedním z důvodů, který k tomu Marinov uvádí, je i to, že děti doma tráví čas 

před obrazovkou, protože na hřišti nikoho nepotkají, zato na messengeru mají celý svět. 

(Marinov, 2012)  

Nárůst obezity je závažným problémem současnosti, který negativně ovlivňuje kvalitu 

života dětí a je rizikovým faktorem řady onemocnění. Nadváha a obezita zasahuje přibližně 

čtvrtinu starších dětí a mládeže. Stále častěji se vyskytuje už i u mladších dětí. Je významně 

častější u chlapců, u starších dívek je ve srovnání s chlapci, výskyt obezity zhruba poloviční.  

Obezita souvisí se životním stylem, především s nezdravou a nevyváženou výživou 

a nedostatkem pohybu. Pokud se týče zdravotně rizikového chování, české děti si 

v mezinárodním srovnání nevedou dobře, a to v celé řadě ukazatelů. Mají málo pohybu, 

volný čas tráví příliš často u počítače a vynechávají snídaně a večeře s rodinou. Starší děti 

a dospívající jsou nadprůměrní v pití alkoholu, v kouření cigaret i v kouření marihuany. 

V mezinárodním srovnání uvádějí výrazně nadprůměrně držení diety či jiné aktivity 

na snížení váhy a často se perou. Naznačuje to, že u nezanedbatelné části starších dětí 

a adolescentů se vyskytují problémy v oblasti mentálního zdraví, jako jsou pocity 

méněcennosti a nízkého sebevědomí. Lze se domnívat, že nezvládnutá emocionalita 

a tendence k agresivnímu jednání může mít souvislost s celkově nezdravým způsobem 

života i s náchylností k pití alkoholu. (Hnilicová, 2020) 

 

2 Cíle práce, výzkumné otázky a hypotézy 

Ve své práci jsem si stanovil tři základní cíle: 

Prvním cílem je zjistit, jaká je souvislost mezi výskytem dětské obezity a nedostatkem 

pohybu a jaká je souvislost mezi nedostatkem pohybu a nadměrným využíváním digitálních 

technologií u dětí a mládeže v České republice. Tohoto cíle budu dosahovat v analytické 

části práce. 

Druhým cílem je v rámci vlastního výzkumu zjistit, jaké volnočasové aktivity baví pražské 

děti zapojené do mnou navrženého projektu ProHero a jak svůj volný čas tráví doopravdy. 

Principy projektu popisuji v práci níže. Tento cíl sleduji v empirické části práce především 
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při rozdělení způsobu trávení volného času pohybovými aktivitami a za užívání digitálních 

technologií.  

Třetím cílem je zjistit, zda intervence formou nabídky sportu a pohybových aktivit 

jako alternativy k trávení volného času dětí s paralelním využitím digitálních technologií 

v rámci mnou navržených projektů ProHero a První prosecký superhrdina, tedy propojení 

online a offline světa, vede ke zvýšení atraktivity pohybových aktivit.   

Abych byl schopen dosáhnout těchto cílů a adresovat výše definovaný výzkumný problém, 

stanovil jsem si základní výzkumné otázky, které mi pomohou nastavit a udržet správný 

směr práce. V Tabulce č. 1 ukazuji propojení výzkumných otázek tak, jak jsou provázány 

s metodologickým postupem a cíli práce. 

Tabulka č. 1 - Cíle práce, výzkumné otázky a výzkumné metody 

 

Zdroj: vlastní 
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3 Hodnotová a teoretická východiska 

Považuji za nezbytné na tomto místě zmínit dvojí způsob ukotvení, který ovlivnil 

mé uvažování a který by měl mít čtenář na paměti při nahlížení této práce. Jedná se 

o hodnotová východiska a teoretická východiska. 

 

3.1 Hodnotová východiska 

V době, kdy zažíváme rozmach moderních technologií, by měl být pro děti pravidelný pohyb 

samozřejmostí. Díky technologiím ale často ve volném čase přecházíme od fyzické aktivity 

k pasivitě a online prostředí je již nedílnou součástí našich životů i životů našich dětí. Přitom 

pravidelný pohyb má vliv nejen na fyzické zdraví, ale pomáhá také psychickému stavu, 

zlepšuje kognitivní funkce a umocňuje emoční pohodu. 

Výběr tématu práce byl motivován trvalým zájmem o politiku týkající se školství 

a volnočasových aktivit, který mne provázel nejen po celou dobu studia. Ke konkrétnějšímu 

zaměření mne přivedl především profesní zájem mimo akademickou půdu. 

Dalším důvodem, který mě vedl ke zpracování, je ryze veřejně politický. Společnost 

na jedince do jeho osmnácti let nahlíží jako na dítě, jakmile však přesáhne magickou hranici 

osmnáctého roku věku, překročí svůj Rubikon a chceme po něm, aby se stal plnohodnotným 

občanem společnosti se všemi právy, se všemi povinnostmi. 

Ruku v ruce s tímto zvláštním pohledem jde fakt, že od třináctého roku věku má jedinec 

oficiálně přístup k životu na sociálních sítích, neřku-li, že online svět prostřednictvím 

digitálních technologií se učí mnohem dříve než v tomto věku. A je to právě online svět, 

který jedince bombarduje reklamami a tlačí ke konzumnímu způsobu života, neboť to samé 

poskytuje dospělým. Je více než zřejmé, že v prostředí, v němž dítě teprve poznává svět, 

formuje svůj názor a učí se zodpovědnosti nejen vůči sobě a vlastnímu tělu, ale i k druhým, 

se tyto komerční zájmy dostávají do střetu se zdravým rozvojem jedince. 

Správné pohybové návyky, které si děti a mládež osvojí, utváří základ pro jejich zdravý 

životní styl a chování v budoucnu. Celé filosofické ukotvení této práce má tak dvojí 

hodnotové východisko. Zaprvé, jak již bylo prokázáno, obezita v dětství zakládá vážným 

zdravotním problémům v dospělosti, a to jak v rovině fyzického zdraví (ve smyslu 

náchylností k pití alkoholu a především kardiovaskulárním problémům), tak v rovině 
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psychického zdraví v souvislosti s pocity méněcennosti a nízkého sebevědomí 

a nezvládnutou emocionalitou. Adresováním tohoto problému co nejdřív, tedy právě u dětí 

a mládeže, můžeme v rámci prevence předem zamezit nebo alespoň napomoci snížení 

výskytu některých negativních společenských jevů. 

Druhé ideové východisko je poněkud pragmatičtějšího rázu a zachází do osobní roviny. 

Vzhledem k tomu, že se problematice atraktivity trávení volného času, sportu a pohybových 

aktivit pro děti a mládež věnuji i profesně, vnímám alarmující situaci o to intenzivněji. Sám 

se ve své dráze perspektivy životního cyklu nacházím v bodě, v němž uvažuji o založení 

vlastní rodiny. V tomto životním stádiu pro mě dostává práce ve výchově nastupující 

generace a snaha adresovat problémy, které ji mohou ohrozit, mnohem konkrétnější rozměry 

a mnohem hlubší význam. 

 

3.2 Teoretická východiska 

Při práci vycházím z teoretických poznatků již dříve shrnutých v teorii podpory zdraví 

a teorii změny. V části práce, ve které se zabývám vzájemnou souvislostí mezi rozmachem 

digitálních technologií a výskytem dětské obezity a v části, kterou věnuji atraktivitě online 

a offline světa, využívám především poznatky z teorie zdraví. V části práce, kde navrhuji 

alternativu k trávení volného času dětí a mládeže pracuji a formuluji teorii změny, k níž 

vysvětluji logiku intervence. 

 

3.2.1 Teorie podpory zdraví 

Nutno podotknouti úvodem, že poznatky shrnuté v teorii podpory zdraví nejsou 

ani objektivně neutrální a ani bez hodnot. Její protagonisté a obhájci mají velmi různé názory 

na priority a strategie podpory zdraví, pročež jim jsou základem jejich hodnoty a ideová 

východiska. Snaha podporu zdraví teoreticky vymezit vyvolala debatu o modelech 

a následně dokonce o postavení podpory zdraví jakožto samostatného oboru. 

O této debatě i o různých přístupech k podpoře zdraví a jejich genezi se můžeme více 

dozvědět například v publikaci Podpora zdraví - poznatky a praxe 2003, v níž nalézáme 

přeložený souhrn poznatků plynoucích z výzkumů autorek Katz, Peberdy a Douglas 

pod názvem Promoting health: knowledge and practice (1997). 
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Osobně považuji jeden z modelů, na něž tato publikace odkazuje, za velmi přiléhavý, a sice 

model analýzy praxe výchovy ke zdraví, kterou zpracovali Ewles a Simnett již v roce 1985 

a následně upravili v letech 1992 a 1995. Tento model vymezuje pět přístupů k podpoře 

zdraví. Autoři v něm pracují na škále od medicínských přístupů podporujících souhlas 

pacienta s vyhledáním včasné péče až po přístup sociálních změn v širším kontextu. 

Pro každý přístup autoři nacházejí důležitý jiný typ aktivit podpory zdraví. 

Tabulka č. 2 ukazující rozdělení přístupů je původní dle Ewlese a Simnetta kromě posledních 

dvou sloupců. Autoři totiž konkrétní příklady uvádí na případu kouření. Pro účely a lepší 

pochopení této práce jsem poslední sloupce upravil do kontextu špatné životosprávy, pod níž 

chápu především nezdravou výživu a malou denní dávku pohybových aktivit. Za důležité 

považuji zmínit, že nehledě na to, že různé uvedené přístupy mají různé priority i cíle, autoři 

se shodují na tom, že jedná-li pracovník podpory zdraví s dobrým úmyslem, je jakýkoliv 

z těchto pěti přístupů oprávněný (Katz, Peberdy a Douglas, 1997) 

Tabulka č. 2 - Pět typů přístupů k podpoře zdraví 

 

Zdroj: Ewles a Simnet, 1995; vlastní úprava 
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Vzhledem k tomu, že v závěrečné části práce uvažuji nad implementací herních prvků 

do hodin tělocviku, tedy tzv. gamifikací tělesné výchovy, v rámci zvýšení atraktivity 

pohybových aktivit, mým cílem je dosáhnout u dětí a mládeže změny v chování ze špatné 

směrem k dobré životosprávě. Zároveň chci poskytnout dětem dostatek informací 

o důsledcích špatné životosprávy, aby měly následně dostatek vědomostí pro kvalifikované 

rozhodnutí. Ve své práci se tedy z výše uvedených přístupů zabývám především vzdělávacím 

přístupem a přístupem změny chování. 

Česká republika se v době finalizace práce řídí strategickým dokumentem s názvem Zdraví 

2020, Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, který vydalo 

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR, 2020). V rámci této strategie byl zpracován 

na období mezi roky 2015 a 2020 i takzvaný Akční plán č. 2: Správná výživa a stravovací 

návyky populace na období 2015 - 2020, Část B: Prevence obezity. (MZČR, 2020) Tento asi 

padesátistránkový dokument obsahuje důvody pro nutnosti zpracování tohoto akčního plánu, 

dále identifikuje klíčové priority, vyhodnocuje rizika a investice. Tento akční plán, jímž 

se řídí Česká republika při tvorbě svých zdravotnických politik, do jisté míry odráží i výše 

zmíněné teoretické přístupy.  

 

3.2.2 Teorie změny a logika intervence 

V některých případech navrhovaných politik je vztah mezi cílem a intervencí jasný, někdy 

je problematika široká a nepřímo působí na adresovaný problém i externí vlivy. V případě 

výskytu dětské obezity a rozmachu digitálních technologií se jedná o komplexní problém, 

pro nějž považuji za nutné formulovat teorii změny, pro jejíž definici využiji tyto tři základní 

otázky: 

- Co chceme a můžeme změnit? 

- Jak toho chceme dosáhnout?  

- Jak ověříme, že jsme byli úspěšní? (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019) 

První otázku jsem zodpověděl již definicí výzkumného veřejně politického problému, tedy 

neustále zvyšující se procento výskytu dětské obezity v ČR a jeho souvislost s nárůstem 

technologické závislosti u dětí a mládeže. Odpověď na druhou otázku jsem již také nastínil 

v předchozí pasáži, v rámci teorie podpory zdraví pro ni lze navrhnout minimálně pět 
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rozdílných variantních řešení. Jak jsem zmínil výše, ve své práci se zabývám především 

vzdělávacím přístupem a přístupem změny chování. 

Ověření, že mnou navrhované opatření bylo úspěšné, probíhá v rámci ex-ante a ex-post 

evaluace. V rámci vlastního výzkumného projektu jsem navrhnul sledovat měnící se hodnoty 

a přístup vůči pohybovým aktivitám u dvou skupin dětí: u těch, které se zapojily do mnou 

uskutečněného projektu a u těch, které se ho nezúčastnily. 

Z porovnání získaných vstupních dat na začátku projektu (ex-ante) a výstupních dat 

po ukončení projektu (ex-post) by bylo možné ověřit, zda byla intervence úspěšná. 

Vzhledem k rozšíření nákazy virem COVID-19 a nenadálým událostem jsem byl nakonec 

nucen původní návrh pozměnit. O těchto změnách v průběhu realizace, referuji v příslušných 

kapitolách této práce. 

Pro vysvětlení logiky navrhované intervence využiji základní model (viz Obrázek č. 1), 

který používá Veselý (2013). Ten předpokládá, že zavedení určitého opatření ovlivní nejen 

procesy jednání, podmínky a struktury, ale následně i výstupy politiky. Tyto výstupy 

pak mají největší vliv na kýžené efekty, kterých chceme intervencí dosáhnout. Nesmíme 

však zapomenout započítat výchozí podmínky a možné externí vlivy, které do uvažování 

nad intervencí nekompromisně vstupují a mohou mít na výsledné efekty rovněž významný 

vliv.  

Obrázek č. 1: Základní model logiky intervence 
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4 Metodologie 

V této části uvádím postup při dosažení jednotlivých cílů práce, který se pro různé části 

výzkumu liší. (viz Tabulka č. 1) Pro dosažení těchto cílů v práci jsem formuloval následující 

hypotézy H0 (hlavní hypotéza), H1, H2 a H3. Hypotézami rozumím výpovědi, jejichž 

platnost se pouze předpokládá a zároveň je formulována tak, aby ji bylo možné vyvrátit 

či potvrdit. K naplnění cílů této práce je nutná následná verifikace či falsifikace těchto 

hypotéz. 

Formulované hypotézy: 

- H0: Mezi výskytem dětské obezity a rozmachem digitálních technologií existuje souvislost. 

- H1: Mládež tráví stále více času ve světě online a stále méně ve světě offline. 

- H2: Online svět je pro děti atraktivnější než offline svět. 

- H3: Dětem lze nabídnout sport a pohyb jako alternativu trávení volného času. 

 

4.1 Analytická část práce - Souvislost mezi výskytem dětské obezity 

a rozmachem digitálních technologií 

Pro sběr dat a informací bylo v této části diplomové práce využito metody desk research, 

tedy studia odborné literatury. Mezi použitými zdroji dat pro naplnění prvního cíle práce 

jsou především české a cizojazyčné případové studie, již zpracované review literatury, 

články v odborných časopisech, odborné učebnice, výroční zprávy a statistiky tematicky 

zaměřujících se organizací a příslušných ústavů. 

Na základě studia literatury jsem shromáždil a shrnul vědeckou evidenci k zodpovězení 

výzkumných otázek, tzv. State of Art, tedy komentovaného přehledu literatury. Jedná se 

o přehled relevantních českých i zahraničních výzkumných studií zaměřených 

na problematiku výskytu dětské obezity, nedostatek pohybové aktivity u dětí a nadměrné 

používání digitálních technologií. 

Využívám i dat z dlouhodobé studie Health Behaviour in School-aged Children (dále také 

jen “HBSC”), především mezi roky 2002 a 2018, která se pod záštitou Světové zdravotnické 

organizace WHO komplexně zabývá životním stylem mladé generace a sbírá každé čtyři 

roky nová data. Dále využívám data získaná z Celostátního antropologického výzkumu dětí 
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a mládeže ČR 2001 (dále také jen “CAV 2001”") pod patronací Státního zdravotnického 

úřadu, příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví ČR, který poskytuje ucelené 

informace o dlouhodobých změnách růstu české populace a o závislosti dospívání dětí 

na socioekonomických podmínkách rodiny. 

 

4.1.1 Desk research 

Metoda analýzy sekundárních dat neboli desk research je přístup, který je založen 

na zpracování již existujících dat. Tato data mohou mít podobu odborných publikací, zpráv 

z médií, výstupů z výzkumných projektů, formálních i neformálních dokumentů a databází 

státních a nestátních organizací, výročních zpráv atp. (Katedra Antropologie FF ZČU, 2014)  

V případě této práce se jedná o data, která čerpám především z výsledků studie HBSC. 

V rámci desk research budou využita také data ze statistik WHO samotné a světové sítě 

zdravotníků NCDRisC (NCD Risk Factor Collaboration), která shromažďuje a poskytuje 

aktuální údaje o hlavních rizikových faktorech pro nepřenosné nemoci v zemích na celém 

světě. (WHO, 2016) 

Pro vyhledávání jsem zvolil online vyhledávání v jedné z nejrozsáhlejších digitálních 

knihoven JStor a vyhledávání v informačních zdrojích Univerzity Karlovy - databázi UKAŽ, 

která prohledává také databázi EBSCO. Pomocí křižných odkazů (z anglického cross 

reference) z vyhledaných zdrojů jsem se dostal i ke zdrojům z dalších databází, například 

PubMed nebo Cochrane Library. Vzhledem k tomu, že jsem zkoumal jak českou, 

tak zahraniční literaturu, použil jsem kódová slova jak v českém, tak anglickém jazyce. 

Začnu nejprve cizojazyčnými zdroji a vyhledáváním v angličtině. 

 

4.1.2 Desk research – cizojazyčné zdroje 

Po zadání klíčového výrazu childhood obesity do vyhledávače, databáze UKAŽ našla něco 

málo přes 76 tisíc relevantních výsledků. Je jasné, že při tomto počtu se nejedná o vhodný 

vzorek k práci, při zběžném prolistování titulů se jednalo především o publikace, články 

a literaturu z lékařských, sportovních a přírodovědeckých oborů, které se zabývaly prevencí, 

léčbou a rolí genetiky při dětské obezitě, dominovaly případy z praxe z Německa, Spojených 

států Amerických, ale objevily se i případové studie zaměřené na vývoj a situaci 
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v Ugandě nebo na Ukrajině. 

Dalším vyhledáváním bylo klíčové slovní spojení digital addiction. Zde bylo výsledků 

o poznání méně, dohromady kolem půl třetího tisíce. Tituly se nicméně zabývaly především 

riziky digitální závislosti z hlediska mentálního zdraví a devadesát procent prolistovaných 

relevantních titulů tvořily případové studie zaměřené na obyvatele starší 19 let a studenty 

univerzit. 

Bylo jasné, že musím hledání specifikovat, přidal jsem ke klíčovému výrazu digital 

addiction ještě druhý, children. Odměnou mi bylo něco málo přes čtyři sta odkazů, týkajících 

se sice mnou zvolené cílové skupiny, nicméně velmi zeširoka, opět především z hlediska 

poruch duševního zdraví nebo bezpečnosti v online prostoru. Tohoto tématu se má práce 

lehce dotýká, prostudované texty mi potvrdily výše zmíněné negativní efekty digitální 

závislosti a nadměrného užívání technologií na zdraví dítěte. 

Potřeboval jsem se dostat blíže k trávení volného času a dětské obezitě. Dalším 

vyhledávaným spojením byl klíčový výraz digital addiction společně s výrazem childhood 

obesity. Toto hledání vygenerovalo pouze osm výsledků, z nichž pět bylo odkazy 

na encyklopedie a pojmy, jeden titul ve španělském jazyce, který jsem musel bohužel 

předběžně diskvalifikovat vzhledem ke své jazykové vybavenosti a dvě případové studie, 

z nichž jedna se zabývala obezitou pouze vzdáleně. 

Po malé obměně klíčových výrazů ve vyhledávání a zadání digital technologies a childhood 

obesity bylo nalezeno dalších cca sto relevantních výsledků, většinou případových studiích 

v zemích napříč světem. Pro představu, databáze JStor při těchto kombinacích nalezla 

kolem pěti set relevantních odkazů, z nichž některé se samozřejmě překrývaly se zdroji 

v jiných databázích. Přehlednou tabulku zdrojů uvádím v analytické části práce. 

(viz Tabulka č. 3) 

 

4.1.3 Desk research – české zdroje 

Při zadání klíčového výrazu dětská obezita našla databáze UKAŽ celkem 117 relevantních 

výsledků, z nichž většina jsou ale analýzy databází mediálních článků dostupných 

skrze analytické programy, jako jsou Anopress nebo Monitora. Ostatní nalezené zdroje 

se tématu dětské obezity dotýkají především z lékařského hlediska, opět je zde velké 

procento zastoupení článků, které se zabývají marketingem potravin, podobně jako 
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zahraniční zdroje z téže databáze. Další zdroje kladou důraz na odpovědnost rodičů, objevují 

se i případové studie zaměřené na starší děti na gymnáziích a středních školách a jejich 

ovlivnitelnost za pomoci stravovacích programů přímo na školách. 

Po zadání klíčového výrazů digitální závislost bylo nalezeno celkem 51 relevantních 

výsledků, opět především v článcích periodik dostupných skrze analytické portály Anopress 

a Monitora. 

Pro kombinaci výše zmíněných klíčových výrazů, tedy digitální technologie a dětská obezita 

nebyl nalezen žádný relevantní výsledek. Stejně tak pro kombinaci výrazů digitální závislost 

a dětská obezita. Výsledek mého pátrání uvádím v praktické části. 

 

4.2 Empirická část práce - Způsob trávení volného času dětí a mládeže a 

jeho atraktivita 

V této části jsem vycházel především z primárních dat získaných z výzkumu v rámci 

vlastního projektu ProHero. Analýza těchto kvantitativních dat s sebou nese různá rizika. 

Při zpracování dat z anonymních dotazníků je to především nejistota, zda jsou všechny 

odpovědi pravdivé a tudíž stoprocentně vypovídající. Bohužel u anonymních odpovědí 

neexistuje mechanismus kontroly poctivosti komunikačního partnera a výzkumník se musí 

spokojit s prostou důvěrou ve finální podobu výsledku, ke které se dostane, neboť nemůže 

být přítomen samotnému vyplňování. Toto riziko je často však vyváženo netušenou 

upřímností respondentů, která se při možnosti komunikačního partnera identifikovat, 

mnohdy vytrácí. Mnou získaná vlastní data dávám v práci do kontextu s výsledky 

již existující, obdobně zaměřené studie, České děti v kybersvětě. 

 

4.2.1 ProHero – popis projektu 

ProHero je mým vlastním pilotním projektem, který hledá způsob, jak efektivně adresovat 

problematiku dětské obezity a nízké atraktivity sportovních aktivit u dětí a mládeže. Projekt 

samotný včetně jeho geneze je popsán níže v příslušné kapitole, na tomto místě považuji 

za potřebné zmínit to, že jeho aktuální etapa probíhající ve školním roce 2019/2020 byla 

určena pro žáky čtvrtých a pátých tříd základních škol na městských částech Praha 9 

a Praha 18. 
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4.2.2 ProHero – cílová skupina 

Základní školy zapojené do projektu jsou: ZŠ Na Balabence, ZŠ Litvínovská 500, ZŠ 

Litvínovská 600, ZŠ Novoborská, ZŠ Špitálská a ZŠ Tupolevova. Projekt začal 5. listopadu 

2019 úvodním kláním koncipovaným jako sportovní den a jeho ukončení bylo plánováno 

na březen 2020 závěrečnou bitvou ve formě dalšího sportovního dnu. Jeho cílem bylo 

zatraktivnit sport a pohybové aktivity dětem pomocí námi vymyšleného příběhu zasazeného 

do super hrdinského prostředí. 

 

4.2.3 ProHero – sběr dat 

V rámci projektu ProHero jsem vytvořil a účastníkům zaslal anonymní dotazník, v němž se 

snažím zjistit způsob trávení volného času účastníků a atraktivitu vybraných aktivit. Součástí 

dotazníků jsou také otázky na čas strávený na obrazovce (tedy „online“) a čas strávený 

pohybovými aktivitami. Ptal jsem se rovněž na to, jaké technologie a aplikace děti užívají 

a zda si někdy ony nebo někdo jim známý vymyslel zranění či naschvál zapomněl úbor 

pro tělesnou výchovu, aby nemusel ve škole cvičit. Tyto dotazy sloužily především 

k lepšímu pochopení atraktivity jednotlivých způsobů trávení volného času a zodpovězení 

výzkumných otázek s touto částí práce spojených. Plné znění dotazníku je přílohou této 

práce. Sběr dat probíhal od 30. 1. 2020 do 27. 2. 2020. Dotazník vyplnilo 284 komunikačních 

partnerů z celkem 524 oslovených, což je 54 % respondentů. 

 

4.2.4 ProHero – analýza dat 

Takto získaná data jsem upravoval v tabulkových programech Google Sheets, Microsoft 

Excel a Kingsoft Spreadsheets především pro tvorbu grafů, tabulek a přehledných názorných 

zobrazení, ale také pro vytvoření relevantního data setu. Vzniklý data set jsem zpracovával 

v analytickém programu PSPP. Vzhledem k rozšíření nákazy virem COVID-19 a nenadálým 

událostem jsem nakonec upravoval poněkud jiná data, než jsem původně plánoval, o těchto 

změnách v průběhu realizace nadále referuji v příslušných kapitolách této práce. 

Na způsobu zpracování a metodologii pro tuto pasáž došlo z důvodu výše uvedených změn 

však pouze k marginálním změnám. Na tomto místě jsem z přiloženého dotazníku využil 

především data týkající se atraktivity trávení volného času dětí a mládeže a opravdového 
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způsobu tohoto trávení. Rovněž důležité pro mě byly výstupní hodnoty ve smyslu času 

stráveného v online a offline světě. Výsledné hodnoty jsem pak analyzoval a porovnával 

mezi sebou navzájem. 

 

4.2.5 První prosecký superhrdina – popis projektu 

Propojit online svět, který děti tak baví se světem offline, který tak potřebují, to je myšlenka, 

která stojí jak za projektem ProHero realizovaným ve školním roce 2019/2020, tak za jeho 

první etapou, která proběhla v roce 2017 pod názvem První prosecký superhrdina. V době 

jeho realizace se jednalo především o to, přimět děti k většímu pohybu, ale zároveň podpořit 

týmovou spolupráci a soutěživost (Kubát, 2017) 

Pro zpracování této práce jsem prvotně vůbec neuvažoval využití evaluace této etapy, 

ale vzhledem k nemožnosti projekt ProHero dokončit kvůli výskytu COVID-19 jsem se 

rozhodl podrobit evaluaci první etapu projektu. 

 

4.2.6 První prosecký superhrdina – cílová skupina 

Projektu První prosecký superhrdina se v roce 2017 zúčastnily žáci čtyř pátých tříd na ZŠ 

Novoborská na Praze 9. Žáci v hodinách tělocviku plnili námi zadané úkoly a zkoušky, 

za které dostávaly body. Herní princip byl svou podstatou prvním, nevyvinutým stádiem 

herního principu samotného navazujícího projektu ProHero. 

 

4.2.7 První prosecký superhrdina – sběr a analýza dat 

Mezi účastníky, kteří v době realizace byli žáky a žákyněmi pátých tříd, nyní se tedy jedná 

o sedmáky, jsem rozeslal anonymní dotazník. V něm jsem zjišťoval, zda si děti zaprvé 

projekt vůbec po dvou letech pamatují, co se jim vybaví pod projektem zpětně a další 

informace o jejich vztahu k pohybovým aktivitám. Tyto dotazy sloužily především k lepšímu 

pochopení atraktivity jednotlivých způsobů trávení volného času a zodpovězení 

výzkumných otázek s touto části práce spojených. 

Plné znění dotazníku, který mi vyplnilo 55 žáků ze 112 oslovených, což je 49 procent 

respondentů, je přílohou této práce. Přílohou práce jsou rovněž rozepisovací odpovědi 
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sebrané v rámci dotazovaní. Sběr dat probíhal od 21. 4. 2020 do 5. 5. 2020. Získaná data 

jsem upravoval v tabulkových programech Google Sheets, Microsoft Excel a Kingsoft 

Spreadsheets. 

 

4.3 Empirická část práce - Pohybové aktivity jako alternativa trávení 

volného času 

Pro tuto část práce jsem využil jednak desk research, neboť okrajově osvětluji na případech 

mobilních aplikací využívajících rozšířené reality PokemonGo a Harry Potter: Wizards 

Unite možnosti propojení online a offline světa, a dále pak analýzu dat získaných z výše 

uvedeného výzkumu v rámci ProHero, především tu část, kde jsem zjišťoval, zda a v jaké 

míře dochází k úmyslnému uvolňování z tělesné výchovy pod záminkou vymyšleného 

zranění či úmyslně zapomenutého cvičebního úboru. 

Zde se ale také projevil podstatný zásah do průběhu zpracování v podobě rozšíření výskytu 

viru COVID-19, který způsobil v České republice ve zkoumaném období zákaz pořádání 

hromadných akcí a dokonce i dočasné zavření základních škol. Z tohoto důvodu jsem 

bohužel nebyl schopen dokončit svůj vlastní výzkumný projekt v původně plánovaném 

rozsahu. 

V rámci úprav v reakci na nenadálou situaci jsem proto poněkud pozměnil metodologii 

výzkumu pro tuto část práce, v níž se zabývám dopadem nabídnutí pohybových aktivit jako 

alternativou k užívání digitálních technologií. Kvůli této situaci jsem se však potýkal 

s nemožností relevantní data získat původně zamýšlenou metodologií. Sáhnul jsem proto 

v této části práce k záložní variantě, tedy evaluaci již před dvěma roky proběhnuvšího 

projektu První prosecký superhrdina. Součástí tohoto výše popsaného dotazníku byly také 

otázky na atraktivitu jednotlivých aktivit, které propojují online a offline svět a vnímání 

atraktivity hodin tělesné výchovy přímo na škole. 

 

5 Definice pojmů 

Úvodem této práce považuji za nutné vymezit základní termíny, se kterými budu v práci 

operovat. Tento krok shledávám velmi důležitým, neboť chceme-li správně pochopit, proč je 

například dětská obezita závažným problémem, musíme nejprve pochopit samotný význam 
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tohoto pojmu, abychom se vyvarovali nedorozumění, špatného chápání a dezinterpretace 

výsledků. V následujících několika odstavcích tedy definuji klíčové pojmy, jež v této práci 

využívám. 

 

5.1 Volný čas 

Vzhledem k názvu a zaměření práce je prvním vymezeným pojmem volný čas. Ten je 

definován v průběhu historie od Aristotela, Marxe až po současné odborníky. Pro potřeby 

této práce považuji za nejvýstižnější vysvětlení Vladimíra Spousty, který chápe volný čas 

jako zbytkový, který zbývá po splnění všech povinností – pracovních, studijních, rodinných 

i po uspokojení všech fyziologických potřeb. (Spousta, 1998) 

Jinými slovy, budu-li užívat dále v práci spojení volný čas dětí a mládeže, mám na mysli 

tu část dne, kterou děti netráví ve škole v lavici a kterou prospí. Jedná se především o časový 

úsek od doby, kdy dítě skončí ve škole do doby, než ulehne ke spánku. Zvláštní část tvoří 

školní přestávky, které v práci uvažuji zvlášť. 

 

5.2 Pohybové aktivity 

Z mnoha existujících definic pohybových aktivit vyberu tři z mého pohledu nejpřiléhavější. 

Frömel a kolektiv je chápou jako komplex lidského chování, jenž zahrnuje všechny 

pohybové činnosti člověka, jsou uskutečňovány zapojením kosterního svalstva při současné 

spotřebě energie. (Frömel et al., 1999) 

Bouchard a kolektiv zdůrazňují, že pod termínem pohybové aktivity je nutné si představit 

veškeré činnosti z oblasti volnočasových aktivit, tělesná cvičení, profesní práce, domácí 

práce a transport (Bouchard et al. 2007). Že je nutné chápat pohybové aktivity také z pohledu 

sportu, přidává Dobrý a kolektiv, který popisuje pohybové aktivity jako jakýkoli druh 

tělesného pohybu jedince, který je řízen vnitřními determinantami fyziologickými, 

psychickými a nervosvalově koordinačními a dále vnější podobou pohybu vykonávaného 

hybnou soustavou při energetickém výdeji vyšším než klidový metabolismus jedince. 

(Dobrý et al., 2009)  

Světová zdravotnická organizace WHO rozděluje pohybové aktivity dle intenzity. 

Doporučuje dětem a dospívajícím ve věku 5 – 17 let pohybové aktivity minimálně 60 minut 
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denně minimálně střední intenzity. Ta začíná od svižnějších procházek nebo jízdy na kole 

přes náročnější domácí práce až po běh, plavání a další formy pohybové aktivity a sportu. 

(Zdravá generace, 2020) Vysoce intenzivní pohybová aktivita je pak ta, při níž se děti silně 

zadýchají a zpotí. Činnostem s takovou intenzitou by se měly děti a dospívající věnovat 

alespoň obden. 

 

5.3 Obezita, nadváha a nadměrná hmotnost 

Mezi pojmy, které si veřejnost často plete, jsou obezita, nadváha a nadměrná hmotnost. 

Lidské tělo se skládá ze svalové, tukové a kostní tkáně, lidská váha dále také z hmotnosti 

orgánů. Dítě s výrazně zvýšenou tělesnou hmotností nemusí být obézní, neboť se na jeho 

hmotnosti se může podílet robustní kostra nebo naopak. Nadváhu a obezitu lze určit 

dle vrstvy podkožního tuku, přičemž nejčastěji používanou metodou je měření kožních řas 

pomocí kaliperu. (Lisá, 2001) Všeobecně užívanou metodou pro sestavování statistik 

je indikátor tělesné hmotnosti Body Mass Index (dále jen “BMI”"). 

Indikátor BMI umožňující statistické porovnání tělesné hmotnosti u lidí s rozdílnou výškou 

lze vypočítat jednoduchým výpočtem: [hmotnost v kg / (tělesná výška v m)2]. Jak je patrné 

z Tabulky č. 2, nadváha je malým indikátorem a předstupněm obezity, v některých 

publikacích se setkáme s označením první stádium obezity. WHO nadváhu klasifikuje 

v rozmezí hodnoty BMI 25 až 30 pro bělošskou evropskou populaci, hodnota nad 30 je pak 

hodnocena jako obezita, která lze dále dělit dle stupně závažnosti. 

Tabulka č. 2 - Klasifikační tabulka pro BMI pro bělošskou evropskou populaci 

 

Zdroj: WHO, 2016 
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5.4 Digitální technologie a technologická závislost 

Vzhledem k dynamicky se měnící době a neuvěřitelně rychlému technologickému rozvoji 

moderního světa není lehké obsáhnout pojem digitální technologie jednoduchým výčtem. 

Do této oblasti lze zařadit celou řadu zařízení a vymožeností, s nimiž se běžně setkáváme 

na denní bázi my i naše děti. Pro účely této práce uvažuji v první řadě dostupné technologie, 

kterými děti disponují dnes již ve většině rodin v různém rozsahu. Patří sem tedy osobní 

stolní počítače, notebooky, mobilní telefony, tablety podporující Android i iOS, herní 

konzole a další periferně připojovaná zařízení prostřednictvím GSM, WiFi, Bluetooth 

či počítačové sítě obecně, jako jsou například audiopřehrávače formátu MP3, chytré 

hodinky, USB, digitální kamery a fotoaparáty a mnohé další. 

Technologickou závislost si můžeme představit jako jakoukoliv jinou závislost. Nejlépe 

a nejvýstižněji ji formuloval Simonton, který dokládá, špatný vliv hojného užívání 

digitálních technologií na lidské zdraví. Mezi přímé důsledky přemíry času stráveného 

online patří zejména narušení denního rytmu, zanedbávání osobní hygieny a výživy, 

spánková deprivace, únava, bolesti hlavy a očí a zhoršená orientace v čase. (Simonton, 2018) 

 

5.5 Online svět versus Offline svět 

V průběhu své práce se nevyhýbám souhrnnému označení aktivit, které děti provozují 

za pomoci digitálních technologií či bez nich. Tato spojení jsou obsažena 

i ve formulovaných hypotézách a jsou jimi online a offline svět. 

Pojmem online svět rozumím veškeré aktivity, které děti přitahují k trávení času za využití 

digitálních technologií. Jmenovitý výčet určitě nebude kompletní, neboť o některých 

skutečných aktivitách nemusí mít nikdo přehled, pro názornou představu se však jedná 

o aktivity jako například telefonování, psaní a odesílání zpráv přes online služby jako 

Facebook Messenger, WhatsApp apod., sledování videí na platformách YouTube, TikTok, 

Twitch a dalších, fotografování a natáčení videí, hraní a streamování her či jejich sledování, 

poslech hudby, pasivní procházení sociálních sítí, ale také například vyhledávání informací 

a užívání technologií ke vzdělávání (vzdělávací videa, aplikace, e-learning apod.) 

Užívám-li v práci slovní spojení offline svět, chápu ho jako souhrnné označení pro opačný 

způsob trávení času, tedy bez užívání digitálních technologií. Takovými aktivitami mám 

na mysli například venkovní procházky a pohybové aktivity jako tréninky sportu nebo jiná 
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indoorová či outdoorová aktivita s přáteli či rodiči - hraní míčových her, parkour, skejtování 

či jízda na kole a koloběžce apod. Zde je však nutné zmínit, že do offline světa však patří 

i jiné než pohybové aktivity: učení se, ostatní zájmové aktivity, například výtvarné 

nebo hudební v rámci kroužku i mimo něj, trávení času s rodiči či kamarády a další. 

Pro správné pochopení práce je tedy například velmi důležité rozlišovat pohybové aktivity 

a offline svět, protože se nejedná z podstaty věci o totéž. 

 

5.6 Zdravý životní styl 

V práci operuji se spojením zdravý životní styl. V současné době je tématem mnoha 

odborných diskusí, co je vlastně pro dobrou životosprávu člověka zásadní. Jak soudí 

Havlínová a kolektiv, obecně lze říci, že zdravý životní styl je dán dobrou životosprávou, 

správným stravováním, dostatečnou hygienou, absencí nezdravých látek, jako je kouření, 

alkohol a jiných návykových látek a také dostatečná duševní pohoda. (Havlínová et al. 1996) 

Pro aktuálnost své práce se však nemohu spokojit s téměř dvacet pět let starým vymezením, 

z novějších publikací se tímto tématem tedy zabývá například Machová a Kubátová, které 

definují životní styl tím, že obsahuje formy chování, které je dobrovolné v daných životních 

situacích založených na individuálním výběru z několika možností. Můžeme si vybrat 

zdravé alternativy, které jsou nabízeny a odmítnout ty, které zdraví poškozují. (Machová, 

Kubátová, 2009). 

Autorky hovoří o výběru zdravých a nezdravých alternativ, obdobně jako se tomu v této 

práci věnuji i já. Mužík k tomuto ještě dodává, že zdravý životní styl je podmíněn také 

výchovou ke zdraví, například prostřednictvím tělesné výchovy, kdy je žákům zajišťován 

dostatek pohybové aktivity, která ovlivňuje fyzické zdraví a tělesnou kondici. Účinky tělesné 

výchovy se pak mohou projevit například v zamezení či snižování obezity dětí a zvyšování 

jejich tělesné zdatnosti. (Mužík, 2007) Zdravému životnímu stylu se věnuje například 

i Ferrara (2017), s novou definicí ale nepřichází. 

 

5.7 Zdraví 

Vzhledem k obsáhlosti a obecnosti pojmu zdraví, lze jeho definic najít opravdu nepřeberné 

množství. Společným znakem, který lze vypozorovat je, že se jedná o určitý stav fyzické, 
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psychické a sociální pohody člověka. Světová zdravotnická organizace WHO s uvedeným 

souhlasí. Definici trochu upřesňuje a popisuje zdraví jako stav úplné tělesné, duševní 

a sociální pohody, a nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. (WHO, 2016) 

Z českých autorů vyberu Kotulánovu definici, který zdraví chápe jako stav, v němž 

organismus ve svém specifickém prostředí přiměřenými a pohotovými adaptačními pochody 

udržuje úroveň a průběh svých funkcí v normálním rozmezí. (Kotulán, 1999). WHO ke své 

definici přispívá ještě konkrétnější specifikací v období dospívání, což je pro tuto práci 

důležité zmínit, a sice že je všeobecná pohoda doplněna i o nepřítomnost rizikového chování 

a ústí v úspěšný přechod do dospělosti. (WHO, 2016). 

 

6 Analytická část - Souvislost mezi výskytem dětské obezity a rozmachem 

digitálních technologií 

Hlavním cílem této části práce je verifikovat či falsifikovat mou základní hypotézu, tedy zda 

mezi výskytem dětské obezity a rozmachem digitálních technologií existuje souvislost. 

K zodpovězení mé výzkumné otázky využiji dvou metod, jak jsem již nastínil 

v metodologické části práce. Jedná se o rešerši již existující české a zahraniční literatury 

k tomuto tématu a její review v první řadě, která mi umožní najít a definovat výchozí bod 

znalosti dosavadně nabytých poznatků lidstva o této problematice neboli State of Art 

a rozlišit ho od tzv. Knowledge Gap, tedy toho, co ještě o této problematice napsáno nebylo 

a co bychom vědět měli. Na základě tohoto kroku, budu schopen definovat výchozí bod 

pro další postup v práci, jinými slovy budu schopen deskripce existujících předchozích 

výzkumů a interpretace závěrů výzkumných prací, které se týkají problematiky vztahu 

dětské obezity a digitálních technologií v České republice i v zahraničí. 

V druhé části této kapitoly následně využiji sekundární analýzu dat získaných z celosvětově 

prováděných studií zabývajících se problematikou zdravotních návyků u dětí s přihlédnutím 

k situaci v České republice. Postup jsem již nastínil. Data čerpám především z výsledků 

studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), která se pod záštitou Světové 

zdravotnické organizace WHO (World Health Organisation) komplexně zabývá životním 

stylem mladé generace a sbírá každé čtyři roky nová data. Dále budou využita také data 

ze statistik WHO samotné a světové sítě zdravotníků NCDRisC (NCD Risk Factor 

Collaboration), která shromažďuje a poskytuje aktuální údaje o hlavních rizikových 
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faktorech pro nepřenosné nemoci v zemích na celém světě. (WHO, 2016) 

 

6.1 State of Art 

Mezi použitými zdroji dat pro naplnění prvního cíle práce jsou především české 

a cizojazyčné případové studie, již zpracované review literatury, články v odborných 

časopisech, odborné učebnice, výroční zprávy a statistiky tematicky zaměřujících se 

organizací a příslušných ústavů. Na základě studia literatury zde shromažďuji a shrnuji 

vědeckou evidenci k zodpovězení výzkumných otázek, tzv. State of Art, 

tedy komentovaného přehledu literatury. Jedná se o přehled relevantních českých 

i zahraničních výzkumných studií zaměřených na problematiku výskytu dětské obezity, 

nedostatek pohybové aktivity u dětí a nadměrné používání digitálních technologií. 

6.1.1 State of Art – cizojazyčné zdroje z databází 

Ferrara a kolektiv v článku Internet Addiction: Starting the Debate on Health and Well-

Being of Children Overexposed to Digital Media vyvozuje a podkládá důkazy například to, 

že nadměrné nebo nekvalifikované používání internetu může mít nepříznivý dopad 

na fyzickou, psychologickou a sociální dimenzi, jakož i na některé aspekty materiální 

a vývojové pohody dětí. (Ferrara, 2017) 

Účinky na fyzické zdraví se také zabývá Lissak, který v případové studii Adverse 

physiological and psychological effects of screen time on children and adolescents spojuje 

nadměrný čas strávený na obrazovce se špatným spánkem a rizikovými faktory 

pro kardiovaskulární onemocnění. Těmi jsou vysoký krevní tlak, špatná regulace stresu, 

zhoršené vidění nebo obezita, nízká hodnota HDL cholesterol a v neposlední řadě také 

obezita. (Lissak, 2018). Lissak dále uvádí i účinky na psychologické zdraví jedince, 

mezi které řadí špatný spánek, deprese až sebevražedné sklony. Všechny tyto jevy jsou 

způsobené časem stráveným na obrazovce, především pak nočním používáním digitálního 

zařízení a digitální závislostí na mobilním telefonu. (Lissak, 2018) 

Vlastním výzkumem toto potvrzuje i autorská dvojice z Polska, Kopczewski a Napieralska, 

kteří ve své studii Cyber space – risks to children and young people - research results uvažují 

jak negativní, tak pozitivní dopady digitalizace na zdraví jedince. Mezi těmi negativními 

zmiňují především fakt, že v důsledku rozmachu digitálních technologií virtuální znalosti 

nahrazují fyzické mezilidské kontakty a fyzická aktivita je nahrazena trávením volného času 
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před monitorem počítače. (Kopcewski, 2018) 

Případová studie z roku 2018 s názvem Children’s Environmental Health in the Digital Era: 

Understanding Early Screen Exposure as a Preventable Risk Factor for Obesity and Sleep 

Disorders se zaměřuje na rozmach digitálních technologií v USA v minulých letech, 

na jejich snadnou dostupnost, frekventovanost a také na programy zacílené na děti. Autoři 

jako hlavní analyzované médium zvolili televizi a proto se opírají o data dostupná po desítky 

uplynulých let. Velmi zajímavá data ukazuje pasáž věnovaná obezitě, v níž autoři dokládají, 

že procento obézních děti se v USA od roku 1970 více než ztrojnásobilo (Wolf, 2018) 

a obézní děti mají až o 54 % vyšší míru nepřítomnosti školy než jejich protějšky s normální 

hmotností a také vykazují zhoršené akademické výsledky. (Wolf, 2018) 

Wolf a kolektiv se ve své studii opírají o data z longitudinálních studií ve Spojených státech. 

Dokládají, že spojení mezi sledováním televize a obezitou bylo rozsáhle prozkoumáváno 

v uplynulých letech s následujícím výsledkem: Čím více dětí v televizi konzumuje, tím je 

pravděpodobnější, že budou obézní. (Dietz, 1985) Vědce tato data dovedla k předpokladu, 

že mohou hrát roli tři různé mechanismy: 1/ zvýšený kalorický příjem v průběhu interakce 

s televizí, který může být také zapříčiněný cílenou reklamu, 2/ snížený čas pro odpočinek 

a správný metabolismus a 3/ nahrazení fyzických aktivit. (Wolf, 2018) 

Tomuto zjištění do určité míry odpovídají i výsledky studie It´s All About Ben10[TM], 

která podrobila zkoumání marketing potravin v Austrálii a dostupnost jejich propagace 

skrze digitální technologie a mediální platformy, které jsou z velké části přístupné dětem. 

Děti, které si neuvědomují zodpovědnost za své stravovací návyky, jsou snáze ovlivnitelné 

cílenou reklamou. Atraktivitu zde vyvolávají jim dobře známé prvky online světa, ve kterém 

se pohybují a jehož hrdiny dobře znají. V tomto případě se jednalo o spojení marketingu 

potravin se značkou Ben10[TM], americkou franšízou příběhu se super hrdinskými motivy 

a jogurty s postavičkami Disney Princess. (Edwards, 2013) 

Obdobné poznatky se dozvídáme z již existujícího review literatury po názvem The influence 

of technology on obesity in children and adolescents threats to, and opportunities for, health 

in our digital world provedené pomocí databází PubMed a Cochrane Library, za pomoci 

různých kombinací hledaných výrazů podobných těm, které užívám ve své práci. (dítě, 

adolescent, nadváha, obezita, BMI, technologie, doba strávená na obrazovce, gamifikace 

a další). (Murphy, 2018) Výsledky tohoto review zjistily korelaci mezi časem stráveným 

na obrazovce a zvýšenou pravděpodobností, že dítě bude mít nadváhu nebo bude dokonce 
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obézní v souvislosti se sníženou fyzickou aktivitou a zvýšenou spotřebou nekvalitních 

potravin. (Murphy, 2018) Studie rovněž ukazuje, že marketing potravin má negativní vliv 

na výběr potravin a vnímání výživy u dětí, čímž opět potvrzuje výše zmíněné. 

V jiném review existující literatury Physical Activity Interventions to Decrease Substance 

Use in Youth: A Review of the Literature autor Simonton prokazuje špatný vliv hojného 

užívání digitálních technologií na lidské zdraví. Dokazuje, že mezi přímé důsledky přemíry 

času stráveného online patří zejména narušení denního rytmu, zanedbávání osobní hygieny 

a výživy, spánková deprivace, únava, bolesti hlavy a očí a zhoršená orientace v čase. 

(Simonton, 2018) Tento jev označuje také jako technologickou závislost, jíž provází další 

příznaky. 

Obdobně studie Childhood Overweight and the Built Environment: Making Technology Part 

of the Solution Rather than Part of the Problem si všímá už v roce 2008 měnící se povahy 

toho, jak se děti zabývají svým fyzickým prostředím, což chápe jako jeden z faktorů 

dramatického nárůstu nadváhy u dětí. Autorka seznává, že děti se už tehdy mnohem méně 

zabývaly světem mimo své domovy, co se týká stravování a fyzických aktivit. Dokládá to 

například tím, že technologické inovace v médiích přispěly k těmto změnám, když udržovaly 

děti uvnitř a v pasivitě během jejich volného času pro hraní a vystavovaly je vysoce 

koordinovaným reklamním kampaním. (Hillier, 2008) 

 

6.1.2 State of Art – české zdroje z databází 

Mezi českými zdroji předně nacházíme odborné učebnice. Mezi nimi je například výuková 

učebnice předního českého obezitologa Zlatko Marinova Praktická dětská obezitologie, 

který v publikaci podává komplexní a ucelený přehled o problematice dětské obezitologie, 

jejíž prevenci staví na správné edukaci pacientů a jejich rodin o zdravém životním stylu, 

pravidlech racionální výživy a vhodné pohybové aktivitě. (Marinov, 2012). Marinov je 

mimochodem rovněž zastáncem výše uvedeného stanoviska, že děti doma tráví čas před 

obrazovkou, protože na hřišti nikoho nepotkají, zato na messengeru mají celý svět (Marinov, 

2012) 

V článku Pohybová aktivita a dětská obezita referují jeho autoři o souboru 25 studií, 

které byly v posledních letech věnovány epidemickému šíření dětské obezity a možnostem 

jejího ovlivnění pomocí zvýšené pohybové aktivity (Máček, 2013). Autoři docházejí 
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ke zjištění, že intenzivní fyzická zátěž aplikovaná delší dobu může vést k opravdovému 

úspěchu při boji s obezitou, terminologií lékařsky vzdělaných autorů, že čas věnovaný 

intenzivnímu cvičení byl nejlepší prediktor různých stupňů obezity. (Máček, 2013).  

Zajímavý je také fakt, že kromě souboru studií, o které se autoři opírají, referují také o 

longitudinální a intervenční Harvardské studii, která sledovala různé ukazatele srdeční 

činnosti 3000 žáků od vstupu do školy až do dospělosti mezi lety 1922 do 1935, a která 

přinesla první signály o riziku dětské obezity. 

 

6.1.3 State of Art – akademické práce 

Diplomová práce Gabriely Přívětivé s názvem Výživa a volný čas dětí mladšího školního 

věku jako determinanty vzniku obezity značí neopomenutí tohoto tématu při zpracovávání 

studentských závěrečných prací, nicméně se bohužel jedná dvanáct let starý, ojedinělý 

výskyt v databázích. Přívětivá ve své práci reflektuje současný stav výskytu obezity v roce 

2008, stravovacích návyků a trávení volného času na vybraných pražských základních 

školách. (Přívětivá, 2008) Zabývá se rovněž obezitou, volnočasovými aktivitami 

a formování nutričních návyků v dětství, nicméně v praktické části přechází spíše 

do pedagogické sféry návrhů a doporučení, což je pochopitelné, vzhledem k tomu, že práce 

byla napsána a obhájena na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 

Také Rietmayer se ve své o něco aktuálnější bakalářské práci zabývá riziky poruch zdraví 

v souvislosti s rozvojem digitálních technologií. Finální práce je dobrým exkurzem 

do rozdílného vnímání technologií napříč generacemi a hrozeb, které s užíváním digitálního 

světa vyvstávají (jak psychologických, tak fyziologických). Opět se dočítáme, že špatné 

stravovací návyky, snížená fyzická aktivita a dlouhé vysedávaní před obrazovkou se nutně 

dlouhodobě projeví špatným držením těla, obezitou, chronickými bolestmi hlavy, zvýšeným 

tlakem či problémy se zažíváním (Rietmayer, 2014) Práce se však trávením volného času 

zabývá pouze okrajově, směřuje spíše na pedagogickou a školní výchovu, což je opět 

pochopitelné, neboť byla taktéž napsána a obhájena na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy. 
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6.1.4 State of Art – shrnutí 

Na základě desk research jsem dosáhl zpracování poznámkového přehledu a deskripce 

existujících předchozích výzkumů a interpretace závěrů výzkumných prací, které se týkají 

problematiky vztahu dětské obezity a digitálních technologií v České republice i v zahraničí. 

Tyto zdroje pro přehlednost uvádím v Tabulce č. 3 (Zdroje pro získání State of Art). 

Mnoho výzkumných publikací a autorů se shoduje na existenci vzájemné souvislosti mezi 

rozvojem digitálních technologií a výskytem dětské obezity a to především ze tří různých 

důvodů. Těmi jsou 1/ přesněji a jednodušeji zacílený marketing nezdravých potravin, 

2/ méně času pro odpočinek a tudíž zajištění správného procesu metabolismu a v neposlední 

řadě právě 3/ nahrazení fyzické aktivity ve volném čase. 

Znalost dosavadně nabytých poznatků lidstva o této problematice, tedy State of Art již 

napovídá potvrzení hypotézy H0, tedy, že mezi rozvojem digitálních technologií a výskytem 

dětské obezity existuje souvislost a to jak v České republice, tak ve světě. Nicméně 

společným znakem většiny výše zmíněných studií a odborných článků je shoda na tom, 

že pro definitivní potvrzení a vyřešení této problematiky jsou zapotřebí další intervenční 

a longitudinální studie. 

Proto se v následující části práce zaměřím na sekundární analýzu dat získaných z celosvětově 

prováděných studií zabývajících se problematikou zdravotních návyků u dětí s přihlédnutím 

k situaci v České republice, abych mohl s konečnou platností položenou hypotézu 

verifikovat či falsifikovat a co nejvíce minimalizovat pravděpodobnost statistické chyby 

a shodu neočekávaných okolností a externích faktorů. 
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Tabulka č. 3 - Zdroje pro získání State of Art 

 

Zdroj: vlastní 

 

6.2 Dlouhodobé statistiky prevalence obezity 

Výzkumný tým odborníků sdružených v projektu S dětmi proti obezitě informuje, že v celé 

populaci ČR došlo od devadesátých let k dvojnásobnému nárůstu obezity, avšak v dětské 

populaci podle posledních údajů až čtyřnásobnému zvýšení počtu obézních. (S dětmi proti 

obezitě, 2013) Stejně tak alarmující jsou informace zdravotnických ročenek, dle nichž 

se výskyt diagnózy obezita mezi lety 1996 a 2012 ztrojnásobil (Ústav zdravotnických 
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informací a statistiky, 2013). 

Z hlediska dlouhodobého sledování životního stylu obyvatel a především dětí a mládeže 

využiji především poznatky ze studie HBSC pod patronací Světové zdravotnické organizace 

a Celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže pod patronací Státního 

zdravotnického úřadu, příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

6.2.1 Health Behaviour in School-aged Children 

Pro získání vhledu do delšího horizontu a trendu prevalence dětské obezity jsem využil dat 

získaných ze studie HBSC pod patronací Světové zdravotnické organizace. Studie HBSC 

je mezinárodní výzkumná studie kolaborativního charakteru věnující se životnímu způsobu 

u dětí. Studie vychází ze stanoviska WHO, že chování a životní styl v dospělosti jsou 

výsledkem vývoje v dětství a dospívání. (Zdravá generace, 2020)  

Sledování výskytu behaviorálních komponent ovlivňujících zdraví u mladých lidí je důležité 

z hlediska veřejného zdraví. WHO doporučuje, že to jsou právě mladí lidé se specifickými 

rizikovými faktory, kdo by měl být cílovou skupinou preventivních snah v oblasti podpory 

zdraví. (WHO, 2002) 

Počátky výzkumného projektu HBSC se datují již k roku 1982, Česká republika se poprvé 

zúčastnila studie spolu s dalšími převážně evropskými státy v roce 1994. (Zdravá generace, 

2020) HBSC nyní zahrnuje 48 zemí a regionů v celé Evropě a Severní Americe, což jejím 

výsledkům dodává vysokou kredibilitu. 

Výzkum se opakuje pravidelně ve čtyřletých intervalech, zdroje dat o zdraví, pohybové 

aktivitě, obezitě a trávení volného času lze srovnávat vždy s čtyřletým odstupem. Poslední 

sběr dat byl v ČR proveden v roce 2018. Od roku 2014 jsou data v ČR reprezentativní 

i pro všech 14 krajů a například do studie v roce 2014 se zapojilo 220 tisíc dětí ze 42 zemí 

světa. (Zdravá generace, 2020) 

Výzkumný tým Univerzity Palackého v Olomouci popisuje metodiku zpracování v příloze 

vlastní výzkumné zprávy. Výzkumný soubor studie byl dle této zprávy sestaven v souladu 

s mezinárodními standardy studie HBSC samotné tak, aby poskytl relevantní údaje o zdraví 

a životním stylu 11, 13 a 15 letých žáků. (České děti v kybersvětě, 2019) Výzkumníci dále 

uvádí, že výběr respondentů byl stratifikován podle krajů a typu školy tak, aby byl zachování 
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poměr základních škol a víceletých gymnázií a jejich velikost především z důvodu zachování 

národní reprezentativnosti. 

Pro tyto účely bylo náhodně zvoleno 213 základních škol a 14 víceletých gymnázií 

z databáze Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Z celkového 

počtu 227 oslovených škol pak odmítlo účast ve výzkumu pouze sedm z nich. Ty byly 

následně nahrazeny jinými školami obdobné velikosti dle počtu žáků z jejich nejbližšího 

okolí. „Response rate“, tedy míra návratnosti na úrovni škol tak činila 97 % (České děti 

v kybersvětě, 2019). Tento postup je znázorněn v Obrázku č. 2 - Vývojový diagram 

procedury sběru, kontroly a vyřazování dat. 

Obrázek č. 2 - Vývojový diagram procedury sběru, kontroly a vyřazování dat 

 

Zdroj: České děti v kybersvětě, 2019 
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Univerzita Palackého v Olomouci, která stojí za výzkumem HBSC v České republice, v roce 

2016 představila výsledky, z nichž je zřejmé, že populace českých dětí ve školním věku 

se vyznačuje velmi častým trávením volného času u počítače a naopak souvisejícím 

nedostatkem pohybu, jež je charakteristický cca pro 80 % českých dětí školního věku. 

Zásadním zjištěním studie je rovněž fakt, že roste také výskyt nadváhy a obezity u dětí 

a dospívajících v ČR (Zdravá generace, 2020). 

Mezi výsledky, které v rámci studie HBSC výzkumný tým Univerzity Palackého publikoval 

na webových stránkách Zdravagenerace.cz, lze najít i vývoj výskytu nadváhy a obezity 

u dívek a chlapců ve věku patnácti let v letech 2002 - 2018 (Graf č. 1). Světlejší šipka značí 

nadváhu, tmavší pak obezitu. Z grafu je patrné, že jak nadváha, tak obezita zaznamenala 

o obou pohlaví ve věku patnácti let nárůst za zkoumaných uplynulých 16 let. U chlapců 

je tento nárůst dramatičtější, a to především co se týče nárůstu obezity, u dívek pak je velmi 

patrný nárůst nejen obezity, ale také nadváhy, která může být leckdy vnímána jako 

předstupeň obezity. 

Graf č. 1 - Vývoj výskytu nadváhy a obezity u dívek a u chlapců ve věku patnácti let v letech 

2002 – 2018 

 

Zdroj: Zdravá generace, 2020 

Uvážíme-li mezinárodní srovnání, mezi výsledky studie HBSC silně rezonuje také 

skutečnost, že si české děti školního věku dlouhodobě v mezinárodním srovnání z hlediska 

zdravého životního stylu nevedou dobře. (Zdravá generace, 2020) Toto považuji za další 

důvod, proč je problematika atraktivity pohybových aktivit nejen v Praze, ale napříč celou 
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ČR tak aktuálním tématem. 

 

6.2.2 Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže ČR 2001 

Nárůst výskytu obezity potvrzují také výsledky prezentované Státním zdravotnickým 

ústavem (dále také jen “SZÚ"), který je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví 

ČR. SZÚ ve svých databázích disponuje daty, které umožňují srovnání mezi lety 1951 

a 2001, což jsou velmi relevantní data v rámci výzkumu výskytu dětské obezity a rozmachu 

digitálních technologií. Bohužel jsou tato data neveřejná a výzkumník je odkázán pouze 

na publikované výstupy. 

V rámci celostátních výzkumů byl v roce 2001 Státním zdravotnickým ústavem 

zorganizován Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže ČR 2001. Do výzkumu bylo 

zahrnuto téměř 60 000 dětí a dospívajících ve věku od narození do 19 let, u kterých byla 

zjišťována tělesná výška (do 2 let měřená vleže a nazvaná tělesná délka), hmotnost, obvod 

hlavy, paže, břicha a boků. Součástí výzkumu bylo zjišťování socioekonomických 

podmínek, ve kterých dítě vyrůstá, výživových a pohybových zvyklosti dětí aj., a to pomocí 

dotazníků určených rodičům i dětem. (Státní zdravotnický ústav, 2006) 

V rámci výsledků CAV 2001 prezentuje SZÚ unikátní soubory dat, které umožňují sledovat 

dlouhodobý vývoj výskytu nadváhy a obezity, zároveň také extrémní podváhy u dětí 

a dospívajících, tedy vývoj percentilových hodnot BMI dotazovaných. Graf č. 2 například 

ukazuje nárůst výskytu nadváhy a obezity za deset let mezi lety 1991 a 2001 u chlapců 

a dívek ve věku 5 - 17 let. 
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Graf č. 2 - Prevalence nadváhy a obezity v letech 1991 a 2001 u chlapců a dívek ve věku 5 

- 17 let 

 

Zdroj: Státní zdravotnický ústav, 2006 

 

V Grafu č. 3 je pak uvedeno grafické porovnání hodnot 10., 50. a 90. percentilu BMI chlapců 

i dívek vzhledem k jejich věku. V rámci výzkumu autoři uvažují percentilové hodnoty, 

v terminologii užívané v této práci představuje percentil 10 hranici podváhy, percentil 50 

váhu v normě, percentil 90 je pak hraniční pro nadváhu, potažmo obezitu. Percentilové 

křivky konstruované na základě výzkumů uskutečněných v mezidobí uvedeného časového 

rozmezí zaujímají vždy pozici mezi rokem 1951 a 2001. 
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Graf č. 3 - Porovnání percentilových hodnot BMI 

 

Zdroj: Státní zdravotnický ústav, 2006 

Z Grafu č. 3 je zřejmé, že se u chlapců ve věku do 6 let hodnota 50. percentilu za posledních 

50 let snížila, naopak mezi šestým a patnáctým rokem se hodnota tohoto percentilu zvýšila 

o celou jednu jednotku na stupnici BMI. Snížila se hodnota 10. percentilu, tedy hranice 

podváhy ve věku do osmi let, v pozdějším věku se neobjevují významnější rozdíly. Hodnoty 

90. percentilu, tedy nadváhy se však velmi významně zvýšily napříč celou věkovou škálou.  

Ve věku 12 let můžeme sledovat rozdíl celkem tří jednotek BMI. To znamená, že hodnoty 

BMI se u chlapců posunuly od šesti let věku ve všech kategoriích k vyšším hodnotám, tedy, 

že za posledních padesát let se stala vyšší hodnota BMI u chlapců normou pro téměř všechny 

věkové kategorie. 

U dívek lze až do věku 14 let pozorovat obdobný vývoj hodnot BMI jako u chlapců 

Od tohoto věku však dochází k významnému poklesu veškerých percentilových hodnot. 

Ve věku osmnácti let už pak tento rozdíl činí přibližně 1,5 jednotky BMI na percentilu 50, 

přičemž můžeme zároveň pozorovat snížení hodnot na 90. percentilu. To můžeme 

interpretovat tak, že v dnešní době jsou dospívající dívky obecně štíhlejší než tomu tak bylo 
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před padesáti lety. (Státní zdravotnický ústav, 2006) 

Na tomto místě si dovolím ještě poznámku k externím faktorům, které do této analýzy také 

vstupují a o nichž se CAV 2001 také zmiňuje, a sice urychlení nebo také posun období 

rychlejšího dospívání. (Státní zdravotnický ústav, 2006) Percentilové hodnoty BMI 

tak vzhledem k věku nejsou přímo srovnatelné. Můžeme tak usuzovat, že ačkoliv se průběh 

křivek percentilového grafu BMI proměnil, u normy, tj. 50. percentilu BMI došlo 

k marginálním změnám vzhledem k proměně v rychlosti dospívání. 

V čem je však patrná markantní změna, je rovnoměrné rozšíření extrémních, okrajových 

percentilových pásem, tedy pod percentil 10 a nad percentil 90. Toto vyplývá z faktu, že se 

zvýšil výskyt extrémních hodnot BMI a v souvislosti s tím i posun období dospívání 

do nižších věkových kategorií. 

 

6.2.3 Dlouhodobé statistiky prevalence obezity - shrnutí 

V této pasáži jsem se pokusil na dostupných datech definitivně potvrdit či vyvrátit tvrzení, 

že mezi výskytem dětské obezity a rozmachem digitálních technologií existuje souvislost. 

Na základě informací získaných v kapitole 6.1 State of Art a shrnutých v kapitole 6.1.4 State 

of Art - shrnutí jsem získal dostatek poznatků k tomu, abych se v uvedeném zorientoval 

a nacházel souvislosti jako kupříkladu snadnější zacílení marketingu nezdravých potravin, 

méně času pro mentální a fyzickou relaxaci nebo nahrazení fyzické aktivity ve volném čase. 

Teprve po zpracování této pasáže, v níž se věnuji dlouhodobějšímu sběru dat a poznatků 

z nich plynoucích, můžu s konečnou platností svou hypotézu H0 potvrdit a mezi výskytem 

dětské obezity a rozmachem digitálních technologií poukázat na korelaci, která se zde 

vyskytuje. Do budoucna by bylo možné vysledovat i existenci kauzality. 

Jak uvádím výše, do výzkumu vstupují i externí vlivy, například proměna období dospívání, 

ale moje tvrzení je platné minimálně v rámci České republiky na základě výše uvedených 

poznatků získaných především ze statistik longitudinálních studií a pravidelně se 

opakujících relevantních výzkumů v období od roku 1951 do současnosti. Do tohoto období 

spadají i nejdynamičtější proměny v rozmachu užívání a dostupnosti digitálních technologií 

v historii lidstva, proto pokládám data, o něž se opírám za relevantní, a maximálně přiléhává. 
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7 Empirická část - Způsob trávení volného času dětí a mládeže a jeho 

atraktivita 

V této části práce se zaměřím na způsob, jakým tráví děti a mládež volný čas. Na základě 

dat, která jsem získal pro tuto práci, se pokusím popsat, který způsob volnočasových aktivit 

je pro ně velmi atraktivní a který naopak méně. Jedná se tak o část, kde zodpovím 

výzkumnou otázku č. 2, tedy jaký způsob trávení volného času je pro dnešní mládež nejvíce 

a nejméně atraktivní a proč tomu tak je. S touto pasáží přímo souvisí verifikace či falsifikace 

dvou hypotéz, konkrétně H1: Mládež tráví stále více času ve světě online a stále méně 

ve světě offline a H2: Online svět je pro děti atraktivnější než offline svět. 

V teoretické části jsem již vysvětlil rozdíl mezi chápáním online a offline světa, tyto dvě 

paralelní “dimenze” srovnám mezi sebou. Pro zodpovězení výzkumné otázky využiji 

především dvou hlavních zdrojů, a to dat získaných vlastním výzkumem v rámci sportovně-

osvětového projektu ProHero a dat získaných ze studie České děti v kybersvětě, kterou 

pod patronací společnosti O2 provedlo a publikovalo Centrum PRVoK na Univerzitě 

Palackého v Olomouci v roce 2019. 

 

7.1 České děti v kybersvětě 

Studie České děti v kybersvětě odhaluje, které aktivity v online světě děti provozují, s jakými 

riziky a hrozbami se setkávají, jaká video produkce je zajímá, ale třeba také, zda se nestaly 

obětí internetových podvodů. Samostatná část výzkumu je věnována problematice používání 

mobilního telefonu dětmi v prostředí školy. (České děti v kybersvětě, 2019) 

Za studií stojí Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci (dále také jen “Centrum PRVoK”), což je certifikované 

univerzitní pracoviště orientované na rizikové formy komunikace dětí a dospělých 

v prostředí internetu. Spolupracuje také s Policií ČR, Národním úřadem pro kybernetickou 

bezpečnost, a je podporováno také Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

a Ministerstvem vnitra ČR (České děti v kybersvětě, 2019) 

Základním nástrojem výzkumu Centra PRVoK byl zvolen anonymní online dotazník, který 

byl distribuován do prostředí základních škol napříč Českou republikou. Sběr dat probíhal 

od 1. 2. 2019 do 1. 5. 2019, do výzkumu se zapojilo celkem 27 177 respondentů ve věku 
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sedm až sedmnáct let ze všech krajů České republiky. Výsledky sběru dat analyzovalo přímo 

Centrum PRVoK a publikovalo ve výzkumné zprávě s názvem České děti v kybersvětě. 

Ve zprávě lze nepochybně najít mnoho zajímavých výsledků. Samostatná část výzkumu, 

která je však nejdůležitější pro tuto práci, je věnována problematice používání mobilního 

telefonu dětmi v prostředí školy. Neboť zabýváme-li se problematikou způsobu trávení 

volného času, je nutné vzít v potaz, v jakém prostředí volný čas děti tráví. Pro účely této 

práce jsem využil výsledky sebraných dat k četnosti aktivit dětí ve škole a o přestávkách. 

V práci užívám sekundární analýzu dat získaných z této výzkumné zprávy. Vzhledem 

k tomu, že se v práci zabývám volnočasovými aktivitami, tímto jsem vzal v potaz i tu malou 

dávku volného času, kterou děti dostávají v rámci každodenní školní docházky. K tomuto 

výzkumu vztahuji především výsledky a data z vlastního výzkumu v rámci projektu 

ProHero, kterými popisuji volnočasové aktivity provozované dětmi mimo školu a jejich 

atraktivitu. 

Dovolím si malou metodologickou poznámku k výzkumné studii České děti v kybersvětě. 

Autorský kolektiv rozděluje pro některé účely datový soubor na dvě části, které vzájemně 

porovná. Při výzkumu následně pracuje s relativními četnostmi, které po přepočtu 

na absolutní četnost a po zaokrouhlení mohou odhalit chybu v zaokrouhlení. V práci 

považuji osobně za minimálně přehledné zaokrouhlovat na celé děti, rozdíl v přepočtu se 

sice projeví znatelněji, nicméně se pohybuje v řádu jednotlivců a uvážíme-li, že celkový 

soubor má přes 27 tisíc vzorků, považuji ho za marginální a neohrožující další postup 

při analýze. 

Výsledkům z vlastního výzkumu, které jsou pro tuto práci stěžejní, se budu věnovat 

v následující pasáži. Zde chci především nastínit rovinu svého uvažování, totiž, že můžeme 

dozajista pozorovat jiný způsob trávení volného času mimo školní prostředí, ve chvíli, kdy 

má před sebou dítě mnohem větší časový fond, který se rozhodne strávit nějakým způsobem, 

a ve škole, kdy má mnohdy deset minut na to, aby se připravilo na další výuku. Ačkoliv 

jádro mého výzkumu spočívá v prvním jmenovaném, sonda do způsobu trávení volného času 

ve školách o přestávkách leccos napoví i pro další výzkum.  

Jak plyne z výše zmíněné výzkumné zprávy, děti jsou v online světě velmi aktivní a používají 

ohromné množství služeb a komunikačních nástrojů, které online svět nabízí a to nehledě na 

rozpor s pravidly pro jejich používání. Více než polovina dětí ve věku 7-12 let (51,75 %) 

např. používá sociální sítě, přestože pro ně nejsou učeny a pravidla jejich používání povolují 
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využívat službu až od věkové hranice 13 let. (České děti v kybersvětě, 2019) 

 

7.1.1 Volný čas trávený ve škole 

Nejvíce a nejčastěji dětmi využívanou a velmi snadno přenosnou digitální technologií online 

světa ve škole je bezpochyby mobilní telefon. Již delší dobu pozoruji ve veřejném prostoru 

diskusi, zda a jakým způsobem regulovat používání mobilních telefonů dětmi v prostředí 

školy, a to nejen v českém prostředí. Úvodem této části se podívejme na to, jakým způsobem 

se k tomu staví školy, které navštěvují děti dotazované v rámci studie České děti v kybersvětě 

(Tabulka č. 4) 

Tabulka č. 4: Využití mobilního telefonu ve škole (pohledem dětí) 

 

Zdroj: České děti v kybersvětě, 2019 

Vzhledem k tomu, že pro účely této práce není důležité, zda děti smí či nesmí používat 

mobilní telefony při výuce, ale o přestávkách, po sečtení relativních četností dostáváme 

výsledek, že 55,78 % dotazovaných vnímá svobodu užívat mobilní telefon o přestávce. 

V přepočtu na absolutní čísla dostáváme po zaokrouhlení 15.159 dětí. Proti tomu stojí 

42,29 % dětí ve školách se zákazem užívání mobilního telefonu o přestávce, po přepočtu 

na absolutní číslo a zaokrouhlení je to 11.493 dětí. Na počtu dětí, které tento fakt neuvedly, 

se nic nemění, zůstává tedy 1,92 %, v zaokrouhleném absolutním počtu se jedná o 522 dětí.  

Jak jsem již uvedl výše, považuji za minimálně přehledné zaokrouhlovat na celé děti, rozdíl 

v přepočtu se sice projeví znatelněji, nicméně je marginální a považuji ho za neohrožující 

další postup při analýze. Z výše uvedeného je totiž patrné, že školy, jež navštěvují dotazovaní 

žáci, jsou názorově rozděleny, co se užívání mobilních telefonů o přestávce týče, vesměs 
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v polovině a dělí nám skupiny na dva relevantní a vzájemně srovnatelné vzorky. 

Jaké jsou nejčastější aktivity dětí o přestávce ve školách, kde je mobilní telefon povolen, 

můžeme vyčíst z Tabulky č. 5. Tabulka č. 6 nám naopak předkládá výčet a četnost aktivit 

v opačném případě. Pro přehlednost jsou v nich online aktivity vyznačeny světlemodrou 

barvou. 

Rozdíl je zřejmý na první pohled. V případech, ve kterých je užití mobilního telefonu o 

přestávce povoleno, zřetelně dominují aktivity, které jsou s ním spojené. Nejoblíbenější 

činností je hraní her, čemuž se věnuje o přestávkách více než 40 % dětí ze škol, které povolují 

používání mobilního telefonu ve volném čase. Za hraním her se nachází využívání sociálních 

sítí s relativní četností téměř 39 %. Ohromné množství dětí (jedná se celkem o 22 % dětí) 

také pasivně sleduje hru či video svých spolužáků či spolužaček. Z těchto dat se rovněž 

začíná rýsovat patrnost určitého stupně atraktivity jednotlivých aktivit. 

Tabulka č. 5: Nejčastější aktivity dětí o přestávce - školy, ve kterých je mobilní telefon 

o přestávce povolen 

 

Zdroj: České děti v kybersvětě, 2019 
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Tabulka č. 6: Nejčastější aktivity dětí o přestávce - školy se zákazem používání mobilního 

telefonu 

 

Zdroj: České děti v kybersvětě, 2019 

Nezávisle na faktu, zda je telefon zakázán nebo povolen, přibližně třetina dětí uvedla, že se 

o přestávce nudí. Rovněž podobný trend můžeme pozorovat, co se týče pohybu po škole. 

Tam, kde jsou telefony o přestávkách zakázány, se prochází po škole jen cca o šest procent 

více dětí než tam, kde jsou povoleny.  

Zákaz používání mobilního telefonu má však vliv také na četnost aktivit, které s ním přímo 

nesouvisí, jako jsou čtení, sportování a jiná zábava v offline světě. Ve školách, kde je mobil 

o přestávce zakázán, čte o přestávce časopisy o téměř 60 % více dětí než ve školách, kde jsou 

mobilní telefony povoleny, nárůst je vidět také u čtení knih (+ 13,54 % ve prospěch škol se 

zákazem), hraní deskových her (+ 65 %) nebo hraní karetních her (+ 43 %) (České děti 

v kybersvětě, 2019). Za velmi důležité považuji to, že toto procento narůstá také 

u sportovních aktivit, a sice o 29 %. Zákaz mobilních telefonů o přestávce má tedy na rozvoj 

aktivit offline světa skutečný vliv a to i na sportovní a pohybové aktivity. 

Považuji za nutné na tomto místě ještě zdůraznit fakt, který se ve výzkumu vyskytuje 
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a do určité míry může taktéž ovlivňovat jeho výsledky, a sice to, že byť má škola v některých 

případech užívání mobilních telefonů o přestávkách zakázáno, část dětí tento zákaz stejně 

nedodržuje. 

 

7.2 ProHero – volný čas trávený mimo školu 

Projekt ProHero vznikl z projektu zahájeného v roce 2017 pod patronací Nadace O2 

SmartUp pod názvem První Prosecký Superhrdina. V první etapě byly do projektu zapojeny 

pouze čtyři páté třídy na Základní škole Novoborská na Praze 9. Naším cílem bylo 

zatraktivnit sport a pohybové aktivity dětem pomocí námi vymyšleného příběhu zasazeného 

do super hrdinského prostředí. 

Aktuální etapa projektu ProHero probíhající ve školním roce 2019/2020 byla určena 

pro žáky čtvrtých a pátých tříd základních škol na Praze 9 a Praze 18: ZŠ Na Balabence, 

ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská, ZŠ Špitálská a ZŠ Tupolevova. 

Projekt začal 5. listopadu 2019 úvodním kláním koncipovaným jako sportovní den a jeho 

ukončení bylo plánováno na březen 2020 závěrečnou bitvou ve formě dalšího sportovního 

dnu. 

Rozšíření výskytu viru COVID-19 na jaře roku 2020 však znamenalo jak podstatný zásah 

do průběhu zpracování diplomové práce, tak podstatný zásah do realizace projektu 

jako takové. Tato pandemie způsobila v České republice ve zkoumaném období zákaz 

pořádání hromadných akcí a dokonce i dočasné zavření základních škol, pročež jsem nebyl 

schopen dokončit svůj výzkumný projekt ProHero v původně plánovaném rozsahu.  

ProHero je revoluční hra pro žáky základních škol, která propojuje online a offline svět. 

Cílem hry je děti nadchnout k pohybu, vzbudit v nich zájem o zdravý životní styl a především 

je naučit správně se hýbat, abychom u nich vybudovali dobrý pohybový základ pro jakýkoliv 

sport, který si v budoucnu vyberou. (ProHero, 2019) 

Ve vysvětlujícím článku pro místní periodikum Devítka k projektu dále uvádím toto: “Jsme 

si dobře vědomi faktu, že děti v dnešní době tráví hodně času v online prostoru, 

na smartphonech, používají digitální technologie a sociální sítě. Virtuální svět je pro ně 

naprostou samozřejmostí a offline svět tak ustupuje do pozadí. Děti se tolik nevěnují sportům 

a volnočasovým aktivitám venku, raději sedí u počítačů a nedají z ruky telefon. Touto hrou 

chceme toto spojení, které ústí ve zhoršování životního stylu, a tím i zdravotního stavu, 
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adresovat. Chceme využít prvky, které děti baví ve virtuálním světě k tomu, abychom 

je dostali do toho reálného.“ (Vovsová, 2019) 

Principem hry je virtuální boj dětí za pomoci vytvořených superhrdinů proti hlavnímu 

padouchovi, profesoru Thalbergovi, který zosobňuje digitalizaci světa a hlásá krásu lidské 

lenosti. Účastníci hry proti němu v online světě bojují, snaží se ho porazit pomocí hrdinů, 

a aby mohli hrdiny postupně vylepšovat, musí vyrazit do offline světa, kde na ně čekaly 

nejrůznější aktivity v podobě kvízů, bojovek nebo zajímavých her. (Vovsová, 2019) 

 

7.2.1 Interpretace dat získaných z projektu ProHero 

V rámci projektu ProHero jsem vytvořil a účastníkům zaslal anonymní dotazník, v němž se 

snažím zjistit způsob trávení volného času účastníků a atraktivitu vybraných aktivit. Součástí 

dotazníků jsou také otázky na čas strávený na obrazovce (tedy „online“) a čas strávený 

pohybovými aktivitami. Ptal jsem se dětí také na to, jaké technologie a aplikace používají 

a dále také na to, zda si někdy ony nebo někdo jejich spolužáci či kamarádi vymysleli zranění 

či naschvál zapomněli převlečení pro tělesnou výchovu, aby nemuseli ve škole cvičit. 

Tyto dotazy sloužily především k lepšímu pochopení atraktivity jednotlivých způsobů 

trávení volného času. Dotazník je přílohou této práce, nyní se zaměřím na jeho jednotlivé 

části a interpretaci dat z něho získaných. Jak jsem popsal v metodologické části, pro analýzu 

dat užívám programu PSPP a analytické nástroje Google formulářů. Dotazník vyplnilo 

celkem 284 komunikačních partnerů ze čtvrtých, pátých a šestých tříd základních škol 

na Praze 9 a Praze 18. Rozložení respondentů dle pohlaví a třídy ukazuje Tabulka č. 7. 

Tabulka č. 7 - Rozložení respondentů dle pohlaví a třídy 

 

Zdroj: vlastní 
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V rámci svého dotazníku jsem se ptal na to, jak děti tráví čas. Zjišťoval jsem, kolik děti tráví 

přibližně času sportem týdně a kolik času denně stráví na obrazovce. Tyto hodnoty ukazuje 

Graf č. 4 (Způsob trávení volného času). Na první pohled se sice může zdát, že sport je 

atraktivnější, nesmíme však zapomenout, že jednotky grafů jsou rozdílné - graf, který 

popisuje sport, uvažuje počet hodin týdně, graf, který popisuje počet hodin strávených 

na obrazovce, uvažuje četnost za jeden den. 

Graf č. 4 - Způsob trávení volného času 

 

Zdroj: vlastní 

Analýzou v programu PSPP jsem zjistil průměrnou hodnotu pro každou proměnnou. Pro čas 

strávený týdně sportem je průměrná hodnota 3,67, což znamená, že průměr osciluje kolem 

tří hodin trávených sportem týdně. Nejčastěji volenou odpovědí byla možnost více než čtyři 

hodiny týdně. Co se týče času stráveného na obrazovce, nejčastěji volenou možností bylo 

mezi jednou a dvěma hodinami denně, průměrná hodnota pak je 2,76, což znamená, 

že skutečný průměr osciluje kolem dvou hodin denně, které spíše přesahuje. 

Vynásobíme-li tuto skutečnost počtem dní v týdnu, dostáváme za týden na straně jedné 

v průměru něco přes 3 hodiny strávené sportem a něco kolem 14 hodin trávených 

na obrazovce. Nejen, že děti v průměru nedosahují na zdravé minimum pohybových aktivit 

stanovené WHO, ale svůj čas věnují sedavé činnosti a užívání digitálních technologií 

až pětkrát více. Jak jsem uvedl výše, WHO doporučuje dětem a dospívajícím ve věku 5–17 

let pohybové aktivity minimálně 60 minut denně minimálně střední intenzity. To, že děti 

skutečně tráví více času online než offline je skutečným problémem, především, 
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přihlédneme-li k tomu, že ty průměrné dvě hodiny denně strávené na obrazovce zasahují 

dětem do jejich volného času a děti by je mohly strávit například pohybovými aktivitami.  

 

7.2.2 Atraktivita online světa a offline světa 

V rámci provedeného výzkumu ve vlastním projektu ProHero jsem zjišťoval i atraktivitu 

jednotlivých aktivit, kterými děti a mládež vyplňují svůj volný čas trávený mimo školu. 

V tabulkách níže jsou vidět výsledky z vlastního provedeného výzkumu. V jedné části 

dotazníku jsem se ptal na způsob trávení volného času dětí a mládeže a to z dvou hledisek - 

jak je čas baví trávit a jak ho tráví doopravdy. Tato hlediska jsem rozdělil a popsal 

v tabulkách níže, jako BAVÍ (Tabulka č. 8) a REALITA (Tabulka č 9). 

Co se týče průměrných hodnot, v případě otázky “Jak tě baví trávit volný čas?” měly děti 

známkovat 1 až 5 jako ve škole. V případě druhém jsou sice zvoleny rovněž hodnoty 

od 1 do 5, průměrná hodnota vyjádřená číselně však vyjadřuje míru času, který děti aktivitě 

věnují podle následující legendy (1 - každý den, 2 - několikrát za týden, 3 - několikrát 

za měsíc, 4 - výjimečně, 5 - vůbec). Tento způsob byl zvolen především pro názornější 

porovnání tabulek mezi sebou. 

Čím menší hodnotu tedy aktivita vykazuje, tím je pro děti atraktivnější (Tabulka č. 8) či jí 

věnují více času (Tabulka č. 9). Světle modře jsou označeny aktivity, které zařazuji do online 

světa, světle žlutě pak ty, které souvisí s výkonem sportu či jiných pohybových aktivit. 

Z obou tabulek je patrné, že nejvíc času děti oslovené v dotazníku tráví s rodiči a zároveň se 

jedná o jejich nejoblíbenější aktivitu. Pohybové aktivity Sportuju, buď sám, nebo jdu 

na trénink a Jsem s kamarádama venku na skejtu, na koloběžce, děláme parkour, běháme, 

hrajeme fotbal nebo jinou pohybovou hru jsou pro děti, co se týče atraktivity na druhém 

a třetím místě a do známkování předčí všechny ostatní nabízené varianty trávení volného 

času, které souvisí se světem offline. 

Pro úplnost uvádím, že po rozdělení datového souboru dle pohlaví nebyl patrný žádný 

razantnější rozdíl mezi dívkami a chlapci, kteří dotazník vyplnili v hodnotách sledovaných 

proměnných. 
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Tabulka č. 8 - Způsob trávení volného času dětí – Atraktivita 

 

Zdroj: vlastní 

Tabulka č. 9 - Způsob trávení volného času dětí – Realita 

 

Zdroj: vlastní 
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Porovnáme-li však zjištění plynoucí z Tabulky č. 8 s hodnotami v Tabulce č. 9, zjišťujeme, 

že kromě aktivity učení se, děti oproti tomu, co je více baví, tráví více času ve světě online. 

Aktivity Dívám se na televizi, Jsem u počítače a hraju hry nebo si pouštím videa na YouTube 

a Píšu si s někým přes messenger, WhatsApp apod. se dostávají v celkovém pořadí na třetí, 

čtvrté a páté místo a rozdělují tak pohybové aktivity. Aktivitu Jsem s kamarádama venku 

na skejtu, na koloběžce, děláme parkour, běháme, hrajeme fotbal nebo jinou pohybovou hru 

tak odsouvají až na celkové sedmé místo. 

Co se týče číselného vyjádření četnosti aktivit, které děti doopravdy vykonávají, z Tabulky 

č. 9 lze vyčíst, že sportovním aktivitám se děti nevěnují pravidelně každý den, 

jak doporučuje Světová zdravotnická organizace. Obě aktivity Sportuju, buď sám, nebo jdu 

na trénink a Jsem s kamarádama venku na skejtu, na koloběžce, děláme parkour, běháme, 

hrajeme fotbal nebo jinou pohybovou hru se průměrně pohybují mezi hodnotou 2 (několikrát 

za týden) a hodnotou 3 (několikrát za měsíc). 

 

7.3 Způsob trávení volného času dětí a mládeže a jeho atraktivita - 

shrnutí 

Ze závěrů výzkumné studie České děti v kybersvětě můžeme vyvodit, že na četnost aktivit 

provozovaných ve školách o přestávkách, má vliv postoj školy k povolení užívání digitálních 

technologií. Zákaz mobilních telefonů o přestávce má na rozvoj aktivit offline světa skutečný 

vliv a to i na sportovní a pohybové aktivity. Rovněž na základě výzkumu v rámci projektu 

ProHero zjišťujeme, že děti v průměru věnují online světu přibližně pětinásobný čas, 

než který věnují sportovním aktivitám a že nedosahují ani na zdravé minimum pohybových 

aktivit stanovené Světovou zdravotnickou organizací.  

Studie České děti v kybersvětě také napovídá o způsobu trávení volného času a o jeho 

atraktivitě ve školách. Dle získaných informací lze tvrdit, že v případech, kdy mají děti 

možnost trávit čas online, využijí radši tohoto způsobu, než aby trávili čas offline. Toto 

tvrzení platí bohužel i v případě, kdy je online svět autoritami zakázán. 

Závěry vlastního výzkumu v rámci projektu ProHero, v nichž porovnáním hodnot Jak tě baví 

trávit volný čas? a Jak svůj volný čas trávíš doopravdy? poukazují ještě na jiný problém. 

Ukazuje se, že pražské děti, které se dotazování zúčastnily, offline svět baví a nachází-li se 
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ve sportovním či venkovním prostředí, pohybují se rády. 

Přesto ve skutečnosti tráví více času ve světě online, než by jejich zálibám odpovídalo. 

Na první pohled to sice napovídá rozpor v racionálním chování respondentů, nicméně 

v konečném důsledku to potvrzuje i výše uvedená tvrzení o atraktivitě online světa. Offline 

svět děti baví, ale online svět je svou magickou mocí přitahuje k sobě. Jako pozitivní 

však vnímám to, že i přes tuto touhu po online světě se děti světa offline stále nevzdávají. 

Uvážíme-li kombinaci těchto nezávisle proběhnuvších výzkumů, můžeme v této fázi 

definitivně potvrdit hypotézu H1, tedy že mládež tráví stále více času ve světě online a stále 

méně ve světě offline. 

Co se týče hypotézy H2, tedy že online svět je pro děti atraktivnější než offline svět, tuto se 

nepodařilo na základě získaných dat potvrdit. Pro děti je čas trávený pohybovými aktivitami 

stále atraktivní. Ovšem mají-li příležitost, dají přednost světu online. Není to však proto, 

že by byly aktivity mimo digitální sféru málo atraktivní. 

Dětem spíše chybí prvotní impuls pro to, proč by měly trávit svůj čas pohybovými aktivitami 

a v offline světě obecně. Jakmile získají dostatečnou motivaci, pohybové aktivity je baví. 

Tato motivace je často však přebita atraktivnějším světem online se všemi svými lákadly. 

 

8 Empirická část - Pohybové aktivity jako alternativa trávení volného 

času 

Na základě výše uvedeného lze vypozorovat určitý vzorek chování u dětí a mládeže. Offline 

světa se vzdát nechtějí, ale online svět je přitahuje stále víc. Způsobů, jak tento rozpor 

adresovat, chceme-li děti z online světa dostat do světa offline, je nepochybně mnoho. 

Na jedné straně můžeme direktivně online aktivity zakázat, jako tomu je například v případě 

škol, které zakazují užívání mobilního telefonu o hodinách a (nebo) o přestávkách. Můžeme 

dospět na základě debaty s dětmi i k určitému konsenzu k užívání digitálních technologií 

za předem daných podmínek. V této části práce se chci věnovat třetí variantě, jak tento 

problém adresovat, a sice propojení online a offline světa. 

Již jsme zjistili, že dětem chybí prvotní impuls pro to, proč by měly trávit svůj čas 

pohybovými aktivitami. Jakmile získají dostatečnou motivaci, pohybové aktivity je baví. 

Tato motivace je často však přebita atraktivnějším světem online se všemi svými lákadly. 
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Využít tento potenciál, který využívají online aktivity pro propojení online a offline světa 

je myšlenka v České republice velmi ojedinělá, nicméně ideově proniká s některými světově 

proslulými aplikacemi, které online a offline do jisté míry také propojují. 

 

8.1 Chyť je všechny 

Jeden z nejslavnějších projektů, který využívá atraktivity online světa a propojuje ji 

s pohybovými aktivitami, se jmenuje PokemonGo. PokemonGo je mobilní aplikace, kterou 

k roku zpracování práce užívají desítky milionů dospělých i dětí. V rámci slavného světa 

pokemonů se hráči mohou vžít do role trenéra pokemonů, který se virtuální příšerky snaží 

trénovat, bojovat s nimi a všemožně vylepšit a zkrátka, chytit je všechny. 

Mobilní aplikace PokemonGo byla spuštěna v červenci roku 2016 (Zdravotnický deník, 

2016) a za roky své existence přesáhl její úspěch nejdivočejší představy svých tvůrců. Hra 

stojí na principu rozšířené reality, tedy jedné z možností, jak propojit virtuální svět s tím 

skutečným. Jako hráč potřebujete akorát chytrý telefon a díky GPS a kameře telefonu 

se ocitáte přímo v herním prostředí. Virtuální pokemoni se skrývají všude okolo hráče, 

doslova. Ať už se jedná o veřejné prostranství, kanceláře, domácnosti, obchodní centra 

nebo parky, všude se příšerky mohou skrývat. 

Hráče nutí k pohybu samotný princip hry. K chytání a získávání pokemonů musí hráč osobně 

navštívit tzv. Pokestopy a získávat také vajíčka, ze kterých se mohou vyklubat další 

pokémoni. Právě toto „sezení na vajíčkách“ vyžaduje ujití určité vzdálenosti a to buď 

2, 5 nebo 10 km s tím, že delší vzdálenost znamená silnějšího pokémona. (Zdravotnický 

deník, 2016) 

Hra PokemonGo vzbudila zájem nejen laické a hráčské veřejnosti, ale rovněž zájem lékařů, 

pedagogů a žurnalistů, právě pro tuto nutnost fyzického pohybu pro zajištění dalšího postupu 

ve hře. Například Matt Hoffman, profesor působící na Texas A&M College of Nursing, věří, 

že legrace působící jako katalyzátor pro to, aby se lidé začali hýbat, by potenciálně mohla 

mít pozitivní účinky na lidské zdraví. (Zdravotnický deník, 2016) 

Této role zábavy si povšímá i Margaret McCartney ve svém sloupku pro British Medical 

Journal. McCartney uvádí, že zvýšená fyzická aktivita je nejen lákavým vedlejším efektem, 

nicméně velmi důležitým faktorem při možnostech prevence či případné zmírnění obezity 

či diabetu (Zdravotnický deník, 2016). Nicméně sama ve stejném sloupku uvádí prozatímní 
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nedostatek vědeckých důkazů, o které by toto tvrzení opřela. 

 

8.2 Mudlou ve světě čar a kouzel 

Na podobném, byť do detailu trochu jiném principu funguje hra Harry Potter: Wizards 

Unite, za jejímž vývojem stojí stejné studio Niantic, jako za vývojem aplikace PokemonGo. 

Popularita chytání virtuálních příšerek dala v roce 2019 za vznik aplikaci Wizards Unite, 

která je zasazena do čarodějného světa kouzelníka Harryho Pottera. 

Harry Potter Wizards Unite se netěší mezi hráči takové popularitě jako PokemonGo 

(SmartMania, 2019), problém nejspíše spočívá v tom, že je s Pokémon Go neustále 

srovnávána. Ačkoliv v sobě mobilní aplikace skrývá propracovaný děj a komplexní 

strukturu kouzelnického světa, základní princip chození po trasách, sbírání věcí a plnění 

úkolů v offline světě a využití rozšířené reality je v podstatě stejný. 

 

8.3 Začíná robotizace lidstva? 

Nyní si položme otázku. Co mají oba výše zmíněné projekty, Harry Potter: Wizards Unite 

a PokemonGo kromě svého tvůrce společného? Oba využívají již existující populární 

značky a tímto brandingem získávají zájem veřejnosti již na počátku své existence, neboť 

propracovaný svět je známý jak dospělým, tak dětem prostřednictvím seriálu, knih či filmu.  

Obou projektů si však také všimla veřejnost, nejen pro jejich masovost a oblíbenost, ale také 

s určitým zájmem o to, jak mohou tyto aktivity ovlivnit zdraví jednotlivce a jaký má dopad 

nabídky této alternativy na zdraví a životní styl jedince, což je současně i jedna 

z výzkumných otázek mé práce. Nyní se tuto otázku pokusím zodpovědět a zároveň potvrdit 

či vyvrátit hypotézu H3: Dětem lze nabídnout sport a pohyb jako alternativu trávení volného 

času. 

Propojit online svět, který děti tak baví se světem offline, který tak potřebují, to je myšlenka, 

která stojí i za mnou realizovaným projektem ProHero. Tento projekt jsem prozatím 

realizoval ve dvou etapách. Jak jsem již psal výše, ta první proběhla v roce 2017 pod názvem 

První prosecký superhrdina, druhá ve školním roce 2019/2020 pod názvem ProHero. Prvotně 

jsem pro tuto část práce plánoval evaluace aktuálně probíhající etapy ProHero, vzhledem 

k nemožnosti tento projekt dokončit jsem se rozhodl podrobit evaluaci etapu první, 
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tedy projekt První prosecký superhrdina. 

Mezi účastníky, kteří v době realizace byli žáky a žákyněmi pátých tříd, jsem rozeslal 

anonymní dotazník, v němž jsem zjišťoval, zda si děti zaprvé projekt vůbec po dvou letech 

pamatují, co se jim vybaví pod projektem zpětně a další informace o jejich vztahu 

k pohybovým aktivitám. Dotazník, který mi vyplnilo 55 žáků z celkově 112 oslovených, 

což je 49 procent respondentů, je přílohou této práce.  

Na projekt První prosecký superhrdina si po dvou letech vzpomnělo 98,35 % dotazovaných 

žáků, přesněji řečeno, pouze třem respondentům se vůbec nic nevybavilo ani po vizuální 

ukázce fotografií ze zmíněného projektu. Toto osobně považuji za velký úspěch samo o sobě, 

obzvláště v dnešní době, kdy je jedinec neustále bombardován nabídkami nových a nových 

aktivit. 

Další otázku jsem mířil na to, co se zúčastněným vybaví, když si na projekt vzpomenou. 

Odpovědi se pohybovaly od obsáhlejších k jednoslovným, nejčastěji se opakovala slovní 

spojení sportování a zábava, týmová práce či spolupráce a pochvalné hodnocení atmosféry 

projektu a tvorby kolektivu ve třídě. 

Poslední část dotazníku jsem zaměřil na evaluaci pohybových aktivit na Likertově škále. 

Graf č. 5 ukazuje, jak děti jednotlivé aktivity hodnotily. Do nabídky jsem zahrnul výše 

zmiňované mobilní aplikace PokemonGo, Harry Potter: Wizards Unite, Prvního proseckého 

superhrdinu a běžnou hodinu tělocviku. 

Graf č. 5 - Evaluace aktivit online a offline světa 

 

Zdroj: vlastní 
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Numericky je Graf č. 5 vyjádřen v Tabulce č. 10 - Evaluace aktivit online a offline aktivit, 

v níž podávám absolutní četnost. Celkový počet je 52, neboť do této části dotazníku 

se nedostaly děti, které si projekt vůbec nepamatovaly a tím byly vyřazeny z jeho evaluace.  

Z Tabulky č. 10 lze dovodit, že nejoblíbenější z nabízených aktivit je hodina tělocviku. 

Sečteme-li však odpovědi převážně kladného hodnocení (Spíše ano a Best thing ever!) 

a převážně záporného hodnocení (Spíše ne a Worst thing ever!) dohromady, jako nejlépe 

hodnocená aktivita vychází z evaluace námi navržený projekt První prosecký superhrdina.  

Je samozřejmě nutné brát v úvahu počet respondentů i sestavení vzorku komunikačních 

partnerů, které nijak nereflektuje sociálně-demografické rozložení dětí v tomto věku 

po České republice, nicméně výsledky výzkumu, jehož se účastnili žáci, kteří prošli 

projektem První prosecký superhrdina, lze interpretovat tak, že žáky tělocvik baví, dokonce 

v obdobné míře jako jiné nabízené aktivity propojující online a offline svět. Výsledek žáků 

ZŠ Novoborská v rámci projektu První prosecký superhrdina vnímám v kontextu zpráv 

o množících se omluvenkách tělocviku a dalších negativně vyznívajících statistikách, velmi 

pozitivně. 

Tabulka č. 10 - Evaluace online a offline aktivit 

 

Zdroj: vlastní 

Ve svém dotazníku v rámci projektu ProHero jsem se rovněž ptal na to, zda děti mají s tímto 

nešvarem osobní zkušenost. Zaprvé, zda si někdy samy úmyslně zapomněly úbor a zadruhé, 

zda si někdy vymyslely nemoc, aby nemusely na hodině tělocviku cvičit. I přes to, 

že dotazník byl anonymní, tato odpověď vyžaduje jistou dávku reflexe a upřímnosti, proto 

jsem se na obě otázky dotazoval i v případě, zda vědí, zda si jejich spolužák či spolužačka 
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zranění vymysleli či úbor zapomněli. 

V Grafu č. 6 lze vyčíst, že osobní zkušenost s výše uvedeným přiznává celkem malé procento 

žáků. Z celkového počtu respondentů 284 pouze 21 přiznává, že si úmyslně zapomněli úbor, 

aby nemusely cvičit, v případě vymyšlení nemoci je to celkem 19 případů. 

Graf č. 6 - Uvolňování z hodin tělesné výchovy 

 

Zdroj: vlastní 

 

Případ, kdy se žáci měli zamyslet nad tím, zda vědí o některém z výše uvedených případů 

u svých spolužáků či spolužaček, ukazuje Graf č. 7. V tomhle případě už počet úmyslně 

zapomenutých úborů stoupá na 98, což je přibližně třetina dotazovaných žáků, počet 

potvrzených případů úmyslně vymyšlených zranění pak stoupnul na 79 z celkového počtu 

284. 

V tomto případě je nutné samozřejmě reflektovat i to, že o jednom případu zapomenutého 

úboru či vymyšlené nemoci ví vícero dětí, což se projeví na počtu případů, nicméně Grafu 

č. 7 přisuzuji větší pravdivost a vyšší míru reflexe skutečného stavu. Jak jsem uvedl výše, 

pro děti může být problematické tento fakt přiznat, byť je dotazník anonymní, neboť samy 

ví, že v téhle fázi dotazníku mohou přiznat či zamlčet své vlastní chyby a nedokonalosti. 
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Graf č. 7 - Uvolňování z hodin tělesné výchovy – spolužáci 

Zdroj: vlastní 

 

8.4 Pohybové aktivity jako alternativa trávení volného času - shrnutí 

Prvky zábavy jsou pro atraktivitu jakékoliv aktivity nesmírně důležité, obzvláště 

uvědomíme-li si, že jako cílovou skupinu uvažujeme děti a mládež. Zábava přispěje 

jako motivační faktor a to nejen z hlediska motivace vnější, kterou jsou ve škole zpravidla 

známkování a slovní hodnocení, ale především motivace vnitřní, která je pro vykonávání 

jakékoliv činnosti mnohem důležitější. 

Odborné studie se shodují na tom, že se množí omluvenky z tělocviku a hodiny tělesné 

výchovy nejsou pro děti již tak atraktivní. Pokud bychom zaznamenávali nadměrný 

či extrémní počet zranění u dětské populace způsobující nutnost se dočasně z hodin 

tělocviku dočasně omluvit, nebyl by to zdaleka problém atraktivity. V úvahu bychom tak 

museli vzít i masivní působení externích vlivů. Nicméně žádná taková lékařská zpráva 

v  poslední době pozornost veřejnosti v České republice nebudí, nedostatek atraktivity tak 

lze označit za důležitou (nikoliv však jedinou) příčinu omluvených hodin tělesné výchovy. 

Sport a pohybové aktivity lze nabídnout dětem jako alternativu trávení volného času. 

Zda ovšem má a případně jaký vliv na zdraví a životní styl jedince odpovědět z prozatím 

dostupných dat nelze. Pro tento výzkum chybí dlouhodobá data, která budou analyzovat 

konkrétní případy aplikací typu PokemonGo, Harry Potter: Wizards Unite nebo etap mého 

vlastního projektu ProHero. 

Důležitým faktorem je samozřejmě míra a udržitelnost zapojení hráče. Například hra 

PokemonGo dosáhla podle analytické společnosti comScore co do počtu aktivních hráčů 

ve Spojených státech vrcholu neuvěřitelných 28,5 milionu hned týden po startu, ale pak 
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začalo zájemců ubývat. O necelé dva měsíce později už byla aktivní jen zhruba třetina 

z původního počtu a ke konci roku 2016 už mělo ve Státech o mobilní Pokemony zájem 

“pouze” asi 5 milionů lidí. (BGR, 2017) 

 

9 Formulace návrhu gamifikace tělesné výchovy 

Již dříve jsem v práci naznačil, že možným řešením množících se omluvenek z tělocviku 

by mohla být takzvaná gamifikace tělesné výchovy, což prakticky znamená přenesení 

herních prvků a tedy zábavy do prostředí tělesné výchovy. Případ gamifikace chápu 

jako návrh doporučení intervence, kterou vysvětluji na Obrázku č. 1 dle Veselého (2013) 

v metodologické části práce. Vzhledem k rozsahu této práce se budu gamifikací na tomto 

místě zabývat pouze okrajově, toto téma by dle mého názoru pokrylo samostatnou 

diplomovou práci. Budu nyní dosazovat do teorie změny konkrétní příklady platné pro toto 

téma, proto pro lepší přehlednost přidávám tentýž obrázek do této části práce.  

Obrázek č. 1: Základní model logiky intervence 

 

Za intervenci (opatření) dosadím navrhovanou variantu gamifikace tělesné výchovy. 

Výchozí podmínky jsou víceméně sepsány jako výzkum a závěry této práce. Podmínky 

a struktury z nich rovněž vycházejí, jedná se o výchozí bod v roce 2020, ve kterém 
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se nacházíme, popis aktuálního stavu a veřejně politického problému výskytu dětské 

obezity. Dále sem patří definice klíčových aktérů, což jsou na jedné straně přímo základní 

školy, na kterých tělesná výchova probíhá, děti samotné a tělocvikáři, ale také zřizovatelé 

ZŠ, tedy obce a v neposlední řadě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

obě zákonodárné komory Parlamentu ČR a prezident České republiky. 

V případě gamifikace tělesné výchovy nesmíme tyto celostátní aktéry opomenout, neboť 

tělesná výchova patří do osnov hlavních principů tvorby kurikulární politiky dle Rámcového 

vzdělávacího programu (dále také jen „RVP“), pod něž následně spadají i jednotlivé Školní 

vzdělávací programy (dále také jen „ŠVP“), které jsou tvořeny pedagogickými pracovníky 

a schvalovány ředitelem přímo na ZŠ. 

Proces tvorby a revize kurikula by měl zahrnout především: identifikaci společenských 

potřeb a veřejně politického problému, transformaci těchto potřeb do oblasti pedagogické 

praxe, konstrukci inovací a jejich implementace, monitoring a evaluaci pro závěrečné 

ověření souladu mezi efekty inovací a původní společenskou potřebou. 

Procesy, tedy změnou jednání a struktur, budou všechny schůzky a kroky, které povedou 

k implementaci gamifikace tělesné výchovy do osnov, dle kterých se na základních školách 

učí. Naopak výstupy budou například přijaté zákony, ustanovení regulačních orgánů, 

expertních komisí, aplikace vzdělávacích workshopů apod. 

Následně můžeme identifikovat efekty, v našem případě snížení počtu omluvených hodin 

tělocviku žáky, zvýšení atraktivity jak tělesné výchovy, tak její přenesení do sportu 

v mimoškolním prostředí a v konečném důsledku i zvýšení času, který děti věnují pravidelně 

pohybovým aktivitám ve škole i mimo školu. 

Ve finálních efektech jakékoliv námi navrhované intervence se promítnou i externí události, 

s nimiž je potřeba počítat. V našem případě se jedná především o nové výzkumy 

ve zdravotnictví v důsledku rozvoje digitálních technologií, změny ve vnější i vnitřní 

politické situaci, střídání vlád a ideologií, změna v dlouhodobém trendu trávení 

volnočasových aktivit dětmi a mládeží či úplně jiné, neočekávané události. 
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10 Popis průběhu práce 

V rámci zpracovávání své závěrečné práce jsem narazil hned na několik překážek. V první 

řadě jsem dospěl v průběhu práce k závěru, že mezi odevzdanými tezemi diplomové práce 

a závěrečnou prací samotnou bude v některých bodech patrný rozdíl. 

Především to je rozdíl v plánovaném užití teoretických východisek a finální použité teorie. 

V tezích své práce jsem operoval s využitím teorie nastolování agend dle Weavinga 

a Rogerse a trojdimenzionální ukotvení problému do kontextu rozdílného významu policy, 

politics a polity. V práci nakonec využívám teorii podpory zdraví a různé modelové přístupy 

k ní, v závěru práce operuji i s logikou intervence a teorií změny. Tento rozdíl oproti původně 

plánovanému se objevil v průběhu zpracovávání, kdy se nakonec finálně užité vyjevilo jako 

přiléhavější pro účely práce. 

Dalším rozdílem oproti původně plánovaným tezím je odstranění výzkumné otázky: 

Je možné nabídnout dětem pohybové aktivity jako alternativu k užívání digitálních 

technologií, příp. v jaké formě? V průběhu realizace jsem se tuto otázku rozhodl 

přeformulovat (viz Tabulka č. 1) a v tomto původním znění otázku vyřadit ze seznamu 

a soustředit se na zodpovězení zbývajících, podstatných výzkumných otázek pro splnění cílů 

této práce. 

Podstatný zásah do průběhu zpracování také znamenalo rozšíření výskytu viru COVID-19, 

který způsobil v České republice ve zkoumaném období zákaz pořádání hromadných akcí 

a dokonce i dočasné zavření základních škol, pročež jsem nebyl schopen dokončit svůj 

vlastní výzkumný projekt v původně plánovaném rozsahu. Byl jsem nucen také poněkud 

přeformulovat zadání výzkumu pro část práce, v níž se zabývám dopadem nabídnutí 

pohybových aktivit jako alternativou k užívání digitálních technologií. 

Pro získání relevantních dat pro tuto pasáž jsem uvažoval vstupní a výstupní data od dětí, 

které se mnou navrženého projektu zúčastnily a kontrolní skupiny těch, které projektová 

účast minula. Následným porovnáváním měnících se hodnot u proměnných, 

které v dotazníku mířily na atraktivitu jednotlivých aktivit a těch, které se zaměřovaly 

na skutečný způsob trávení volného času, jsem výzkumnou otázku chtěl zodpovědět. 

Kvůli nenadálé situaci jsem se však potýkal s nemožností relevantní data získat, a proto jsem 

sáhnul k záložní variantě, tedy evaluací již před dvěma roky proběhnuvšího projektu První 

prosecký superhrdina. Nutno podotknout, že toto se projevilo na velikosti zkoumaného 
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vzorku a počtu respondentů. 

V rámci této části práce bych se také mohl zaměřit na všechny krize, kolize a peripetie 

vyprávění příběhu samotné implementace mnou navržených projektů První prosecký 

superhrdina a ProHero, který v sobě ukrývá nekonečný počet schůzek s ředitelkami, 

pedagogickými pracovníky a zřizovatelem ZŠ v terénu, nespočítané množství hodin 

strávených při vývoji obou projektů a v neposlední řadě i řešení neočekávaných a nenadálých 

ad hoc nastalých situací při realizaci projektu samotné. Toto téma považuji osobně za tak 

rozsáhlé, že by vydalo na samostatnou publikaci, případně jinou práci obdobného charakteru 

a případným zájemcům průběh realizace rád vylíčím či blíže osvětlím osobně. 
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Závěr 

Zdraví a zdravý životní styl by měl být pro nás všechny neodmyslitelnou součástí života 

a snažíme se ho všichni maximálně chránit nejen sobě, ale také dětem. Tato práce 

se zaměřuje na způsob trávení volného času dětí a mládeže. Výběr tématu byl motivován 

trvalým zájmem o politiku týkající se školství a volnočasových aktivit, který mě provázel 

nejen po celou dobu studia. Ke konkrétnějšímu zaměření mě přivedl profesní zájem 

mimo akademickou půdu. 

Výzkumným problémem je neustále se zvyšující procento výskytu dětské obezity v ČR 

a jeho souvislost s nárůstem technologické závislosti u dětí a mládeže. Míra dětské obezity 

stoupá, množí se omluvenky z tělocviku a zdravý životní styl je pro naši nastupující generaci 

téměř neznámým pojmem. V současnosti žijeme zároveň v době, kdy vše potřebné zařídíme 

několika kliknutími na smartphonech či tabletech a v níž byl zároveň prokázán špatný vliv 

hojného užívání digitálních technologií na lidské zdraví. 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo popsat, zda existuje souvislost mezi výskytem 

dětské obezity a nárůstem času, který děti tráví používáním digitálních technologií. Dalším 

cílem pak bylo na základě vlastního výzkumu zjistit, jaké způsoby trávení volného času jsou 

pro děti a mládež více a méně atraktivní, co děti ve volném čase baví a jak jej tráví 

doopravdy. 

Pro tyto účely jsem formuloval hypotézy, jejichž platnost jsem v práci k dosažení těchto cílů 

ověřoval položenými výzkumnými otázkami. Pro lepší orientaci v textu jsem také definoval 

základní pojmy, se kterými v práci operuji. Mezi tyto pojmy patří především obezita, 

nadváha a digitální technologie, ale i online nebo offline svět. V poslední části práce 

se zabývám perspektivou teorie změny možností propojení online a offline světa za účelem 

většího zapojení dětí do pohybových aktivit. 

Právě teorie změny a logika intervence je jedním z teoretických východisek užitých v práci. 

Dalším je teorie podpory zdraví, neboť jak jsem zmínil již výše, zdraví a jeho podpora 

je neodmyslitelná součást našich životů. V práci rovněž formuluji ideová východiska, která 

mě motivovala k sepsání této práce. 

V analytické části práce jsem na základě studia literatury zpracoval přehled a deskripci 

existujících předchozích výzkumů a interpretace závěrů výzkumných prací, které se týkají 

problematiky vztahu dětské obezity a digitálních technologií v České republice i v zahraničí. 
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Mnoho výzkumných publikací a autorů se shoduje na existenci vzájemné souvislosti mezi 

rozvojem digitálních technologií a výskytem dětské obezity a to především ze tří různých 

důvodů. 

Těmito důvody jsou 1/ přesněji a jednodušeji zacílený marketing nezdravých potravin, 

2/ méně času pro odpočinek a tudíž zajištění podmínek pro správný proces metabolismu 

a v neposlední řadě právě 3/ nahrazení fyzické aktivity ve volném čase. Společným znakem 

studií a odborných článků je shoda na tom, že pro definitivní potvrzení a vyřešení této 

problematiky jsou zapotřebí další intervenční a longitudinální studie. 

Proto jsem se v následující pasáži, čerpaje především z dlouhodobých studií pod patronací 

Světové zdravotnické organizace a Ministerstva zdravotnictví ČR věnoval analýze 

opakovaně sbíraných dat v České republice. Na základě poznatků z nich plynoucích jsem 

byl schopen s konečnou platností potvrdit svou hypotézu, že mezi výskytem dětské obezity 

a rozmachem digitálních technologií, alespoň v České republice, existuje souvislost. 

V empirické části práce jsem zjišťoval způsob a atraktivitu trávení volného času a mládeže. 

Pro tyto účely jsem využil vlastního výzkumu v rámci mnou navržených projektů První 

prosecký superhrdina a ProHero provedených na území Městské části Praha 9 a Městské 

části Praha 18, jehož výstupy jsem uvažoval v souvislostech obdobně zaměřené studie 

výzkumného týmu Univerzity Palackého v Olomouci, České děti v kybersvětě, a mobilních 

aplikací PokemonGo a Harry Potter: Wizards Unite. 

Co se týče užívání digitálních technologií ve školách, postoj školy k povolení užívání 

digitálních technologií má vliv na četnost sportovních a pohybových aktivit provozovaných 

ve školách o přestávkách napříč Českou republikou. Dle získaných informací lze tvrdit, 

že v případech, kdy mají děti možnost trávit čas online, využijí toho radši, než aby trávili čas 

offline. Toto tvrzení platí bohužel i v případě, kdy je online svět autoritami zakázán. 

Na základě empirického výzkumu v rámci projektu ProHero jsem zjistil, že pražské děti, 

které se projektu zúčastnily, v průměru věnují online světu přibližně pětinásobný čas, 

než který věnují sportovním aktivitám a že nedosahují ani na zdravé minimum pohybových 

aktivit stanovené Světovou zdravotnickou organizací. 

Závěry tohoto výzkumu zároveň poukazují na to, že offline svět děti baví a nachází-li se 

ve sportovním či venkovním prostředí, pohybují se rády. Přesto ve skutečnosti tráví více 

času ve světě online, než by odpovídalo jimi deklarovaným preferencím. Na první pohled 
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to sice napovídá rozpor v racionálním chování respondentů, nicméně v konečném důsledku 

to potvrzuje i výše mnou formulované hypotézy o atraktivitě online světa a způsobu trávení 

volného času. Offline svět pro děti zábavný je, ale online svět je i přesto přitahuje k sobě, 

mimochodem také jednoduchostí, s níž se do něj děti připojí. Velmi pozitivně vnímám však 

to, že i přes tuto touhu po online světě se děti světa offline vzdát nechtějí. 

Ukazuje se tedy, že dětem chybí prvotní impuls pro to, proč by měly trávit svůj čas offline. 

Jakmile získají dostatečnou motivaci, pohybové aktivity je baví. Tato motivace je často však 

přebita atraktivnějším a snadno dostupným světem online se všemi svými lákadly. Proto se 

závěrem své práce věnuji i návrhu na implementaci herních prvků do hodin tělesné výchovy, 

z níž, jak uvádím, se děti často omlouvají záměrně s nepravdivým důvodem. Přiznávám 

však, že téma gamifikace tělesné výchovy je téma velmi objemné, proto ho nejsem schopen 

v rozsahu této práce rozpracovat více dle vlastních představ. 

V úplném závěru práce bych chtěl zmínit, že pravidelný pohyb sehrává v životě 

dospívajícího jedince nezpochybnitelnou roli. V průběhu výchovy vstupuje do života 

několik různých klíčových aktérů a okolností na různých úrovních, které se na vztahu 

jedince k pohybu mohou podepsat. 

V první řadě je to rodina, jež je člověku podporou, autoritou a vzorem ve věku nejútlejším. 

Dále pak důležitou roli hraje škola ve smyslu jednak výchovy ke zdravé výživě a pohybu 

a jednak prostředí, v němž dítě potkává své kamarády a vrstevníky, kteří ho od této doby, 

ať už chce nebo nechce, rovněž ovlivňují a formují jeho názor. 

Mezi další důležité aktéry patří komunitní a regionální sportovní organizace a preventivní 

programy, které člověku utváří podmínky a příležitosti pro pohybovou aktivitu a poskytují 

osvětu v oblasti zdravé výživy a důležitosti pohybu. V neposlední řadě je to stát, který svou 

legislativou formuje (ne)zdravou veřejnou politiku, dále může například ovlivnit způsob 

reklamy potravinářského průmyslu, případně také může výše zmíněné aktéry podporovat 

finančně, může podporovat výstavbu sportovišť apod. 

Nejdůležitější roli však v tomto procesu hraje jedinec samotný. Chceme-li změnit pohled 

jedince na určitou věc, musíme pracovat s jeho vnitřní motivací. Pakliže chceme děti naučit 

se správně hýbat, abychom u nich vybudovali dobrý pohybový základ pro jakýkoliv sport, 

který si v budoucnu vyberou, musíme je pro pohyb nadchnout a vzbudit v nich zájem 
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o zdravý životní styl. 

Online svět se stal nedílnou součástí našich životů. Sami trávíme hodně času v online 

prostoru, používáme digitální technologie a sociální sítě. Virtuální svět je pro nás dnes 

již naprostou samozřejmostí. Nemusíme se ho vzdávat, nesmíme ale dopustit, aby offline 

svět ustoupil do pozadí. 

Na prokázání dopadů propojení těchto dvou zdánlivě neslučitelných světů na zdraví 

jednotlivce prozatím chybí dostatečná data. Tuto práci bych rád zakončil smělou tezí, 

že v metodě propojení online a offline světa může spočívat cesta, kterou by se měl každý 

nenapravitelný Don Quijote ubírat ve svém lítém boji s větrnými mlýny dětské obezity. 
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Summary 

Health and a healthy lifestyle should be an integral part of life for all of us. We all try to 

protect it as much as possible, not only for ourselves, but also for our children. This master 

thesis was mainly focused on the means of how Czech children and youth spend their leisure 

time. Important part of the thesis also aimed at the attractivness of the activities. This was 

mainly caused by the fact, that an alarming number of Czech children is facing difficulties 

associated with their weight, and there is no indication that anything fundamental should 

change about this matter in the coming years. 

In the analytical part of the work, I achieved to conclude an overview and description of the 

conclusions of research work that relate to the correlation between childhood obesity and 

digital technologies in the Czech Republic and abroad, based on previous research. Many 

research publications and authors agree on the existence of this correlation mainly for three 

following reasons: 1 / more precisely and more easily targeted marketing of unhealthy goods, 

2 / less time for resting and hence less time for the right process of metabolism and last but 

not least just 3 / replacement of physical activity in free time. 

In the empirical part of the work, I compared the real way and the actual attractiveness of 

spending the leisure time of the youth. For these purposes, I used my own research based on 

my projects realized in the area of Prague 9 and Prague 18 called The First Superhero of 

Prosek and ProHero, the results of which I compared in the perspective of similarly focused 

studies and other similar applications which are using augmented reality. To name just a 

few: Research team of Palacky University in Olomouc, Czech Children in the Cyber World 

and regarding the apps, PokemonGo and Harry Potter: Wizards Unite mobile applications. 
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. vymezení výzkumného problému 

Míra dětské obezity stoupá, množí se omluvenky z tělocviku a zdravý životní styl je pro naši 

nastupující generaci téměř neznámým pojmem. Zároveň žijeme v době, ve které zažíváme 

rozmach digitálních technologií a přibližujeme se stále více ke stavu, kdy vše potřebné 

zařídíme několika kliknutími na smartphonech či tabletech. 

V současné době byl již prokázán špatný vliv hojného užívání digitálních technologií 

na lidské zdraví. Jak uvádí Brenner (1997), Young (1999) nebo Wieland (2005), mezi přímé 

důsledky přemíry času stráveného online patří zejména narušení denního rytmu, 

zanedbávání osobní hygieny a výživy, spánková deprivace, únava, bolesti hlavy a očí 

a zhoršená orientace v čase.  Tento jev se dá označit také jako technologická závislost. 

Rovněž dětská obezita tvoří v naší populaci stále narůstající problém. Dle údajů Světové 

zdravotnické organizace WHO z roku 2016 má 27,5% dětí v České republice nadváhu 

a 9,7% dětí je obézních. Každé sedmé dítě v České republice je obézní a 4% z nich dokonce 

trpí monstrózní obezitou. Dle údajů předního dětského obezitologa MUDr. Zlatko Marinova 

vychází ze základní školy s nadváhou 25 % dětí a s obezitou 14 % dětí. Jedním z důvodů, 

který k tomu Marinov uvádí, je i to, že děti doma tráví čas před obrazovkou, protože na hřišti 

nikoho nepotkají, zato na messengeru mají celý svět.  

Výzkumným problémem této diplomové práce je nárůst technologické závislosti u dětí, tj. 

užívání digitálních technologií a neustále se zvyšující procento výskytu dětské obezity v ČR. 

V současné době rovněž existují zahraniční studie (především v USA), které nabízejí 

pohybové aktivity jako alternativu a možnost prevence závislosti mladistvých na alkoholu a 

drogách, např.: Moore, Werch (2003), Werch et al (2005) nebo Simonton et al (2018).  

 

B. Cíle diplomové práce 

Cílem mé diplomové práce je na základě odborné literatuty zjistit, jaká je závislost mezi 

výše popsanými sociálními jevy. Budu se tedy zabývat efektivitou možnosti nabídnutí sportu 

a pohybových aktivit jako alternativy k trávení volného času mládeže a možností její 

implementace do rámcových programů vzdělávání.  Část evaluovaného programu bude 
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součástí nabídky sportu a pohybových aktivit i využití digitálních technologií, což by mělo 

u dětí zvyšovat atraktivitu sportu a pohybových aktivit jako alternativy nezdravého životního 

stylu 

Empirická část práce bude založena na realizaci vlastního pilotního projektu, který bude 

probíhat v souladu s položenou hypotézou a cíli diplomové práce. Projekt bude 

implementován v průběhu vypracování diplomové práce na vybraných základních školách 

v Praze a jeho výsledky, které budou paralelně monitorovány a zaznamenávány, budou 

součástí této práce. 

 

C. Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky jsou položeny následovně: 

1/  Jaké je spojení mezi rozvojem digitálních technologií a zhoršujícím se životním stylem 

dětí a mládeže? 

2/  Jaký způsob trávení volného času je pro dnešní mládež nejvíce a nejméně atraktivní 

a proč? 

3/  Je možné nabídnout dětem pohybové aktivity jako alternativu k užívání digitálních 

technologií, příp. v jaké formě? 

4/ Jaký má nabídka této alternativy dopad na zdraví jedince a jeho životní styl? 

  

D. Teoretická východiska 

Vzhledem k tomu, že se v práci budu zabývat efektivitou možnosti nabídnutí sportu 

a pohybových aktivit za využití digitálních technologií jako alternativy k trávení volného 

času mládeže a její implementace do rámcových programů vzdělávání, vycházím především 

ze dvou teoretických konceptů. 

Především z hlediska úvahy role médií je první předpokládanou uvažovanou teorií teorie 

nastolování agend dle Dearinga a Rogerse. Tato teorie rozeznává tři subsystémy: politiku, 

veřejnost a média. Všechny tři subsystémy propojuje hustá síť vztahů, v níž může jakýkoliv 

pohyb vyvolat změnu. Proces, okolo kterého se práce točí, tak může nastartovat téměř 

jakýkoliv faktor z jakékoliv části spektra. (Dearing a Rogers, 1996) Teorie nastolování agend 
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je kritikou k teorii fází veřejně politického procesu, jíž se rovněž plánuji v práci okrajově 

zabývat. 

Druhým uvažovaným konceptem je trojdimenzionální pojetí politiky ve smyslu politics, 

polity a policy. Pojem polity vyjadřuje obecné ukotvné, zaměření společnosti, volbu směru 

a povahy jejího základního směřování, což v tomto případě znamená ukotvení směřování 

vzdělávací politiky. Pojmem politics rozumíme procesy spolupráce, střetů, vyjednávání 

a řešení zájmových konfliktů aktérů prostřednictvím politických institucí, tj. různé přístupy 

a názory k vzdělávání nebo k implementaci novel zákonů a vzdělávacích programů. Pojem 

policy, kterž má v českém jazyce nejblíže k pojmu veřejná politika pak formuluje konkrétní 

kroky, kterých se aktéři dopouští, v případě této diplomové práce se tedy může jednat 

o rámcové vzdělávací programy, proces jejich tvorby a výslednou podobu. 

Součástí části práce, v níž se budu zabývat teoretickými východisky budou rovněž analytické 

modely reprezentující statistiky zabývající se hlavními komponenty výzkumného problému 

a jeho socio-ekonomického a politického kontextu. 

  

E. Metodologie a výzkumný plán 

Pro předpokládaný sběr dat a získání informací budou využity následující metody: 

Desk research a review odborné literatury, které budou součástí především teoretické 

a analytické části práce, s jejichž pomocí bude dosaženo získání dostatečného množství 

relevantních informací a dat k zodpovězení první položené výzkumné otázky. Zdroje dat 

budou především české či zahraniční odborné studie, statistiky organizací zabývajícími se 

daným tématem apod. 

Pro zodpovězení výzkumné otázky č. 2 budou použity hloubkové polostrukturované 

rozhovory a dotazníky s komunikačními partnery různých cílových skupin (děti, rodiče, 

pedagogičtí pracovníci, management školství apod.) 

K zodpovězení třetí a čtvrté výzkumné otázky poslouží implementace a analýza výstupů 

pilotního projektu, který bude realizován paralelně s výzkumem. Projekt bude 

implementován a jeho části evaluovány v průběhu vypracování diplomové práce 

na vybraných základních školách v Praze a jeho výsledky budou součástí této práce. 

Metodologie může být pozměněna v průběhu realizace, předpokládaný sběr dat je ve formě 

analýzy úspěšnosti jednotlivých prvků projektu, evaluace výstupů a feedbacku zúčastněných 
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aktérů. 
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G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

The research problem of this diploma thesis is the connection between the increase of 

addcition to use of digital technologies and the constantly increasing percentage of the 

appearance of childhood obesity in the Czech Republic. 

The aim of this thesis is to find out whether there is a direct correlation between these social 

phenomena described above, i.e. whether it is possible to prove the connection between the 

development of digital technologies and the deteriorating lifestyle of humankind. 

In case this hypothesis is proven right, the thesis will deal with the effectiveness of offering 

sports and physical activities including using digital technologies as an alternative to where 

and how youth spend their leisure time and with implementing that into framework 

educational programs in the Czech educational system. 

The empirical part of the thesis will be based on the realization of the pilot project, which 

will be carried out in accordance with the hypothesis and aims of the thesis. 
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Příloha č. 2: Dotazník distribuovaný pro evaluaci projektu První prosecký 

superhrdina 
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Příloha č. 3: Odpovědi na otevřené otázky získané v rámci dotazníku distribuovaného 

pro evaluaci projektu První prosecký superhrdina 

 

Co se Ti vybaví, když si na projekt vzpomeneš? 

 

Superhrdina 

legrace, ale nezabýval jsem se tím 

Hledání indícií po okolí Proseku,různé soutěže a figury s našim superhrdinou. 

Soutěže a soutěživost mezi třídami. 

tělocvična 

Výhra když jsme šli do Jumpparku a skákací hrad v tělocvičně 

Zábava, soupeření 

jméno našeho superhrdiny 

jak všichni brečeli když jsme prohráli XD 

Bylo to fajn 

Sportování, zábava 

nic 

moc mě to nebavilo 

sport 

Týmová spolupráce 

Pohyb, atletika, bojové umění 

sportování 

Nic 

Skvělá atmosféra a hezky vymyšlený příběh 

Nějaká paní mě oslovila že jsem fotbalista protože jsem se neuměl dotknout na špičky 

nohou.Když jsme se protahovali 

Různé překážky 

finální soutěž 

Zábava 

freestyle Kolbenka 

nuda 

Plnění zajímavých úkolů. 

bolavé koleno 

Týmová práce 

Tělesná výchova 

Že jsme měli strašně dobrý kolektiv. 

Jméno našeho superhrdiny Pepan. 

Velký kartonový superhrdina a soutěže 

Překážky 

běhání 

týmové plnění úkolů, nové sporty 

Bylo to Zabavný 

Pepan 

zábava se spolužáky 

Soutěže a úkoly, které jsme plnili 

Náš super hrdina 

Zklamání z toho že jsme byli poslední 

soutěže, sport 

Hry 
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maskot 

Že jsme pracovali jako třída. 

soutěže, sportování a dobrý kolektiv 

Zábavu, soutěže, hrdinové, výhra 

Soutěžení 

že jsme nevyhrály :,( ale byla to sranda: ) 

Museli jsme zastavit padoucha , který se pohyboval v blízkosti naší školy. 

Byla sportovní soutěž a pak každá třída dostala svého superhrdinu 

 

Chtěl bys tvůrcům Prvního proseckého superhrdiny ještě něco vzkázat na závěr? 

(cokoliv od plic nebo od srdce a neboj se, je to opravdu anonymní) 

 

Ne 

milí lidé 

Byla to super zábava,škoda že to nejde zopakovat v této situaci co je okolo nás. :-) 

nothing hh 

Chambara je blbost 

Nic mě nenapadá. 

nic XD 

Asi ne ,docela mě to bavilo 

Bylo to zajímavé a zábavné oživení hodin tělocviku. Bylo to super 😀 

Nerad se zúčastňuji organizovaných akcí 

Lepší ,,úkol” celé hry (jestli nevíte co myslím, tak je to to jak jsme měli odhalit nepoznaného, 

nebo co to bylo) 

Ani ne 

Další soutěž pro naše ročníky... 

nic 

Asi nic :) 

Udělat další soutěž 

Dekuji za zajímavě strávený čas. 

ne děkuji 

Více aktivit a více úkolů. 

Aktivity mě bavily 

asi ne 

 

 


