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Abstrakt 
 
Název:      Postoje a názory adolescentů ve věku 15-18 let ke sportu a pohybovým 

aktivitám 

 
Cíle:  Hlavním cílem této práce bylo zjišťování a komparování dotazníkem PASA 

názory a postoje k pohybovým aktivitám a sportu u adolescentní mládeže, 

zaměřené na studenty 15 – 18leté ze středních škol (gymnázia).  

 

Metody:  V diplomové práci využíváme metodu dotazování respektive techniku 

písemného dotazování v rámci dotazníku PASA. Dotazník byl využíván před 

patnácti lety, přesto jsme provedli na menším vzorku pilotáž a některé otázky 

jsme upravili. Prostřednictvím dotazníku PASA se dotazujeme na některé 

názory a postoje adolescentní mládeže k pohybovým aktivitám a sportu z 

hlediska psychosociálního, reálných pohybových a sportovních aktivit, 

využití dostupných tělovýchovných a sportovních zařízení aj. Výzkumné 

šetření jsme prováděli na vybraných středních školách-gymnáziích v České 

republice. 

 
Výsledky:  Získané údaje jsme statisticky zpracovali a výsledky uvádíme v souhrnných 

tabulkách s konstatováním statisticky významných rozdílů mezi pohlavím, 

věkovými kategoriemi. Součástí práce je srovnávání našich výsledků 

s výzkumem uskutečněným v roce 2000 (Slepička et. al., 2001).  

 

Klíčová slova: adolescent, pohybová aktivita, sport, dotazování, gymnázium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstrakt 
 
Title:      Attitudes and opinions of the adolescents at the age of 15 – 18 to the sport and  

                        movement activities 

 
Objectives:  The establishment and comparaison of the opinions and attitudes to movement  

                        activities and sport in teenagers was the main objective of this thesis. PASA  

                        questionnaire focused on15 – 18 years old secondary schools students was  

                        applied. 

 

Methods:  A method of the written  interviewing using PASA questionnaire was used.  

                       This questionnaire was widespread some 15 years ago, yet we made a pre- 

                       testing sample and some questions were modified. By means of the PASA  

                       questionnaire we asked about opinions and attitudes of the adolescents  

                       concerning the movement acitivities and sport in light of the psycho-social, real  

                       movement and sport activities, of the exploitation of the available physical  

                       education and sport  facilities etc. The research was effected at selected  

                       secondary schools in the Czech Republic. 

 
Results:  The obtained data were statistically processed and the results are presented in  

                        the aggregate tables stating the statistically significant differencies between  

                        sex, age groups. A part of the thesis is the comparaison of our result with a  

                        research carried out in 2000 (Slepička et. al., 2001). 

 

Key words: adolescent, physical activity, sports, interviews, secondary school 
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1 Úvod 

Diplomová práce se věnuje poměrně aktuálnímu tématu, změnám názorů a postojů 

adolescentní mládeže na gymnáziích v pražské a mimopražských aglomerací k tělesné 

výchově, pohybovým aktivitám a sportu.  

Důvodem tohoto šetření jsou především změny ekonomické, ale i společenské, které 

se u nás projevují v posledních patnácti letech a umožňují rozvíjet nové pohybové a sportovní 

aktivity, se zájmem mladé generace je provozovat. Například tzv. adrenalinové sporty (např. 

skateboard, snowboard, parkour, atd.), ale důležitá je i nabídka wellnes nebo fitness center. 

Mění se formy aerobiku (classic, step, dance atd.) či dalšího posilování (overball, kalanetika, 

power joga, spinning). Velké oblibě se těší squash, ricochet nebo zejména mezi dětmi a 

mládeží expandující floorball, ale také se nabídka různých bojových sportů (např. aikido, 

kendo, kung-fu, tai-chi).    

 Jiné úskalí přináší současný „boom“ informačních technologií, který částečně 

ovlivňují především zájmové činnosti adolescentů, a to od televizních programů, 

počítačových her až po digitální fotografování, elektronickou četbu, počítačovou grafickou 

tvorbu,  e-mail nákupy aj. Domníváme se, že tyto produkce do určité míry mění volný čas 

adolescentní mládeže, kterou jsme zařadili do našeho výzkumného šetření.  

Diplomová práce bude členěna do dvou částí, první věnujeme teoretickým 

východiskům, například charakteristice adolescentní mládeže z hledisek somatických, 

psychosociálních aj., volnému času mládeže, vysvětlení hlavních pojmů „názory a postoje“ a 

přehledu dostupných výzkumných šetření zacílených na adolescentní mládež.  

Druhá část pak bude sledovat výsledky získané dotazováním ve dvou směrech. První 

se bude týkat srovnávání názorů a postojů u adolescentů z gymnázií tříděných podle pohlaví a 

věku, druhá pak porovnávat dřívější výsledky z roku 2000 se současnou generací z roku 2015. 

Oba směry se věnují popisům a analýzám: sledování názorů a postojů na současnou roli 

pohybových aktivit a sportu z hledisek psychosociálních, reálné odhady vlastních pohybových 

aktivit a sportu v měsíční frekvenci aj. a některým ekonomickým náležitostem spojené 

s těmito aktivitami. 
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2 Teoretická část  

2.1 Charakteristika pubertálního a adolescentního období 

Věk pubertální a adolescentní se týká převážně druhého desetiletí života. Přesné 

časové vymezení se u některých autorů liší, např. Vágnerová (2008) rozděluje období 

dospívání na dvě odlišné fáze - pubescenci (11-15 let) a adolescenci (15-20 let).   

Macek (1999) uvádí, že adolescence zahrnuje: časnou adolescenci (11-13 let), střední 

adolescenci (14-16) a pozdní adolescenci (17 -20 let). Stanovení rozhraní tohoto vývojového 

období počítá s určitou individuální oscilací určenou především dědičnými znaky. 

Celé toto období označuje Příhoda (1977) starším školním věkem. Podobný názor, že 

adolescence se většinou vyskytuje od 15 do 20 (22) let, konstatují autoři: např. Macek 

(1999), Trpišovská (1998), Hartl (2004), Čáp & Mareš (2007), Vágnerová (2008) aj. Popisují 

adolescenci jako dospívání, které u dívek spadá do období mezi 12. a 18. rokem, u chlapců 

mezi 14. a 20. rokem.  

Vymezení adolescent (psychologie) se v českém jazyce podle Macka (1999) 

víceméně ztotožňuje s označením dospívající nebo dorost (lékařské obory), nebo také 

mládež (sociologie a pedagogika). V anglické literatuře je toto období často chápáno jako 

celé dospívání včetně období u nás označovaného jako puberta (Vágnerová, 2008). Právě 

z těchto důvodů zařazujeme do naší diplomové práce i kapitolu o pubescenci. 

U pubescentů se nejvíce charakterizuje tělesná výška i hmotnost, které určují rozdíly 

mezi pohlavím, zpravidla pomalejší přírůstek hmotnosti vůči rychlejším přírůstkům 

výškovým, způsobuje určitou pohybovou nekoordinovanost a únavu. Růstové procesy 

potřebují značné množství energie na úkor ještě ne zcela vyvinutého svalového aparátu, na 

konci puberty dochází v tomto smyslu k určité proporcionalitě ve stavbě těla. Zvyšuje se 

vitální kapacita plic, hmotnost, ale i výkonnost srdce, tím i tělesná výkonnost. S rozvojem 

žláz s vnitřní sekrecí a dalších fyziologických procesů se nejprve u dívek, o něco později i u 

chlapců, začínají vytvářet prvotní i druhotné pohlavní znaky, (Vágnerová, 2008). 

Na počátku výše uvedeného období projevuje cca 20% populace trvalejší zájem o 

sportovní činnosti. Zejména chlapci rádi soutěží a před ostatními se předvádějí, velmi často 

dochází k přeceňování svých motorických schopností a možností, které někdy vedou 

k úrazům. Mnozí v pubescenci již zvládají specializované sportovní dovednosti na vysoké 

technické úrovni např. sportovní gymnastika žen (Jansa et al., 2014). 
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Oblast sociální a psychická je jakoby ovlivněna s tendencí akcelerovat vlastní vývoj 

směrem k dospělosti. Zejména okolo 15. roku věku se dospívající snaží napodobovat dospělé, 

jak mimikou či gestikulací, tak i oblékáním, způsobem vyjadřování apod. Často přebírají i 

negativní zlozvyky (kouření, konzumace alkoholu, drogy aj.). Vůči projevům dospělých však 

na druhé straně mohou být i velmi kritičtí a nesmlouvaví. Nejistotu v přímém kontaktu 

s autoritami často kompenzují nápadnou gestikulací – vzdorem hlavy, úšklebky aj. Projevují 

se někdy velmi negativně i vůči autoritám, podle Vágnerové (2008). 

Roste význam party, vznikají důvěrná přátelství včetně prvních lásek, kamarádské 

vztahy procházejí občasnými kritickými fázemi – zvláště u dívek. V citové oblasti je puberta 

nejsložitější periodou v ontogenezi člověka. Pubescenti jsou citově mimořádně vnímaví a 

citliví. Citový život je nadměrný a často neadekvátní spouštěcímu podnětu, proto je třeba 

chránit je před zbytečnými emočními otřesy. Charakteristické jsou pro ně prudké přechody 

chování (bezdůvodný stud, urážlivost). Nepříznivá bývá i jejich reakce na trest, zvláště je-li 

udělován před skupinou vrstevníků (snižuje podle jejich názoru prestiž ve skupině). 

Rozvíjející se erotičnost se projevuje ve zvýšeném zájmu o druhé pohlaví, pojednou začínají 

více dbát o svůj zevnějšek. Tělesné sebepojetí (vizuální znaky) jsou významnou součástí 

rozvíjejícího se self-konceptu. Pubescenti obdivují především tělesné výkony, odvahu a 

tělesný vzhled, duševní aj. „skryté“ vlastnosti jsou uznávány až následně, ale ne všemi stejně. 

Hledají životní příklady úspěšných lidí, které se snaží napodobovat (herce, zpěváky, 

sportovce aj.), podle Svobody (2007). 

V oblasti morální již někteří jedinci dospívají k vytříbenému etickému usuzování. To 

samé se týká i posuzování krásy přírodní a umělecké. V závěru této periody končí i povinnou 

školní docházku na základní škole a spolu s rodiči se rozhodují, co dále. 

Výše uváděný autor konstatuje, že v  mentální oblasti pokračuje rozvíjení intelektu a 

postupně se zvyšují osobnostní kompetence – všeobecná vzdělanost, nové dovednosti, 

orientace v interakci s prostředím, vztah k hodnotám atd. Pubescenti jsou již schopni řešit i 

velmi složité úkoly nejen konkrétního, ale i abstraktního charakteru. Zkvalitňují se procesy 

myšlení, zvýrazňuje se podíl logické paměti na úkor paměti mechanické. Po 15. roce života se 

vlastně dokončuje rozumové zrání, které se v dalších letech s přibývajícími zkušenostmi 

zjemňuje.  

Jedná se tedy o přechodné období mezi dětstvím a počínající dospělostí, které je velmi 

bouřlivé. Zásadní anatomicko-fyziologické změny spojené s pohlavním dospíváním se 

odrážejí i v psychosociálním vývoji. Dochází k razantnější diferenciaci mezi dívčí a 
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chlapeckou populací. S ohledem na vývoj a intenzitu probíhajících změn se toto období dělí 

na prepubertu (11–13 let) a pubertu (13–15 let). 

Podle Trpišovské (1998) k adolescenci ještě patří: přijetí vlastní tělesné struktury a 

role svého povolání, vytvoření nových vztahů k vrstevníkům obojího pohlaví, vývoj 

intelektových schopností potřebných k získání občanské kompetence, vytvoření hierarchie 

hodnot, emocionální nezávislost na rodičích a ostatních dospělých aj. 

2.1.1 Somatický vývoj 

Somatické změny u adolescentů již nemají takovou dynamiku, jako tomu bylo u 

pubescentů. Nedochází již k prudkým změnám ve vývoji, spíše dochází ke zklidnění a 

ukotvení způsobu života. Probíhá dozrávání mozku, které se ustaluje po šestnáctém až 

sedmnáctém roku života (Vašutová, 2005). 

 U chlapců je růst do tělesné výšky ještě poměrně výrazný, u dívek však nepatrný. V 

průměru vyrostou chlapci mezi patnáctým a osmnáctým rokem cca o sedm centimetrů a dívky 

pouze o jeden. Trup je mohutnější více než končetiny, adolescenti již nejsou ,,samá ruka – 

samá noha“. Tělo dostává proporce dospělé populace. Mohutní svalstvo a tím chlapci ještě 

více zmužní. Dívčí postava se stává ryze ženskou, a to především růstem ňader a boků. 

Chlapcům už začínají růst vousy, ale také se vyskytují problémy s akné. Kožní žlázy zvyšují 

svou produkci a tělo tak dostává i výraznější dráždivý pach (Hartl,2004).  

 Body image má pro dospívající zásadní význam. Vzhled je součástí sebepojetí 

(identity), z těchto důvodů se tato změna intenzivně prožívá. V extrémním případě může tato 

zjevná proměna tělesnosti vést i ke ztrátě sebejistoty. Přijetí proměny vlastního těla především 

závisí na psychické vyspělosti jedince a na sociálních reakcích, které tyto změny doprovázejí. 

Dospívající může být se svou proměnou těla spokojen, ale také nemusí, to záleží na 

okolnostech (Vágnerová, 2008).  

Je známo, že rannější dospívání vzhledem k vrstevníkům je spíše výhoda pro chlapce, 

než pro dívky. Chlapci se snadněji přibližují standardům těla muže (rozvoj svalstva, atletická 

postava, atd.). Pokud v tomto ohledu někdo předbíhá své vrstevníky, je to hodnoceno 

především pozitivně. Naopak opožděný růst či tělesný vývoj vyvolává u chlapců většinou 

negativní pocity a snížené sebevědomí. U děvčat je hodnocení vlastního těla složitější. Většina 

dívek v období puberty je se svou postavou nespokojena. Důležitou roli pro vnímání a 

hodnocení vlastních tělesných změn má skutečné hodnocení od osob, které dospívající 

považuje za důležité (Smékal & Macek, 2002). 
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 Všechny tyto okolnosti poutají pozornost adolescenta k vlastnímu tělu a tím také 

k motorice, která byla dříve zaměřená na zdokonalování dovedností a později se transformuje 

na zaměření výkonové. Adolescenti se sportovním zaměřením na sobě pracovali, aby byli 

psychicky i tělesně připraveni podávat výkony na hranici svých možností, rozvíjeli vytrvalost i 

vůli při cílené dlouhodobé přípravě. Osvojují si důležité pokyny dané pravidly jednotlivých 

sportů, které je nutné dodržovat. Díky nim si adolescent uvědomuje spravedlnost a řád, který 

mu dává určitý pocit jistoty (Slepička et al., 2009).  

V tomto období roste více trup než dlouhé kosti a s jeho ukončením vrcholí vývoj 

tělesných i duševních sil jednotlivce. V podstatě již jde o celkové kvalitativní upevňování 

dosažené dospělosti. Kolem 18. roku mizí chrupavčité spojení mezi kostí týlní a klínovou a 

tyto kosti spolu pevně srůstají (Riegerová & Ulbrichová, 1998). 

Podle Čelikovského (1990) s přibývajícím věkem se rozdíly ve výkonnosti mezi 

chlapci a děvčaty ještě více prohlubují. To je dáno především anatomickými, funkčními a 

psychickými odlišnostmi. Projevy svalové síly žen činí průměrně asi 63 % síly mužů, 

v rychlostních projevech se ženy vyrovnají mužům pouze pohyby částí těla, avšak 

v projevech pohyblivosti jsou ženy téměř vždy lepší než muži.  

2.1.2 Psychosociální vývoj 

Důležitý vývojový aspekt adolescentů spočívá v tvorbě pocitu vlastního sebepojetí, 

chápání nepsaných společenských (morálních) norem, vytvoření hodnotového systému apod.  

Adolescent se tak postupně stává osobností, získává charakteristické vzorce myšlení, emocí a 

chování, které ovlivňují jeho interakce s prostředím (Šimíčková & Čížková, 2005).  

Proces vytváření sebepojetí je charakteristický tím, že probíhá nepřetržitě již od dětství 

a jde postupně o neustálé konfrontování reality a sebe sama vzhledem k sociální realitě. Jedná 

se o subjektivní pocit vlastní kontinuity a totožnosti, uvědomování si svých schopností či 

dovedností a způsobů myšlení. V adolescenci může hrát za určitých okolností důležitou roli 

tělesná zdatnost, výška postavy a síla. Vědomí tělesné zdatnosti posiluji sebevědomí jedince, 

zejména není-li úspěšný jinak. Body image se stává cílem i prostředkem k dosažení sociální 

akceptace a prestiže (Šimíčková & Čížková, 2005; Vágnerová, 2008). 

Adolescence je vlastně střetem vnějších tlaků emancipovat se od rodiny a pokračující 

závislostí na rodičích. Tato rozdílná motivace vyvolá konfliktní a rozpačité chování 

adolescenta. Snaží se být dospělým, působí silově a ohromně, přebral mnoho dovedností 

dospělých, ale pro získání statusu dospělého si musí osvojit jeho osobnostní charakteristiky. 
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Především nezávislost a autonomii jako dvě nejdůležitější. Nezávislost je dána vlastním 

rozhodnutím, které činnosti si zvolím z širokého repertoáru možností. To se týká nakupování, 

jídla, oblékání aj., které v počátku určují míru nezávislosti. Jednání a chování rodičů, učitelů, 

trenérů apod. vůči mladistvému je další faktor podporující nezávislost. Rozporuplné 

reagování rodičů vůči dospívajícímu oslabuje utváření zmíněných charakteristik osobnosti. 

Přemíra adolescenčních konfliktů mezi nezávislostí a závislostí a snadnost 

rozhodování směrem k nezávislosti je také ovlivněna předchozími i současnými vztahy v 

rodině. U Rodičů, kteří podněcují růst autonomie, tedy ti, kteří dovolí svému dospívajícímu 

dítěti být sám sebou a odpovídat si za své chování, ale zároveň se zajímají o některá jeho 

rozhodnutí a jejich důsledky, je pravděpodobné, že tito rodiče podnítí jak jeho odpovědnost, 

tak i nezávislost. Naopak autoritativní rodiče, kteří mají tendenci potlačovat získávání 

nezávislých odpovědí u svých dětí tím, že podceňují jejich schopnosti být samostatnými v 

rozhodování, potlačují vývoj nezávislosti a autonomie. 

Významným cílem pro adolescenty je přijímání společenských a morálních norem, 

jejich zvnitřnění, tedy přijetí za své. Uskutečňuje se hlavně pod vlivem rodiny a školy. 

Dospívající se v počátku chovají odmítavě, berou jen ty normy, které uznává dospělá 

generace s odměnou. Teprve později adolescent přijímá obecné etické principy za své a chová 

se podle vlastního vnitřního přesvědčení a svědomí, mravní výchova již nepodléhá tolik 

autoritám (Šimíčková & Čížková, 2005). 

V adolescenci se velmi rozvíjí sociální vazby po stránce kvalitativní i kvantitativní. 

Někdy se toto období charakterizuje jako období extroverze, kdy je značná touha stát se 

členem nějakých skupin, pohybovat se častěji ve společenských situacích. Touha po 

společenských zážitcích je dána i tím, že adolescent se citově stává nezávislým na vlastních 

rodičích a má potřebu partnerství a citové sounáležitosti. Dívky však víc tíhnou k rodičům než 

chlapci. Přílišná závislost citová i názorová v adolescenčním věku na rodině bývá projevem 

infantilismu a nevyzrálosti a může být v budoucnu i příčinou neúspěchu v navazování 

společenských i partnerských vztahů (Šimíčková & Čížková, 2005; Vágnerová, 2008).  

Rodina je nejpodstatnější sociální skupinou a zásadním způsobem ovlivňuje rozvoj 

psychiky, především významně ovlivňuje citové pozadí u adolescentů, jako zdroj jistoty a 

bezpečí. Vysokou měrou se podílí na rozvoji pocitů sebejistoty a sebedůvěry. Rodina je 

důležitá proto, že poskytuje základní zkušenosti, které ovlivňují způsob, jakým bude jedinec 

chápat různé informace, jak je bude interpretovat a reagovat. Jednotliví členové rodiny a 

vztahy mezi nimi slouží jako model, který se v adolescenci napodobuje (Vágnerová, 2008). 

Pokud je rodina funkční sociální skupina a poskytuje určité zázemí, většinou respektuje 
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potřeby svých členů. Umožňuje se rozvíjet tím, že ho orientuje na určité hodnoty, rozvíjí jeho 

sociální dovednosti, komunikaci a poskytuje mu sociální oporu (Matoušek et al., 2008).  

Za psychický vývoj jedince není zodpovědná pouze rodina, odpovědnost mají také 

základní školy, střední i vysoké školy. Rodina vytváří základní kritéria pro výběr vhodného 

prostředí, které je mohou ovlivnit a uchránit od vlivů, které mohou být v rozporu s nepsanou 

společenskou normou. Psychický vývoj lze charakterizovat jako proces postupné proměny 

jednotlivých psychických funkcí i celé osobnosti. Jeho průběh závisí na individuálně 

specifické interakci vrozených dispozic a komplexu různých vlivů prostředí. Vývoj 

nejrůznějších psychických vlastností a funkcí je závislý na mnoha faktorech. Tyto faktory 

nemusí mít v jednotlivých případech stejně významnou roli. Rozvoj dílčích psychických 

vlastností i celé osobnosti je dán individuálně variabilní dispoziční složkou a komplexem 

nejrůznějších vnějších vlivů a situací, které přispívají ke vzniku určité zkušenosti. Způsob 

zpracování těchto podnětů je skoro vždy v různé míře předurčen genetickými předpoklady 

(Vágnerová, 2008).  

Čábalová (2011) uvádí, že důležitou roli při rozvoji dítěte hrají nejen rodiče, ale i 

sourozenci. Ti usnadňují proces výchovy a socializace tím, že spolu navzájem vytváření 

sourozenecké vrstevnické vztahy a děti se učí různým sociálním rolím. Sourozenecké 

konstelace (hierarchie, pořadí, osobnostní vlastnosti) ovlivňují životní styl v rodině a 

umožňují proces sociálního učení. Jinou pozici bude mít v rodině prvorozené dítě, mladší 

sourozenec či prostřední dítě. Jiná konstelace se vytvoří, pokud do původních sourozeneckých 

vztahů vstupují další děti (děti nevlastních rodičů, adoptivní sourozenec apod. Jedinec nemusí 

v rodině přijímat názory svých rodičů, podřizovat se jim doma i mimo domov. Předpokládá 

se, že se od svých rodičů bude postupně odpoutávat, rozhodovat se samostatně a postaví se 

pevně na vlastní nohy. 

Každá rodina by měla adolescentům zajistit vědomí bezpečí a jistotu rodičovské péče. 

Bez toho není možný správný rozvoj citového života, má v rodině nalézt útočiště v době, kdy 

je oslaben, nemocen, potřebuje ochranu, pomoc a pochopení. To ovšem neznamená, že je 

máme chránit před běžnými povinnostmi. Dospívající potřebuje v rodinném prostředí být 

respektován, z důvodů eliminace povrchního, hrubého nebo dokonce asociálního jedince. 

Rodinná pohoda, vzájemné porozumění jsou nezbytné předpoklady správného vývoje v 

adolescenci (Prchal, 1988). 

Někteří rodiče mají z doby dospívání a adolescence svých dětí už předem hrůzu. 

Očekávají nepříjemnosti a otřesy, které podle jejich mínění nevyhnutelně provázejí pubertu a 

léta po ní. Mají strach, že dítě přestane být dítětem a oni jej ztratí. Už si s ním nebudou tak 
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rozumět, už je nebude tak poslouchat, už nebude tak roztomilé, nebo si dokonce najde 

někoho, koho bude mít rádo víc než je, rodiče. Těmto rodičům se pak ovšem snadno stane, že 

své vlastní napětí a svou vlastní nejistotu ze samého čekání na hrůzy přenesou na dítě a 

vyvolají u něho právě ty otřesy a ty obtíže, kterých se tolik obávali. Adolescenti potřebují více 

společenského prostoru a více svobody. Tak, jak mají rodiče trpělivost s kojencem, který 

shazuje jednu věc za druhou na zem a dívá se „co to udělá“, když to spadne na zem, musí mít 

rodiče trpělivost i se staršími dětmi. Adolescenti pokračují ve formování své identity, jsou 

však ve specifické přechodné situaci. Nejsou ani dětmi, ani dospělými (Čáp & Mareš, 2007; 

Matějček, 2007).  

Vágnerová (2008, s. 253-297) k tomu dodává: „adolescenti si vytvářejí svou vlastní 

kulturu. Odmítnutí stylu života a hodnot rodičovské generace už nemívá charakter protestu, 

negace, ale projevuje se spíše jejich ignorováním. V adolescenci se mění postoj 

k budoucnosti. Adolescent se cítí ve vztahu k budoucím možnostem svobodný. Žijí naplno a 

přítomnost pro ně nemá jen smysl přípravy na blízkou dospělost. Současnost i budoucnost 

jsou stejně důležité“. 

 Senzomotorické i intelektové předpoklady jsou již na takové úrovni, že umožňují 

dosahovat vysokých výkonů. Sociální prostředí současné ekonomické společnosti bohužel 

v mnohém poskytuje nepříznivé podmínky pro jejich vývoj. Mezi adolescenty jsou velké 

osobnostní rozdíly. Navíc jsou tu skupinové, typologické rozdíly mezi nevyučenými, učni, 

žáky středních odborných škol a těmi studenty, kteří směřují na vysokou školu. Rozdíly se 

týkají hodnocení vzdělání, sebehodnocení vlastních schopností, odlišné délky ekonomické 

závislosti na rodičích aj. (Čáp & Mareš, 2007). 

Adolescence je obdobím, kdy se plně utváří osobnost každého jedince a výsledky 

sportovní činnosti se pro adolescentního sportovce stávají nejdůležitější hodnotou. Adolescent 

si začíná uvědomovat svou budoucnost a možnost ji sám ovlivnit a často se právě v tomto 

období rozhoduje pro sportovní kariéru. Jde ovšem o velice podstatný zásah do životní dráhy 

mladého člověka. Ti, kdo se rozhodnou pro sportovní budoucnost, tím často ovlivní nejen 

další vývoj své osobnosti během období aktivního sportování, ale také další vývoj celého 

svého života.  

S určováním sportovní kariéry je důležité pochopit, že tato je časově omezená. 

V dnešní době končí u většiny sportů vrcholová kariéra kolem třicátého roku života. To je 

veliký rozdíl mezi sportovci a lidmi v jiných profesích. Konec sportovní dráhy je většinou 

plánovaný, častým důvodem jsou potíže v životě sportovců. Mladí sportovci si toto omezení 

neuvědomují a nepovažují sportovní kariéru jako dílčí součást celé životní dráhy. Nejčastěji 
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vrcholoví sportovci začnou o budoucnosti uvažovat až ve chvíli, kdy přijde konec sportovní 

kariéry (Jansa et al., 2014). 

2.2 Volný čas 

Za otce teorií o volném času jsou považovány především teorie francouzského 

sociologa Joffre Dumazediera. Ten sám nejprve charakterizuje, co volný čas není 

(negativistické vymezení termínu). Pod tento pojem tak nepatří zajištění biologických potřeb 

člověka (jídlo, spánek, hygiena, péče o zdraví), účast v zaměstnání (i přesčasová činnost) 

nebo ve vyučování, domácí práce, rodinné či sociální povinnosti. Jako volný čas vymezuje 

činnosti, které člověk provádí s plnou libovůlí proto, aby si odpočinul, či aby se pobavil nebo 

rozvinul své znalosti a svoji osobnost. Dále pak uspokojoval své společenské potřeby poté, 

když se uvolnil od svých rodinných, pracovních a společenských závazků. Zdůrazňuje však 

profesní a ekonomickou nezainteresovanost těchto činností (Urbánek, 2002).  

Definic volného času existují desítky. Například Průcha, Walterová & Mareš (2001) 

chápou volný čas jako opak doby nutné práce a povinností a doby nutné k reprodukci sil. Je to 

doba, kdy si své činnosti můžeme svobodně vybrat, děláme je dobrovolně a rádi, přinášejí 

nám pocit uspokojení a uvolnění. 

Slepičková, in Hodaň (2002) uvádí, že „volný čas je doba či časový úsek, kde člověk 

nemá žádné povinnosti, dělá činnosti, které ho baví, přinášejí mu radost a uspokojení, někdy 

obavy či úzkost.“ 

Spousta (1996) chápe volný čas jako zbytkový, který zbývá po splnění všech 

povinností – pracovních, studijních, rodinných i po uspokojení všech fyziologických potřeb. 

Autoři Pávková et al. (2008) zahrnují pod volný čas odpočinek, rekreaci, zábavu, 

zájmové činnosti, zájmové vzdělávání, dobrovolnou společensky prospěšnou činnost i časové 

ztráty s těmito činnostmi spojené. Z hlediska dětí a mládeže do volného času nepatří 

vyučování a činnost s ním související, sebeobsluha, základní péče o zevnějšek a osobní věci, 

povinnosti spojené s provozem rodiny, domácnosti, výchovného zařízení i další uložené 

vzdělávání a další časové ztráty. Součástí volného času dále nejsou ani činnosti zabezpečující 

biologickou existenci člověka.  

Pásková & Zelenka (2002) považují za volný čas ten, „v němž člověk nevykonává 

činnost pod tlakem závazků plynoucích ze společenské dělby práce, nebo z nutnosti 

zachování biologického či rodinného systému“. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1996
http://cs.wikipedia.org/wiki/Studium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
http://cs.wikipedia.org/wiki/2002
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Shrneme-li myšlenky z uvedených definicí, pak je patrné, že cílem aktivit ve volném 

čase je přimět člověka ke zdravému rozvoji vlastní osobnosti, tedy k zdravému životnímu 

stylu, jenž bude pro člověka znamenat větší odolnost proti civilizačním chorobám, proti 

stresům, kterým je člověk během života podrobován. 

2.2.1 Vznik a vývoj volného času 

Historii volného času jako obecně vnímaného a doceňovaného jevu můžeme v 

porovnání s dalšími sociálními institucemi (např. rodina, škola) pokládat za jednu 

z nejmladších. Jeho podrobnější vymezení nacházíme již u Aristotela, který v něm viděl 

činnosti spojené především s potěšením a vnitřním blahem člověka. Máme také k dispozici 

dochované zprávy ze 17. století, kdy si bohatší vrstvy začínají budovat „víkendová sídla“ a 

tráví tak volný čas mimo místa svého bydliště. Ve městech začínají vznikat kavárny, kluby, 

různé spolky apod. Období 16. – 18. století také můžeme považovat za počátky vzniku a 

rozvoje moderního cestovního ruchu, který patří mezi další významné ukazatele přítomnosti 

volného času. Přirozeně se ho účastnili pouze příslušníci bohatých vrstev, jakými byli 

panovníci, šlechtici, měšťané, vědci či umělci (Mirvald, 1996). Totéž dokládá francouzský 

sociolog Joffre Dumazedier, který pokládá volný čas za součást dřívějších civilizací a nalézá 

ho již u aristokracie antického Řecka či v období renesance. Za období jeho 

celospolečenského vnímání a masového rozvoje ale považuje až 19. a 20. století. Jako 

základní rysy volného času pak vymezuje: svobodnou volbu, neutilitárnost a poskytování 

radosti a uspokojování potřeb (Hofbauer, 2004).  

Hlavním činitelem vzniku volného času ve smyslu jeho všelidové dosažitelnosti byl 

rozvoj průmyslové výroby v období 19. a 20. století, kdy dochází k výraznému nástupu strojní 

výroby. Nastává zkracování pracovní doby a dochází ke snižování podílu námezdní práce. 

Takto nově vytvořený čas je přirozeně převáděn do sféry uspokojování vlastních potřeb. 

Navíc se stále rozšiřuje nabídka možností, jak trávit volný čas, a současně se tak 

zvyšuje jejich přitažlivost a rozmanitost, což by mělo podpořit společenský apetit k aktivnímu 

naplňování volného času. V případě pohybových aktivit je pro dnešní dobu příznačná 

skutečně pestrá nabídka možností. Jedná se především o v našich podmínkách stále netradiční 

formy vyžití, které se řadí do kategorie tzv. adrenalinových sportů (např. skateboard, 

snowboard, freeride, freestyle), které se v návaznosti na aktivitu, kreativitu a hravost 

zainteresované mládeže dynamicky vyvíjejí a vznikají z nich další nové formy fyzického a 

duševního vyžití. Nemůžeme opomenout ani nabídku wellnes nebo fitness center. Zvyšuje se 
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druhová pestrost stále populárního aerobiku (classic, step, dance atd.) či dalšího posilování 

(overball, kalanetika, power joga, spinning). Velké oblibě se těší squash, ricochet nebo 

zejména mezi dětmi a mládeží expandující floorball. Rozšiřuje se nabídka výuky různých 

bojových sportů (např. aikido, kendo, kung-fu, tai-chi). V případě většinou tradičních a 

převážně na vzduchu prováděných tělesných cvičení roste počet přirozených sportovišť, 

cyklistických a běžeckých tras či turistických stezek. Bohužel je tento počet stále 

nedostačující a rozvoj takovýchto bezprostředně neziskových areálů není tak masivní 

v porovnání s rozmachem ekonomicky náročnějších pohybových aktivit, které jsou 

koncentrovány do uzavřených prostorů.  

2.2.2 Funkce volného času 

Jestliže jsme výše akceptovali význam sportu ve smyslu komplexního působení na 

rozvoj osobnosti člověka, pak v souladu s tímto respektujeme tyto funkce volného času: 

a) funkce rozvíjející – zaměřenost konaných činností na všestranný vývoj 

osobnosti, soustavné zdokonalování člověka, zvyšování jeho kultivovanosti apod., 

b) funkce regenerační – obnovení pracovních sil člověka, využívání hodnot 

aktivního odpočinku, prevence a kompenzace jednostranné pracovní zátěže i stresových 

situací mimopracovního života apod., 

c) funkce prožitková – navozování kladných prožitků, poznávání nových 

prožitků, nahrazení pouhého přežívání skutečným „prožíváním“ života, odreagování se apod. 

(Hodaň, 1997). 

Srovnáme-li tyto funkce volného času s definicí zdraví, tj. stavu fyzické, psychické a 

sociální pohody, je zřejmé, že tyto funkce pokrývají zcela bez výhrad všechny požadavky, 

které vedou ke zkvalitňování lidského života. 

Rodina je pro dítě i dospívajícího nesmírně důležitá, protože mu dává osobnostní 

základ pro celý další život, učí se zde sociálním vzorcům a způsobům reagování, učí se 

rozlišovat, co je dobré a co špatné, co se musí, má, může a nesmí. Dá se říct, že rodiče 

a rodina otevírají dítěti dveře do dalšího života, ukazují mu možnosti a staví je na začátek 

určité životní dráhy. Rodina jako domov je místem bezpečným a východiskem pro všechny 

aktivity mimo ni (Vymětal, 2003). 

Mladší děti nemají dost zkušeností, aby se mohly rozhodnout, co ve volném čase dělat, 

proto je u nich důležitá podpora rodičů. Vedení rodičů by mělo být nenásilné a účast na jimi 
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zvolených aktivitách dobrovolná, děti nesmějí chápat volnočasovou aktivitu jako něco co 

dělat nechtějí, co je nebaví a co jim neposkytuje dostatečné potěšení (Pávková, 2002).  

Naprostá většina rodičů dnes ví, že je dobré, aby děti měly pro volný čas nějakou 

náplň. Stále však převládá přesvědčení, že zájmové aktivity mají hlavně vyplnit čas, a tak se 

vybírají podle toho, jak se vejdou do rodinného harmonogramu a rozpočtu. Málo rodičů si 

uvědomuje, že volný čas také slouží k formování osobnosti dítěte.  

Způsob výchovy v rodině a její přístup k volnočasovým aktivitám dítěte se podílí na 

tom, jak bude dítě trávit volný čas a jestli jej nebude využívat k sociálně nežádoucím 

aktivitám. Cílem rodiny, školy a dalších institucí je vychovávat děti tak, aby svůj volný čas 

naplňovaly smysluplnou činností, která by jim přinášela radost, rozvíjela jejich schopnosti a 

učila je novým dovednostem. V problémových rodinách musí škodlivé vlivy kompenzovat 

škola a výchovná zařízení. 

Od školy jako všeobecně rozšířené vzdělávací instituce se očekává vytváření 

předpokladů pro úspěšný vstup příslušníků mladé generace do profesionálního, občanského i 

volnočasového života. 

Pro děti a dospívající je volný čas velice důležitou součástí dne, je to čas, kdy 

nemusejí být ve škole ani plnit povinnosti. Na volnočasovou aktivitu dítěte nemá vliv jenom 

rodina. Obzvlášť dospívající člověk je ve svých volnočasových aktivitách velice ovlivnitelný 

vrstevníky. Spousta mladých lidí tráví volný čas bez dozoru svých rodičů na ulici ve 

skupinách vrstevníků a jejich zábavou můžou být činnosti poškozující jejich zdraví nebo 

zdraví ostatních a může také docházet k  sociálně patologickým jevům, jako jsou záškoláctví, 

šikana, delikvence, kriminalita, drogy (alkohol, tabák) či patologické závislosti (gamblerství). 

2.2.3 Sport ve volném čase dětí a mládeže 

Volnočasové aktivity můžeme rozdělit na několik oblastí. Jde o vzdělávací aktivity, 

jejichž smyslem je rozpoznat a rozvíjet osobnostní vlohy a nadání dítěte, zájmové kroužky, 

které kladou větší důraz na vyžití dětí a na jejich zájmy nežli na získávání učebnicových 

znalostí a sportovní aktivity, v nichž se dítě rozvíjí nejen po pohybové stránce, ale získává 

také znalosti správné životosprávy a tak rozvíjí ducha i tělo.  

Vedení ke sportovním aktivitám záleží nejvíce na rodičích, ale i na sourozencích nebo 

kamarádech. Rodina tak plní několik funkcí (ekonomicko-zabezpečovací, biologicko-

reprodukční, výchovnou), většinou řídí i náplň volného času dítěte. Rodiče za dítě rozhodují a 

mnohdy záleží na nich, do jakého kroužku či klubu dítě dají. Bohužel často je přístup rodičů 
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k pohybovým aktivitám dětí často naplněn nekritickými nároky na sportovní výkon dítěte a 

nereálným očekáváním.  

Co se týká otázky sportovních kroužků a klubů, je zde nezanedbatelný vliv sociálního 

statusu a finanční situace rodiny. Sociální status rodiny se pochopitelně přímo či 

přinejmenším zprostředkovaně odráží v obecných charakteristikách dětí a mládeže 

a nesmazatelně se podílí i na formách trávení volného času a míře využívání možností 

sportovního vyžití (Slepičková, 2005). 

Rodinná výchova může přirozeně formovat zájmy dětí, např. sportovní rodina zapojuje 

dítě do sportovních činností od útlého dětství, proto se pro něj stává sport v pozdějším věku 

samozřejmou náplní volného času. Totéž platí pro získání zájmu o hudbu, divadlo, turistiku 

atd.  Člověk se poprvé setkává se sportem v rodině. Rodič zde plní mnoho funkcí, především 

funguje jako vzor, podpora, kritik i stimulátor. Nutno ještě dodat, že na pohybové aktivitě se 

může výrazně podílet i předškolní zařízení, které učí kladnému vztahu k pohybu.  

Zda rodina bude vést dítě k pohybu či nikoliv, výrazně ovlivňuje vztah rodičů 

k pohybové aktivitě. Pokud je rodič přesvědčen o nutnosti pohybové aktivity v životě jedince, 

pak zcela určitě povede své dítě stejným směrem. Vztah ke sportovní aktivitě reflektuje i 

faktor vzdělání rodičů. Rodiče s vyšším vzděláním v nemanuálních profesích zpravidla více 

oceňují nezbytnost pohybových aktivit svých dětí a jsou přístupnější utváření vhodných 

předpokladů pro jejich sportovní rozvoj. Naopak negativně působí zejména slabé přesvědčení 

o potřebě pohybu, ale i pohodlnost, slabá vůle, velký počet dětí v rodině, nedostatek volného 

času a nedostupnost sportovních objektů (Charvát, 2002).  

Pohybová aktivita je dle Hodaně (2002) potřebná k zajištění normálního tělesného 

vývoje jedince. Pomocí pohybové aktivity dochází k optimálnímu růstu a vývoji nervového 

systému. Má vliv na krevní oběh a snižuje se riziko srdečně cévních onemocnění. Pozitivně 

podporuje vývoj pohybového ústrojí zejména tím, že působí na zvyšování svalové hmoty a 

její výkonnost, posiluje kostru a šlachy a zabraňuje vadnému držení těla. Pomocí pohybové 

aktivity podporujeme i psychickou zdatnost a vytrvalost. Rozvíjíme psychické vlastnosti 

(houževnatost, soustředěnost, odvaha, vůle). Navíc pohybovou aktivitou snižujeme působení 

stresu. Je to vhodný prostředek pro navození pocitu pohody. Pohybová aktivita je realizována 

v určitém sociálním prostředí. V tomto prostředí plníme úkoly a vytváříme si zde vztahy. 

Dochází zde k rozvoji ohleduplnosti, kooperace, tolerance, zodpovědnosti. Během 

vykonávání nějaké pohybové činnosti si vytváříme nové kamarády, máme šanci být uznávaní, 

obdivovaní a to přispívá ke zvýšení sebedůvěry a sebeúcty. Sekot (2004, s. 145) dodává „že 
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tím zprostředkovaně pěstujeme schopnosti vítězit i přijímat porážku a stávat se tak 

společensky a profesionálně konkurence schopnějšími.“ 

Adolescence je z hlediska sportovních výkonů významné období. V individuálních 

sportech, jako je například gymnastika, plavání, krasobruslení, adolescenti dosahují nejlepších 

výkonů. Úspěchy v týmových sportech přicházejí zpravidla později, protože vyžadují určitý 

stupeň sociální zralosti, která není v takové míře nezbytná pro individuální sporty (Flemr, 

2008). 

2.3 Názory a postoje  

Názory vyjadřují specifická osobní hlediska jednotlivce nebo individuální stanoviska 

člověka, ale také organizované skupiny lidí k určité skutečnosti. Existuje přirozená 

různorodost rozličných názorů, která je odrazem faktické rozmanitosti a pestrosti okolního 

světa. Názory mohou být čistě individuální záležitostí, ale i o týmově sdíleném určení, záleží 

na konkrétní situaci a okolnostech. Utváření názorů je velmi složitá záležitost, neboť skutečný 

názor každého jednotlivce nemusí být vždy veřejně projevován a může být skryt v jeho mysli. 

Zjistit skutečný objektivní názor na nějakou skutečnost je úkol obtížně řešitelný. Konkrétní 

osoby pak mohou z určitých čistě utilitárních společenských příčin prosazovat i jiné názory 

než ony samy skutečně sdílí. Může se jednat se o myšlenkové vyjádření v různém významu, 

např. jako náhled,  mínění, přesvědčení, bezprostřední poznání, osobní zkušenost apod. 

Názory jsou považovány za předstupeň vznikajících postojů. 

Označení „postoj“ se vyskytuje především v psychologii, zejména v sociální 

psychologii aj. V koncepci autorů Výrosta & Slaměníka (2008) a Hayesové (2011) aj. se 

vysvětlují postoje jako tendence, které se projevují v hodnocení konkrétní reality s jistým 

stupněm přijímání nebo odmítání. Tvoří vlastně hypotetický činitel (zprostředkující 

proměnou, dispozici), projevující se v chování a jednání člověka, především kladným nebo 

záporným vztahem k danému jevu, předmětu, osobě, situaci apod. Krech, Crutchfield & 

Balachey (1968) uvádějí nejznámější definici, kde postoje považují za stabilní systémy 

s pozitivním či negativním hodnocením (emoce) ovlivňující jednání (chování) v rámci 

sociálních vztahů (cílů). Vznik postojů pak vysvětlují třemi složkami – kognitivní, 

emocionální a konativní, jsou výsledkem zkušeností člověka v oblasti společenských vztahů a 

zároveň koncentrovaným výrazem jeho individuality, výrazem, kdy intenzita je závislá na 

aktuálních situacích. Spojení postojů člověka a jeho potřeb charakterizují vztahy přímé 

závislosti k motivaci. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%ADn%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99esv%C4%9Bd%C4%8Den%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bezprost%C5%99edn%C3%AD_pozn%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zku%C5%A1enost
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Janoušek (1968) se dostává k vymezení postojů prostřednictvím sociální komunikace. 

Komunikační proces se uskutečňuje na třech úrovních. Východiskem a první rovinou je 

společný systém jazykových výrazů a společná pravidla používání tohoto systému. Další 

rovinou je sama oznamovací činnost jako komunikační činnost. Třetí rovinou je komunikace 

názorů, myšlenek a postojů. Předmětem zkoumání sociální psychologie je právě třetí oblast, 

zkoumáním prvních dvou se zaobírá všeobecná teorie komunikace. V jeho teorii významné 

místo patří také zaměřenosti, protože komunikační interakce má podle něj vždy zaměřený ráz. 

Na této zaměřenosti se podílejí různé psychické faktory, především postoje, názory a 

vlastnosti osoby. Klíčový význam postojů pro zaměřenost činnosti je daný tím, že představuje 

anticipaci možné činnosti a vyjadřuje proto určité potřeby, motivaci a zájmy.  

Váross (1970) považuje postoje za výsledek procesů poznávání a hodnocení určité 

činnosti, situace, apod., člověk pak má možnost vyjadřovat se adekvátní odpovědí v podobné 

situaci. Postoje plní úlohu jakéhosi zprostředkovatele vztahů mezi prováděnou činností a 

osobností člověka v pozitivním, negativním nebo úmyslně neutrálním významu. Z těchto 

důvodů je jim přisuzována vyšší informační hodnota než např. názorům, mínění aj., neboť v 

sobě zahrnují i složku emocionální a konativní. Většina autorů opomíjí proces (složku) 

hodnocení, která tvoří základ názorů a postojů.  

Postoje se utvářejí postupně, nejprve pod vlivem rodinné výchovy, později školy nebo 

zaměstnání, ale také působením spolužáků, vynikajících sportovců, televizních přenosů atd., 

do více nebo méně uspořádaných hodnotových systémů. Předpokládáme, že postoje podporují 

stálejší hodnotovou orientaci k tělesné výchově a sportu např. Hruška (2005). 

Důležitá je i otázka formování a změny postojů, kdy podle Výrosta & Slaměníka 

(2008) upozorňují na změny ovlivněné přesvědčivou rétorikou, změny vznikající z artefaktů, 

šoků aj. Pro změny postojů lze využít komunikačních prostředků na úrovni jednotlivce, ale i 

v masovém měřítku. 

 Změnit určitý konkrétní postoj může vést k pozitivnímu a časově stabilnímu výsledku 

v poznání „hlubšího psychologického kontextu“. To úzce souvisí s koncepcí sociální identity, 

která poskytuje možnost komplexnějšího pochopení a vysvětlení souvislostí změny postoje 

(Výrost a Slaměník, 2008 ). 

Funkce postojů přispívají k integritě osobnosti, její harmonii, někdy blokují pocity 

úzkosti, méněcennosti, ale naopak umocňují důvěru v sebe sama a pocit sebevědomí. 

Nakonečný (2009) označuje jednu z funkcí postojů jako ego defenzivní, která chrání integritu 

osobnosti. Vyzdvihují se kladné stránky osobnosti, potlačují nebo kompenzují negativní 

složky. Pomáhají překonávat nejistotu, úzkost a vnitřní konflikty. Typickým příkladem může 
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být jednání některých mladých lidí, kteří vystupují okázale a sebevědomě a zakrývají své 

nejistoty a slabosti. Jedním z mechanismů obrany je projekce. Jedinec obviňuje za problémy 

svoje okolí, přitom zdrojem je on sám. Autoři se většinou shodují v tom, že lidé nachází 

uplatnění tak, že své postoje veřejně vyjadřují a snaží se o jejich uskutečnění. Takovýto 

přístup zvyšuje sebevědomí, umožňuje vyjádření, omlouvá a podporuje určité způsoby 

chování (například vyjádření politického nesouhlasu). Tato funkce se nazývá expresivní, jiné 

funkce, se uvádějí jako ekonomická, utilitaristická, sociálního přizpůsobení, externalistická aj. 

Nakonečný (2009), Hayesová (2011) 

Podle Nakonečného (2009) existují tři teorie postojů: 

1. Teorii sebeprezentace – lidé zpětně vyhodnocují své chování a přizpůsobují ho 

požadavkům tak, aby zanechali dobrý dojem. 

2. Teorie sebepercepce – uplatňuje se především u postojů málo pevných nebo 

nejednoznačných, kdy si vysvětlujeme naše chování tak, aby nebylo v rozporu s těmito 

postoji. 

3. Teorii disonance –tj. chování, které je v rozporu s našimi postoji, výsledkem je po 

určité době změna postojů. 

Souvislost mezi hodnotami a postoji lze vysvětlit tak, že hodnotu můžeme chápat jako 

specifický vztah objektu k subjektu (ten má určitý význam a smysl). Vytváření hodnot 

probíhá během socializačního procesu, při sebe utváření osobnosti na základě zkušenosti, 

ovlivňuje také výběr způsobů, prostředků nebo cílů jednání (Svoboda, 2007). 

Hodnota sociální se potom určuje tak, co společnost nebo společenská skupina (rodina, 

vrstevníci aj.) považují a hodnotí za důležité k životu. V současnosti jsou považovány za 

hodnoty, např. ekonomické uplatnění, životní styl, sportovní výkonnost, zdravotní stav ,atd. 

Stále častěji se ale objevují sociální skupiny, které kladou nejvýše individuální úspěch 

(prospěch), peníze, moc, dobrodružství. Vznikem hodnot pak souvisí tvorba hodnotového 

vztahu. Předpokladem pro jeho vytvoření je vznik první složky, poznání určité skutečnosti, 

poté její hodnocení a negativní či pozitivní emocionální přijetí, jedinec musí procházet 

procesem zvnitřňování hodnot. Nejprve danou hodnotu zaregistruje a seznámí se s ní pomocí 

svého blízkého okolí (nejčastěji rodiny). Dále si k ní utváří určitý citový vztah, ať kladný 

nebo záporný. V další fázi člověk hodnotu racionálně hodnotí, tj. zajímá se o ni, zařazuje ji do 

již vytvořeného souboru hodnot. Nakonec je přesvědčen o významu a platnosti takové 

hodnoty, která je součástí vlastního systému hodnot. To pak umožňuje chování a jednání 

člověka, pomáhá mu při rozhodování k vyjádření určitého názoru poté postoje, podle Výrosta 

& Slaměníka (2009); Hayesové, (2011). 
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Vzniká tak hodnotová orientace, která souvisí se sebeoceněním, kdy se vytváří systém, 

ve kterém má každá hodnota svůj specifický význam. Bývá označována jako „soustava 

zobecnělých motivů, postojů a hlavně s tendencí zaměřovat se ve svých projevech určitým 

směrem, tj. něco dělat, něco preferovat, nějak se chovat a jednat. Děti si své hodnotové 

orientace teprve vytvářejí (např. ve sportu akceptují určitá pravidla sportovního života, 

normy, apod.). O vytvoření hodnotové orientace mluvíme tehdy, jestliže jedinec přijal určitou 

společenskou hodnotu za vlastní a řídí se jí. Utváření hodnotové orientace je složitým 

dlouhodobým procesem, na kterém se podílí mnoho různých faktorů. Patří sem jak psychické 

procesy – kognitivní, emoční i volní, tak sociálně-psychologické aspekty - vliv sociální 

skupiny, soc. status, role, postoje, cíle a mnoho dalších motivů. Všechny tyto faktory se 

vzájemně prolínají, podle Čápa & Mareše (2007). 

Základy pro utváření hodnot mají být položeny již v raném dětství, v rodině. Převážně 

v mladším školním věku je velice důležitým modelem pro dítě některý z členů rodiny, ten by 

měl od počátku vést jasně a nekompromisně potomka k tomu, aby  rozpoznal a určil to, co je 

dobré či zlé. Dítě přirozeně napodobuje chování, jednání, způsob života, řešení náročných 

životních situací, vztahy k druhým lidem podle rodičů, učitelů, trenérů, instruktorů atd. 

V tomto modelu též dítě poznává základní hodnotové orientace. Vzor sám o sobě působí na 

jedince mnohem silněji než slovní působení. Při přijímání nějakého vzoru záleží na 

individuálních dosavadních zkušenostech, postojích, vlastnostech, dále pak na autoregulaci a 

sebevýchově. Poté nastupuje škola. Její úloha není v současné době ve výchovném působení 

na žáky právě snadná. Učitelé by totiž logicky měli dále rozvíjet pozitivní hodnotovou 

orientaci, jež byla založena v rodině. Místo toho ale spíše zaplňují mezeru, kterou zanechává 

nedostatečná rodinná výchova. Měli bychom též brát v úvahu, že dítě staršího školního věku 

tráví mnoho času ve školním prostředí (často více než s rodiči). Některé děti se ještě navíc 

věnují  mimoškolní sportovní aktivitě (Matějček, 2007, Čáp & Mareš, 2007).  

2.4 Výzkumná šetření o postojích a názorech na sport a pohybové aktivity 

adolescentů 

Výzkumná šetření o sportu a pohybových aktivitách mládeže sledujeme po roce 1989, 

dříve prováděná spadají do jiné politické i ekonomické atmosféry a mohou zahrnovat velmi 

odlišné nebo jinak pojaté názory na některé otázky. Z těchto důvodů jsme se zaměřili na 

projekty, které byly prováděny v posledních pětadvaceti letech až do současnosti.  
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Rozsáhlý výzkum na uvedené téma prováděla AMASIA s autory - Zich & Ungr 

(1995) v roce 1994. Sledovali postoje a názory 14–21 leté mládeže k pohybovým aktivitám a 

sportu. Vlastní tazatelskou sítí (193 tazatelů) byl realizován výzkum dle kvótního rozpisu s 

respektováním tehdejší struktury obyvatelstva ČR. S ohledem na povahu výzkumného úkolu 

byly posíleny mladší věkové kategorie respondentů. Po kontrole výzkumných dotazníků bylo 

do zpracování zařazeno 1828 osob. Z výsledků bylo zřejmé, že více jak 70 % mládeže 

projevuje zájem o sport a tělesnou výchovu v různém rozsahu i intenzitě. Ostatních 30 % 

nemá o pohybové aktivity téměř žádný zájem. Výzkum ve svém celku ukázal, že existuje 

rozpor mezi pozitivním postojem ke sportu a TV (sport a TV jako hodnota) a realizací 

sportovních aktivit. Možnosti sportu a TV nejsou pro formování zdravého způsobu života a 

výchovu mladé generace zřejmě dostatečně využívány. Příčiny tohoto stavu jsou komplexní 

povahy, nespočívají tolik v podmínkách, ale spíše v určitém vžitém způsobu života lidí, 

životních zvyklostech a způsobu využívání volného času. Nepochybný význam TV aktivit a 

sportu pro zdravý životní styl není tedy obyvatelstvem fakticky doceňován a tato možnost 

není využívána. Zřejmě nejcitelněji je to u mládeže.  

V roce 1995 byl též proveden výzkum dětí, mládeže a dospělé populace v regionu 

Kladna (Švestka, 1995). Výzkum zjišťoval názory a postoje respondentů na volný čas 

(volnočasové aktivity), ale také vztah ke sportu, četbu knih a časopisů, návštěvy kin, poslech 

hudby; množství a místa trávení volného času aj. A to nejen u respondentů samých, ale i 

jejich vrstevníků a rodičů, autor se zmiňuje i o sociálně patologických jevech, které ovlivňují 

jedince (kouření, drogy, krádeže, potíže mezi vrstevníky atd.). 

Další výzkum prováděla Ondrušková (1996), sledovala životní styl mladých lidí 

v České republice z hlediska volnočasových aktivit v pubescentním a adolescentním věku. 

Např. vliv hodnotové orientace na životní styl, názory mladých lidí na životní perspektivy, 

volnočasové aktivity jako výraz životního stylu, mezilidské vztahy, pozitivní a negativní 

životní styl, hodnocení významu vybraných aktivit, které se zaměřují na správný způsob 

života (starat se o své zdraví, udržovat si dobrou fyzickou kondici, nekouřit, nepít alkohol, 

pečovat o životní prostředí). 

Výzkumné šetření o volném čase školní mládeži prováděl Jíra (1997), který sledoval 

reflexi některých aktivit volného času, respekt. jejich obsah a strukturu ve volném čase, 

podmínky pro realizaci činností ve volném čase, participace a vliv rodiny, školy, občanských 

sdružení i státu. Z této studie vyplývá, že význam volného času a jeho využití mládeží v 

moderní společnosti je důležitý. Existuje snaha podporovat všechny tendence, které směřují k 

jeho efektivnímu a kvalitnímu využívání a zároveň pro ně vytvářet optimální podmínky.  
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Individuální a společenská potřeba volného času vede k sebepojetí příslušníků mladé 

generace, ale také ve využívání pro rodinu. Ta funguje jako první v edukačním prostředí 

dítěte a má největší vliv na formování osobnosti právě zájmových aktivit. 

Zmíníme se o průzkumu, kde hlavním tématem byla sociální prevence (Válek, 1998), 

se zaměřením na mládež v šesti vybraných městech, ve věku 12 - 15 let. Celkem bylo 

dotázáno 1000 žáků s dotazy na sociální prevenci a vztah k zájmovým činnostem, zejména 

pohybovým aktivitám a sportu jako způsobem trávení volného času. Z výsledků bylo zřejmé, 

že hlavním motivem pro volnočasové aktivity je především dobrá parta, dostatek zajímavých 

akcí aj. 

Velmi obsáhlou studii předkládá o mládežnické generaci Sak (2000), která shrnuje 

poznatky z mnoha výzkumů za posledních deset let. Věnuje se teoretickému zdůvodnění 

vývojových změn u české mládeže. Např. je věnována pozornost sociálnímu časoprostoru a 

zrání, utváření hodnot a postojů, sociálním kompetencím, vývoji hodnotových preferencí a 

orientací a především využívání volného času a aktivit mládeže. Z přehledu činností je 

uváděno na 17. místě aktivní sportování, na 22. místě turistika a na 34. místě pasivní diváctví, 

sportovní orientace tvoří samostatný faktor. 

V roce 2001 byl řešen grant MŠMT (Slepička et al. Společenská reflexe sportu. 

Výzkumná zpráva MŠMT ČR č. LS 012416. Praha: UK FTVS, 2001). V rámci tohoto 

projektu bylo zařazeno samostatné výzkumné šetření zaměřené na 15-18letou mládež. Soubor 

zahrnoval středoškolskou mládež 15 – 18 let (N = 805). Databáze z uvedené studie byla 

podkladem pro porovnávání zjištěných skutečností našeho výzkumného šetření. 

Zajímavá je i další studie Saka & Sakové (2004) „Mládež na křižovatce“, kde se 

provádí sociologická analýza postavení mládeže ve společnosti a její úlohy v procesech 

europizace a informatizace. 

Výzkum s širším společenským významem též prováděl Pelka (2002). Sledoval např. 

názory mládeže na současné a příští působení mladé generace v EU, možnosti poznávání 

jiných zemí, na vztah mládeže k rodičům, rodině a starým lidem, na využívání volného času 

apod. V položce využití volného času byl též zařazen sport ve všech možných formách, ale 

bez určení pohlaví – pravidelně o něj projevuje zájem 67 % respondentů (N = 928 ve věku 15 

– 24let). Výsledky korespondují se zjištěním Zicha & Ungra (1995). 

Jiné šetření prováděl Rychtecký et al. (2006), zaměřoval se na účast dospělé i 

mládežnické populace v pohybových a sportovních činnostech u nás. Metodika výzkumu byla 

identická s mezinárodním projektem Compass a umožňovala srovnání s některými zeměmi 

Evropské unie. Celkově bylo dotázáno u mládežnické kategorie 16 – 19 let přes 3 000 osob. 
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Z výsledků bylo zřejmé, že se mládež zúčastňuje pravidelných i nepravidelných sportovních a 

jiných pohybových aktivit od výkonnostní až po rekreační úroveň více jak 73 %. Procentuální 

hodnota je nepatrně vyšší než uvádí Zich & Ungr (1995). 

Další zajímavou práci uvádí Fantová (2006), kde se výzkumné šetření zaměřovalo na 

zjišťování názorů a postojů mládeže 15 – 18leté na sport (chlapci N=497 a dívek N=532), 

tělesnou výchovu a jiné pohybové aktivity, na jejich psychosociální funkce v životním stylu, 

reálnou či pasivní účast v těchto aktivitách. Ale také názory na sociálně negativní projevy 

(agresivita, dopink, korupce apod.), které  také zasahují do sportovního života. 

Výzkumné šetření ukázalo na určité diference v závislosti na pohlaví a na typu 

ukončení školy, které autorka podrobněji prezentovala ve výsledcích a diskusi. Většina 

výsledků víceméně potvrzuje stanovené hypotézy, na základě kterých dává některá 

doporučení, která mohou být reálná, podle Fantové (2006, s. 117): „Transformovat školní 

tělesnou výchovu (zvýšit počet vyučovacích hodin tělesné výchovy), prohlubovat vzdělávací 

systém k odpovědnosti za zdraví (výchova ke zdraví) již od útlého věku, které souvisí i 

s pravidelným denním řádem a rytmem života, zajímat se i o „netalentovanou mládež“, která 

by chtěla sportovat, ale není o ně zájem, propagovat zdravé stravovací návyky, které 

předchází obezitě a zároveň souvisí s vyšší pohybovou aktivitou a péčí o své zdraví, zaměřit 

se na razantnější informovanost ve školách a školských zařízení, ale i v rodinách 

prostřednictvím osvěty např. různými přednáškami, za určitých podmínek otevřít školní hřiště 

mládeži v mimoškolní době a podporovat volnočasové sportovní aktivity, zejména na velkých 

sídlištích.“ 

Uvedená doporučení mohou vést ke zdravému životnímu stylu, který bezprostředně 

souvisí s kvalitou života a současnému i budoucím stavu životního stylu nejen mládeže, ale 

celé dospělé populace. 

Bártek (2009) též zjišťoval informace u adolescentní populace ve věku 15 až18 let na 

gymnáziích, z hlediska významu sportu a pohybových aktivit. Soubor celkem zahrnoval 570 

dotazovaných, z toho 310 dívek a 260 chlapců z krajů – Jihočeského a Vysočina. Dotazník 

byl členěn do několika oblastí, zejména na reálnou účast ve sportovních a pohybových 

aktivitách, které překážky brání těmto aktivitám, některým patologickým jevům v podobě 

dopingu a korupce, srovnání názorů a postojů studentů gymnázii v krajích Jihočeském a 

Vysočina dle pohlaví. 

Tentýž autor konstatoval, že sport a pohybové aktivity jsou důležitou součásti 

životního stylu adolescentní mládeže (84 %). Vice jak 50 % respondentů uvedlo, že sportu a 

pohybovým aktivitám věnují 10 a vice hodin měsíčně. Nejčastěji se věnuji fotbalu, volejbalu a 
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cyklistice atd. Svoje aktivity rychle rozšiřují o nové sporty, a to zejména o snowboarding 

(24,7 %) a squash (20,9 %). Většinu odpovědí považujeme za pozitivní, určité možnosti 

zlepšení lze nalézt v nabídce sportovních jednot a klubů popř. škol. To vyplývá z menšího 

zájmu u žen, kdy členkami sportovních oddílu bylo nalezeno jen v 37,4 % oproti 53,1 % 

mužům.  

Zajímavou studii uvádí Kudláček, M., Kudláček, V., Jr., & Kudláček, V. (2010), kde 

byla analyzována struktura přeloženého dotazníku PSPP CZ (Physical Self Percepcion Profil 

– Profil tělesného sebevnímání), určeného pro populaci žáků středních škol. Profil (PSPP) 

nebyl nikdy předtím použit v ČR. Účastníci byli studenti středních škol, a to 666 chlapců a 

403 dívek. Průměrný věk účastníků byl u chlapců 17 a u dívek 16,6 let.  Testovací baterie 

zahrnovala českou verzi dotazníku PSPP , kde byly stanoveny čtyři parametry: (A) sportovní 

odborná způsobilost - SPORT; (B) atraktivita postavy - TĚLO; (C) tělesná síla a svalstvo - 

SÍLA; (D) tělesná kondice a cvičení – STAV. Výsledky byly analyzovány pomocí 

Cronbachova Alfa, tím zjištěna vnitřní spolehlivost a obsah platnosti jen tří uvedených 

parametrů dotazníku vhodného pro českou populaci středoškoláků. 

Další zajímavou studii uvádí Cuberek, El Ansari, Frömel, Skalik & Sigmund (2010), 

která posuzuje a porovnává denní počty krok zaznamenaných dvěma různými pohybovými 

čidly pro odhad volně prováděné tělesné aktivity u 135 dospívajících dívek. Každá dívka 

souběžně měla krokoměr a akcelerometr po dobu sedmi dnů. Autoři upozorňují na určitou 

opatrnost při porovnávání výsledků krokoměru a akcelometru, kdy existuje nebezpečí 

chybného odhadu. 

Kudláček & James (2011) uvádějí výzkumné šetření, které bylo zaměřeno na 

zajišťování intervenčního programu pro dospívající mládež v kategorii nadváhy / obezity v 

souladu s tělesnou aktivitou (PA) dle pokynů. Celková doba trvání projektu byla 8 týdnů. 

Cílem studie bylo posoudit účinky intervence s podporou celoživotní účasti na pohybových 

aktivitách. Soubor byl tvořen studenty středních škol (n = 27), vybraných podle kritérii BMI 

mezi 25 ≥ 35,5. Data byla získána použitím dotazníků, internetu a krokoměry, stejně jako 

objektivní měření výšky, tuku a BMI. Z výsledků je zřejmé, že nedošlo ke snížení BMI. 

Zvýšilo se množství pohybové aktivity a počtu kroků v průběhu intervence, zaznamenali jsme 

čtyřikrát větší nárůst MET minut týdně. Zvýšená aktivita snižuje sedavý způsob života, který 

úzce souvisí s nadváhou.  

Stať Novákové (Lokvencové), Skalika, Frömela & Górna-Łukasika (2011) zjišťovala, 

do jaké míry se liší školní den a víkend z hlediska tělesné aktivity v české, polské a slovenské 

populaci chlapců a dívek s různými kulturními a školními podmínkami. Do výzkumu bylo 
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zahrnuto v České republice (n = 383 účastníků), v Polsku (n = 327 účastníků) a na Slovensku 

v regionu Prešov (8 škol, 252 účastníků). Celkem 421 chlapců a 541 dívek se podíleli na 

studii. Účastníci měli krokoměry po dobu sedmi dní, zaznamenané hodnoty se prezentovaly v 

systému Indares. Soubory chlapců a dívek vykazovaly podstatně vyšší počet kroků ve dnech 

školního vyučování než o víkendu.  

Sigmundová, El Ansari, Sigmund, & Frömel (2011) konstatovali optimální úroveň 

pohybových aktivit v dospívání, která ovlivňuje stupeň pohybových aktivit v dospělosti. 

Studie hodnotila úroveň, typy a sekulární trendy pohybových aktivit a sedavý způsob chování 

na vzorku adolescentů v České republice. Jednalo se o dva soubory dospívajících vzdálených 

od sebe deset let. Jednalo se celkem o 902 osob (N=410 chlapců a N= 492 dívek) ve věku 14 

– 18 let. Údaje se získávaly v týdenním sledování pohybových aktivit krokoměry v letech 

1998-2000 a 2008-2010. Z výsledků je zřejmé, že nadváha a obezita se u českých adolescentů 

zvýšila za deset roků z 5,5% na 10,4%. U dívek, ve všední dny, došlo k výraznému zvýšení v 

celkové délce sedavého chování mladšího souboru oproti staršímu, především u televize a 

počítače. Hlavním kritériem k podpoře zdraví bylo dosažení 11000 kroků za den. Hodnota 

byla snížena pouze u chlapců z 68% (1998 - 2000) na 55% (2008 - 2010), přitom každý 

desátý adolescent vykazoval nadváhu nebo obezit. Celkově bylo zjištěno, že až tři čtvrtiny 

dospívajících nenaplňují kritéria dosaženého počtu kroků podporující zdraví.  

Zajímavou diplomovou práci uvádí Hájek (2011), kdy adolescentní období považuje 

za rizikové z důvodů snižování pohybových aktivit obecně. Dotazníkovým šetřením vyjádřit 

nejdůležitější charakteristiky habituální pohybových aktivit studentů střední školy, analyzovat 

jejich skladbu a úroveň, posoudit charakter pohybového zatížení s přihlédnutím k vybraným 

faktorům, které mohou pohybovou aktivitu ovlivňovat. Ke sbírání údajů byla využita 

standardizovaná verze Mezinárodního dotazníku o pohybových aktivitách (IPAQ-short). 

Soubor tvořilo 215 studentů. Z výsledků bylo konstatováno, že chlapci, v porovnání 

s dívkami, vykazovali značné rozdíly, zejména v účasti organizovaných forem pohybových 

aktivit. Místo bydliště se projevuje jako signifikantní faktor. Polovina zkoumaného vzorku 

vykazuje vysokou pohybovou aktivitu. Na základě zjištěných výsledků lze sestavit programy 

ke zvýšení pohybové aktivity adolescentů. 

Cílem studie (Maples et al., 2012)bylo zjišťování výskytu nadváhy či obezity u 

souboru dospívajících. Měřena byla výška a hmotnost u 12letých (N=1679 osob) pro 

stanovení BMI. Pomocí multinomiální regrese byly konstruovány modely, které předpovídaly 

za období 6 let možnost vzniku nadváhy nebo obezity. Odhad výskytu nadváhy u zmíněného 

souboru byla 15,6%, u obézních pak bylo 11,4%. Na základě toho byly sestaveny obecnější 
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mimoškolní programy pohybových aktivit, které měly zamezit sedavému způsobu života a 

změnit životosprávu. 

Autoři Frömel, Pelclová, Skalik, Nováková (Lokvencová) & Mitáš (2012) poukazují 

na to, že intenzivnější pohybové aktivity ve volném čase dívek s pravidelnou organizovanou 

účasti pravděpodobně zlepšuje jejich zdravotní stav a mění životní styl. Hlavním cílem bylo 

zjišťování rozdílů mezi dívkami, které se účastní pravidelně organizovaného cvičení a těmi, 

které necvičí vůbec. Soubor zahrnoval 497 polských dívek (věk 17,9 roků). Data byla získána 

pomocí dotazníku IPAQ a akcelerometrem, výsledky podporují nutnost zvýšení pohybových 

aktivit u tohoto souboru z důvodů snížení nečinnosti a pasivity ve škole či mimo školu. 

Zajímavou práci uvádí Jansová (2012), uskutečnila šetření, které proběhlo na středních 

školách u studentů ve věku 16-18 let (N=428). Například bylo potvrzeno, že většina 

respondentů považuje pravidelnou sportovní a pohybovou aktivitu za důležitou součást života 

včetně predikce správného vývoje adolescenta. Autorka nerozlišuje v uváděných tabulkách 

pohlaví. 

Gába, Chmelík, Jakubec, & Botek (2012) uvádějí studii, kde analyzovali složení těla a 

tělesnou aktivitu u dospívajících žen (N=51) s průměrným věkem 15,8 let. Např. zjišťované 

BMI měly ženy z 80% v normálním rozmezí, 18% pak nadváhu a jedna žena byla obézní. 

Výsledky ukázaly, že dospívající ženy mají nízkou úroveň pohybových aktivit o víkendech. 

Autoři doporučují primární prevenci obezity zvýšením pohybových aktivit ve volném čase, 

zejména o víkendech. 

Další studii uvádí Boyer, Nelson & Holub (2015), kteří sledovali trajektorii růstových 

parametrů chlapců a dívek vyjádřené BMI. Tyto byly vyhodnoceny kvadratickou růstovou 

křivkou jako možnosti kardiovaskulárního onemocnění (CVD), rizika v dospívání. 

Porovnáním parametrů v rámci pohlaví konstatovány jako index rizika ve věku 15 let. Chlapci 

měli více extrémní trajektorie rizika vzniku ICHS než dívky. 

Přehled o pohybových aktivitách uvádí Kalman, Hamrik, Sigmund, Sigmundová & 

Salonna (2015), kteří upozorňují na to, že vitální tělesná činnost zlepšuje zdravotní stav u dětí 

a mládeže. Autoři se zmiňují o střední až intenzivní pohybové aktivitě včetně motivů u 

mladších adolescentů členěných dle pohlaví a věku. Z výsledků bylo zřejmé, že podstatná část 

chlapců a dívek se pohybových aktivit podle doporučení nezúčastňuje, u dívek se významně 

snižuje v rozmezí 11 až 15 let. Chlapci oproti dívkám mají vyšší mírně intenzivní pohybové 

aktivity ve všech věkových skupinách s výjimkou 11letých. Pochopení motivů pro pohybovou 

aktivitu, významně přispívá k lepšímu plánování intervencí v rámci aktivního životního stylu. 
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Ze zahraničních autorů citujeme Tinniga (2010), který na základě svých výzkumů 

upozorňuje, že školní tělesná výchova a sport vykonává nejenom pedagogickou práci ve 

vztahu ke znalostem jak tyto provozovat (včetně pravidel a tradic), ale též ve vztahu k 

hodnotám, postojům a názorům, zaujatostí a identit. Říká, že tyto aktivity privilegují určité 

mužství (heterosexuální, tělesné) a přitom zesilují a usnadňují reprodukci individuálních 

hodnot, postojů a názorů, které jsou spojeny s touto formou maskulinity zvláště pro období 

adolescence. Podobná konstatování uvádí i Armour (2011).   

Existuje také velké množství článků, např. v časopisech Journal of Adolescent Health 

a Health Education Journal, které jsou většinou zaměřeny na biomedicínské výzkumy 

adolescentů.  
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3 Cíle, úkoly a hypotézy práce 

3.1Cíle práce 

Cíl výzkumného šetření spočíval ve zjišťování postojů a názorů u 15 – 18 leté 

adolescentní mládeže, studující na středních školách - gymnáziích, ke  sportu, tělesné výchově 

a pohybovým aktivitám podle níže uvedených dílčích cílů. 

 

Dílčí cíle: 

a. Získat základní identifikační údaje. 

 

b. Popsat diference mezi adolescenty z hlediska rozdílů pohlaví a vybraných věkových 

kategorií. 

1. Sledovat názory a postoje 15 – 18 let u adolescentní mládeže na současnou roli 

pohybových aktivit a sportu z hledisek psychosociálních, společenských a zdravotních u 

souborů členěných podle pohlaví a u vybraných souborů dle věkových kategorií.  

2. Zjistit reálné odhady vlastních pohybových aktivit a sport v měsíční frekvenci, účast 

soutěžích aj. u souborů charakterizovaných podle pohlaví a věkových kategorií. 

3. Deskripce využívání tělovýchovných a sportovních zařízení, uvést preferenci 

sportů, finanční podporu těmto aktivitám, domácí vybavení náčiním či nářadím spod., u 

souborů členěných podle pohlaví a věkových kategorií 

 

c. Komparovat získané výsledky s výzkumným šetřením prováděným v roce 2000 (Slepička 

et al., 2001) v kompatibilních položkách dotazníkem PASA   

4. Sledovat názory a postoje 15 – 18 let u adolescentní mládeže na současnou roli 

pohybových aktivit a sportu z hledisek psychosociálních, společenských a zdravotních mezi 

soubory šetřenými v letech 2000 a 2015.  

5. Zjistit reálné odhady vlastních pohybových aktivit a sport v měsíční frekvenci, účast 

soutěžích aj. mezi soubory šetřenými v letech 2000 a 2015.  

6. Deskripce využívání tělovýchovných a sportovních zařízení, uvést preferenci 

sportů, finanční podporu těmto aktivitám, domácí vybavení náčiním či nářadím apod mezi 

soubory šetřenými v letech 2000 a 2015.  
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3.2 Úkoly práce  

Pro splnění výše zmíněných cílů je třeba splnit tyto úkoly:  

 Výběr otázek z dotazníku PASA. 

 Pilotní ověření dotazníku.  

 Sběr dat na gymnáziích v České republice 

 Vyhodnocení získaných dat.  

 Interpretace výsledků výzkumu.  

3.3 Pracovní hypotézy 

Vědecká otázka: Existují významné diference mezi adolescenty z hlediska frekvencí 

pohybových aktivit a sportu v roce 2000 a 2015?  
 

A. Domníváme se, že budou určité diference v postojích a názorech mezi adolescentní 

mládeží 15 až 18 let (gymnázia) z hlediska pohlaví a věkových kategoriích v rámci dílčích 

témat. 

Př. nulové hypotézy: 

H1 Nebude zjištěn statisticky významný rozdíl mezi pohlavím nebo věkovými 

kategoriemi (15 až 18 let) u souborů adolescentů v rámci dílčích témat. 

 

B. Předpokládáme, že budou některé diference v postojích a v rámci dílčích témat 

mezi soubory adolescentů sledovaných v roce 2000 a 2015. 

Př. nulové hypotézy 

H2     Nebude zjištěn statisticky významný rozdíl v mezi soubory adolescentů (15 až 

18 let) šetřených v letech 2000 a 2015 v rámci dílčích témat. 
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4 Metodika výzkumu 

4.1 Dotazník „Pohybových aktivit a sportu adolescentů“ (PASA) 

Dotazník PASA vznikal postupně a byl upraven podle předlohy „Dotazníku pro 15 -18 

leté adolescenty“ sestavený firmou Amasia, která ho používala pro různé marketingové a 

sociálně informační analýzy. Původní dotazník obsahoval celkem 53 otázek se 168 (položek) 

variant odpovědí, redukovanou formu dotazníku určenou pro výzkumné šetření 2015 uvádíme 

v příloze, zahrnuje 25 kompatibilních otázek s 59 (položkami) variant odpovědí. Ověření se 

provádělo na vzorku 35 adolescentů z gymnázia mimo Prahu. Dotazník obsahoval tematické 

otázky v souladu s úkoly výzkumné části, podrobněji v příloze): 

- Oblast identifikačních údajů včetně tělesné výšky a hmotnosti. 

- Oblast názorů a postojů na současnou úlohu pohybových aktivit a sportu v 

rámci dotazů na funkce psychosociální, společenské a zdravotní. 

- Oblast reálných odhadů vlastních pohybových a sportovních aktivit v měsíční 

frekvenci, účast v soutěžích, na jaké úrovni aj. 

- Oblast využívání tělovýchovných a sportovních zařízení, preference 

pohybových aktivit a sportů, finanční podpora těmto aktivitám, domácí vybavení náčiním či 

nářadím apod. 

4.2 Organizace výzkumného šetření 

Dotazník PASA byl předkládán adolescentům středních škol – gymnázií ve věku 15 až 

18 let, kteří měli za úkol písemně a anonymně odpovědět na položené otázky. 

Z organizačních důvodů jsme nemohli provést náhodný výběr gymnázii v Praze, ale i mimo 

Prahu (maturity, suplování, výlety, školní kurzy, také neochota ředitelů škol apod.). 

Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem šest gymnázií v Praze. Jednalo se o gymnázia: 

 Arabská 

 Gutha Jarkovského 

 Litoměřická 

 Na Pražačce 

 Nad Štolou 

 U Libeňského zámečku 
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Dále se výzkumného šetření zúčastnilo také pět mimopražských gymnázií: 

 Bohumila Hrabala (Nymburk) 

 GPOA (Znojmo) 

 GYMSO (Sokolov) 

 J.S. Machara (Brandýs nad Labem) 

 Jaroslava Vrchlického (Klatovy) 

4.3 Charakteristika souboru 

Soubor respekt. studenty pražských a mimopražských středních škol - gymnázií 

v adolescentním věku 15 – 18 let popisuje tab. č. 1. Celkově se jedná o 1067 respondentů, kde 

nalézáme 468 chlapců a 599 dívek.  

Tab. č. 1 Rozložení souboru adolescentů 15 – 18 let 

Pohlaví  N % Celkově Všichni ch+d N % Celkově 
Pohlaví chlapci 468 43,9 43,9 Věkové 

kategorie 
15-16 let 339 31,8 31,8 

dívky 599 56,1 56,1 17-18 let 728 68,2 68,2 
Celkově 1067 100,0 100,0 Celkově 1067 100,0 100,0 

 
Tab. č. 2 Podrobnější charakteristika souboru adolescentů 15 -18 let 

Pohlaví  N % Celkově 
chlapci 15-16 let 157 33,5 33,5 

17-18 let 311 66,5 66,5 
Celkově 468 100,0 100,0 

dívky 15-16 let 182 30,4 30,4 
17-18 let 417 69,6 69,6 
Celkově 599 100,0 100,0 

 N % Celkově 
Praha 551 51,6 51,6 

Ostatní 516 48,4 48,4 
Celkově 1067 100,0 100,0 

 
V tab. č. 2 konstatujeme ve věkové kategorii 15 a 16 letých chlapců  N =157 a dívek N 

= 182, u 17 a 18 letých pak N=311 studentů a N=417 studentek. Určitá nevyrovnanost 

jednotlivých souborů členěných dle věku je patrná u 15 až 16 letých chlapců i dívek. Celkem 

vyrovnané jsou soubory z pražské a mimopražské aglomerace. Matematicko - statistické 

zpracování se provádělo v programech Excel a SPSS. 
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nesignifikantně. 

Tab. č. 5 Jsou sport, tělesná výchova a pohybové aktivity významné pro udržení 

tělesné kondice? 
     @2b 

Celkově        velký střední malý žádný 
Pohlaví chlapci N 258 156 36 17 467 

% 55,2% 33,4% 7,7% 3,6% 100,0% 
dívky N 321 231 27 20 599 

% 53,6% 38,6% 4,5% 3,3% 100,0% 
χ(df=3)6,67; p=0,083 
 
 

 
χ (df=3)=11,544; p=0,009 
 
Graf č. 2 Význam sportu, tělesné výchovy a ostatních pohybových aktivit pro udržení 

tělesné kondice? (chlapci 15 až16 let N=157; 17 až 18 let N=310) 
 
 Věnujme pozornost tab. č. 6, která nám dává informace o dotazu, zda sport, tělesná 

výchova a ostatní pohybové aktivity jsou významné pro upevnění nebo udržení zdraví. 

Výstupy jsou poněkud rozporuplné, neboť dívky ve „velkém“ významu dávají 52,9% a 

chlapci jen 42,2%, ale ve „středním“ významu pak chlapci o 5,7 % výše než dívky 

(signifikantní p=0,01). Jedná se vlastně o doplnění předchozí otázky, neboť udržení kondice a 

rozvíjení tělesné zdatnosti popř. sportovní výkonnosti má určitý význam pro zachování 

dobrého zdravotního stavu. Doplňující tab. č. 6a prezentuje jen soubor chlapců podle 

věkových kategorií, kde vyšší procenta nalézáme u chlapců v 17 až 18 letech (45,8%) oproti  
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Tab. č. 7 Jsou sport, tělesná výchova a pohybové aktivity významné pro využití 

volného času? 
     @2d 

Celkově       velký střední malý žádný 
Pohlaví chlapci N 114 202 108 43 467 

% 24,4% 43,3% 23,1% 9,2% 100,0% 
dívky N 101 310 145 43 599 

% 16,9% 51,8% 24,2% 7,2% 100,0% 
χ(df=3)=12,830; p=0,005 
 

Tab. č. 8 Jsou sport, tělesná výchova a pohybové aktivity významné pro získání peněz 

nebo dobré zaměstnání? 
   @2e 

Celkově    velký střední malý žádný 
Pohlaví chlapci N 55 88 185 139 467 

% 11,8% 18,8% 39,6% 29,8% 100,0% 
dívky N 58 108 275 158 599 

% 9,7% 18,0% 45,9% 26,4% 100,0% 
χ(df=3)=4,67; p=0,198 
 

Sport a pohybové aktivity zřejmě nepovažují chlapci i dívky ve věku 15 až 18 let 

v roce 2015 za významný zdroj získání peněz či dobrého zaměstnání viz tabulka č. 8, kde 

sloupce „malý a žádný“ dávají souhrnně u chlapců 69,4% a dívek 72,3%. Jen 11,8% a 9,7% 

podle pohlaví se domnívá, že „velký“. Vzhledem k tomu, že se jedná o postoje či názory, 

považujeme získané údaje za přiměřené.  

Tab. č. 9 Jsou sport, tělesná výchova a pohybové aktivity významné pro 

navázání společenských vztahů? 
    @2f 

Celkově     velký střední malý žádný 
Pohlaví chlapci N 107 192 111 57 467 

% 22,9% 41,1% 23,8% 12,2% 100,0% 
dívky N 102 268 162 67 599 

% 17,0% 44,7% 27,0% 11,2% 100,0% 
χ (df=3)=6,771; p=0,080 
 

Adolescenti přikládají více „střední“ význam pro navázání společenských vztahů přes 

sport a pohybové aktivity (tab. č. 9) - chlapci 41,1%  „velký“ jen 22,9% , dívky 44,7% 

„velký“ pouze 17%. Ostatní procentuální vyjádření spadají do „malé nebo žádné“ 

významnosti. Respondenti uvádějí dále, že přeci jenom výkonnostní nebo rekreační sport 

provádějí a určité přátelské a společenské vztahy navazují.   

          Podrobněji nás informují grafy č. 2 (chlapci) a 3 (dívky), které prezentují rozlišení 

souboru podle věku 15 až 16 a 17 až 18 let. Z grafu č. 3  jsou patrné podobné výsledky jako 
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v tab. č. 9, nejvyšší hodnoty jsou u sloupců charakterizující „střední“ význam u obou 

věkových kategorií, nejmenší pak u „malý a žádný“ význam v součtu – chlapci 44,3% a dívky 

26,6%, signifikantně na hladině významnosti p=0,05. 

 
χ (df=3)=8,474; p=0,037 
 
Graf č. 3 Mají sport a pohybové aktivity význam pro navázání společenských vtahů? (chlapci 15 
až 16 let N=157; 17 až 18 let N=310) 
 
 

 
χ (df=3)=8,874; p=0,033) 
Graf č. 4 Mají sport a pohybové aktivity význam pro navázání společenských vtahů? (dívky 15 
až 16 let N=157; 17 až 18 let N=310) 
 
Tab. č. 10 Jsou sport, tělesná výchova a pohybové aktivity významné pro relaxaci a proti stresu? 

   @2g 
Celkově    velký střední malý žádný 

Pohlaví chlapci N 229 151 52 35 467 
% 49,0% 32,3% 11,1% 7,5% 100,0% 

dívky N 290 226 55 28 599 
% 48,4% 37,7% 9,2% 4,7% 100,0% 

χ(df=3)=6,71; p=0,082 
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Jedna z velmi významných sociálních funkcí sportu a ostatních pohybových aktivit spočívá 

v uvolnění a relaxaci jako protiváha vůči psychickým zátěžím, frustraci nebo stresu. Uváděné  

soubory v tab. č. 10 vykazují ve sloupcích „velký a střední“ celkem chlapci 81,3%, dívky pak 

vyšší hodnotu 86,1%, statistická významnost rozdílů není prokázána.  

           Většina dotazovaných respondentů se domnívá, že tělesný pohyb zajišťovaný různými 

sportovními a pohybovými aktivitami má „velký“ význam na utváření schopnosti překonávat 

překážky i v životě (tab. č. 11).  Soubor 15 až 18 letých chlapců vykazuje „velký“ význam 

42,8%, střední pak 33,2%. U dívek pak nalézáme procentuální hodnoty o něco vyšší ve 

sloupci „velký“ význam 49,2% , střední pak 32,6%. Přitom „malý a žádný“ význam nám 

předkládá poměrně vysokou hodnotu u chlapců 24% a dívek 18,2%. Ukazuje se, tato část 

souboru zřejmě neuznává sport, tělesnou výchovu a pohybové aktivity jako důvod k rozvíjení 

schopnosti překonávat překážky.   

 

Tab. č. 11 Jsou sport, tělesná výchova a pohybové aktivity významné pro rozvíjení schopnosti 

překonávat překážky? 
     @2h 

Celkově      velký střední malý žádný 
Pohlaví chlapci N 200 155 80 32 467 

% 42,8% 33,2% 17,1% 6,9% 100,0% 
dívky N 295 195 73 36 599 

% 49,2% 32,6% 12,2% 6,0% 100,0% 
χ(df=3)7,12; p=0,068 
 

Odpověď na tuto otázku může nejlépe sdělit ten, kdo se zabývá sportem výkonnostním 

a pravidelně trénuje a připravuje se a chce dosáhnout určité úspěchu v soutěži, závodě apod.  

 
Tab. č. 12 Vede sport, tělesná výchova a pohybové aktivity ke zvyšování sebevědomí? 

   @2i 
Celkově    velký střední malý žádný 

Pohlaví chlapci N 162 177 77 51 467 
% 34,7% 37,9% 16,5% 10,9% 100,0% 

dívky N 185 224 138 52 599 
% 30,9% 37,4% 23,0% 8,7% 100,0% 

χ(df=3)=8,12; p=0,043 
 

Podobná otázka je uváděná i v tab. č 12, zda sport a pohybové aktivity mohou 

zvyšovat sebevědomí snad i sebepojetí v životě člověka. Více jak polovina souboru chlapců 

uvádí ve sloupcích „velké a střední“ 72,6% zvyšování sebevědomí, dívky pak jen 68,3%.  U 
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dívek se jeví sportovní a pohybové aktivity pro zvyšování sebevědomí o něco méně důležité 

než u chlapců, ale se signifikantním rozdílem na p=0,05.   
 

 
χ(df=3)=7,76; p=0,050 
 
Graf č. 5 Vede sport, tělesná výchova a pohybové aktivity ke zvyšování sebevědomí? (chlapci 15 
až 16 let N=157; 17 až 18 let N=310) 
 
           Podrobnější informace nám dává graf č. 5, kde jsou zachyceny rozporuplnější rozdíly 

mezi souborem chlapců 15 až 16 včetně 17 až 18 letých. V prvních položkách, tedy „velkým“ 

podílem na zvyšování sebevědomí má vyšší hodnotu mladší věková kategorie o 6,3%, 

„střední“ položka pak vykazuje obrácený trend, vykazuje vyšší hodnotu starší věková 

kategorie o 9,2%. Podobně i ve sloupcích „malý a žádný“, signifikantní (p=0,05) mezi 

soubory 15 až/16 a 17 až 18 let, z hlediska věcného pak ve prospěch starší věkové kategorie. 

Tab. č. 13 doplňuje předchozí dotazování a dotazuje se na prosazování a úspěšnost ve sportu. 

 

Tab. č. 13 Vede sport, tělesná výchova a pohybové aktivity významně se prosadit a vyniknout? 
      @2j 

Celkově       velký střední malý žádný 
Pohlaví Chlapci N 159 156 102 50 467 

% 34,0% 33,4% 21,8% 10,7% 100,0% 
Dívky N 121 234 175 69 599 

% 20,2% 39,1% 29,2% 11,5% 100,0% 
χ(df=3)27,091; p=0,001 
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χ (df=3)10,98; p=0,012 
 
Graf č. 6 Může sport, tělesná výchova a pohybové aktivity významně prosadit se a vyniknout? 
(chlapci 15 až16 let N=157; 17 až 18 let N=310) 
 
 

Tab. č. 14 Může pohodlnost způsobovat menší účast lidí na 

aktivním sportování?  
   @3a 

Celkově 
 

   1 2  
Pohlaví Chlapci N 415 48 463  

% 89,6% 10,4% 100,0%  
Dívky N 552 47 599  

% 92,2% 7,8% 100,0%  
χ(df=1)=2,037; p=0,153 
 

V následující otázce respondenti odpovídali, zdali pohodlnost může způsobovat menší 

účast lidí na aktivním sportování. Výsledky jsou jednoznačné, téměř 90% chlapců a 92,2 % 

dívek si myslí, že pohodlnost je jedním z faktorů, díky kterému lidé méně sportují, 

signifikantní na p=0,01. 

Tab. č. 15 Může nedostatek času způsobovat menší účast lidí na 

aktivním sportování?  
   @3b 

Celkově 
 

   souhlas nesouhlas  
Pohlaví chlapci N 266 200 466  

% 57,1% 42,9% 100,0%  
dívky N 404 195 599  

% 67,4% 32,6% 100,0%  
χ(df=1)=12,06; p=0,001 
 

Tabulka č. 15 se týká dnešní „moderní“ doby, ale i toho, zda může nedostatek času 

způsobovat menší účast lidí na aktivním sportování. Zde se výsledky poměrně rozcházejí, jak 
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mezi soubory chlapců a dívek, tak i a dle věkových kategorií. Chlapci, konkrétně 57,1 %, 

uvádí, že nedostatek času může být příčinou menší účastí lidí na aktivním sportování, ale 

dívky s tímto tvrzením souhlasí více, a to o 11,3 %.  Statistická významnost je prokázána na 

hladině významnosti p=0,01. Celou záležitost doplňuje tab. č. 16 viz příloha 

Tab. č. 17 Můžou příliš vysoké náklady způsobovat menší účast 

lidí na aktivním sportování?  
   @3d 

Celkově 
 

   Ano Ne  
Pohlaví chlapci N 108 358 466  

% 23,2% 76,8% 100,0%  
dívky N 190 409 599  

% 31,7% 68,3% 100,0%  
χ(df=1)=9,494; p=0,002 
 

V následující otázce (tab. č. 17)odpovídali adolescenti, zda můžou příliš vysoké 

náklady způsobovat menší účast lidí při sportování. U obou pohlaví převažoval názor, že 

vysoké náklady na účast lidí na aktivním sportování nemají vliv. Je zde však významný rozdíl 

mezi názory obou pohlaví – 23,2% chlapců odpovědělo „Ano“, kdežto u dívek je toto 

procento vyšší – 31,7 %. Na položku „Ne“ odpovědělo 76,8 % chlapců, dívek jen 68,3 %, 

statistická významnost rozdílů prokázána na hladině p=0,05. 

 
Tab. č. 18 Může být absence dobré party příčinou menší účasti 

lidí na aktivním sportování?  
   @3e 

Celkově 
 

   Ano Ne  
Pohlaví chlapci N 235 233 468  

% 50,2% 49,8% 100,0%  
dívky N 278 321 599  

% 46,4% 53,6% 100,0%  
χ(df=1)=1,522; p=0,217 

Vyrovnané výsledky přinesla otázka, může-li být absence dobré party příčinou menší 

účasti lidí na aktivním sportování. U chlapců jsou odpovědi téměř vyrovnané. U dívek  

Tab. č. 19 Můžou být jiné starosti příčinou menší účasti lidí na 

aktivním sportování?  
   @3f 

Celkově 
 

   Ano Ne  
Pohlaví chlapci N 323 145 468  

% 69,0% 31,0% 100,0%  
dívky N 447 152 599  

% 74,6% 25,4% 100,0%  
χ(df=1)=4,112; p=0,043 
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převažovala odpověď ne. Tuto možnost zvolilo 53,6% respondentů. U této otázky není 

zjištěna statistická významnost (p=0,217). 

V otázce zda můžou být jiné starosti (např. rodinné problémy) příčinou menší účasti 

lidí na aktivním sportování, převažuje u obou pohlaví možnost „Ano“, u dívek je to 74,6%, u 

chlapců 69%. Odpověď „Ne“ vyplnilo 31% chlapců a 25,4% dívek. Statistická významnost je 

prokázána na hladině p=0,05. 

Tab. č 20 Může být absence účinnější propagace příčinou menší 

účasti lidí na aktivním sportování?  
   @3g 

Celkově 
 

   Ano Ne  
Pohlaví chlapci N 133 334 467  

% 28,5% 71,5% 100,0%  
dívky N 110 489 599  

% 18,4% 81,6% 100,0%  
χ(df=1)=15,258; p=0,001 

Téměř deseti procentní rozdíl mezi pohlavím přináší odpovědi na otázku, může 

absence účinnější propagace být příčinou menší účasti lidí na aktivním sportování. Odpověď 

„Ne“ převládá u chlapců i dívek, u souboru dívek s odchylkou téměř o 10 % procent vyšší. 

Může to být dáno větším vlivem propagace reklamy na dívky, než na chlapce, statistická 

významnost rozdílů se prokazuje na hladině p=0,01.  

5.1.2 Diference odhadů reálně prováděných sportovních a pohybových aktivit  

V této kapitole uvádíme výsledky skutečně prováděných sportovních a pohybových 

aktivit adolescentů podle pohlaví.  

           V tabulce č. 21 se dotazujeme těch, kteří v předchozí otázce odpověděli, že aktivně 

sportují nebo sportovali. Otázka se týká toho, jakou činnost ve sportu vykonávali dříve, 

alespoň v předchozím roce. Chlapci se nejvíce na sportování podíleli jako rekreační sportovci 

(70,4% případů) a jako aktivní závodníci (64,3% případů), signifikantně obojí na p=0,01. 

Méně se pak logicky věnovali trenérství a funkcionářství, vzhledem k věku se ovšem nízké 

procento dalo očekávat. Přesto je překvapivé, že trenérství uvedlo 15,3%, funkcionářství, 

organizátorství 13,8% chlapců včetně 12,2% a 11,9% dívek ve věku 15 až 18 let.  

Tab. č. 21  Byl jste v posledních letech (%)? 
      Chlapci   Dívky      
  Položka   Ano Ne Ano Ne    
  Aktivní sportovec  64,3 35,7 50,4 49,6 χ(df=1)=19,700;p=0,001 
  Trenér, cvičitel  15,3 84,7 12,2 87,8 χ (df=1)=2,098; p=0,147 
  Funkcionář, organizace  13,8 86,2 11,9 88,1 χ (df=1)=0,813; p=0,367 
  Rekreační sportovec   70,2 29,8 79,3 20,7 χ(df=1)=11,313;p=0,001 
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Aktivní sportovec je především ten, kdo se účastní soutěží organizovaných soutěží 

v ČUS, ale také v rámci soutěž středních škol, rekreačních turnajů, apod. Položky 1 a 4 se 

zjevně prolínají. 

Tab. č. 22a, b Přehled  četností nejvíce prováděných pohybových a sportovních aktivit v roce 
2015 
a 
2015   N 468       
chlapci             
pořadí sport četnost         
1 17 88 18,80% fotbal    
2 28 61 13,03% cyklistika    
3 23 46 9,83% běhání, jogging   
4 19 41 8,76% posilování, domácí cvičení 
5 82 38 8,12% orientační běh   
6 7 37 7,91% basball, sofbal   
7 2 30 6,41% sjezdové lyžování   
8 52 28 5,98% in line bruslení (hokej) 
9 27 23 4,91% atletika    
10 47 22 4,70% tenis     

 

 b       

2015   N 599       
dívky             
pořadí sport četnost         
1 23 141 23,54% beach volejbal   
2 19 82 13,69% posilování, domácí cvičení 
3 82 62 10,35% orientační běh   
4 28 51 8,51% cyklistika,    
5 51 49 8,18% volejbal    
6 37 48 8,01% plavání    
7 52 43 7,18% tanec klasický   
8 47 40 6,68% tenis    
9 2 39 6,51% sjezdové lyžování   
10 32 39 6,51% bruslení in line   
 

 V další tab. č. 22a, b - uvádíme pořadí pohybových aktivit nebo sportů, které soubory 

chlapců a dívek provozovali v posledním roce nejčastěji. Chlapci preferují nejvíce fotbal 

18,8% následuje cyklistika 13,3%, běhání, jogging 9,8%, posilování, domácí cvičení 8,8%, 

orientační běh 8,1%, ostatní pohybové a sportovní aktivity jsou méně četné. U dívek je 

překvapivě na prvním místě je beach volejbal 23,5%, následuje posilování, domácí cvičení 

13,6%, orientační běh 10,4%, cyklistika 8,5%, volejbal 8,2% a plavání 8%, další sporty měly 

nižší četnosti. Srovnání s rokem 2000 analyzujeme podrobněji v kap. 6. 2. 2.  

           V tab. č. 23 zveřejňujeme přehled pohybových a sportovních aktivit souborů 

adolescentů tříděných podle pohlaví a věku v roce 2015. Jednou z možností, jak hodnotit 

velikost zatížení, je stanovení energetické náročnosti (KJ týdně) u různých pohybových a 
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sportovních aktivit, podle Bunce & Periče (2009). Autoři předkládají tabulku koeficientů 

energetické náročnosti, kde se načítáním vyjadřuje, jaké množství energie je potřebné 

k přenosu hmotnosti jednoho kilogramu o dobu jedné minuty (CEN).  

Pro naše šetření jsme určili stupně pohybových a sportovních aktivit z hlediska 

frekvence zatěžování (cca 30 min. střední intenzity nebo 2 km rychlejší chůzí), které se 

hodnotí v měsíčním režimu následovně, podle Slepičky et al (2001):  

 1. pásmo - 0 hod. -  žádné  pohybové aktivity (žádné tělesné zatěžování), nedostačující,  

 2. pásmo - 1 až 10krát -  pohybové aktivity nízké, tělesné zatížení nízké, i při vyšší intenzitě 

cvičení jen obtížně udržuje tělesnou kondici, 

 3. pásmo - 11 až  20krát  - pohybové aktivity a sport se středním zatížením, může udržet nebo 

rozvíjet tělesnou kondici,   

Tab. č. 23 Frekvence sportovních a pohybových aktivit za poslední měsíc u chlapců a dívek 15 až 

18 let v roce 2015 
 

Pohlaví 
@9 

Celkově vůbec 1 až 10x 11 až 20x 21 a více 
chlapci Věkové 

kategorie 
15-16 let N 24 44 41 48 157 

% 15,2% 28,0% 26,1% 30,6% 100,0% 
17-18 let N 37 86 95 93 311 

% 11,9% 27,7% 30,6% 29,9% 100,0% 
dívky Věkové 

kategorie 
15-16 let N 14 68 57 43 182 

% 7,6% 37,4% 31,3% 23,6% 100,0% 
17-18 let N 28 160 127 102 417 

% 6,7% 38,4% 30,5% 24,5% 100,0% 
χ(df=3)=25,291; p=0,001 

4. pásmo – 21a vícekrát - pohybové aktivity a sport s vyšším zatížením, které mohou rozvíjet 

tělesnou kondici, ve sportu pak sportovní výkonnost. 

          Tab. č. 23 uvádí odhady vlastních pohybových a sportovních aktivit u adolescentních 

souborů tříděných podle pohlaví a věku, kdy v prvním sloupci přiznávají chlapci  15 až 16 let  

hodnotu 15,2%; 17 až 18 let pak 11,9%. Dívky vykazují ve stejné položce daleko menší 

procentuální hodnoty 15 až 16 leté jen 7,6% a 17 až 18 leté pak 6,7%. Další sloupec zahrnuje 

sportovní a pohybové aktivity poměrně v nízké frekvenci 1 až 10 krát a jen obtížně udržuje 

tělesnou kondici. V této položce jsou hodnoty nižší u chlapců 15 až 16 let (28%) a 17 až 18 

let (27,7%) než u dívek, a to téměř o 10% výše 15 až 16 let 37,4% a 17 až 18 let 38,4%. U 

chlapců však nacházíme vyšší relativní četnosti ve sloupci čtvrtém tj. cvičení střední 

intenzitou 21krát měsíčně a více, 15 až 16 let mají 30,6% a 17 až 18 let pak 29,9%. U dívek je 

tomu naopak 15 až 16 let vykazují 23,7% a 17 až 18 leté o něco výš 24,5%. Překvapivé jsou 

relativní četnosti u chlapců 15 až 16 a 17 až 19 let, kde ve sloupci „21 a vícekrát“ se uvádí 
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hodnota kolem 30%. Jedná se o pásmo frekvencí, které považujeme, při splnění výše 

uvedených předpokladů, za rozvíjející tělesnou zdatnost respekt. kondici. Dívky jsou o 7% 

níže než chlapci, mají nejvyšší hodnoty ve sloupci vyjadřující frekvence „1 až 10“ krát 

měsíčně, tedy spíše udržující, pokud cvičí pravidelně alespoň dvakrát až třikrát týdně. Tyto 

rozdíly jsou signifikantní na p=0,01. 

Tab. č. 24 Zúčastnil (a) jste se v posledním roce nějaké organizované soutěže ve sportu? 

Pohlaví 
@19 

Celkově Ano Ne 
Chlapci Věkové 

kategorie 
15-16 let N 100 56 156 

% 64,1% 35,9% 100,0% 
17-18 let N 188 123 311 

% 60,5% 39,5% 100,0% 
Dívky Věkové 

kategorie 
15-16 let N 89 93 182 

% 48,9% 51,1% 100,0% 
17-18 let N 187 229 416 

% 45,0% 55,0% 100,0% 
χ(df=1)=25,341; p=0,001 

 
Pokud sledujeme tab. č. 24 zjišťujeme, že obě věkové kategorie chlapců se výrazně liší 

od dívek účasti organizovaných soutěží, 15 až 16 let  o 15,4% více a 17 až 18 let pak o 15,5%, 

signifikantně. To více méně potvrzuje zjištění v předchozí tabulce. Všechny školy zařazené 

do výzkumného šetření měly k dispozici vlastní tělocvičny, venkovní hřiště a v blízkosti kryté 

bé bazény, tedy velmi dobré podmínky k provozování mimoškolních pohybových a 

sportovních aktivit.   

5. 1.3 Diference ekonomických souvislostí a využívání tělovýchovných zařízení  

V tabulce č. 25 předkládáme, jaké finanční krytí na sportovní nebo pohybové aktivity 

mají adolescenti v průměru za jeden měsíc. Z výsledků je zřejmé, že nejvíce vydávají dívky 

201 – 500 Kč v 28,6%, chlapci obdobně 27,6%, dívky ve sloupci 501 -1000 Kč jsou téměř o   

Tab. č. 25 Kolik peněz vynakládáte na aktivní sportování, cvičení v průměru za měsíc? 

  

Finanční krytí sportovních a pohybových aktivit 

celkem 
méně, než 

200 Kč 
201-500 

Kč 
501-1000 

Kč 
1001-

2000 Kč 
více, než 

2000 Kč 
 Pohlaví Chlapci N 50 89 76 61 47 323 

% 15,5% 27,6% 23,5% 18,9% 14,6% 100,0% 
Dívky N 76 123 117 54 60 430 

% 17,7% 28,6% 27,2% 12,6% 14,0% 100,0% 
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                3. Cvičím doma. 
                4. Veřejná prostranství (parky, cyklostezky, silnice apod.) 
                5. V přírodě. 
                6. Otevřená zařízení (hřiště na sídlišti, plovárny, kluziště aj.) 
 
          Chlapci a dívky z gymnázií v adolescentním věku 15 až 18 let využívají tělovýchovná a 

sportovní zařízení následovně (tab. č. 27). Nejvyšší hodnotu vykazují chlapci 15 až18 letí ve 

„velkých krytých zařízeních“, a to 58,9%, následují dívky 17 až 18 let v 53,8%, poté dívky 

věkové starší 52,3%. Druhé nejnavštěvovanější zařízení je „fit centrum nebo posilovna“ u 

chlapců 17 až 18 let (22,5%) a téhož věku u dívek (19,4%), následují dívky 15 až 16 let 

(15,9%). Zajímavá je i položka “cvičení doma“, které převažuje u dívek obou věkových 

kategorií 21,6% a 19,1% nad chlapci. „Veřejná prostranství“ využívají respondenti v rozsahu  

5,7% - 6,8% všech věkových kategorií. Ostatní položky jsou zastoupeny v poměrně nízkém 

počtu odpovědí a dále je nepopisujeme, výsledky jsou signifikantní na p=0,01 hladině 

významnosti. 

Tab. č. 28  Jaké jsou ve Vašem bydlišti podmínky pro sportovní a pohybové aktivity? 

 

Pohlaví 
@13 

Celkově 1 2 3 4 5 
chlapci 15-16 let N 42 82 21 8 3 156 

% 26,9% 52,6% 13,5% 5,1% 1,9% 100,0% 
17-18 let N 84 160 38 17 12 311 

% 27,0% 51,4% 12,2% 5,5% 3,9% 100,0% 
dívky 15-16 let N 42 94 23 16 5 180 

% 23,3% 52,2% 12,8% 8,9% 2,8% 100,0% 
17-18 let N 112 206 62 29 6 415 

% 27,0% 49,6% 14,9% 7,0% 1,4% 100,0% 
χ(df=4)=4,671; p=0,321 

Legenda:  

1. Velmi dobré, lze provozovat prakticky všechno. 
2. Celkem to ujde, kdo chce najde si příležitost. 
3. Je zde jen málo možností. 
4. Prakticky zde nic není. 
5. Nevím, nemohu posoudit. 
 
          Podmínky pro sportovní a pohybové aktivity v místě bydliště nám ukazuje tab. č. 28, 

kdy největší hodnotu vykazuje položka druhá „Celkem to ujde, kdo chce najde si příležitost“ 

u všech věkových kategorií i pohlaví od 49,6% (17 až 18 leté dívky) do 52,6% (15 až 16 letí 

chlapci), první položka, „Velmi dobré, lze provozovat všechno“, má rozpětí od 23,3% (15 až 

16 leté dívky) do 27% (17 až 18 letí chlapci). Určité problémy vidíme u třetí a čtvrté položky,  

„je zde jen málo možností“ a „prakticky zde nic není“, z hlediska rozlišení konotačního 
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významu jsou téměř shodné. Pokud uvedené položky sdružíme, dostaneme reálnější 

procentuální hodnoty kolem 20%.  

 

 Tab. č. 29 Domníváte se, že za poslední období tělovýchovných (sportovních) zařízení: 

Pohlaví 
@14 

Celkově přibylo ubylo je stejné nevím 
chlapci 15-16 let N 74 7 60 15 156 

% 47,4% 4,5% 38,5% 9,6% 100,0% 
17-18 let N 162 18 97 34 311 

% 52,1% 5,8% 31,2% 10,9% 100,0% 
dívky 15-16 let N 77 10 66 28 181 

% 42,5% 5,5% 36,5% 15,5% 100,0% 
17-18 let N 241 11 124 39 415 

% 58,1% 2,7% 29,9% 9,4% 100,0% 
χ(df=3)= 2,803; p=0,423 

Tabulka č. 29 doplňuje předchozí otázku o tom, zda mají respondenti přehled o vzniku 

nebo zániku tělovýchovných zařízení v místě bydliště. Ve věku 15 až 17 let chlapci i dívky 

necelou polovinou tvrdí, že přibylo (47,4% a 42,5%), ve starší kategorii pak 17 až 18 let pak 

52,1% chlapci a 58,1%, dívky. V položce „Je to stejné“ osciluje procentuální hodnota od 

29,9% do 38,5%. Jen nepatrná část souboru se domnívá, že některá zařízení zanikla.     

 

Tab. č. 30 Jste ochoten(a) pomoci organizačně při zřizování tělovýchovného zařízení ve Vašem 

místě bydliště (2015)? 

Pohlaví 
@15a 

Celkově Ano Ne 
Chlapci 15-16 let N 54 103 157 

% 34,4% 65,6% 100,0% 
17-18 let N 122 189 311 

% 39,2% 60,8% 100,0% 
Dívky 15-16 let N 80 102 182 

% 44,0% 56,0% 100,0% 
17-18 let N 181 233 414 

% 43,7% 56,3% 100,0% 
χ(df=1)=4,655; p=0,098 

          Při zřizování tělovýchovného zařízení je ochotno pomáhat organizačně (tab. č. 30)- 

chlapci 15 až 16 let jen 34,4%, starší věková skupina o něco více 39,2%. Dívky jsou o něco 

příznivěji laděné k organizační pomoci 44% a 43,7%.  

          Tab. č. 31 se dotazuje, zda by respondenti brigádnicky pracovali na výstavbě nějakého 

zařízení či nikoliv. Výsledky jsou zajímavé v tom, dívky jsou ochotnější než chlapci, 15 až 16 

leté 79,7%, o něco méně 17 až 18 leté 76,1%. Chlapci 15 až 16 let jsou o 20% méně ochotni 
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nastoupit brigádu než dívky stejného věku, starší věková kategorie o 13,7%, signifikantně. Je 

otázkou jaké brigády respondenti chtějí vůbec vykonávat, autor dotazník v době konstrukce, 

měl zřejmě na mysli účast dobrovolnou a zdarma, v současné době tj. po dvaceti letech jedině 

povinnou a zdarma nebo dobrovolnou za finanční odměnu, signifikantní na p=0,01 

Tab. č. 31 Jste ochoten(a) pomoci brigádnickou prací při zřizování tělovýchovného zařízení ve 
Vašem místě bydliště (2015)? 
 

Pohlaví 
@15b 

Částečně Ano Ne 
chlapci 15-16 let N 93 64 157 

% 59,2% 40,8% 100,0% 
17-18 let N 194 117 311 

% 62,4% 37,6% 100,0% 
dívky 15-16 let N 145 37 182 

% 79,7% 20,3% 100,0% 
17-18 let N 315 99 414 

N 76,1% 23,9% 100,0% 
χ(df=1)=31,511; p=0,001 

          Následná otázka (tab. č. 32), zda by pomohli finančně či sponzorsky většina 

respondentu odpovídá, že ne souhrnně kolem 90%. Je celkem pochopitelné, že středoškoláci 

z gymnázií se výdělečnou činností v drtivě většině nezabývají a nemohou podporovat 

výstavbu zařízení finančně. 

Ve sportu je sponzoring uplatňován zpravidla ve výkonnostním a vrcholovém 

významný specifický prostředek jak zajistit dostatek finančních zdrojů pro svou činnost. 

Domníváme se, že výstavbu tělovýchovných či sportovních zařízení má především financovat 

stát nebo větší sportovní organizace ziskového typu. Sponzorství není jen záležitostí  

 
Tab. č. 32 Jste ochoten(a) pomoci finančně (sponzorsky) při zřizování tělovýchovného zařízení 
ve Vašem místě bydliště (2015)? 

 

Pohlaví 
@15c 

Celkově Ano Ne 
Chlapci 15-16 let N 17 140 157 

% 10,8% 89,2% 100,0% 
17-18 let N 34 277 311 

% 10,9% 89,1% 100,0% 
Dívky 15-16 let N 17 165 182 

% 9,3% 90,7% 100,0% 
17-18 let N 37 378 415 

% 8,9% 91,1% 100,0% 
χ(df=1)=1,013; p=0,314 
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obchodních společností. Na sponzoringu se mohou podílet i nadace a fondy či významné 

osobnosti, v jejichž případě se často přechází do sféry mecenášství. Sponzorství nebo dary se 

využívají jako prostředek ke snižování daní, podle Čáslavové (2009). 

 
Tab. č. 33 Kdo chce sportovat v tělovýchovných zařízeních, měl by si všechny náklady uhradit. 

Pohlaví 
@16a 

Celkově Souhlasím Nesouhlasím 
chlapci 15-16 

let 
N 78 78 156 
% 50,0% 50,0% 100,0% 

17-18 
let 

N 162 149 311 
% 52,1% 47,9% 100,0% 

dívky 15-16 
let 

N 77 105 182 
% 42,3% 57,7% 100,0% 

17-18 
let 

N 182 235 417 
% 43,6% 56,4% 100,0% 

χ(df=1)=7,606; p=0,008 

           V tab. č. 33 se dotazovaní vyjadřují k tomu, kdo chce využívat tělovýchovná 

(sportovní) zařízení ke sportování, má si všechny náklady s tím spojené hradit sám. S tímto 

názorem souhlasí v 15 -16 letech chlapci 50%, dívky jen 42,3%, ve starší věkové kategorii 

pak 52,1% chlapců a 43,6% dívek, signifikantní na p=0,05. Ukazuje se, že více jak polovina 

souborů vyžaduje od organizací provozující tato zařízení nebo odjinud určitou podporu. 

Tab. č. 34 Myslíte si, že provoz tělovýchovných zařízení by měl hradit stát (obec) s přístupem 

zdarma, zejména pro mládež? 
 

Pohlaví 
@16b 

Celkově Souhlasím Nesouhlasím 
chlapci 15-16 

let 
N 95 61 156 
% 60,9% 39,1% 100,0% 

17-18 
let 

N 198 113 311 
% 63,7% 36,3% 100,0% 

dívky 15-16 
let 

N 127 55 182 
% 69,8% 30,2% 100,0% 

17-18 
let 

N 309 108 417 
% 74,1% 25,9% 100,0% 

χ(df=1)=12,252; p=0,001 

               K tomu se váže i tab. 34, kde se vyjadřuje názor, že provoz zmíněných zařízení by 

měl hradit stát s přístupem zdarma, zejména u mládeže. Souhlas vyšší než 60% dávají chlapci 

obou věkových kategorií, dívky pak vyšší hodnoty o 8,9% a 10,4% než chlapci ve prospěch 

mládeže. Podobně i otázka, „Myslíte si, že veškeré náklady na aktivní sportování má hradit 

stát?“, respondenti se vyjadřují v jednotlivých věkových kategoriích nesouhlasně v rozmezí 

72% - 76% (tab. dále neuvádíme). Ukazuje se, že adolescentní mládež 15 až 18 letá souhlasí 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mecen%C3%A1%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88
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cca s 25% příspěvkem od státu. Podrobnější analýzu uvádíme při srovnávání výsledků z roku 

2000 a 2015 v kap. 6. 2. 3 

Tab. č. 35 Domníváte se , že by stát měl podporovat výstavbu sportovišť? 

Pohlaví 

@17b 

Total plně z části 
ne, 

nevím 
chlapci 15-16 let N 76 68 12 156 

% 48,7% 43,6% 7,7% 100,0% 
17-18 let N 157 123 31 311 

% 50,5% 39,5% 9,9% 100,0% 
dívky 15-16 let N 105 63 14 182 

% 57,7% 34,6% 7,6% 100,0% 
17-18 let N 254 145 18 417 

% 60,9% 34,8% 4,3% 100,0% 
χ(df=1)=17,193; p=0,001 

           V tab. č. 35 nám středoškoláci z gymnázií sdělují, že výstavbu sportovišť má stát 

podporovat plně – chlapci 15 až 16 let jen 48,%, 17 až 18 let o něco více 50,2% ale dívky 

nasazují vyšší hodnoty, první věková kategorie 57,7%, druhá pak dokonce 60,9%, získané 

výsledky zamítají nulovou hypotézu a přijímají alternativní, mezi soubory existuje statisticky 

významný rozdíl (zvolená p=0,01 hladina významnosti). Přesto část procentuálních hodnot je 

určena i někomu dalšímu ke společnému financování. Tyto možnosti reálně existují např. ve 

spolupráci s městem, krajem, ale také Evropskými strukturálními fondy apod.  

Tab. č. 36 Domníváte se, že by stát měl podporovat tělovýchovné a sport. organizace a kluby? 
 

Pohlaví 
@17 

Total plně z části ne, nevím 
chlapci 15-16 let N 46 74 36 156 

% 29,5% 47,4% 23,0% 100,0% 
17-18 let N 87 171 53 311 

% 28,0% 55,0% 17,1% 100,0% 
dívky 15-16 let N 66 87 29 182 

% 36,3% 47,8% 15,9% 100,0% 
17-18 let N 140 215 62 417 

% 33,6% 51,6% 14,8% 100,0% 
  χ(df=1)=21,427; p=0,001 

 

Podobně i tab. č. 36 nám sděluje, že stát by měl alespoň částečně podporovat 

tělovýchovné jednoty a kluby. K tomu dodáváme stručné vysvětlení, jak lze podporu od státu 

získat. 

           Nejčastější způsob pomoci ve sportu je prostřednictvím dotací či příspěvků ze státního 

rozpočtu podle naplnění účelu. V případě čerpání dotace je nutné doložit přehled o čerpání a 
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použití prostředků, případně vrátit nevyužité prostředky. V současné době jsou dva typy 

účelových dotací – neinvestiční a investiční. 

O dotaci může žádat pouze platně zaregistrované občanské sdružení s hlavní činností v 

tělovýchově a sportu s působností v krajích České republiky s vypořádanými závazky vůči 

státu. Systém funguje tak, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vypíše 

grantový program pro daný rok, který je zveřejněn na internetu. TJ a SK podávají žádosti na 

svoje zastřešující organizace (svazy), které provedou první selekci a zašlou formulář na 

MŠMT. Klíčem pro rozdělení (alokaci) peněz je evidovaná hodnota majetku a počet členů 

jednotlivých zastřešujících organizací, podle Novotného et al. (2014). 

 
Tab. č. 37 Domníváte se, že by stát měl podporovat státní reprezentaci ve sportu? 

Pohlaví 
@17g 

Celkově plně z části ne, nevím 
Chlapci 15-16 let N 104 34 18 156 

% 66,7% 21,8% 11,6% 100,0% 
17-18 let N 200 73 38 311 

% 64,3% 23,5% 12,2% 100,0% 
Dívky 15-16 let N 105 51 26 182 

% 57,7% 28,0% 14,3% 100,0% 
17-18 let N 270 107 40 417 

%  64,7% 25,7% 9,6% 100,0% 
  χ(df=2)=4,965; p=0,174 

          V otázce, zda by měl stát podporovat státní reprezentaci odpovídají respondenti v tab. č. 

37, kde většina souborů dělených podle pohlaví a věku odpovídá mezi 64% až 66%  „plně“, 

pouze dívky 15 až 16 let jen 57,7%. Částečně pak chlapci mezi 21% až 24% dívky 25 až 28%, 

ostatní „ne, nevím“.  Jednou z forem dotací je státní reprezentace ve sportu, přesněji sportovní 

reprezentace České republiky, která má podobná pravidla jako dotace klubů nebo 

tělovýchovných jednot. Cílem programu je podpora přípravy reprezentantů v kategoriích 

dospělých a juniorů a jejich účast na vrcholných mezinárodních soutěžích organizovaných 

prostřednictvím vybraných sportovních svazů, které jsou zařazeny do systému státní sportovní 

reprezentace.  O dotace může žádat sportovní svaz s celostátní působností, který je členem 

příslušné mezinárodní sportovní federace (MSF), kde je minimálně 20 členů MSF a je zařazen 

do pořadí dle úspěšnosti tzv. TOP u Programu I. U sportovních svazů nesmí být duplicita 

odvětví. Žádat také může sportovní svaz s celostátní působností, který je členem mezinárodní 

sportovní federace (MSF) bez dosavadní evidence úspěšnosti u MŠMT, podle kritérií 

Programu I., bez duplicity členství a odvětví. Podporované programy jsou především v oblasti 

přípravy reprezentantů v kategoriích seniorů a juniorů s účastí na vrcholných mezinárodních 
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soutěžích a oblasti podpory významných mezinárodních sportovních akcí pořádaných v ČR. 

Příspěvek na přípravu činí 20 %, na akce a soutěže činí 30 % a na sportovní úspěšnost 50 % 

(JAKUBEC, Tomáš. MŠMT – Program I – Sportovní reprezentace ČR [online]. 2014). 

Tab. č. 38  Máte doma kolo (horské, silniční, trakingové atd.) pro vlastní použití?  

Pohlaví 
@18b 

Celkově Ano  Ne 
chlapci 15-16 let N 124 33 157 

% 79,0% 21,0% 100,0% 
17-18 let N 262 49 311 

% 84,2% 15,8% 100,0% 
dívky 15-16 let N 153 29 182 

% 84,1% 15,9% 100,0% 
17-18 let N 379 38 417 

% 90,9% 9,1% 100,0% 
  χ(df=1)=8,779; p=0,003 

Další otázky směřovaly k tomu, jaké náčiní, popř. nářadí mají adolescenti v domácím 

prostředí pro vlastní využití. Z dílčích otázek vybíráme jen dvě tabulky, které upozorňují na 

některé rozdíly mezi soubory, první je tab. č. 38, chlapci a dívky15 a ž 16 let mají nižší 

procentuální hodnoty(o 5,2% a 6,8%) než věková kategorie 17 až 18 let, signifikantně na 

p=0,01. 

Druhá tab. č. 39 se dotazuje na vlastnictví sjezdových popř. běžeckých lyží, kdy je 

patrné že cca 70% respondentů ve věku 15 až 18 let a toto náčiní  může využívat ke 

sportování. V tomto případě můžeme přijmout nulovou hypotézu, není zjištěn statisticky 

významný rozdíl mezi soubory chlapců a dívek členěných podle věku. 

Tab. č. 39  Máte doma lyže sjezdové popř. běžecké pro vlastní využití?  

Pohlaví 
@18g 

Celkově Ano Ne 
Chlapci 15-16 let N 111 46 157 

% 70,7% 29,3% 100,0% 
17-18 let N 216 95 311 

% 69,5% 30,5% 100,0% 
Dívky 15-16 let N 126 56 182 

% 69,2% 30,8% 100,0% 
17-18 let N 293 124 417 

% 70,3% 29,7% 100,0% 
χ(df=1)=0,031; p=0,985 

Další otázky směřovaly např., vlastníte kánoe, kajak apod. – chlapci jen ve 13,2%,  dívky 

9,7% většina respondentů toto náčiní nevlastní, vlastníte stůl na stolní tenis – chlapci 31,2%, 

dívky 21,2% opět většina nikoliv, vlastníte stan – překvapivě chlapci 61,5%, dívky 63,1%, 
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vlastníte míč na volejbal, fotbal nebo basketbal – chlapci  71,2%, dívky 71% aj. domníváme 

se, že podrobnější rozbory směrem k vlastnictví určitého náčiní přesahují možnosti této práce. 

5. 2 Srovnání postojů adolescentů ke sportu a pohybovým aktivitám v roce 

2000 a 2015 

5. 2. 1 Komparace názorů a postojů na psychosociální funkce sportu a pohybových 

aktivit   

V této části diplomové práce se zaměřujeme na porovnávání výsledků, které byly 

získány v roce 2000 (Slepička et al., 2001) oproti roku 2015. Pro tyto účely byl použit dřívější 

dotazník PASA (Pohybové aktivity a sport adolescentů), které po pilotáži v roce 2014 byl 

v některých otázkách upraven oproti verzi z roku 2000, zůstal však kompatibilní. Z těchto 

důvodů je umožněno porovnávání výsledků z výzkumných šetření v rozpětí patnácti let. 

Soubor adolescentů v roce 2000 zahrnoval celkem 805 osob z toho 396 dívek a 409 chlapců 

ve věku 15 až 18 let. Charakteristika souboru adolescentů z roku 2015 stejného věkového 

rozpětí již byla popsána dříve v tabulkách č. 1 a 2. 

Tab. č. 40a Jsou sport a pohybové aktivity důležité pro současného člověka?  
   Chlapci   @1 

Celkově       1 2 3 4 
Soubory 2000 N 9 37 59 302 407 

% 2,2% 9,1% 14,5% 74,2% 100,0% 
2015 N 7 61 73 327 468 

% 1,5% 13,0% 15,6% 69,9% 100,0% 
χ (df=3)=4,375; p=0,224 

 

    
 

Legenda:  
1 nejsou důležité  
2 pro někoho jsou snad důležité 
3 důležité, ale jen pro mládež 
4 jsou důležité pro všechny lidi 
 

 

       
Tab. č. 40b  Jsou sport a pohybové aktivity důležité pro současného člověka? 

  Dívky
    @1 

Celkově       1 2 3 4 
Soubory 2000 N 10 56 43 285 394 

% 2,5% 14,2% 10,9% 72,3% 100,0% 
2015 N 9 58 51 481 599 

% 1,5% 9,7% 8,5% 80,3% 100,0% 
  χ (df=3)=8,982; p=0,030 
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V tab. č. 40a, b  porovnáváme soubory chlapců a dívek za období 15 let v názoru, jak jsou 

sport, (tělesná výchova ) a ostatní pohybové aktivity pro současného člověka důležité. 

Respondenti odpovídají nesourodě, chlapci z roku 2000 vykazují v položce „ jsou důležité pro 

všechny lidi„  74,2% , ale rok 2015 o něco méně - 69,9%. Ostatní položky jsou méně četné 

např. „jsou důležité, jen pro mládež“ 14,5% a 15,6%. 

Dívky z roku 2000 v položce „ jsou důležité pro všechny lidi“ mají hodnotu jen 

72,3%, ale z roku 2015 pak 80,3% (graf č. 7), signifikantně. Celkem jednoznačně svůj postoj 

k uvedené otázce mají dívky ve věku 17až 18 let, kde soubor 2015 má hodnotu o 10% vyšší 

než z roku 2000, statistická významnost rozdílu prokázaná na p=0,01 Můžeme říci, že dívky 

vyššího věku si uvědomují o něco více důležitost tělesných cvičení, pravděpodobně z důvodů 

zlepšení svého „body image“ včetně hledisek zdravotních. 

 

 
χ (df=3)=11,411; p=0,010 
Graf č. 7 Jsou sport a pohybové aktivity důležité pro současného člověka? (dívky 17až 18 let) 
 
 V dalších tabulkách č. 41a, 41b se poněkud jiným způsobem dotazujeme , zda uváděné 

pohybové aktivity jsou významné pro udržení respekt. rozvíjení tělesné kondice. 

Z procentuálních hodnot je zřejmé, že více jak polovina souborů chlapců uvádí, že „velký“ 

význam, (57,5%  r. 2000; 55,4%  r. 2015) až „střední“ (37,8% r. 2000; 33,4% r. 2015). Pokud 

provedeme součet uvedených sloupců, dostáváme se k 95,3% u první skupiny dotazovaných 

z roku 2000, ale rok 2015 pak vykazuje jen 88,8%. Rozdíl je signifikantní na hladině 

významnosti p=0,01, z věcného hlediska ve větším posunu k souboru chlapců z roku 2000. 
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Blíže ke kondici má výkonově orientovaná zdatnost zahrnující komponenty pro výkon 

v práci nebo sportu. Kondice pak vyjadřuje určitou dosaženou úroveň rozvoje motorických 

schopností a osvojení motorických dovedností respekt. základní motorickou výkonnost. 

V otázce č. 42a, b se dotazujeme – Jsou sport a ostatní pohybové aktivity významné ve 

volném čase dle respondentů? Soubor chlapců 15 až 18 letých v r. 2000 dává nejvyšší 

hodnoty ve sloupci „střední“ 46,5%, v r. 2015 pak 43,3%, stejně tak dívky 50,6% a 51,8%. 

Ostatní sloupce v hodnocení „velký a malý“ osciluje kolem 21 - 27%, výjimku mají dívky ve 

sloupci „velký význam“, a to 16,9%. Prokázaná statistická významnost rozdílů mezi soubory 

je patrná jak u chlapců, tak i dívek (obojí p=0,05), z věcného hlediska nepatrně ve prospěch 

vyšších věkových skupin.  

Tab. č. 42b Jsou sport, tělesná výchova a pohybové aktivity významné pro využití volného času? 
(dívky 15. – 18. let) 
 

   Dívky   @2d Celkově 
   velký střední malý žádný  

Soubory 2000 N 91 196 83 17 387 
% 23,5% 50,6% 21,4% 4,4% 100,0% 

2015 N 101 310 145 43 599 
% 16,9% 51,8% 24,2% 7,2% 100,0% 

χ (df=3)=9,173; p=0,027 

Volný čas adolescentů je zajímavé téma k diskusi. Adolescenti dávají větší význam 

položce „střední“ před „velký“ z různých důvodů, především vlivem jiných zájmových 

činností nebo moderních informačních technologií.  

Životní způsob současné adolescentní mládeže se do určité míry odehrává v mediální a 

virtuální realitě. Její sociální vývoj jakoby probíhá ve změněném světě. Mládež se tak na 

jednu stranu stává mediálním produktem, na druhou stranu v interakci s digitálními 

technologiemi ve virtuální realitě pak jakýmsi „přídavným zařízením těchto technologií“  

Proměna trávení volného času není v pouhém přiřazení další počítačové aktivity. 

Počítač je zdrojem širokého spektra dřívějších aktivit, vznikají činnosti nové (např. digitální 

fotografování a video, ale i elektronická četba, PC grafická tvorba, internetové finance, e-mail 

nákupy atd.). Sekundární potřeby se u mladých lidí dříve uspokojovali v řadě zájmových 

organizací na různých místech i čase, nyní je mohou uspokojovat sami v pohodlí domácího 

prostředí, většinou pomocí internetu. Volný čas při prožívání s informačními technikami pak 

dostává modifikovanou podobu, podle Saka & Sakové (2004). 
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význam u souboru z r. 2015 s hodnotou  40,1% a z r. 2000 pak 36,1%, souhrnně s položkou 

„žádný“ význam 66,2% a 64%. 

 
χ (df=3)=10,944; p=0,012 

 Graf č. 8 Význam sportu a pohybových aktivit k získání peněz nebo dobré práce? (dívky 15 až 

16 let) 
 

Tab. č. 44a Jsou sport, tělesná výchova a pohybové aktivity významné pro relaxaci a proti 

stresu? 
  

 Chlapci  @2g 
Celkově 

 
   velký střední malý žádný  

Soubory 2000 N 199 143 42 17 401  
% 49,6% 35,7% 10,5% 4,2% 100,0%  

2015 N 229 151 52 35 467  
% 49,0% 32,3% 11,1% 7,5% 100,0%  

χ (df=3)=4,623; p=0,202 

 Tab. č. 44a, b nás informují  jak respondenti posuzují vliv sportu, tělesné výchovy a 

ostatních pohybových relaxaci nebo proti stresovým situacím. U chlapců 15 až 18. let je 

patrná vyrovnanost v jednotlivých položkách, „velký“ význam tomu přikládá 49,6% soubor 

z r. 2000 a jen 49% pak z r. 2015. „Střední“ význam 35,7% a 32,3%. U dívek je situace 

poněkud rozdílnější, „Velký“ význam relaxaci a proti stresu dává 54,9% souboru z r. 2000 a 

jen 48,4% z r. 2015. Oba soubory bez prokázané významnosti rozdílů.   

V další tab. č. 45a jsou u chlapců procentuální hodnoty obou souborů téměř shodné, 

domnívají se, že sport  a ostatní pohybové aktivity pomáhají velmi významně překonávat 

překážky 43,9%  a 42,3%, ale „středně“ jen 34,1% a 37,7% v obráceném gardu. 
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zjišťujeme téměř vyrovnání procentuálních hodnot 80,2% ku 81,8% , s prokázaným 

signifikantním rozdílem.   

Sebevědomí získané sportem či ostatními pohybovými aktivitami u chlapců 15 až 18 

let prezentuje tab. č. 46a, kde je zřejmý rozdíl v prvním sloupci o 7,6% ve prospěch r. 2000, 

druhý sloupec má u respondentů stejnou hodnotu,  ostatní položky jsou méně četné 

s procentuálními hodnotami o něco výše pro mladší soubor chlapců, rozdíl je signifikantní.    

Tyto konstatování doplňuje graf č. 9, který ve všech sloupcích udává vyšší hodnoty u 

souboru z r. 2000, výjimku tvoří sloupec s označením „žádný“ význam, kde je obrácený směr 

s rozdílem 10% ve prospěch souboru z r. 2015, ale s menším počtem absolutních četností. 

Rozdíl je signifikantní, ve větším výrazu pro soubor chlapců z r. 2000. 

 

 
χ (df=3)=10,739; p=0,013 

Graf č. 9 Vede sport, tělesná výchova a pohybové aktivity význam ke zvýšení sebevědomí 
(chlapci 15 až 16 let)? 
 
Tab. č. 46b Vede sport, tělesná výchova a pohybové aktivity význam ke zvýšení sebevědomí?  
 

 Dívky  @2i 
Celkově    velký střední malý žádný 

Soubory 2000 N 123 169 71 26 389 
% 31,6% 43,4% 18,3% 6,7% 100,0% 

2015 N 185 224 138 52 599 
% 30,9% 37,4% 23,0% 8,7% 100,0% 

χ (df=3)=5,956; p=0,114 

U dívek 15 až 18 letých (tab. č. 46b) je procentuální rozložení v položkách mezi 

soubory z roku 2000 a 2015 vyrovnané s výjimkou „středního“ významu 43,4%  ve 
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být při nařízeném provádění i nepříjemná (např. školní tělesná výchova zaměřená 

na gymnastická cvičení na některých nářadích aj.). Reakce adolescentů směřují 

k vyhýbání se těmto činnostem, vymlouvají se na zdravotní problémy apod.       

Pohodlnost patří k lidským atributům ve smyslu nepříjemný, příliš namáhavý, 

obtížný, lhostejný, netečný, ale taky flegmatický. Toto přesvědčení vede 

k pasivitě a odmítání aktivní pohybové a sportovní činnosti.  

Hájek (2002) uvádí i subjektivní příčiny volní (nemám dostatek vůle, nemám 

dostatek energie). Může existovat negativní vztah ke sportu a  pohybovým 

aktivitám (sport mě nikdy nebavil, pohybová aktivita je mi tělesně nepříjemná, 

přináší značnou únavu, nesnáším neúspěch, nepokouším se cvičit, je to namáhavá 

a nudná práce apod.). 

Tab. č. 48b Je menší účast lidí na aktivním sportování způsobena jejich 
pohodlností? 

 Dívky  @3a 
Celkově    souhlasím nesouhlasím 

Soubory 2000 N 373 21 394 
% 94,7% 5,3% 100,0% 

2015 N 552 47 599 
% 92,2% 7,8% 100,0% 

χ (df=1)=3,350; p=0,125 

 

Tab. č. 49a Je menší účast lidí na aktivním sportování způsobena tím, že nemají dost 

času?  
 

  Chlapci    @3b 
Celkově       souhlasím nesouhlasím 

Soubory 2000 N 318 88 406 
% 78,3% 21,7% 100,0% 

2015 N 266 200 466 
% 57,1% 42,9% 100,0% 

χ (df=1)=44,262; p=0,001 
 

  

Tab. č. 49b Je menší účast lidí na aktivním sportování způsobena tím, že nemají dost času?  
 

          Dívky   @3b 
Celkově       souhlasím nesouhlasím 

Soubory 2000 N 330 62 392 
% 84,2% 15,8% 100,0% 

2015 N 404 195 599 
% 67,4% 32,6% 100,0% 

χ (df=1)=34,559; p=0,001 
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          V tab. 49a, b sledujeme, co způsobuje menší účast na sportovních nebo pohybových 

aktivitách. Překvapivě s tvrzením „nemají dost času“ souhlasí razantněji soubory chlapců z r. 

2000 (78,3%), i dívek (84,2%) než  z roku 2015, kde chlapci mají hodnotu níže o 21,1%, 

dívky pak o 16,8%, obojí signifikantně.  

V současném rozmachu informačních technologií, jsme předpokládali, že větším 

nedostatkem času budou více zatíženy soubory chlapců nebo dívek v roce 2015 než v roce 

2000. Důvod opačného trendu zřejmě bude v tom, že generace před patnácti lety byla o něco 

preciznější, snad i zodpovědnější než nyní. V podrobnějším pohledu (graf č. 10 ) nás o této 

otázce informují chlapci 15 až 16 let v roce 2000 s hodnotu 81,3% a v roce 2015 pak jen 

61,9% „ano“. Faktem je, že se snižuje tato položka za patnáct let o 11, 4%. U starších chlapců 

je to 75,3% a 54,7% s rozdílem 20,6% , obojí signifikantně. Pokud se vyjadřuje 45,3% 

chlapců v 17 až 18 letech v obráceném významu „ne“, pak vlastně říkají, že téměř polovina 

lidí na sportování a pohybové aktivity čas má. Podobný trend zaznamenáváme i u dívek. 

 

 
Graf č. 10 Je menší účast lidí na aktivním sportování způsobena tím, že nemají dost času?   

 

5. 2. 2 Komparace odhadu reálných sportovních a pohybových aktivit   

Další text je věnován srovnávání názorů či postojů vlastnímu odhadu provádění 

sportovních a pohybových aktivit. Nejprve se dotazujeme v tab. č. 50a, b, zda v posledních 

letech provozovali sport aktivně jako závodníci či hráči.  

Chlapci v roce 2000 celkově odpovídají „ano“ 74,7%, v roce 2015 pak 64,3% 

s prokázanou statistickou významností rozdílu na p=0,01 hladině významnosti. Určitou 
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respondenti vykonávali nějakou trenérskou, cvičitelskou, instruktorskou nebo funkcionářskou 

činnost, zaznamenáváme posun o cca 8% ve prospěch současného souboru z roku 2015, 

signifikantní (p=0,01). Určitá věcná rozdílnost je patrná i provozování rekreačního sportu, 

kdy vyšší procentuální hodnotu má soubor z r. 2000 (85,7%) oproti r. 2015 (79,3%).   

 
 
Tab. č. 50b  Byla jste v posledních letech? 
 

 Dívky  2000  2015     
   ano ne ano ne    
 aktivní závodník  47,8 52,2 50,4 49,6 χ (df=1)=0,591; p=0,442 
 trenér, cvičitel  4,1 95,9 12,2 87,8 χ (df=1)=16,771; p=0,001 
 funkcionář  3,6 96,4 11,9 88,1 χ (df=1)=18,430; p=0,001 
 rekreač. sportovec  85,7 14,3 79,3 20,7 χ (df=1)=5,761; p=0,016 

 

Situaci vysvětluje graf  č. 12, kde se objevuje opačný trend než u chlapců, dívky z r. 

2000 se v posledním roce zúčastnily organizovaných soutěží v 64,5%, ale v roce 2015 jen ve 

46,2%, tento rozdíl činí více jak 20%, signifikantně. U dívek je velmi silná tendence se 

vyhýbat cvičení vůbec, natož v soutěžích. Opět není možné rozlišit, zda se jedná o 

jednorázové nebo pravidelné soutěže. 

 

 
χ (df=1)=30,897; p=0,001 
Graf č. 12 Zúčastnila jste se v posledním roce organizované soutěže (2000 N=374; 2015 N=598)? 
 

          Skutečné odhady pohybových a sportovních aktivit adolescentních respondentů 

uvádíme v grafu č. 12. Podle počtu odcvičených hodin můžeme uvažovat o udržovacím nebo 

rozvíjejícím programu z hlediska tělesné zdatnosti či kondici. Přitom je nutné dosáhnout 
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určité prahové úrovně při tělesném zatěžování, doporučuje se optimální pohybový režim v 

týdnu s frekvencí nejméně tří jednotek, minimální doba nemá být kratší než 20 - 30 min., se  

střední intenzitou cvičení nebo alespoň 2 km chůze rychlejší chůze, srov. Rychtecký et al. 

(2006) aj) nebo Bunc & Perič (2014).  

 

 
χ (df=1)=18,508; p=0,010 
Graf č. 13  Srovnání měsíčních frekvencí sportovních a pohybových aktivit u chlapců v letech 

2000 (N=407) a 2015 (N=468) celkově 
 
         Graf č. 13 nám znázorňuje měsíční frekvence chlapců souhrnně, kde v prvních sloupcích 

je rozdíl víc jak 7% v neprospěch souboru z roku 2015, to se frekvence se zde přesouvají do 

předposledních a posledních sloupců s frekvencemi 11až 20 a vícekrát, v obou případech 

vyšší než 7%, signifikantně. Ukazuje se, že více jak polovina souboru chlapců provozuje 

celkem pravidelné sportovní a pohybové aktivity, které udržují nebo rozvíjejí jejich kondici 

nebo sportovní výkonnost tj. frekvence vyšší než 21krát měsíčně. 

          U dívek (graf č. 14 ) jsou tyto tendence razantnější, v prvním sloupci „žádné aktivity“ 

uvádí jen 7% v roce 2015 oproti 2000, kde je uváděna hodnota 25,9% tj. v rozdílu 18,9%! 

Zvýšení frekvencí je podobné jako u chlapců, tedy jsou udržující nebo rozvíjející tělesnou 

zdatnost či kondici. Změny, které se objevují s vyššími frekvencemi sportovních a 

pohybových v roce 2015 u chlapců i dívek, mají zřejmě příčiny ve změnách společenských, 

ekonomických, vlastní  „body image“ apod. Tato tendence je poměrně překvapivá u dívek, 

řada studií viz kap. 4., ukazuje spíše na vyhýbání se tělesným cvičením či tělesné zátěži.  

          Sledujeme-li tab. 51 a, b, kde jsou uvedena pořadí sportů a pohybových aktivit, které 

respondenti vybírali podle předloženého seznamu, kdy uvádíme prvních deset z celkové 
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nabídky 89.  U chlapců r. 2000 je nejvíce frekventován fotbal (28,6%), následuje cyklistika, 

horská kola (8,6%), úpol. sporty (5,4%), atletika (5,1%), lední hokej, orientační běh, stolní 

tenis, turistika, volejbal a plavání. V roce 2015 pak první dvě aktivity jsou shodné – fotbal 

(18,8%), cyklistika (13%), běhání (9, 8%), posilování (8,7%), orientační běh (8,1), basball 

(6,4%),  pokračuje sjezdové lyžování, in line bruslení (hokej), atletika a tenis. 

Cyklistiku, in line bruslení oproti roku 2000 podporují nové cyklostezky, pravidelný 

rekreační sport mimo soutěže (vlastní financování sportovních zařízení), posilovny v přírodě 

apod.  

 
χ (df=1)=73,195; p=0,001 
Graf č. 14  Srovnání měsíčních frekvencí sportovních a pohybových aktivit u dívek v letech 2000  
(N=394) a 2015 (N=599) celkově 
 
Tab. č. 51a  Pořadí sportů a pohybových aktivit u adolescentních chlapců v roce 2000 (N=407) 

2000   N=407      
        
pořadí označ. četnost     %  aktivity   
1 17 109 26,78% fotbal   
2 28 35 8,60% cyklistika   
3 7 22 5,41% úpol. sporty 
4 27 21 5,16% atletika   
5 11 19 4,67% lední hokej 
6 82 19 4,67% orientační běh 
7 48 17 4,18% stolní tenis 
8 57 17 4,18% turistika   
9 51 16 3,93% volejbal   
10 37 15 3,69% plavání   
 

Z tabulek je patrné, že chlapci v obou souborech preferují fotbal na prvním místě a 

cyklistiku, horská kola na druhém. Dále nalézáme shodné aktivity, i když v jiném pořadí, 
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nejblíže orientační běh, hokej a atletika. U souboru z roku 2000 pak se objevuje na třetím 

místě úpol. sporty , stolní tenis, turistika, volejbal a plavání. Soubor z roku 2015 pak dává na 

třetí místo běhání (jogging), dále posilování (cvičení doma), na sedmém místě sjezdové 

lyžování, poslední jsou atletika a tenis.  

 

Tab. č. 51b  Pořadí sportů a pohybových aktivit u adolescentních chlapců v roce 2015 (N=468) 

2015   N=468        
              
pořadí sport četnost    aktivity     
1 17 88 18,80% fotbal    
2 28 61 13,03% cyklistika    
3 23 46 9,83% běhání, jogging   
4 19 41 8,76% posilování, domácí cvičení 
5 82 38 8,12% orientační běh   
6 7 37 7,91% basball, sofbal   
7 2 30 6,41% sjezdové lyžování   
8 52 28 5,98% in line bruslení (hokej) 
9 27 23 4,91% atletika    
10 47 22 4,70% tenis     
 

          Dívky v tab. č. 52a, b z roku 2000 preferují aerobik (20%), volejbal 12,9%  a cyklistiku, 

horská kola 9,1%, ostatní sportovní a pohybové aktivity jsou méně četné, a to v pořadí – 

plavání, posilování (domácí cvičení), úpol. Sporty, sjezdové lyžování, beach volejbal, 

orientační běh a tanec. V roce 2015 se na první místo dostává beach volejbal (23,5%), dále 

posilování (domácí cvičení 13,7%)  a orientační běh 10,4%. 
Tab. č. 52a  Pořadí sportů a pohybových aktivit u adolescentních dívek v roce 2000 (N=394) 

2000   N=394        
              
pořadí sport četnost     % aktivity     
1 1 79 20,05% aerobik    
2 51 51 12,94% volejbal    
3 28 36 9,14% cyklistika    
4 37 27 6,85% plavání    
5 19 24 6,09% posilování, domácí cvičení 
6 7 22 5,58% úpol. sporty   
7 2 21 5,33% sjezdové lyžování   
8 23 21 5,33% beach volejbal   
9 82 19 4,82% orientační běh   
10 45 14 3,55% tanec disko   
 

Většina sportů je shodných, pouze v jiném pořadí, navíc se objevují aerobik a úpol. 

sporty u prvního souboru, u druhého pak tenis a in line bruslení. Velmi překvapivé je 

nezařazení do pořadí cvičení aerobik u souboru z roku 2015, který již není tak populární jako 

současné nové formy cvičení např, Pilates, Zumba, P - class, Kick - box,  trampolínky, Dance 
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aerobic aj., více přijatelné pro adolescentní dívky. Teprve na čtvrtém místě se objevuje 

cyklistika, která v roce 2000 byla třetí, na pátém pak volejbal, šestém plavání atd. Je celkem 

logické, že nové populární sporty nebo pohybové aktivity se tlačí do popředí. Zajímavý je 

posun orientační běhu z devátého místa v roce 2000 na čtvrté v roce 2015. 

 

Tab. č. 52b  Pořadí sportů a pohybových aktivit u adolescentních dívek v roce 2015 (N=599) 

2015   N 599       
              
pořadí označ. četnost    %  aktivity     
1 23 141 23,54% beach  volejbal   
2 19 82 13,69% posilování, domácí cvičení 
3 82 62 10,35% orientační běh   
4 28 51 8,51% cyklistika,    
5 51 49 8,18% volejbal    
6 37 48 8,01% plavání    
7 52 43 7,18% tanec klasický   
8 47 40 6,68% tenis    
9 2 39 6,51% sjezdové lyžování   
10 32 39 6,51% in line bruslení   
 

 

5.2.3 Komparace ekonomických souvislostí a využívání tělovýchovných zařízení v letech   

2000 a 2015 

          Další komparace se týkají tab. č. 53, kde respondenti odpovídají na otázku kolik 

finančních prostředků vkládají měsíčně do sportování. Rozpětí bylo stanoveno od méně 200 

Kč do více jak 2000 Kč, procentuální hodnoty nepřesahují 30% v jednotlivých položkách, 

výjimku tvoří dívky v roce 2000 s 31,6% , a to méně než 200 Kč měsíčně. Nejvíce se vydává  

Tab. č. 53 Kolik peněz  vynakládáte na aktivní sportování, cvičení v průměru za měsíc? 

Pohlaví 

finanční krytí sportovních a pohybových aktivit 

celkově 
méně, než 

200 Kč 
201-500 

Kč 
501-1000 

Kč 
1001-

2000 Kč 
více, než 

2000 Kč 
chlapci  rok 

2000 
N 51 67 69 47 49 283 
% 18,0% 23,7% 24,4% 16,6% 17,3% 100,0% 

rok 
2015 

N 50 89 76 61 47 323 
% 15,5% 27,6% 23,5% 18,9% 14,6% 100,0% 

dívky  rok 
2000 

N 71 55 43 26 30 225 
% 31,6% 24,4% 19,1% 11,6% 13,3% 100,0% 

rok 
2015 

N 76 123 117 54 60 430 
% 17,7% 28,6% 27,2% 12,6% 14,0% 100,0% 
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201 – 500 Kč (kolísání mezi 23,7%  až  28,6%). O něco méně je procentuální vyjádření 

k částce 501 – 1000 Kč v rozpětí 19,1%  –  27,2%. Nejvyšší částka byla nalezena u chlapců 

z r. 2015 v hodnotě 10 000 Kč, u dívek v témže roce pak 8000 Kč. Statistická významnost 

rozdílů vzhledem k velkému rozptylu hodnot v tomto případě je irelevantní. Tab. č. 54a, b 

nám znázorňují odpovědi podle legendy, kdy adolescenti  v roce 2000, chlapci i dívky, 

odpovídají téměř shodně 69,9%  a 69,8%, o něco výše pak v roce 2015 (74,8% a 73%). 

 

Tab. č. 54a  Jsou tyto finanční náklady pro Vás přijatelné(chlapci)?  

chlapci   @11 
celkově    1 2 3 

Soubory 2000 N 251 97 11 359 
% 69,9% 27,0% 3,1% 100,0% 

2015 N 314 93 13 420 
% 74,8% 22,1% 3,1% 100,0% 

χ (df=2)=2,514; p=0,284 
Legenda : 1. Ano, je to bez problému. 
                 2. Je to dost, ale vydržím to. 
                 3. Je to příliš nákladné, omezím se. 
 
Tab. č. 54b  Jsou tyto finanční náklady pro Vás přijatelné (dívky)?  

 
dívky     @11 

celkově       1 2 3 
Soubory 2000 N 217 87 7 311 

% 69,8% 28,0% 2,3% 100,0% 
2015 N 394 126 20 540 

% 73,0% 23,3% 3,7% 100,0% 
χ (df=2)=3,291; p=0,193 

Druhá varianta říká, že je to“ dost peněz, ale dá se to vydržet“, která se u obou souborů 

snižuje, výsledky nejsou signifikantní. Přesto tato situace svědčí o tom, že se finanční podpora 

ať už ze strany rodičů nebo vlastním výdělečnou činností za 15 let zvyšuje. 

Tab. č. 55a  Jaké jsou ve Vašem bydlišti podmínky pro sportovní a pohybové aktivity? 

chlapci      @13 
Celkově       1 2 3 4 5 

Soubory 2000 N 88 226 54 26 8 402 
% 21,9% 56,2% 13,4% 6,5% 2,0% 100,0% 

2015 N 126 242 59 25 15 467 
% 27,0% 51,8% 12,6% 5,4% 3,2% 100,0% 

χ (df=4)=4,831; p=0,0,305 
Legenda: 1. Velmi dobré, lze provozovat prakticky všechno. 2. Celkem to ujde, kdo chce najde si 

příležitost. 3. Je zde jen málo možností. 4.  Prakticky zde nic není. 5. Nevím, nemohu posoudit. 
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Tab. č  55b  Jaké jsou ve Vašem bydlišti podmínky pro sportovní a pohybové aktivity? 
 
dívky

      @13 
Celkově       1 2 3 4 5 

Soubory 2000 N 69 196 65 49 12 391 
% 17,6% 50,1% 16,6% 12,5% 3,1% 100,0% 

2015 N 154 300 85 45 11 595 
% 25,9% 50,4% 14,3% 7,6% 1,8% 100,0% 

χ (df=4)=15,514; p=0,004 

Podmínky pro sportovní a pohybové aktivity uvádíme v tab. č. 55a, b, kde je patrné, že 

dochází změnám ve smyslu, „lze zde provozovat téměř všechno“ u chlapců 2000 oproti 2015 

z 21,9% na 27% tj. o 5,1%. U dívek je hodnota procentuálního rozdílu mezi soubory 8,3% 

,z věcného hlediska považuje více jak pětina dotazovaných respondentů možnosti pro 

pohybové aktivity za přijatelné. V druhém sloupci se pak více jak polovina souboru vyjadřuje 

názor, že „celkem to ujde, kdo chce najde si příležitost“ jak u souborů z roku 2000, tak i 2015 

dle pohlaví.  K položkám  „je zde jen málo příležitostí a prakticky zde nic není“ se vyjádřila 

cca pětina souborů. Jedná se spíše o respondenty, kteří v místě bydliště svůj sport nenacházejí 

nebo o něm nevědí. 

 
 

Graf č. 15  Jste ochotna pomoci při zřizování tělovýchovného zařízení ve Vašem místě 

bydliště (2000)? 

Velice zajímavou otázkou je forma výpomoci při výstavbě tělovýchovného 

(sportovního) zařízení. Uvádíme graf  č. 15 , který znázorňuje rozhodnutí dívek z roku 2000. 

Organizačně by pomohly ve 40,4%, brigádně pak až 77,5%, ale určitě ne finančně nebo 

materiálně přes 90%. To je celkem logické vzhledem k tomu, že většina adolescentních dívek 
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v našem souboru finanční ani materiální zdroje ještě nemá. U chlapců z téhož roku jsou 

výsledky obdobné. 

 
Graf č. 16  Jste ochotna pomoci při zřizování tělovýchovného zařízení ve Vašem místě 

bydliště (2015)? 
 

O patnáct let později dokumentujeme relativní četnosti opět u dívek (graf č. 16) téměř 

shodným výsledkem, nejvíce je ochota pomoci brigádně a organizačně. Chlapci z roku 2015 

mají v popiscích grafů obdobné hodnoty. 

Tab. č. 56a Kdo chce sportovat v tělovýchovných zařízeních, měl by si všechny náklady 

uhradit (2000 N=405; 2015 N=457)? 
 

Chlapci       @16a 
      souhlasím nesouhlasím 

Soubory 2000 N 156 249 
% 38,5% 61,5% 

2015 N 240 227 
% 51,4% 48,6% 

χ (df=1)=14,500; p=0,001 

Respondenti chlapci 15 až 18 let odpovídají v roce 2000, že souhlasí v 38,5%, ale 

v roce 2015 pak zvyšují procentuální hodnotu na 51,4% . U dívek stejného věku se souhlas 

též zvyšuje za patnáctileté období o 14,6%, obě tab. č. 56a, b vykazují statisticky významný 

rozdíl na hladině p=0,01. Z věcného hlediska se domníváme, že za  uvedené období se zvýšila 

kupní síla obyvatelstva,  zejména se dvojnásobně zvýšila průměrná mzda z 13 219  Kč v roce 

2000 na 27 200 v roce 2015 Kč., (ARTEGA, O.S. [online]. 2009 [cit. 2015-08-20]), zřejmě se 

postupně projevovala i vyšší finanční podpora rodičů.  

Tab. č. 56b Kdo chce sportovat v tělovýchovných zařízeních, měl by si všechny náklady 

uhradit (2000 N=388; 2015 N=549)? 
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 Dívky

      @16a 
Celkově       souhlas nesouhlas 

Soubory 2000 N 111 277 388 
% 28,6% 71,4% 100,0% 

2015 N 259 340 599 
% 43,2% 56,8% 100,0% 

χ (df=1)=21,508; p=0,001 

 
Graf č. 17 Myslíte si, že provoz tělovýchovných zařízení by měl hradit stát (obec) s přístupem 

zdarma, zejména pro mládež? 
 

V grafu č. 17 znázorňujme rozdílnost názorů na finanční krytí provozu tělovýchovných 

zařízení s výhodou pro mládež, kdy chlapci se vyjadřují souhlasně v roce 2000 v 79%, ale po 

patnácti letech se odklánějí na 62,7%, tento rozdíl je signifikantní. U dívek je tendence 

podobná s menším rozdílem, a to 10%, též signifikantně. Absolutní četnosti jsou shodné jako 

v tab. 56a, b. 

          Tato otázka úzce souvisí s dokumentem Evropská charta sportu (1994), kde je 

zdůrazněna právě sportovní a pohybová aktivita mládeže. Přístup ke sportovním zařízením a 

činnostem má být zajištěn bez jakékoli diskriminace, která se týká pohlaví, rasy, barvy pleti, 

jazyka, náboženství, politických či jakýchkoliv jiných názorů, národnostního či sociálního 

původu, příslušnosti k nějaké národností menšině, majetku, rodu či jakékoliv jiné okolnosti. 

Budou přijata opatření poskytující všem občanům možnost sportovat a případně i další 

opatření, umožňující mladým lidem, projevujícím potenciální schopnosti, ale také osobám či 

skupinám osob znevýhodněných či tělesně postižených, plně těchto možností využívat. 
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Graf č. 18 Myslíte si, že veškeré náklady na aktivní sportování má hradit stát? 

Další otázka (graf č. 18) se dotazuje, zda by měl stát hradit veškeré náklady 

provozování sportu a pohybových aktivit. U chlapců je vysloven nesouhlas v roce 2000 

67,2% o patnáct let později už 75,1%, u dívek jsou procentuální hodnoty podobné (62,6% a 

75,3%), obojí signifikantní. Ukazuje se, že jen čtvrtina adolescentních respondentů by 

využívala tělovýchovných zařízení zdarma. Domníváme se, že problém je vůbec se do 

některých dostat, zvláště v letních měsících.   

 

Tab. č. 57a Domníváte se , že by stát měl podporovat výstavbu sportovišť? 

Chlapci   @17b 
Celkově    plně částečně ne nevím 

Soubory 2000 N 222 173 7 2 404 
% 55,0% 42,8% 1,7% ,5% 100,0% 

2015 N 233 191 29 14 467 
% 49,9% 40,9% 6,2% 3,0% 100,0% 

χ (df=3)=19,144; p=0,001 

 

Tab. č. 57 a, b navazuje na předchozí grafy, kdy cca polovina souborů chlapců z roků 

2000  2015 odpovídá „plně“ , 42,8% a 40,9% alespoň “částečně“, zbytek tvrdí „ne, nevím“, 

rozdíl je signifikantní. Úloha státu při výstavbě větších sportovních zařízení je důležitá nejen 

z hlediska  finanční podpory, ale především kontroly a dozoru. Příkladem může být dostavba 

O2 arény v Praze, které byla mnohonásobně předražená. 
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Tab. č. 57b Domníváte se , že by stát měl podporovat výstavbu sportovišť? 

Dívky   @17b 
Celkově    plně částečně ne nevím 

Soubory 2000 N 211 168 4 7 390 
% 54,1% 43,1% 1,0% 1,8% 100,0% 

2015 N 359 208 14 18 599 
% 59,9% 34,7% 2,3% 3,0% 100,0% 

χ (df=3)=9,329; p=0,025 

 

U dívek 15 – 18 let je situace o něco přísnější s vyšší hodnotou u souboru z roku 2015, a to 

59,9% „plně“ a „částečně“ jen 34,7% , soubor  z roku 2000 pak 54,1% a 43,1% , 

signifikantně.  

 

 
Chlapci χ (df=3)=9,583; p=0,022; dívky χ (df=3)=11,748; p=0,008 

Graf č. 19 Domníváte se, že by stát měl podporovat tělovýchovné a sportovní organizace a 

kluby? 
 

         Z grafu č. 19 jednoznačně vidíme, že chlapci i dívky ve věkové kategorii 15 až 18 let 

dávají částečnou podporu mezi 50 až 60%, méně pak v roce 2015, „plnou“ jen cca třetina 

všech souborů, rozdíly jsou signifikantní na p=0,05. 

V praxi mohou neziskové spolky, sportovní kluby nebo tělovýchovné jednoty mohou 

žádat o dotace, která nesmí přesáhnout 60 % účetní hodnoty majetku uvedené v žádosti včetně 

přiložené tabulky a zároveň nesmí přesáhnout 70% celkových plánovaných nákladů uvedené 

v žádosti o dotaci i přiložené tabulce. Dotace na tělovýchovnou a sportovní činnost lze získat i 

z jiných zdrojů (ČESKÁ UNIE SPORTU. [online]. 2013 [cit. 2015-08-20]). 
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Chlapci χ (df=3)=10,655; p=0,031; dívky χ (df=3)=23,610; p=0,001 

Graf č. 20 Domníváte se, že by stát měl podporovat přípravu odborníků pro sport a tělesnou 

výchovu? 
 

          V grafu č. 20 znázorňujeme odpovědi na otázku, zda stát má či nemá podporovat 

odborníky pro sport nebo tělesnou výchovu, většina respondentů 15 až 18 let uváděných 

v jednotlivých souborech uvádí (45% – 49,6%) „částečně“, „plně“ pak od 25% do 32,2% 

v roce 2000 nebo 2015. V otázce však není jasné, jedná-li se o přípravu učitelů tělesné 

výchovy nebo o trenérské, instruktorské aj. licence pro jednotlivé sporty. Učitelské studium je 

podporované státem na pedagogických fakultách nebo UK FTVS, UM FSS a UP FTK. 

Trenérské licence (třídy) jsou placeny účastníky školení. Soukromé školy s tělovýchovným 

zaměřením jsou především PALESTRA a CEVRO Institut. Je pravděpodobné, že výsledky 

mohly být částečně ovlivněny těmito aspekty.  

Poslední graf č. 21 nám vyjadřuje názor sledovaných adolescentů z gymnázií na státní 

podporu reprezentaci v různých sportech obecně. Chlapci z roku 2000 dávají nejvyšší 

procentuální hodnot 74,4% plné státní podpoře oproti roku 2015, kde jen 65,1%. Částečná 

podpora reprezentaci se pohybuje 20,9% a 22,9%, signifikantně na p=0,01. U dívek jsou 

hodnoty podobné jako u chlapců, v roce 2000 nalézáme 69,5%, o patnáct let později pak 

62,2% u „plné“ podpory reprezentaci, „ částečné“ podpory 23,6% a 26,4%, s prokázaným 

rozdílem na zvolené hladině významnosti p=0,05.  
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Chlapci χ (df=3)=19,726; p=0,001; dívky χ (df=3)=9,174; p=0,027 

Graf č. 21 Má stát podporovat státní reprezentaci ve sportu?  

             K tomu dodáváme, že podpora sportovní přípravy reprezentantů v kategoriích 

dospělých a juniorů včetně účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích (zejména 

Olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy, univerziády, mezinárodní soutěže pod 

patronací Mezinárodního a Evropského olympijského výboru a odpovídající kvalifikační 

mezinárodní soutěže), se provádí prostřednictvím vybraných sportovních svazů, které jsou 

zařazeny do systému státní sportovní reprezentace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

6 Závěry 

Cíl a úkoly výzkumného šetření se zaměřovaly na zjišťování postojů a názorů u 15 – 

18 leté adolescentní mládeže, studující na středních školách - gymnáziích, a to ke  sportu 

pohybovým aktivitám, tělesné výchově ve dvou pracovních hypotézách.  

První se týkala zjišťování statistické významnosti rozdílů mezi soubory chlapců a 

dívek v jednotlivých tématech (položkách) v některých případech určovaný i věkovými 

kategoriemi. Názory a postoje adolescentní mládeže na současnou roli pohybových aktivit a 

sportu z hledisek psychosociálních, společenských a zdravotních uvedené v jednotlivých 

tabulkách nebo grafech celkově zamítá formulaci nulové hypotézy ve 13 případech z 24 

možností a přijímá znění alternativní hypotézy jako konstatování statisticky významných 

rozdílů mezi soubory na zvolených pravděpodobnostních hladinách výskytu ( p=0,01 nebo 

p=0,05).  

Z výsledků jsou patrné rozdílné názory, např. zda jsou sport, tělesná výchova a ostatní 

pohybové aktivity důležité pro současného člověka. Je zřejmé, že nejfrekventovanější 

odpovědi nalézáme v položce „jsou důležité pro všechny lidi“, kdy chlapci jsou o 10% níže ve 

svém postoji než dívky. V další položce, jak velký význam mají sport a pohybové aktivity pro 

zdravý tělesný a duševní vývoj mládeže, odpovídají opět dívky výše o 7,6% než chlapci. Jsou 

sport, tělesná výchova a ostatní pohybové aktivity významné pro upevnění nebo udržení 

zdraví, odpovídají pozitivněji dívky o 10% výše než chlapci. Jsou sport a pohybové aktivity 

významné (důležité) pro využití volného času. Nejčastěji této otázce je přisuzován „střední“ 

význam, dívky jsou výše než chlapci o 7,5%. Zde se ukazuje, že sport jednoznačně podporuje 

asi pětina souboru, ostatní jen částečně, zřejmě mají jiné představy o využívání volného času. 

Otázky týkající se vydělávání peněz, navázání společenských vztahů, získání sebevědomí, 

podpoře schopnosti překonávat překážky aj. přes sport a pohybové aktivity mají větší 

rozptýlení na předložené škále bez větších rozdílů v odpovědích mezi soubory, tedy s přijetím 

formulace nulové hypotézy.  

Existují rozdíly i v dalších položkách, např. sport a pohybové aktivity nejsou 

prováděny z důvodů nedostatku času (o 10% vyšší hodnota u dívek oproti chlapcům), ale 

příliš vysoké náklady mohou způsobovat menší účast lidí na aktivním sportování, odpověď 

mají chlapci o 8,5% výše než dívky.  

Druhá oblast se týkala vlastních odhadů sportovní či pohybové aktivity včetně školní 

tělesné výchovy, kde je patrné, že asi 1/3 chlapců a 1/4 dívek provozuje 20 min. středně 
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intenzivní cvičení nebo 2 km rychlejší chůzí více než 21 krát měsíčně. Vůbec žádné nebo 

nízké zatížení pohybovými aktivitami (0; 1 až 10 krát měsíčně) vykazují chlapci cca kolem 

40%, dívky více. Celkově téměř polovina souboru nedosahuje adaptačního efektu  udržení 

nebo zvyšování tělesné kondice či zdatnosti. Přesto chlapci uvádí ve více jak 60%, že se 

účastnili nějaké organizované soutěže (dívky necelých 50%), zřejmě jednorázových akcí 

v rámci školských soutěží. Chlapci preferují ze sportovních a pohybových činností fotbal, 

cyklistiku a běhání, dívky překvapivě beach volejbal, posilování a opět překvapivě orientační 

běh. Ostatní sporty a pohybové aktivity jsou rozptýlené v kontinuu nabídky 89 možností. 

Z hlediska využívání tělovýchovných zařízení mají největší zastoupení velká krytá 

zařízení např. sportovní haly, tělocvičny, bazény apod., a to u více než poloviny souboru 

souhrnně. Následují fit centra nebo posilovny a cvičení doma. Finanční podpora sportu a 

pohybových aktivit je ze strany adolescentů rovnoměrně rozptýlená měsíčně mezi částkami 

méně než 200 Kč. až 2000 Kč. i více, u dvou třetin respondentů bez zjevných problémů s 

placením.  

Dívky se o 10% více než chlapci domnívají, že provoz tělovýchovných zařízení by 

měl hradit stát (obce) s přístupem zdarma, zejména pro mládež, stejně tak i s výstavbou 

nových sportovišť a podporou činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot (cca 

polovina souborů chlapců i dívek). 

Druhá pracovní hypotéza byla zaměřena na komparaci názorů a postojů u adolescentní 

mládeže v letech 2000 a 2015 ve shodných položkách dotazníku PASA. Soubory chlapců se 

za patnáct let liší o 5,6% v důležitosti sportu a pohybových aktivit pro všechny lidi 

v neprospěch souboru z roku 2015 u dívek pak obráceně o 8% více než v roce 2000. Pro 

tělesnou kondici Více jak 90% všech souborů chlapců a dívek si myslí, že sport a pohybové 

aktivity jsou důležité pro rozvoj tělesné kondice. 

Zajímavé téma je volný čas adolescentů. Adolescenti dávají sportu a pohybovým 

aktivitám větší význam v položce „střední“ před „velkým“, především pod vlivem jiných 

zájmových činností, ale i moderních informačních technologií (např. digitální fotografování a 

video, ale i elektronická četba, PC grafická tvorba, počítačové finance, e-mail nákupy). 

Domníváme se, že se to projevuje ve sníženém výběru sportovních a pohybových činností u 

respondentů. Získání peněz prostřednictvím sportu nepovažují za příliš významné jak soubory 

z roku 2000, tak i v roce 2015. 

Adolescentní chlapci z roku 2015 jsou o 5,4%,výše než z roku 2000 a domnívají se, že 

sport tělesná výchova a pohybové aktivity mají pro většinu lidí malý význam pro získání 

peněz nebo dobré práce, dívky jsou pak v rozdílu o 10%. Tyto postoje vyplývají z reality 
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rekreačního nebo výkonnostního sportů v nižších soutěžích, kde je většinou obrácená situace, 

sportující musí finančně přispívat na provoz, kupovat si náčiní, oblečení aj. 

Soubory chlapců i dívek se za patnáctileté období celkem shodují v postojích, že sport 

a pohybové aktivity mají význam relaxační a protistresový, dále jenom chlapci v otázce 

schopnosti překonávat překážky, dívky při zvyšování sebevědomí, možnosti vyniknout a 

pohodlností. 

Rozdílné postoje vyjadřují soubory k položce - menší účasti lidí na aktivním 

sportování způsobuje nedostatek času, a to s vyšší procentuální hodnotou u chlapců (o 21,2%) 

i dívek (o 16,8%) překvapivě v roce 2000. 

Srovnání měsíčních frekvencí sportovních a pohybových aktivit u chlapců nám 

ukazuje, že více jak polovina souboru provozuje celkem pravidelné sportovní a pohybové 

aktivity, které udržují nebo rozvíjejí jejich tělesnou kondici nebo sportovní výkonnost s. 

frekvencí vyšší než 21krát měsíčně o 7% ve prospěch roku 2015. Podobně i u dívek se zvyšují 

frekvence (11 - 20 krát) měsíčních pohybových aktivit o 9,4% a frekvence 21 krát a více pak 

o 7,2%. Změny, které se objevují s vyššími frekvencemi sportovních a pohybových v roce 

2015 u chlapců i dívek, mají zřejmě příčiny ve změnách společenských, ekonomických, 

vlastní „body image“ apod. Tato tendence je poměrně překvapivá u dívek, zejména z hlediska 

předpokládané pasivity.  

Zde můžeme i odpovědět na vědeckou otázku.  Mladší generace (2015) za patnáctileté 

období vykazuje významně vyšší frekvence pohybových a sportovních aktivit (udržující  nebo 

rozvíjející tělesnou kondici) než generace z roku 2000.  

Preference sportovních a pohybových aktivit je za patnáctileté období u chlapců téměř 

shodná, vybírají si fotbal a cyklistiku, na třetím místě se liší, v roce 2000 jsou to úpoly, v roce 

2015 běhání, jogging. Dívky se odlišují, v roce 2000 mají první tři pořadí - aerobik, volejbal a 

cyklistika, v roce 2015 - beach volejbal, posilování, domácí cvičení a orientační běh. 

U ekonomických souvislostí se zmíníme nejprve o finanční podpoře sportovních a 

pohybových aktivit, kde se objevuje za patnáctleté obodobí u chlapců i dívek nepatrné 

procentuální zvýšení v položkách 201 – 500 Kč. a 501 – 1000 Kč., za uplynulý měsíc od 

vyplňování dotazníku Pro většinu respondentů jsou vynakladané částky na sport přiměřené. 

Jako velmi dobré podmínky ke sportování v místě bydliště (je možné provozovat 

prakticky vše) uvedlo v roce 2015 o 5,1% chlapců více, než v roce 2000. U dívek je hodnota 

procentuálního rozdílu o 8,3%. To znamená, že tělovýchovných či sportovních zařízení je o 

něco více v roce 2015 než v roce 2000. 
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Forma výpomoci při výstavbě tělovýchovného (sportovního) zařízení jak u chlapců, 

tak i dívek se za 15 let téměř shoduje, největší zastoupení mají brigády, finanční či materiální 

podporu nelze v tomto věku příliš uskutečnit. V otázce „kdo chce sportovat v tělovýchovných 

zařízeních, měl by si všechny náklady uhradit“ se chlapci i dívky v roce 2015 odlišují o 1,9% 

a 14,6% oproti roku 2000. Polovina respondentů si myslí, že stát by měl plně podporovat 

výstavbu sportovišť, ale i přípravu odborníků včetně státní reprezentace. 
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Tab. č. 44a Jsou sport, tělesná výchova a pohybové aktivity významné pro relaxaci a proti 

stresu? (chlapci) 

Tab. č. 44b Jsou sport, tělesná výchova a pohybové aktivity významné pro relaxaci a proti 

stresu? (dívky) 

Tab. č. 45a Jsou sport, tělesná výchova a pohybové aktivity významné pro rozvíjení 

schopnosti překonávat překážky? (chlapci) 

Tab. č. 45b Jsou sport, tělesná výchova a pohybové aktivity významné pro rozvíjení  

schopnosti překonávat překážky? (dívky) 

Tab. č. 46a Vede sport, tělesná výchova a pohybové aktivity význam ke zvýšení sebevědomí? 

(chlapci) 

Tab. č. 46b Vede sport, tělesná výchova a pohybové aktivity význam ke zvýšení sebevědomí?  

(dívky) 

Tab. 47a Dává sport, tělesná výchova a pohybové aktivity možnost vyniknout? (chlapci) 

Tab. 47b Dává sport, tělesná výchova a pohybové aktivity možnost vyniknout? (dívky) 

Tab. č. 48a Je menší účast lidí na aktivním sportování způsobena jejich pohodlností? (chlapci) 
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Tab. č. 48b Je menší účast lidí na aktivním sportování způsobena jejich pohodlností? (dívky) 

Tab. č. 49a Je menší účast lidí na aktivním sportování způsobena tím, že nemají dost času? 

(chlapci) 

Tab. č. 49b Je menší účast lidí na aktivním sportování způsobena tím, že nemají dost času? 

(dívky) 

Tab. č. 50a  Byl jste v posledních letech (%)? (chlapci) 

Tab. č. 50b  Byla jste v posledních letech? (dívky) 

Tab. č. 51a  Pořadí sportů a pohybových aktivit u adolescentních chlapců v roce 2000 

Tab. č. 51b  Pořadí sportů a pohybových aktivit u adolescentních chlapců v roce 2015 

Tab. č. 52a  Pořadí sportů a pohybových aktivit u adolescentních dívek v roce 2000 

Tab. č. 52b  Pořadí sportů a pohybových aktivit u adolescentních dívek v roce 2015 

Tab. č. 53 Kolik peněz  vynakládáte na aktivní sportování, cvičení v průměru za měsíc? 

Tab. č. 54a  Jsou tyto finanční náklady pro Vás přijatelné(chlapci)?  

Tab. č. 54b  Jsou tyto finanční náklady pro Vás přijatelné (dívky)?  

Tab. č. 55a  Jaké jsou ve Vašem bydlišti podmínky pro sportovní a pohybové aktivity? 

(chlapci) 

Tab. č  55b  Jaké jsou ve Vašem bydlišti podmínky pro sportovní a pohybové aktivity? 

(dívky) 

Tab. č. 56a Kdo chce sportovat v tělovýchovných zařízeních, měl by si všechny náklady 

uhradit. (chlapci) 

Tab. č. 56b Kdo chce sportovat v tělovýchovných zařízeních, měl by si všechny náklady 

uhradit. (dívky) 

Tab. č. 57a Domníváte se , že by stát měl podporovat výstavbu sportovišť? (chlapci) 

Tab. č. 57b Domníváte se , že by stát měl podporovat výstavbu sportovišť? (dívky) 
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8.2 Seznam grafů 

Graf č. 1 Jsou sport, tělesná výchova a pohybové aktivity významné pro zdravý tělesný a 

duševní vývoj mládeže?  

Graf č. 2 Význam sportu, tělesné výchovy a ostatních pohybových aktivit pro udržení tělesné 

kondice?  

Graf č. 3 Mají sport a pohybové aktivity význam pro navázání společenských vtahů? (chlapci) 

Graf č. 4 Mají sport a pohybové aktivity význam pro navázání společenských vtahů? (dívky) 

Graf č. 5 Vede sport, tělesná výchova a pohybové aktivity ke zvyšování sebevědomí? 

(chlapci) 

Graf č. 6 Může sport, tělesná výchova a pohybové aktivity významně prosadit se a vyniknout? 

(chlapci) 

Graf č. 7 Jsou sport a pohybové aktivity důležité pro současného člověka? (dívky 17až 18 let) 

Graf č. 8 Význam sportu a pohybových aktivit k získání peněz nebo dobré práce? (dívky 15 

až 16 let) 

Graf č. 9 Vede sport, tělesná výchova a pohybové aktivity význam ke zvýšení sebevědomí 

(chlapci 15 až 16 let)? 

Graf č. 10 Je menší účast lidí na aktivním sportování způsobena tím, že nemají dost času? 

(chlapci) 

Graf č. 11 Zúčastnil jste se v posledním roce organizované soutěže? (chlapci) 

Graf č. 12 Zúčastnila jste se v posledním roce organizované soutěže? (dívky) 

Graf č. 13  Srovnání měsíčních frekvencí sportovních a pohybových aktivit u chlapců v letech 

2000 a 2015  celkově 

Graf č. 14  Srovnání měsíčních frekvencí sportovních a pohybových aktivit u dívek v letech 

2000   a 2015 celkově 

Graf č. 15  Jste ochotna pomoci při zřizování tělovýchovného zařízení ve Vašem místě 

bydliště (2000)? (dívky) 
Graf č. 16  Jste ochotna pomoci při zřizování tělovýchovného zařízení ve Vašem místě 

bydliště (2015)? 

Graf č. 17 Myslíte si, že provoz tělovýchovných zařízení by měl hradit stát (obec) s přístupem 

zdarma, zejména pro mládež? 

Graf č. 18 Myslíte si, že veškeré náklady na aktivní sportování má hradit stát? 
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Graf č. 19 Domníváte se, že by stát měl podporovat tělovýchovné a sportovní organizace a 

kluby? 

Graf č. 20 Domníváte se, že by stát měl podporovat přípravu odborníků pro sport a tělesnou 

výchovu? 

Graf č. 21 Má stát podporovat státní reprezentaci ve sportu?  
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kážky i sebe sama                         1   2   3   4   5 
i) zvyšování sebevědomí              1   2   3   4   5 
j) je to možnost jak vyniknout      1   2   3   4   5 
 
 
     5. Za posledních 5 let jste byl (odpovědi na všechny uvedené alternativy): 
 
                           ano       ne 
a) aktivní závodník, hráč   1 2 
b)  trenér, cvičitel   1 2 
c) funkcionář, organizátor       1 2 
d) rekreační sportovec, cvičenec, či     1 2 
       turista 
 
   6.   Pokud  jste v současné době, ale i dříve sportoval (a), cvičil(a), o jaké sporty či jiné pohybové 

aktivity se nejčastěji jednalo? (VYPIŠTE DVA ČÍSELNÉ KÓDY PODLE SEZNAMU SPORTŮ) 
 
a) sporty nebo jiné pohybové aktivity v posledním roce 

…………………………………….....………............................ 
b) sporty nebo jiné pohybové aktivity prováděné 

dříve………………………………………………........................ 
 
7.  Nyní prosím uveďte, jak je to se sportováním ve Vaší rodině. Provozovali nebo provozují nějaký 

sport? 
 
sportuji   dříve sportoval    nesportoval    nevím   
        1                       2                     3             4 
 
otec        1          2        3        4   
matka              1          2        3        4 
 
Další odpověď vyplňte pouze, pokud jste v předchozí otázce zaškrtli možnost 1 nebo 2 
 
     8. Jaké sporty provozovali nebo provozují: (VYPIŠTE KÓD SPORTU PODLE PŘEDLOŽENÉHO 

SEZNAMU - JEN HLAVNÍ) 
 
otec ..............................………….. 

matka…………………………….. 

 
OTÁZKA  PRO  TY, KTEŘÍ UVEDLI, ŽE V SOUČASNÉ DOBĚ SPORTUJÍ 
 
9. Jak často jste se za poslední měsíc věnovali sportu, cvičení či jiným pohybovým aktivitám 

v rozsahu nejméně 20 minut trvání nebo 2 km chůze, běhu. (zakroužkujte) 
 
vůbec       1-5x        6-10x    11-15x    16-20x    21-25x    26 a víc 
   
 1                 2              3             4              5            6        7 
 
10. Nyní otázka týkající se nákladů z rodinného rozpočtu na sportování. Kolik peněz přibližně 

vynakládáte na aktivní sportování, cvičení průměrně za 1 měsíc: 
 
   celkem Kč    …………… 
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11. Jsou tyto náklady pro Vás přijatelné? 
 
1) ano je to bez problémů 
2) je to dost, ale když se chce, vydrží 

se to 
3) je to příliš nákladné a budeme to 

muset omezit 
 
 
12. Uveďte, prosím, v jakém tělovýchovném nebo sportovním zařízení sportujete. Kroužkujte dvě 

možnosti:  
 

(1) velká krytá zařízení např. tělocvičny, bazény, zimní stadióny aj. 
(2) fit centrum, posilovna 
(3) doma v bytě   
(4) veřejná prostranství např. parky, silnice, parkoviště, pěšiny, stezky aj.  
(5) v přírodě 
(6) velká otevřená zařízení např. plovárny, sídlištní hřiště, stadióny, kluziště apod. 

 
 13. Jaké jsou ve Vašem bydlišti (obci, městě) podmínky pro sportování, cvičení a pohybové aktivity. 
Dnešní podmínky považujete za: 
 
1) velmi dobré, je zde možno provozovat prakticky všechno 
2) celkem to ujde, kdo chce najde si příležitost 
3) je zde jen málo možností 
4) prakticky zde nic není 
5) nevím, neuvažoval jsem o tom, nemohu posoudit 
 
14. Za poslední období (zhruba 5 let) ve Vašem bydlišti sportovních zařízení: 
 

1) přibylo 
2) ubylo 
3) je to stejné 
4) nevím 

 
18.  Vybavenost domácnosti sportovním nářadím (vybavením). Uveďte veškeré sportovní 
nářadí, vybavení na lyže, turistiku apod. (zakroužkujte) 
 
1) kanoe, kajak, windsurfing 
2) horské nebo jiné kolo 
3) stůl na stolní tenis 
4) míč na volejbal, fotbal, basketbal aj. 
5) tenis. raketu, soupravu na badminton 
6) činky, posilovací zařízení, rotoped 
7) vybavení pro sjezdové, běžecké lyžování 
8) stan 
9) jiné …………………………………………. 
 
Na závěr identifikace: 
 
21. Kolik je Vám let ?  .................. 
 
22. Jste:     1)  muž      2)   žena                          Děkujeme za vyplnění dotazníku! 
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