
Abstrakt 

Název: Vnímání tělesného schématu u dětí 

Východiska: Vnímání tělesného schématu je důležité pro správné provádění pohybových 

aktivit, nebo v případě nevhodného či zkresleného vnímání ke včasnému 

zachycení potenciálních problémů a poruch. Zároveň je důležitým aspektem 

celkové spokojenosti nejen u dospívajících. Toto téma je velmi důležité 

nejen z hlediska prevence, ale především z důvodu pochopení, jak mladiství 

vnímají sami sebe.  

Cíl:  Cílem práce je zkoumání vztahu vnímání tělesného schématu a spokojenosti 

s vlastním tělem k faktorům pohlaví a pravidelnosti pohybové aktivity u dětí 

staršího školního věku. 

Metodika:  Práce vychází z kvantitativního výzkumu prováděného na souboru 40 dětí 

staršího školního věku. Do výzkumu bylo zapojeno 20 dívek a 20 chlapců 

ve věku 13 až 17 let. Použité byly tyto metody: škála zjevné úzkosti pro děti 

CMAS, pro zjištění postoje ke svému tělu Body Attitude Test (BAT), osobní 

dotazník a pro zjištění tělesného vnímání metoda Body Size Estimation 

(BSE).  

Výsledky:  Výsledky neukázaly statisticky významné odlišnosti vnímání tělesného 

schématu u chlapců a dívek. Rozdíly ve vnímání těla u dospívajících 

s pravidelnou pohybovou aktivitou a bez pravidelného pohybu se také 

významně statisticky neprokázaly. Statisticky významný rozdíl u skupiny 

s pravidelnou PA a bez pravidelné PA a u pohlaví byl pouze u vnímání délky 

paže. Rozdíly u ostatních částí těla nebyly statisticky významné. Statisticky 

významné odchylky se objevily v hodnotách spokojenosti s vlastním tělem 

podle celkového skóre dotazníku BAT mezi pohlavím. Chlapci mají nižší 

skóre, a to ukazuje na lepší vztah k tělu, než mají dívky.  

Závěr: Kvalita vnímání těla ovlivňuje vztah k pohybové aktivitě a tím i vztah 

k tělesné výchově, sportu a pohybu obecně. V této práci chlapci 

s pravidelnou pohybovou aktivitou hodnotili své tělo velmi dobře a vnímali 

své tělo lépe než zbylá část výzkumné skupiny. To potvrzuje souvislost mezi 

pravidelnou pohybovou aktivitou a sebehodnocením. 
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