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Abstrakt

Název práce:

Využití cyklistiky dětmi na základní škole

Cíl práce:

Cílem této práce je porovnat využití jízdního kola mezi vybranými skupinami dětí 

školního věku v závislosti na místu bydliště, věku a pohlaví, a zhodnotit znalosti dětí z oblasti 

profesionální cyklistiky.

Metoda: 

Pro svou práci jsem použila metodu dotazníku. Otázky jsou zaměřeny jednak na 

sportovní aktivity dětí obecně, podrobněji pak na využití jízdního kola dětmi, a na jejich 

povědomí o profesionální cyklistice. Dotazníky byly rozdány na vybraných základních 

školách v Moravskoslezském kraji a do hodnocení bylo zahrnuto celkem 412 vyplněných 

dotazníků.

Výsledky:

Jízda na kole je oblíbenou pohybovou aktivitou dětí. Pravidelné jízdě na kole se více 

věnují děti žijící na vesnici a to ve všech dotazovaných skupinách. Chlapci jezdí na kole 

častěji než dívky. Mladší děti jezdí na kole se svými rodiči, starší děti spíše se svými 

kamarády. Při srovnání míst, kam vyráží děti na kole, nejsou velké rozdíly mezi dětmi 

z vesnice a z města. Děti využívají pro jízdu na kole všechny dostupná místa zhruba stejně 

často. Starší děti mají lepší znalosti z oblasti závodní cyklistiky než děti mladší, celkově však 

jsou znalosti dětí o profesionální cyklistice špatné.

Klíčová slova:

cyklistika, mladší školní věk, starší školní věk, jízdní kolo, dopravní výchova
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Abstract:

Title: 

The usage of a bicycle by pupils

Aim of the work:

The aim of this work is to compare the usage of a bicycle among certain groups of 

children depending on their place of living, age and sex, and to evaluate their knowledge of 

professional cycling.

Method: 

The questionnaire method is used in this work. The questions focus on children´s sport 

activities in general. The usage of the bicycle by children and their knowledge of professional 

cycling is questioned in more details. The questionnaires were distributed to children in 

schools in the Moravian-Silesian region. The evaluation included 412 questionnaires.

Results:

The cycling is children's favourite sport activity. Children living in villages do the 

cycling more often then children living in the city. Boys ride the bicycle more often then girls. 

Young children do the cycling with their parents, older children rather with their friends. To 

compare the places where the children ride a bicycle there are no big differences between the 

children from village and from the city. Children use all the possible places for cycling with 

the similar frequency. Older children have better knowledge of professional cycling then 

younger ones but in the summary the children's knowledge of the professional cycling is poor.

Key words:

cycling, younger pupillage, older pupillage, bicycle, traffic education
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1 Úvod 

Cyklistika patří mezi nejoblíbenější sporty současnosti a v poslední době zaznamenává 

obrovský rozmach u nás i ve světě. Na různých úrovních se jí věnuje velká část naší populace, 

lidé mladí, staří, s různým vzděláním či společenským postavením. Jízda na kole se stává 

módní záležitostí a neodmyslitelně patří k životnímu stylu. Hlavní pozitiva jízdy na kole 

můžeme vidět ve dvou rovinách. Na úrovni jedince je to příznivé působení na zdraví a 

fyzickou kondici, na úrovni celé populace se jedná o pozitivní dopad na životní prostředí.

Jedním z velkých problémů naší doby je nedostatek pohybu, neboli hypokineze. 

Příčiny snížené pohybové aktivity jsou poměrně jasné a notoricky známé. U dospělých je to 

zejména sedavý způsob zaměstnání, děti a mládež tráví půl dne sezením ve školních lavicích a 

svůj volný čas pak často před monitory počítačů a obrazovkami televize. Nedostatečná 

pohybová aktivita pak negativně působí na fyzickou kondici, dochází k ochabování svalstva, 

svalovým disbalancím a v neposlední řadě je hypokineze společně se špatnými stravovacími 

návyky hlavní příčinou nadváhy. Jízda na kole je vhodnou pohybovou aktivitou pro udržení 

optimálního zdraví a kondice a také pro snižování tělesné hmotnosti. Pozitivní vztah 

k pohybu, ke sportu a ke zdravému životnímu stylu je třeba v dětech budovat už odmalička. 

Na formování osobnosti člověka se velkou měrou podílí prostředí, ve kterém vyrůstá. Nejprve 

je to rodina, později mateřská školka, základní škola a různé kroužky, kurzy a oddíly, které 

dítě školního věku navštěvuje. Všechny tyto instituce by měly v dětech budovat kladný 

přístup ke sportu, k pohybu a aktivnímu trávení volného času. 

V dnešní, moderní době si začínáme uvědomovat ekologické problémy způsobené 

mimo jiné také nadměrným zatěžováním ovzduší emisemi z automobilových dopravních 

prostředků. Ve velkých městech přespočet aut způsobuje dopravní kolapsy a paradoxně tak 

místo urychlení přepravy z místa na místo trvá naše cesta mnohdy mnohem déle. I z těchto 

důvodů se využití kola jako dopravního prostředku dostává do popředí zájmu také u nás. 

Příkladem může být kontinuální budování cyklostezek ve velkých městech. Díky výstavbě 

dálkových cyklistických tras spojujících zajímává a významná místa naší země se oblíbeným 

způsobem trávení volných víkendů i rodinných dovolených stává cykloturistika. 

Svou práci jsem pojala jako sondu do života dětí školního věku. Zajímá mne, jaký 

vztah mají děti ke sportu a k pohybu obecně, zvláště pak k cyklistice. Blíže se pak zaměřuji na 

využití jízdního kola těmito dětmi a zjišťuji, jaké povědomí mají děti o profesionální 

cyklistice.
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Cyklistice se závodně věnuji od roku 2002, tedy v době vzniku této práce je to již 6 

let. Díky členství a aktivní práci v cyklistickém oddíle jsem postupně pronikla do 

specifického a příjemného cyklistického prostředí a společnosti podobně zaměřených lidí. 

Poznala jsem, že jízdě na kole se může věnovat opravdu každý, bez rozdílu věku, pohlaví 

nebo společenského postavení. Myslím, že kdo cyklistice jednou propadne, získá koníčka na 

celý život. Ráda bych alespoň malou měrou přispěla k podpoře a propagaci cyklistiky, 

zejména mezi dětmi, a to nejen touto prací, ale i dalším působením jako trenérka. 
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2 Literární rešerše 

2. 1 Cyklistika

Jízda na kole je pohybovou aktivitou vhodnou téměř pro každého. Při jízdě nejsou 

zatěžovány kolenní a kyčelní klouby, jako je to mu například při běhu. Pokud zvolíme 

optimální tempo jízdy, dochází k rozvoji dýchacího a cévního systému a zvyšovaní celkové 

fyzické kondice. Jízdě na kole se mohou učit již velmi malé děti, od věku 2 let (Šafránek 

2000). Již v tomto okamžiku jsou pokládány základy budoucího vztahu dítěte k jízdnímu kolu 

a to jak pozitivní, tak negativní. Velkou úlohu v tomto procesu od počátku hrají rodiče, 

později pak i pedagogové. Pokud dokáží v dítěti vzbudit kladný vztah k jízdě na kole a ke 

sportu vůbec, mohou tak pomoci pozitivním směrem utvářet jeho pozdější návyky a styl 

života (Dovalil et al. 2002).  

Z finančního hlediska patří cyklistika mezi méně náročné sporty, přičemž záleží, na 

jaké úrovni se jí chceme věnovat. Větší investice je nutná jen na začátku, při koupi kola a 

doplňků. 

Pod pojem cyklistika můžeme zahrnout pohybové aktivity, jejichž společným prvkem 

je využívání jízdního kola. Lze tak rozlišit mezi cyklistikou závodní, cykloturistikou a 

využitím kola jako dopravního prostředku.

2. 1. 1 Závodní cyklistika

Cyklistiku v její závodní podobě můžeme rozdělit na řadu specifických odvětví. 

Nejznámější jsou klasické disciplíny jako silniční cyklistika, jízda na horských kolech, 

cyklokros, sálová cyklistika, krasojízda a cyklistika dráhová. V poslední době vzniká velké 

množství nových disciplín, které přitahují zejména mladé jezdce. Jedná se například o sjezd 

na horských kolech, freeride BMX, bikros, flatland, dirt jump, four cross a další (Sidwells 

2004). Jízda na kole se také objevuje v rámci jiných sportů, jako je triatlon, duatlon či 

nejrůznější extrémní závody o více rozmanitých sportovních disciplínách.

Pro závodní cyklistiku na profesionální úrovni je charakteristická úzká specializace na 

jednu disciplínu, systematický trénink, snaha o dosažení maximální výkonnosti a účast na 

závodech. Řada cyklistů se věnuje cyklistice na výkonnostní úrovni, kdy na rozdíl od 

profesionálů není cyklistika jejich zaměstnáním, věnují se jí jen ve volném čase. Přesto však 

systematicky trénují a účastní se veřejných závodů (Martínek et Soulek 2000).
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2. 1. 2 Cykloturistika

Cykloturistika je ve své podstatě odnož turistiky provozovaná na kole. Spolu s 

rozvojem horských a trekingových kol a výstavbou cyklistických stezek a cyklotras se 

cykloturistika stává oblíbenou volnočasovou aktivitou, náplní víkendů i několikadenních 

dovolených. Výlety na kolech je možné podnikat i s malými dětmi, pokud se jim přizpůsobí 

délka trasy a tempo jízdy. Další možností je využití dětských cyklistických sedaček, 

přívěsných vozíků a závěsů pro dětská kola (Lišková 2005). 

Hlavním posláním cykloturistiky je poznávání okolní krajiny. V porovnání s pěší 

turistikou umožňuje jízda na kole překonávat delší vzdálenosti a navštívit větší množství 

zajímavostí. Oproti jízdě autem však cyklista stále zůstává v úzkém kontaktu s krajinou, ve 

které se pohybuje, má možnost si podrobněji prohlédnout a vychutnat okolí, kterým projíždí.

2. 1. 3 Kolo jako dopravní prostředek

Využití jízdního kola jako dopravního prostředku je výhodné zejména na kratší 

vzdálenosti (do 5 km), kdy v městském provozu může být pohyb na kole díky častým zácpám 

a uzavírkám dokonce rychlejší, než jízda autem nebo prostředkem městské hromadné 

dopravy. Jelikož pro pohon kola využíváme své vlastní síly, je takovýto způsob dopravy 

ekologický a nic nás nestojí. Ve využití jízdního kola jako dopravního prostředku ve městech 

je velký potenciál, jak můžeme vidět na příkladu některých evropských měst, ve kterých na 

první pohled cyklistická doprava dominuje nad ostatními způsoby dopravy (Dekoster et 

Schoellaeert 2002).
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Obr. 1: Cyklistická doprava v Kodani.

2. 1. 4 Bezpečnost pohybu cyklistů na veřejných komunikacích

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění 

pozdějších změn a doplnění smí dítě mladší 10 let jet na jízdním kole na silnici, místní 

komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jen pod dohledem osoby starší 15 let; to 

neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně. Dále tento zákon 

ukládá cyklistům mladším 18 let povinnost za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu 

podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 56/2001Sb.) a mít ji nasazenou a řádně 

připevněnou na hlavě (Zákon č. 361/2000 Sb.). Výsledky odborných studií prokázaly, že 

cyklisté, kteří nosí přilbu, podstupují 19x menší riziko úmrtí než ti, kteří ji nepoužívají. Děti 

by měly být k nošení přilby vedeny zejména příkladem rodičů a ostatních dospělých. 

V roce 2007 se stalo na našich silnicích 365472 dopravních nehod. Cyklisté byli 

zraněni nebo usmrceni_ při 4151 nehodách, což představuje 1,1% všech nehod 

(aplikace.mvcr.cz/archiv2008/statistiky/nehody.html). Z pohledu dlouhodobého trendu 

dochází k poklesu nehodovosti cyklistů, přičemž počet cyklistů na silnicích stoupá. Faktorů, 

které pozitivně ovlivňují cyklistickou dopravu a podílejí se na snižování dopravních nehod 

cyklistů je více. Infrastruktura cyklostezek ve větších městech i mimo ně se zlepšuje. Zvyšuje 
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se zdatnost cyklistů při pohybu v městském provozu a ohleduplnost ostatních účastníků 

provozu (zejména řidičů motorových vozidel). Cyklisté častěji používají ochranné pomůcky

(doprava.praha-mesto.cz) 

2. 1. 5 Podmínky pro jízdu na kole ve městě a na vesnici

Městské a venkovské prostředí nabízí dětem odlišné životní podmínky, což se 

projevuje i ve výběru zájmových činností, ve vztahu k pohybovým aktivitám, tedy i k jízdě 

na kole. Na vesnici mohou děti pro svůj pohyb poměrně bezpečně využívat vedlejší ulice, 

neboť automobilový provoz je zde minimální. Navíc je to na vesnici blízko do přírody, 

do lesa, k rybníkům, či na jiné oblíbené místo. Z centra velkého města se do přírody dostává 

obtížně, často je třeba použít nějaký jiný dopravní prostředek než jízdní kolo, a cesta pak trvá 

déle. Ve městě mohou děti spíše využívat cyklostezky, prostorů v uličkách sídliště nebo 

parky, které však slouží řadě dalších uživatelů, jako jsou majitelé psů, bruslaři, chodci. 

Poměrně rozkvétajícím fenoménem jsou skateparky, které mohou využívat jezdci na 

skateboardech i kolech. 

2. 2 Charakteristika dětí mladšího a staršího školního věku

Období povinné školní docházky je jedním z nejdůležitějších v životě dítěte. Během 

této doby projde dítě řadou fyzických, psychických i sociálních změn, které ovlivní další 

vývoj jeho osobnosti. Toto období můžeme rozdělit na mladší a starší školní věk.

2. 2. 1 Mladší školní věk

Mladší školní věk začíná nástupem do školy a je vymezen zhruba 7. – 11. rokem. 

Zahájení pravidelné školní docházky je pro dítě důležitým mezníkem v jeho životě. Dítě je 

postaveno do role žáka, nemůže si už jen hrát, ale musí se naučit plnit zadané úkoly, 

dodržovat určitý řád a zvyknout si na pravidelný denní režim. Ve škole, ale i v jiných 

zájmových kroužcích si děti začínají utvářet nové vztahy se spolužáky a s kamarády. Dospělí 

jsou pro děti velkou autoritou a jejich názory děti snadno přebírají. Velkým vzorem jsou pro 

děti rodiče a nově také učitelé, vedoucí, trenéři (Vágnerová 2002).

Školáci se v tomto věku rádi seznamují s nepoznaným a objevují nové věci. Pohyb je 

pro děti zcela přirozený, působí jim radost, a není nutné je k němu nutit. Z hlediska 

motorického vývoje je mladší školní věk vhodné období pro rozvoj pohyblivosti a 
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koordinačních a rychlostních schopností. Naopak není v tomto věku vhodné zatěžovat děti 

vytrvalostními a silovými pohybovými aktivitami (Dovalil et al. 2002). 

2. 2. 2 Starší školní věk

Pro starší školní věk (12 – 15 let) jsou typické nerovnoměrné biologické změny 

způsobené pubertou. V krátkém období dochází k zásadním změnám v hmotnosti a výšce těla. 

Pod vlivem hormonálních změn se začínají objevovat sekundární pohlavní znaky. Veškeré 

změny mají velmi individuální průběh, přičemž rozdíly se srovnávají až na konci období 

staršího školního věku, někdy i později. 

Dospívající bývají více podráždění, náladoví a emočně labilnější. Zvýšenou pozornost 

věnují svému zevnějšku. Jejich vztahy s rodiči se začínají uvolňovat, usilují o samostatnost, 

vlastní názor. Zesiluje se vliv vrstevníků, vznikají silnější přátelství a utvářejí se vztahy 

k opačnému pohlaví.

Zhruba do 13 let je vhodné období pro osvojování nových pohybových dovedností, 

rozvoj obratnosti a techniky. Později pak mohou být děti vystaveny déletrvajícímu 

vytrvalostnímu zatížení nízké intenzity (Dovalil et al. 2002).

2. 3 Volnočasové aktivity dětí

Pro školáka je volný čas veškerá doba mimo vyučování, ve které může provozovat 

řadu různých činností a aktivit. Vzhledem ke svému věku nemají děti dostatek zkušeností a 

potřebují někoho, kdo je bude ze začátku ve výběru těchto aktivit vést správným směrem. 

Přitom je důležité, aby toto vedení bylo nenásilné, nabízené činnosti pestré a účast na nich 

dobrovolná (Pávková et al. 2002).

Na děti při výběru volnočasových aktivit nejvíce působí jejich rodina a škola. Rodiče 

si většinou uvědomují, že by jejich děti měly mít pro svůj volný čas nějakou náplň. Méně se 

však již zamýšlejí nad tím, že aktivity provozované ve volném čase neslouží jen k jeho 

vyplnění, ale měly by se také podílet na formování osobnosti dítěte. Volnočasové aktivity jsou 

většinou vybírány podle toho, jak zapadají do rodinného harmonogramu a rozpočtu a ne podle 

toho, co dítě opravdu zajímá, v čem by mohlo vyniknout, pro co má vrozené dispozice.

Na výchově dítěte a utváření jeho osobnosti se podílí také škola. Ve škole děti 

získávají znalosti, částečně také dovednosti. Sociální a pohybové dovednosti, které jsou pro 

život často důležitější, než kvanta údajů, bývají ve škole rozvíjeny nedostatečně. Tuto 

skutečnost může zlepšit nabídka mimoškolních aktivit, nepovinných předmětů, sportovních a 

jiných kroužků (Charvát 2002).
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S postupujícím věkem jsou děti stále více ovlivňovány spolužáky a kamarády. Zde je 

nebezpečí, že si dítě vybere pro trávení volného času nesprávnou partu, která inklinuje 

k záškoláctví, krádežím, drogám a nicnedělání. Aby děti nebyly přitahovány těmito 

nesprávnými skupinami, měla by jim dnešní společnost nabídnout možnosti kvalitního 

využívání volného času a širokou paletu nejrůznějších aktivit. Velký prostor by měl být 

věnován aktivitám pohybovým, tedy různým sportovním klubům, oddílům, pořádání 

sportovních akcí a soutěží. V dnešní době volnočasovým pohybovým aktivitám úspěšně 

konkurují televize, počítače, internet. Není možné děti od těchto médií zcela izolovat, je však 

třeba jejich volný čas rovnoměrně vyplnit různými činnostmi.

2. 3. 1 Pohybové aktivity 

Pohyb je jednou ze základních biologických potřeb, kterou je nutné u dětí záměrně a 

systematicky pěstovat a posilovat. Pohybová aktivita je pro děti důležitá z několika hledisek. 

Přiměřená pohybová aktivita zajišťuje optimální růst a vývoj nervového systému, má příznivý 

vliv na krevní oběh, snižuje riziko srdečně cévních onemocnění, pozitivně podporuje vývoj 

pohybového ústrojí a to zejména tím, že působí na zvyšování svalové hmoty a její výkonnost, 

posiluje kostru a šlachy, zabraňuje vadnému držení těla.

Pohyb pomáhá udržovat si také psychickou zdatnost a vytrvalost a rozvíjet pozitivní 

psychické vlastnosti (houževnatost, soustředěnost, odvaha, vůle). Navíc je pohyb vhodný 

prostředek pro snížení stresu a navození pohody, klidu a uspokojení. Jelikož je pohybová 

aktivita provozována v určitém sociálním prostředí, působí také na sociální vlastnosti a 

chování. Děti se učí ohleduplnosti, spolupráci, toleranci a zodpovědnosti, získávají nové 

kamarády. Jelikož mají šance být uznáváni a obdivováni, zvyšují tak vlastní sebedůvěru a 

sebeúctu (Charvát 2002).  

2. 3. 2 Sportovní aktivity 

Dítě by mělo provozovat různé druhy sportů tak, aby docházelo k harmonickému 

rozvoji jeho fyzických dispozic. Malé děti nemají přehled o tom, co je baví a co ne. Nabídka 

činnosti pro ně by proto měla pestrá. Děti tak zjistí, co vůbec mohou ve volném čase dělat, co 

je baví a v čem by mohly vyniknout. Sportovní činnosti dětí většinou závisí na organizačních 

dovednostech, finančních možnostech a obětavosti rodičů. 

Chlapci se liší v přístupu ke sportovním činnostem od děvčat. Rádi testují své tělo 

fyzickou námahou, jsou sebejistější a často až přeceňují své síly. Děvčata se do sportování 
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zapojují méně, a navíc sport opouštějí ve větší míře než chlapci. Také motivy, které vedou 

chlapce a dívky ke sportu jsou odlišné. Chlapci touží po vzrušení, dobrodružství a kolektivu, 

děvčata sportují zejména pro zdraví a hezkou postavu (Slepičková 2002).

Výzkum, který provedl Král (2007) prokázal, že aktivnímu sportu se častěji věnují 

děti, jejichž rodiče také sportují. Nesportující rodiče většinou volí pohodlnější způsob jak 

dítěti zajistit pohybovou aktivitu. Přihlásí svého potomka do některého ze sportovních klubů 

nebo oddílů. Výběr sportovní organizace přitom závisí na její vzdálenosti od místa bydliště. 

Pokud dítě nemá pro daný sport dostatečné fyzické dispozice a talent a ve sportu se mu 

nedaří, může ho to odradit od dalšího sportování. Rodiče pak většinou neumožní dítěti 

využívat volný čas ve sportovní organizaci s jiným zaměřením. Přitom je vhodné, aby rodiče 

umožnili dítěti seznámit se s více různými sporty, takže pak můžeme případně rozpoznat jeho 

nadání pro některý sport (Čechovská et Pokorná 2006).

2. 4 Cyklistika ve školní výuce

Ve škole by se děti měly učit nejen teoretickým znalostem z různých oborů, ale měly 

by také získat základní pohybové dovednosti a povědomí o různých sportovních aktivitách, 

tedy i o jízdě na kole. Cyklistika je zařazena do školní výuky v rámci dopravní výchovy. Dále 

se školy mohou účastnit dopravní soutěže mladých cyklistů, mohou pořádat pro své děti 

cyklistické závody a organizovat výlety na kole do blízkého okolí.

2. 4. 1 Dopravní výchova

Učivo pro žáky základní školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu, který se 

dopravní výchově věnuje jen okrajově. Na druhé straně však poskytuje relativně široký 

prostor pro začlenění prvků dopravní výchovy do všech předmětů (Heinrichová 2005).

Dopravní výchova má být zařazena do jednotlivých učebních předmětů (např. 

prvouka, výchova ke zdraví, rodinná výchova, tělesná výchova) v různých ročnících tak, aby 

žáci zvládli základní pravidla pro chodce nejpozději do třetí třídy. Samostatná jízda na kole je 

ze zákona povolena dětem starším 10 let. Tohoto věku většina žáků dosahuje ve 4. třídě 

základní školy. Proto se ve v tomto ročníku děti učí teoretickým znalostem pro bezpečný 

pohyb na jízdním kole a také absolvují praktickou cyklistickou výuku, ideálně na dětském 

dopravním hřišti. Výuka je zakončena přezkoušením a při splnění norem získává žák ,,Průkaz 

cyklisty“ (Vegricht, 2006). 
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Další výuka dopravní výchovy pro žáky druhého stupně již není v Rámcovém 

vzdělávacím programu definována a záleží tedy na každé škole, zda svým žákům nabídne 

možnost prohloubit jejich znalosti z oblasti dopravní výchovy v době mimo vyučování ve 

speciálních kroužcích nebo kursech. Jejich náplní může být jednak seznámení s pravidly 

silničního provozu, s odstraněním základních poruch na jízdním kole a také pořádání cyklo 

výletů do blízkého okolí.

V minulém období měla dopravní výchova systematičtější podobu. Kromě výuky 

v mateřských školách a na prvních stupních základních škol byla zajištěna také povinná výuka 

dopravní výchovy žáků druhého stupně základní školy. Vzhledem k situaci na našich silnicích 

a nepříznivé statistice dopravních nehod je absence rozsáhlejší dopravní výchovy na základní 

škole nevyhovující (ibesip.cz/Dopravni-vychova).

2. 4. 2 Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dopravní soutěž mladých cyklistů je organizována každoročně a je určena dětem 

starším 10 let, tedy žákům 4. – 8. ročníků základních škol a odpovídajícím ročníkům jiných 

škol. Soutěž se skládá z několika částí (test teoretických znalostí pravidel silničního provozu, 

praktická jízda podle pravidel silničního provozu, praktické zvládnutí techniky jízdy na kole, 

praktické nebo teoretické zvládnutí zásad první pomoci). Základní kola soutěže probíhají na 

jednotlivých školách, nejlepší školní družstva postupují do oblastních kol, vítězové dále pak 

postupují do krajských kol a ti úplně nejlepší do celostátního finále.

Při přípravě na soutěž se děti učí správnému a bezpečnému chování v silničním 

provozu, prohlubují své znalosti pravidel silničního provozu pro cyklisty, zdokonalují 

techniku jízdy na kole. Jelikož povinná dopravní výchova v osnovách pro druhý stupeň 

základních škola chybí, závisí příprava na tyto soutěže na obětavosti pedagogů a možnostech 

jednotlivých škol. Žáci se pak na dopravní soutěž mohou připravovat v rámci volitelného 

předmětu, dopravního kroužku nebo jen individuálně. 

Cílem programu je přispívat ke snižování dopravní nehodovosti, podněcovat a 

zvyšovat zájem žáků o bezpečnou dopravu a o dopravní výchovu.

2. 4. 3 Dětská dopravní hřiště

Dopravní hřiště simulují skutečné pozemní komunikace, tedy sítě ulic, silnic a 

chodníků. Jsou vybavena dopravními značkami a zařízeními, jako jsou například světelné 
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semafory. Hřiště jsou využívány zejména školou k organizované dopravní výchově, některá 

dopravní hřiště jsou přístupná i veřejnosti.

V současné době u nás funguje celkem 155 dopravních hřišť, která jsou pod správou 

základních nebo mateřských škol, autoškol, domů dětí a mládeže, středisek volného času, 

automotoklubu, obcí, státní i městské policie nebo jiných subjektů (www.ibesip.cz).

Obr. 2: Dětské dopravní hřiště (převzato z http://www.dlouhonovice.cz/obrazky/hristeA.jpg).

2. 4. 5 Sportovní třídy

Základní školy s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy, které jsou zařazené do 

projektu „Intenzifikace činnosti sportovních tříd“ se věnují intenzivnější sportovní přípravě 

dětí. Sportovní třída může být založena na základní škole s dobrými prostorovými 

podmínkami a s kvalitním personálním obsazením pedagogického sboru. Výuka v nich 

probíhá podle učebního plánu programu Základní škola pro třídy s rozšířenou výukou TV 

s dotací 5 hodin tělesné výchovy týdně v 6.- 9. ročníku. 

Posláním sportovních tříd je rozvoj sportovního nadání žáků v příslušném druhu 

sportu na základě všestranné přípravy, jejich příprava pro přechod do Sportovních center 

mládeže, Sportovních gymnázií a do výkonnostního sportu v dorosteneckých a juniorských 

kategoriích. Významným atributem jejich činnosti je získání pozitivního vztahu pro aktivní 

pohybovou a sportovní činnost. 
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K 28. březnu 2008 bylo registrováno celkem 254 ZŠ s kmenovým sportem a 48 ZŠ, 

kde je vybraný sport jen doplňkovým sportem. Dohromady je tedy do programu zařazeno 302 

základních škol. Celkem 24 sportů je definováno jako kmenových nebo doplňkových.

Cyklistika je jako kmenový sport zařazena do programu sportovních tříd poze na jedné 

základní škole (ZŠ Hostýnská, Praha 10) a jako sport doplňkový na ZŠ v Trutnově. Cílená 

sportovní příprava talentovaných dětí dále pokračuje na sportovních gymnáziích. Z celkem 

15-ti sportovních gymnázií v ČR mají 4 jako kmenový sport cyklistiku (v Pardubicích, 

Vimperku, Vrbně pod Pradědem a Jablonci nad Nisou) (www.msmt.cz/sport/seznam-

sportovnich-trid-2008).

2. 5 Cyklistika a média

Popularitou jednotlivých sportů a jejich prezentací v denním tisku a v televizi se 

zabýval výzkum, který V letech 1999 – 2003 provedlo oddělení sportovního managementu 

FTVS UK v Praze. Ve vybraných denících (MF Dnes a Deník Sport) byla provedena analýza 

článků a sledován zájem deníků o jednotlivé sporty. Na základě výsledků tohoto šetření byly 

sporty rozděleny do 4 skupin. V první skupině byly sporty, které zaujímají nad 10% celkové 

plochy deníků. Jednalo se o hokej a fotbal. Ve druhé skupině byly sporty, jimž deníky věnují 

1 – 10% svého prostoru. Do této skupiny patří také cyklistika.

Za účelem zjištění, kolik času a prostoru věnují televizní stanice jednotlivým sportům, 

byla provedena analýza stopáže v pravidelných sportovních relacích (součást televizních 

novin) na stanicích ČT1, Nova a Prima. Podle tohoto šetření mohou být sporty rozděleny do 3 

skupin. V první skupině jsou sporty, kterým televizní stanice věnují 20 a více procent svého 

vysílacího času, a jedná se o fotbal a hokej. Do druhé skupiny spadají sporty, které mají 1-

10% podíl na sportovním vysílání, a patří zde cyklistika a dalších 10 sportů. Ve třetí skupině 

jsou sporty, kterým televizní stanice věnují méně než 0,99% vysílacího času. Rozdělení 

vysílacího času mezi jednotlivé sporty není stejné během celého roku, ale je ovlivněno ročním 

obdobím a významnými událostmi v konkrétních sportech (Čáslavová et al., 2003).
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3 Cíle práce

Ve své práci jsem se zaměřila na vybrané skupiny dětí školního věku, u nichž mě 

zajímá jejich zájem o cyklistiku a povědomí o ní. Vybrala jsem si děti mladšího (3. tř., 

8 - 9 let) a staršího (8. tř., 13 – 14 let) školního věku žijící na vesnici nebo ve městě. Cílem 

práce je porovnat využití jízdního kola jednotlivými skupinami dětí v závislosti na věku, 

pohlaví a zejména pak na místu bydliště. Záměrně jsem se soustředila na děti žijící ve městě a 

na vesnici. Předpokládala jsem totiž, že děti žijící na vesnici mají větší možnosti jezdit 

bezpečně na kole, a proto se této aktivitě věnují častěji, než děti ve městech. Ve větších 

městech s hustým silničním provozem a jen omezenými možnostmi bezpečného pohybu na 

kole se děti budou zaměřovat na jiné sporty a aktivity. S ohledem na věk dětí je cílem práce 

zjistit, zda u starších školáků dochází k nějakému posunu v preferencích, názorech a 

zkušenostech ve vztahu k cyklistice oproti dětem mladším, a pokud ano, tak k jakému. Dalším 

cílem mé práce bylo zhodnotit povědomí dětí o cyklistice a to prostřednictvím dotazů na 

jejich znalosti slavných cyklistických závodů a závodníků. Tyto informace mohou děti 

získávat jednak ve škole, ale především pak z médií.

3. 1 Hypotézy

Na základě cílů práce jsem vytvořila pracovní hypotézy, které budou podle výsledků 

průzkumu potvrzeny nebo vyvráceny.

H1: Pravidelné jízdě na kole se věnuje více dětí na vesnici než ve městě.

H2: Vlastním kolem disponuje výrazně více dětí na vesnici než ve městě.

H3: Chlapci jezdí na kole častěji než dívky.

H4: Mladší děti jezdí na kole se svými rodiči, starší děti spíše se svými kamarády.

H5: Starší děti mají lepší znalosti z oblasti závodní cyklistiky než děti mladší.
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4 Metodologie

Výzkum jsem založila na dotazníkovém šetření mezi dětmi mladšího (3. třída) a staršího 

(8. třída) školního věku. První skupina otázek zjišťuje, jakým sportům vůbec se děti věnují, ať 

již aktivně či pasivně. Další otázky jsou pak zaměřeny na cyklistiku. Zjišťuji jak často, kde a 

s kým děti jezdí na kole a porovnávám v těchto směrech děti žijící ve městě a na vesnici. 

Několik dalších otázek zjišťuje povědomí a znalosti dětí o slavných cyklistických závodech a 

závodnících. Skutečná podoba dotazníku je uvedena v příloze.

4.1 Výzkumný soubor

Dotazníky byly rozdány dětem 3. a 8. tříd v několika základních školách 

v Moravskoslezském kraji, se svolením vedení těchto škol a za laskavé asistence učitelů. 

Školy jsem vybírala tak, aby bylo pokryto spektrum dětí žijících ve velkém městě, pokud 

možno v centru města, a dětí bydlících na vesnici. Konkrétně se jednalo o tři ostravské 

základní školy (ZŠ Waldorfská, ZŠ A. Kučery Ostrava - Hrabůvka, ZŠ Ostrčilova) a čtyři 

vesnické základní školy (ZŠ Dolní Benešov, ZŠ Mokré Lazce, ZŠ Štítina a ZŠ Velká Polom). 

Dotazníky vyplnilo a odevzdalo celkem 416 dětí. 4 dotazníky byly nedostatečně vyplněny, 

proto jsem je vyloučila z dalšího zpracování. Přehled vyplněných dotazníků v jednotlivých 

ročnících ukazuje tabulka 1. 

kluci - 8.tř. holky - 8. tř. kluci - 3. tř. holky - 3. tř. celkem

město 55 50 37 43 185

vesnice 56 71 49 51 227

celkem 111 121 86 94 412

Tabulka 1: Počet vyplněných dotazníků ve 3. a 8. třídách základních škol ve městě a na vesnici

4. 2 Metody získávání dat

Pro svou práci jsem použila metodu dotazníku. Otázky jsem volila s ohledem na 

věkové skupiny tázaných osob tak, aby pro ně byly dostatečně jasné a srozumitelné. Dotazník 

obsahuje celkem 19 otázek, přičemž první, neočíslovaná otázka zjišťuje pohlaví dítěte. 
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Možnosti odpovědí jsou buď zcela uzavřené s výběrem z několika možností, nebo jen ze dvou 

možností (ano – ne) a dále polootevřené, kdy je mezi nabízenými odpověďmi také prostor pro 

vlastí vyjádření dotazované osoby. Poslední otázkou zjišťuji, zda dotazované dítě bydlí ve 

městě nebo na vesnici a slouží k utřídění dotazníků. Není tedy zahrnuta do výsledků.

4.3 Organizace výzkumu

Výzkum probíhal na vybraných školách v období květen – červen 2008. Dotazníky 

jsem osobně zanesla na základní školy po předchozí elektronické nebo telefonické 

komunikaci se zástupci jednotlivých škol. Všechny učitele jsem seznámila s cílem své 

bakalářské práce a konzultovala s nimi jednotlivé otázky v dotazníku. Dětem byly dotazníky 

rozdány učiteli vždy na začátku některé vyučovací hodiny. Mladším dětem (3. třídy) učitelé 

otázky předčítali a vyplňovali je postupně. Vyplněné dotazníky jsem si pak na každé základní 

škole vyzvedla.

4.4 Analýza dat

Všechny odpovědi uvedené v dotaznících jsem převedla do programu Microsoft Excel 

2007. V tomto programu jsem také prováděla další výpočty a zpracování dat. U každé otázky 

jsem vypočítala, kolikrát se jednotlivé možnosti odpovědi vyskytují u daných skupin dětí. 

Aby bylo možné výsledky mezi jednotlivými skupinami porovnávat, převedla jsem absolutní 

hodnoty na hodnoty relativní, tedy na procenta (absolutní hodnotu sledované proměnné jsem 

vydělila celkovým počtem všech odpovědí a vynásobila stem).
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5 Výsledky 

Získané výsledky prezentuji ve formě grafů a tabulek, které jsem se snažila pro lepší 

přehlednost barevně sjednotit. Zpracované odpovědi na jednotlivé otázky jsou tematicky

rozděleny do několika podkapitol, ve kterých podrobně rozebírám zjištěné hodnoty a

porovnám jednotlivé skupiny dětí mezi sebou.

5. 1 Oblíbenost školní tělesné výchovy

Hodnocení odpovědí na otázku číslo 1: Jakou známku dáš tělocviku ve škole?

První otázka má sloužit k zaujmutí pozornosti žáka. Dává mu možnost postavit se do role 

učitele a ohodnotit známkou výuku tělesné výchovy.

Graf 2: Celkové hodnocení hodin školní tělesné výchovy žáky 3. a 8. tříd.

Nejlépe hodnotí tělocvik děti 3. třídy. 84% děvčat a 74,4% chlapců ohodnotilo školní tělesnou 

výchovu nejlepší známkou. Žáci 8. tříd hodnotili hodiny TV podstatně hůře. Jedničku dostal 

tělocvik od 46% chlapců a dokonce jen od 27% dívek. 

5. 2 Sporty oblíbené dětmi 3. a 8. tříd

V této podkapitole hodnotím oblíbenost jednotlivých sportů a to z několika hledisek. 

Jednak podle toho, kterým sportům se děti pravidelně věnují ve svém volném čase a které 
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provozují v rámci některé sportovní organizace, dále pak zajímá, které sporty děti přitahují 

k televizním obrazovkám. 

5. 2. 1 Pravidelně provozované sportovní aktivity 

Hodnocení odpovědí na otázku číslo 2:

Děláš pravidelně (minimálně 2x za týden) nějaký sport?

Při kladné odpovědi uváděly děti také, který konkrétní sport pravidelně provozují.

Graf 3: Pořadí oblíbenosti sportovních aktivit u chlapců 8. tříd žijících ve městě. 

Z grafu vyplývá, že nejvíce chlapců této skupiny se věnuje fotbalu (27,3%), na druhém místě 

je florbal (20,5%) a na třetím karate (11,4%). Cyklistice se pravidelně věnuje jen 4,5%

chlapců.

Graf 4: Pořadí oblíbenosti sportovních aktivit u chlapců 8. tříd žijících na vesnici. 
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I u této skupiny chlapců je nejoblíbenější fotbal (38,9%), na druhém místě je však cyklistika 

s 14,8% což je o 10% více, než u chlapců žijících ve městě. Třetím nejoblíbenějším sportem

je tenis, kterému se pravidelně věnuje 11,1% chlapců.

Graf 5: Pořadí oblíbenosti sportovních aktivit u dívek 8. tříd žijících ve městě. 

Dívky této skupiny se nejvíce věnují volejbalu (13,2%), kolečkovým bruslím, florbalu a 

tenisu (shodně 10,5%). Cyklistika následuje hned za těmito sporty se 7,9%.

Graf 6: Pořadí oblíbenosti sportovních aktivit u dívek 8. tříd žijících na vesnici.

Dívky této skupiny se nejvíce věnují jízdě na kole (23,1% dívek), což je o 15% více než u 

dívek z města. Na dalších místech se umístil tanec (15,4%) a jízda na kolečkových bruslích 

(12,8%).
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Graf 7: Pořadí oblíbenosti sportovních aktivit u chlapců 3. tříd žijících ve městě.

Chlapci této skupiny se věnují celé škále různých sportů. Mezi nejoblíbenější patří judo 

(15,4%), basketbal a fotbal (shodně 11,5%). Cyklistice se pravidelně věnuje jen 3,8% 

chlapců. 

Graf 8: Pořadí oblíbenosti sportovních aktivit u chlapců 3. tříd žijících na vesnici.

39,6% chlapců 3. tříd žijících na vesnici se pravidelně věnuje fotbalu. Na druhém místě je 

jízda na kole, které se pravidelně věnuje 16,7% chlapců. Na třetím místě pak kung-fu 

s 10,4%. Umístění tohoto poměrně netradičního sprotu na předních místech je zřejmě 

způsobené tím, že se v některé z vesnic nachází oddíl kung-fu, který navštěvuje řada chlapců. 

Při porovnání tohoto grafu s předchozím je nápadná rozmanitost sportů, kterým se věnují 

chlapci ve městě, oproti poněkud omezenému počtu sportů provozovaných chlapci z vesnice.
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Graf 9: Pořadí oblíbenosti sportovních aktivit u dívek 3. tříd žijících ve městě.

Nejoblíbenějším sportem je u dívek tanec, kterému se věnuje 34,8% dotazovaných, dále pak 

gymnastika (13%), jízda na kolečkových bruslích, běh a basketbal (shodně 8,7%). Jízdě na 

kole se pravidelně věnuje jen 4,3% děvčat.

Graf 10: Pořadí oblíbenosti sportovních aktivit u dívek 3. tříd žijících na vesnici.

U této skupiny dívek se na prvním místě umístila cyklistika zároveň s jízdou na kolečkových 

bruslích (21,8% dívek). Třetí v pořadí je aerobic, kterému se věnuje 12,7% dívek.
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Graf 11: Srovnání oblíbenosti jízdy na kole u dětí žijících ve městě a na vesnici. 

Z tohoto grafu je jasně patrné, že pravidelné jízdě na kole se více věnují děti žijící na vesnici,

a to ve všech dotazovaných skupinách. Nejčastěji jezdí na kole osmačky žijící na vesnici 

(23,1% dívek), nejméně často pak třeťáci žijící ve městě (3,8% chlapců). 

5. 2. 2 Organizované sportovní aktivity 

Hodnocení odpovědí na otázku č. 3:

Jsi členem nějakého sportovního klubu nebo oddílu?

Graf 12: Členství chlapců 8. tříd žijících ve městě a na vesnici ve sportovních klubech.

Mezi chlapci 8. tříd žijících na vesnici jako nejvyhledávanjší organizovaný sport dominuje 

fotbal. Chlapci z vesnice jsou členy fotbalového klubu daleko častěji, než chlapci z města 

(64,3% oproti 19%), u nichž se tento sport umístil až na druhém místě. Na prvním místě se u 
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chlapců žijícíh ve městě umístil florbal s 19%, na třetím místě pak shodně házená, sebeobrana 

a thajbox (vše 9,5%). U chlapců z vesnice je kromě fotbalu nejvíce oblíben tenis (14,3%) a 

basketbal (7,1%). 

Graf 13: Členství dívek 8. tříd žijících ve městě a na vesnici ve sportovních klubech.

Mez dívkami 8. tříd žijících ve městě je 27,3% členek florbalového klubu a 18,2% členek 

tenisového klubu. Dále se dívky věnují aerobicu, basketbalu, gymnastice, házené, jezdectví a 

judu (shodně 9%). 35,3% dívek z vesnice se věnuje tanci, 17,6% volejbalu, 11,8% tenisu a 

stejné procento dívek házené.

Graf 14: Členství chlapců 3. tříd žijících ve městě a na vesnici ve sportovních klubech.



31

Stejně jako chlapci 8. tříd, tak i chlapci 3. tříd žijící na vesnici jsou nejčastěji členy 

fotbalového klubu (47,6%). Druhým nejnavštěvovanějším je oddíl kung-fu (23,8%), třetím 

pak turistický oddíl (9,5%). 30,8% chlapců 3. tříd žijících ve městě se závodně věnuje judu.

Shodně 15,4% chlapců je členem basketbalového, fotbalového nebo turistického klubu.  

Graf 15: Členství dívek 3. tříd žijících ve městě a na vesnici ve sportovních klubech.

Mezi dívkami 3. tříd žijících ve městě jsou velmi oblíbeny taneční oddíly, které navštěvuje 

41,7% dívek. Na druhém místě se u této skupiny dívek umístil oddíl basketbalový, 

gymnastický a turistický (shodně 16,7%), na třetím místě pak jezdecký oddíl, jehož členkami 

je 8,3% dívek. Vesnické dívky nejčastěji navštěvují gymnastický oddíl (23,1%), taneční a 

tenisový oddíl (shodně 15,4%) a dále pak klub turistický, jezdecký a volejbalový (shodně 

7,7%). 
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Graf 16: Porovnání počtu sportujících neregistrovaných, registrovaných a nesportujících 

chlapců a dívek 8. a 3. tříd žijících ve městě. 

Mezi dětmi z města se pravidelné sportovní činnosti v organizované i neorganizované formě 

nejvíce věnují chlapci 3. tříd (62,2%), naopak nejméně dívky stejného věku (48,8%). 

Organizované formě sportu se nejvíce věnují chlapci 8. tříd (38,2%), nejméně pak stejně stará 

děvčata (24%).

Graf 17: Porovnání počtu sportujících neregistrovaných, registrovaných a nesportujících 

chlapců a dívek 8. a 3. tříd žijících na vesnici. 

Také mezi dětmi z vesnice se pravidelné sportovní činnosti v organizované i neorganizované 

formě nejvíce věnují chlapci 8. tříd (80,4%), nejméně pak stejně staré dívky. Pravidelně jich 

sportuje jen 45,1%.
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5. 2. 3 Sledovanost sportovních přenosů

Hodnocení odpovědí na otázku č. 4: Sleduješ v televizi nějaké sportovní přenosy?  

Graf 18: Sledovanost sportovních přenosů chlapci 8. tříd

Nejsledovanějšími sporty jsou u chlapců 8. tříd fotbal a hokej. Fotbalová utkání sleduje 39,8% 

chlapců z vesnice a 35% chlapců z města, hokejové zápasy 33% chlapců z vesnice a 30% 

chlapců z města. Dále chlapci v televizi sledují zejména tenis, formule a ralley.

Graf 19: Sledovanost sportovních přenosů dívkami 8. tříd

Také dívky 8. tříd nejraději sledují fotbalová a hokejová utkání. Fotbalové zápasy sleduje 

36,2% dívek z vesnice a 30,1% dívek z města, hokejová utkání pak 25,5% dívek z vesnice a 

23,3% dívek z města. Dalšími často sledovanými sporty jsou atletika, tenis, krasobruslení, 

jezdectví a volejbal.
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Graf 20: Sledovanost sportovních přenosů chlapci 3. tříd

Chlapci 3. tříd nejčastěji sledují fotbalové zápasy (50% hochů z vesnice a 31,5% z města) a 

hokejová utkání (29,2% chlapců z vesnice a 31,5% z města). Dále rádí sledují formule, 

jezdecké soutěže a atletiku.

Graf 21: Sledovanost sportovních přenosů dívkami 3. tříd

Dívky 3. třídy žijící na vesnici nejraději sledují fotbal (32,6%), hokej (19,6%) a krasobruslení 

(10,9%). U dívek žijících ve městě je rovněž nejoblíbenější fotbal (32,6), dále pak jezdectví 

(21,6%) a hokejová utkání (18,9%).
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5. 3 Jízda na kole

Pomocí otázek č. 5 – 10 zjišťuji, jak je mezi dětmi oblíbená jízda na kole. Zajímá mě, 

zda vůbec děti umí jezdit na kole, zda vlastní jízdní kolo, jak často, kde a s kým jezdí na kole 

a zda již se někdy zůčastnily cyklistického závodu.

5. 3. 1 Ovládání jízdního kola

Hodnocení odpovědí na otázku č. 5: Umíš jezdit na kole?

% dětí kluci - 8.tř. holky - 8. tř. kluci – 3. tř. holky - 3.tř.

město 100 100 94,6 95,3

vesnice 100 100 100 100

Tabulka 2: Procentuální vyjádření počtu dětí, které umí jezdit na kole.

Dle očekávání velká většina dětí uvedla, že jízdu na kole ovládá. Na kole umí jezdit všechny 

dotazované děti žijící na vesnici, a to jak 3. tak 8. tříd. Pouze u dětí 3. tříd žijících ve městě se 

několikrát objevila odpověď, že na kole jezdit neumí, konkrétně se jedná o 5,4% chlapců a 

4,7% dívek.

5. 3. 2 Vlastní jízdní kolo

Hodnocení odpovědí na otázku č. 6: Máš své vlastní kolo? 

% dětí kluci - 8.tř. holky - 8. tř. kluci - 3 tř. holky - 3.tř. Průměrně

město 98,2 94 100 90,7 95,7

vesnice 100 97,2 100 98 98,8

Tabulka 3: Procentuální vyjádření počtu dětí, které mají své vlastní kolo.

Z tabulky vyplývá, že vlastním kolem disponuje více dětí na vesnici (98,8%) než ve městě 

(95,7%) i když tento rozdíl není příliš významný. Zajímavé je porovnání mezi dívkami a 

chlapci. V každé skupině dívek jich několik uvedlo, že vlastní kolo nemají. Nejhůře jsou na 

tom dívky 3. tříd žijících ve městě. V této skupině jich 9,3% nevlastní jízdní kolo. Mezi 

skupinami chlapců pak pouze 1,8% chlapců 8. tříd žijící ve městě nevlastní jízdní kolo.

5. 3. 3 Frekvence jízdy na kole

Hodnocení odpovědí na otázku č. 7: Jak často jezdíš na kole?
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Graf 22 (vlevo): Pravidelnost jízdy na kole u dětí žijících ve městě.

Graf 23 (vpravo): Pravidelnost jízdy na kole u dětí žijících na vesnici.

Z grafů 22 a 23 vyplývá, že děti žijící na vesnici jezdí na kole spíše každý den, děti žijící ve 

městě spíše 1x za týden. Každý den jezdí na kole 58,1% dětí z vesnice a 20, 6% dětí z města. 

1x týdně jezdí na kole 20,3% dětí z vesnice a 39,3% dětí z města. Méně než 1x týdně jezdí na 

kole 21,5% dětí z vesnice a 40% dětí. Děti žijící na vesnici tedy jezdí na kole častěji, než děti 

z města.

Graf 24 (vlevo): Pravidelnost jízdy na kole u chlapců.

Graf 25 (vpravo): Pravidelnost jízdy na kole u děvčat.

Chlapci jezdí na kole častěji než dívky. 46,3% chlapců jezdí na kole skoro každý den, 30% 

chlapců alespoň 1x za týden. Méně než 1x týdně tedy jezdí na kole 23,8% chlapců, u dívek je 

to 37,9%. Skoro každý den jezdí na kole 32,5% dívek, 1x týdně pak 29,7% dívek.

5. 3. 4 Místa pro jízdu na kole

Hodnocení odpovědí na otázku č. 8: Kde jezdíš na kole?
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Graf 26: Kde jezdí děti nejčastěji na kole.

Při srovnání míst, kam vyráží děti na kole, nejsou velké rozdíly mezi dětmi z vesnice a 

z města. Děti z vesnice jezdí nejčastěji po ulici (77,6% dětí), po lesních a polních cestách 

(73,9%) a po silnici (67,7%). Děti z města jezdí na kole nejčastěji po lesních a polních cestách 

(65,8% dětí), po ulici (53,5%) a po parku (52,2%). Dále jezdí děti ve městě na rozdíl od dětí z 

vesnice také po sídlišti. Jako jiná místa, kde se pohybují na kole, uváděly děti skatepark, 

zahradu a hřiště.

5. 3. 5 Partneři pro jízdu na kole

Hodnocení odpovědí na otázku č. 9: S kým nejčastěji jezdíš na kole?

Graf 27: S kým jezdí nejčastěji na kole chlapci 8. třídy.
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Chlapci 8. třídy žijící na vesnici jezdí na kole nejčastěji se svými kamarády (76,8% chlapců), 

dále pak se svými prarodiči nebo sami (shodně 19,6%). Chlapci žijící ve městě jezdí nejčastěji

s kamarády (67,3% chlapců). 20% chlapců pak jezdí se svým otcem a 9,1% chlapců jezdí 

samotných.

Graf 28: S kým jezdí nejčastěji na kole dívky 8. třídy.

Také dívky 8. třídy jezdí nejčastěji na kole se svými kamarády (74,6% dívek z vesnice a 72% 

dívek z města). Dále pak jezdí nejčastěji se svými sourozenci (23,9% dívek z vesnice a 20% 

dívek z města) nebo s mamkou (18% dívek z vesnice a 15,5% dívek z města). 

Graf 29: S kým jezdí nejčastěji na kole chlapci 3. třídy.

Chlapci 3. třídy jezdí často na kole se svými rodiči. S mamkou jezdí 43,2% chlapců z města a 

55,1% chlapců z vesnice, s taťkou pak 56,8% chlapců z města a 53,1% chlapců z vesnice. 
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Dále jezdí chlapci také často se svými sourozenci (29,7% chlapců z města, 36,7% chlapců 

z vesnice) a kamarády (37,8% chlapců z města, 53,1% chlapců z vesnice).

Graf 30: S kým jezdí nejčastěji na kole dívky 3. třídy.

U dívek 3. třídy jsou výsledky podobné jako u chlapců. S mamkou jezdí na kole 55,8% dívek 

z města a 58,8% dívek z vesnice, s taťkou pak 55, 8% dívek z města a 60,8% dívek z vesnice. 

Dívky také často jezdí se svými sourozenci (30,2% dívek z města, 50,9% z vesnice) a 

kamarády (32,6% dívek z města, 49% dívek z vesnice).

5. 5. 6 Účast na cyklistických závodech 

Hodnocení odpovědí na otázku č. 10:

Účastnil/účastnila ses někdy cyklistického závodu?

Graf 31: Procentuální vyjádření počtu dětí, které uvedly, že se někdy zúčastnily cyklistického závodu
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Nejvíce dětí, které se zúčastnily cyklistického závodu je mezi dívkami 8. třídy žijících na 

vesnici (18,3% dívek), nejméně pak mezi chlapci 3. třídy, žijících ve městě (5,4% chlapců). 

Celkově se cyklistických závodů zúčastnilo více starších dětí než mladších (průměrně 13,8% 

osmáků oproti 7,2% třeťáků). 

5. 4 Cyklistika na školách

Otázky č. 11 a 12 zjišťují, zda školy pořádají pro své žáky cyklistické závody a výlety 

na kolech. Výsledky jsou spíše orientační, jelikož počet škol, ve kterých jsem rozdala 

dotazníky je malý a tato práce se nezaměřuje na porovnání škol, ale odpovědí jednotlivých 

žáků.

5. 4. 1 Cyklistické závody ve škole

Hodnocení odpovědí na otázku č. 11: Pořádají se u vás ve škole cyklistické závody?

Graf 32: Procentuální vyjádření počtu dětí, které uvedly, že se v jejich škole pořádají cyklistické 

závody.

Pořádání cyklistických závodů ve své škole potvrdilo průměrně 51,7% dětí z města a 53,9% 

dětí z vesnice.

5. 4. 2 Cyklo výlety se třídou 

Hodnocení odpovědí na otázku č. 12: Byli jste někdy se třídou na výletě na kolech?
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Graf 33: Procentuální vyjádření počtu dětí, které uvedly, že byly se třídou na výletě na kolech.

Výletu na kolech se zúčastnilo více dětí z vesnice než z města (průměrně 18,2% dětí 

z vesnice, ale jen 2,5% dětí z města). 

5. 5 Znalosti dětí z oblasti profesionální cyklistiky

Otázky č. 13 – 16 zjišťují, jaké jsou znalosti dětí z oblasti závodní cyklistiky. 

Informace mohou děti získávat zejména z médií (televize, rádio, internet, noviny, časopisy), 

částečně pak také ve škole a v zájmových kroužcích.

5. 5 1 Znalosti slavných cyklistických závodů 

Hodnocení odpovědí na otázku č. 13: Znáš název nějakého cyklistického závodu?

Graf 34 (vlevo): Znalost cyklistických závodů dětmi 8. tříd.

Graf 35 (vpravo): Znalost cyklistických závodů dětmi 3. tříd.
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Z grafů je patrné, že starší děti znají více cyklistických závodů než mladší. Žádný slavný 

cyklistický závod nezná 56% osmáků a 81,7% třeťáků. Jméno Tour de France si vybavilo 

35,3% osmáků a 13,3% třeťáků. 

Dále děti uváděly jména mezinárodních závodů známých z médií (Giro d´Italia, Vuelta, 

Závod Míru), ale také místních a regionálních závodů (Nova Cup, Author Cup, Čez Cup, 

Oderská Mlýnice, GT, Bike Road, Silesia maraton, Železný Prajzák).

5. 5. 2  Znalosti slavných zahraničních cyklistů  

Hodnocení odpovědí na otázku č. 14:

Znáš jméno nějakého slavného zahraničního cyklisty?

Graf 36: Znalost slavných zahraničních cyklistů dětmi 3. a 8. třídy.

Jméno slavného zahraničního cyklisty zná 37,5% žáků 8. tříd a 0,7% žáků 3. tříd, přičemž 

osmáci uváděli pouze jméno Lance Armstonga, zatímco třeťáci čtyřikrát uvedli jméno 

Alessandra Petakiho. 

5. 5. 3 Znalosti slavných českých cyklistů  

Hodnocení odpovědí na otázku č. 15: Znáš jméno nějakého slavného českého cyklisty?
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Graf 37: Procentuální vyjádření počtu žáků 8. tříd, kteří znají jméno některého ze slavných 

českých cyklistů.

Děti z vesnice mají lepší znalosti slavných českých cyklistů než děti z města. Jméno 

některého ze slavných českých cyklistů uvedlo 14,3% chlapců a 8,5% děvčat žijících na 

vesnici, ale jen 7,2% chlapců a 2% děvčat žijících ve městě. Děti uváděli tato jména: Petr 

Jaroš, bratři Pospíšilové, Víťa Dostál, Petr Drkal, Radomír Šimůnek, Ondřej Sosenka a Petr 

Kraus.

Ve vyplněných dotaznících žáků 3. třídy se neobjevilo žádné jméno slavného českého 

cyklisty. 

5. 5. 4 Znalosti slavných českých cyklistek

Hodnocení odpovědí na otázku č. 16: Znáš jméno nějaké slavné cyklistky?

Ve třech vyplněných dotaznících žáků osmých tříd (1,3%) se objevilo jméno Martiny 

Sáblíkové. Negativní byla odpověď na tuto otázku ve všech dotaznících žáků 3. tříd. 

5. 6 Místa bydliště dotazovaných dětí

Pomocí otázky č. 17 jsem zjišťovala, v jakém typu domu děti bydlí.
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Graf 38: Místa bydliště dotazovaných dětí.

65,4% dětí z města bydlí v paneláku, 24,9% v bytovce a 9,7% v rodinném domě. 86,8% dětí 

z vesnice bydlí v rodinném domě a 24,9% v bytovce.
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6 Diskuze 

Výsledky mého průzkumu zaměřeného na děti školního věku naznačují, že se děti 

z vesnice věnují pravidelné sportovní činnosti častěji, než děti z města. Na vesnici pravidelně 

(minimálně 2x týdně) sportuje 80% chlapců 8. tříd, 45% dívek 8. tříd, 80% chlapců 3. tříd a 

73% děvčat 3. tříd. Ve městě je to jen 57% chlapců 8. tříd, 54% dívek 8. tříd, 62% chlapců 3. 

tříd a 49% dívek 3. tříd. Průměrně se tedy jedná o 70% dětí z vesnice a 56% dětí z města.

Došla (2006) provedl v rámci své disertační práce průzkum na Brněnských základních 

školách. Podle jeho práce se pravidelné sportovní činnosti několikrát týdně věnuje 68% 

brněnských chlapců a 62% děvčat, žáků 6. a 9. tříd. Hrdlík (2007) provedl dotazníkové šetření 

mezi žáky ve věku 12 – 13 let na základních školách v Brně a Uherském Hradišti. Z výsledků 

jeho práce vyplývá, že se sportu ve volném čase minimálně 2x týdně věnuje 82% dětí v Brně 

a 69% dětí v Uherském Hradišti. 

Řada autorů ve svých pracích uvádí, že děti s přibývajícím věkem ztrácejí zájem o 

pohybové aktivity, a to zejména v období adolescence. Bradley (In Sigmund et al., 2003) 

zjistil výrazný pokles pohybových aktivit v období 9 - 14 let věku, podobně Sallis u 13-18ti 

letých (In Sigmund et al., 2003). Frömel et al. (1999) a  Sigmund et al. (2003) zjistili s věkem 

významný pokles pohybových aktivit v neorganizované formě u chlapců i dívek. Výsledky 

mého průzkumu mezi dětmi mladšího a staršího školního věku však v tomto směru nejsou tak 

jednoznačné. Výraznější rozdíl jsem zjistila jen u dívek žijících na vesnici. Pravidelnému 

sportování se věnuje o 27% více mladších dívek, než starších. U dívek žijících ve městě byl 

tento rozdíl jen o 5% ve prospěch mladších dívek, stejně tak u chlapců ve městě. Chlapci 

žijící na vesnici se věnují sportování ve stejné míře v mladším i starším školním věku.

Důvodem, proč se dospívající dívky žijící na vesnici věnují sportování méně, může být menší 

nabídka sportovních činností na malé vesnici. Starší dívky jsou při výběru pohybových aktivit 

náročnější než mladší děvčata, která si ráda vyzkouší nejrůznější sporty. Dospívající dívky 

však již mají jasnější představu o tom, co je baví a čemu by se chtěly věnovat. Chlapci žijící 

na vesnici mají také omezený výběr sportovních činností. Jak však vyplývá z odpovědí na 

otázku č. 2, věnují se chlapci nejčastěji fotbalu (grafy č. 4 a 8). Tento sport má u nás velkou 

tradici, a proto můžeme fotbalový klub nalézt téměř v každé menší vesnici. 

Zajímavější rozdíly, závisející na věku dětí, jsem zjistila v přístupu k hodinám školní 

tělesné výchovy. Při porovnání hodnocení hodin tělocviku různými věkovými skupinami dětí 

je zřejmé, že v období dospívání se s přibývajícím věkem zhoršuje vztah dětí k povinné 

tělesné výchově, a to poměrně výrazně, u dívek více než u chlapců (graf č. 2).
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Při výběru sportovních aktivit volí dívky spíše sporty estetické (tanec, gymnastika, 

aerobic) a kolektivní (volejbal, florbal). Oblíbená je také jízda na kolečkových bruslích, tenis 

a jízda na kole. Chlapci dávají předost kolektivním sportům, především fotbalu, florbalu a 

basketbalu. Rádi také hrají tenis, jezdí na kole a provozují bojové sporty. Kunický (2007) ve 

své diplomové práci zjišťoval, jakým sportům se věnují děti staršího školního věku na 

brněnských základních školách. Podle této práce si nejvíce dětí jako sportovní aktivitu vybírá 

jízdu na kole (22,7% dětí). Dalšími velmi oblíbenými sporty jsou u brněnských dětí plavání, 

kolečkové brusle, míčové sporty, florbal, hokej a turistika.

Z odpovědí na otázku č. 3 vyplývá, že 31% dotazovaných dětí je členem některého 

sportovního klubu. Došla (2006), který provedl dotazníkové šetření mezi žáky na brněnských 

základních školách, zjistil, že z těchto dětí se organizovanému sportu věnuje rovněž 31%.

Mezi dívkami jsou oblíbeny sportovní kluby zaměřené na tanec, gymnastiku, florbal, tenis, 

házenou a volejbal. Nejvíce chlapců je členem fotbalového klubu, dále je oblíben také florbal, 

tenis a zejména mezi mladšími chlapci pak nejrůznější bojové sporty. Mladší i starší chlapci 

žijící na vesnici jsou členy fotbalového klubu daleko častěji, než chlapci z města (grafy č. 12 a 

14). Příčinou těchto markantních rozdílů je zřejmě malá nabídka jiných organizovaných 

sportovních činností v prostředí vesnice a naopak bohatý výběr z různých sportovních 

organizací ve městě. Žádné z dotazovných dětí není členem cyklistického oddílu. Jelikož 

počet žáků, kteří se zůčastnili mé studie je poměrně vysoký (412 hodnocených dotazníků), 

zdá se, že závodní cyklistika, jako organizovaný sport není mezi dětmi příliš oblíbená. 

Důvody pro tento nezájem mohou být různé. Menší vesnice většinou nemají svůj cyklistický 

klub, a děti by musely dojíždět na tréninky do města, které může být od místa jejich bydliště 

příliš daleko. Ve městě mají děti širokou nabídku jiných sportovních organizací, a tak si 

chlapci raději vybírají jiné, atraktivnejší, většinou kolektivní sporty jako je fotbal, hokej, 

florbal, a dívky estetické sporty jako gymnastika, tanec a další. Cyklistika v závodní podobě 

může odradit děti také proto, že pro dosažení úspěchu je nutný pravidelný trénink, který jim 

může připadat příliš monotónní a namáhavý. Pokud se navíc nedostaví výraznější pokroky a 

úspěchy, může je to zcela odradit od dalšího cyklistického snažení. 

Z hlediska sledovanosti televizních sportovních přenosů jsou mezi dětmi všech 

dotazovaných skupin jednoznačně nejoblíbenější fotbal a hokej, což je v souladu s naší 

národní tradicí. Zajímavé je, že i dívky, a to zejména starší, sledují fotbalová a hokejová

utkání srovnatelně s chlapci. Na předních místech sledovanosti se u dívek dále objevují tyto 

sporty: krasobruslení, jezdectví, tenis, formule a atletika. Mladší dívky sledují kromě fotbalu a 
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hokeje často také krasobruslení a jezdecké závody. Cyklistika nepaří mezi sporty, které 

přitahují děti k televizním obrazovkám. Tato skutečnost bezesporu souvisí s tím, že přenosy 

z cyklistických závodů, ale i kratší reportáže o dění v cyklistice se v televizi objevují velmi 

málo. Sledování cyklistického závodu v televizi se může zdát nezajímavé, neboť větší část 

závodu můžeme vidět, jak závodníci prostě jen jedou na kole a šlapou do pedálů. V porovnání 

například s hokejem či fotbalem chybí z pohledu diváka cyklistickým závodům větší akce, 

napětí a vzrušení, což jsou atributy, které televizní divák ocení. To platí hlavně o silničních 

závodech. Závody na horských kolech jsou jistě atraktivnější, avšak tento sport u nás nemá 

dlouhou tradici a do televizního vysílání zatím příliš nepronikl. Navíc je s cyklistikou spojená 

řada dopingových skandálů, které značně ubírají na atraktivitě a oblíbenosti tohoto sportu.

Se zájmem o sledování sportovních přenosů souvisí také znalosti z oblasti 

profesionální cyklistiky. Povědomí dětí o slavných cyklistických závodech a závodnících je 

velmi špatné. Název některého ze slavných cyklistických závodů uvedlo 44% žáků 8. tříd a 

18,3% žáků 3. tříd, jméno slavného zahraničního cyklisty zná 37,5% žáků 8. tříd a 0,7% žáků 

3. tříd, jméno slavného českého cyklisty uvedlo pouze 8% žáků 8 tříd, jméno české cyklistky 

jen 1,3% žáků 8. tříd. Můžeme tedy shrnout, že profesionální cyklistika z pohledu diváka není 

pro děti příliš zajímavá.

Na druhou stranu je potěšující, že jízda na kole patří mezi sporty, kterým se děti 

aktivně věnují. Jízdu na kole ovládá 97% dětí mladšího školního věku a všechny děti staršího 

školního věku. Na vlastním kole může jezdit 97% dotazovaných dětí. Dalo by se přepokládat, 

že lidé bydlící v panelovém domě nebo bytovce budou vlastnit jízdní kolo méně často, než 

obyvatelé rodinných domů. V paneláku či bytovce je uskladnění kol často problematické a 

vzhledem k častému vykrádání sklepních prostor také nebezpečné. Procenta dětí z vesnice a 

z města, které vlastní jízdní kolo jsou však srovnatelné. Zdá se tedy, že typ domu, ve kterém 

rodina bydlí, není při pořizování kola rozhodující.

Pravidelné jízdě na kole se více věnují děti žijící na vesnici a to ve všech 

dotazovaných skupinách. Zajímavé je srovnání odpovědí na otázky č. 2. a 7. V otázce č. 2 

uváděly děti sporty, které provozují pravidelně (minimálně 2x týdně), v otázce č. 7 si vybíraly 

z nabízených možností odpověď na otázku, jak často jezdí na kole. Podle odpovědí na otázku 

č. 2 jezdí na kole pravidelně 5,2% dětí z města a 19,1%  dětí z vesnice. V otázce č. 7 uvedlo 

20,6% dětí z města a 58,1% dětí z vesnice, že na kole jezdí skoro každý den. Tento zajímavý 

rozpor je zřejmě způsoben tím, že děti neberou každodenní ježdění na kole po ulici, parku, či 

po sídlišti jako sport. Nejedná se tedy o jízdu na kole, kterou by bylo možno chápat jako 
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sportování, ale spíše jen o popojíždění z místa na místo na krátké vzdálenosti, za kamarády, 

do obchodu a podobně.

Chlapci jezdí na kole častěji než dívky. 46,3% chlapců jezdí na kole skoro každý den, 

30% chlapců alespoň 1x za týden. Méně než 1x týdně tedy jezdí na kole 23,8% chlapců, u 

dívek je to 37,9%. Skoro každý den jezdí na kole 32,5% dívek, 1x týdně pak 29,7% dívek.

Děti z vesnice ve vyplněných dotaznících často uváděly, že na kole denně dojíždí do 

školy. Děti žijící ve městě nemají k pravidelnému dojíždění do školy na kole většinou vhodné 

podmínky. I když se počet cyklostezek ve městech stále zvyšuje, jejich kvalita je stále 

nedostačující pro efektivní, plynulou a bezpečnou jízdu velkým městem. Domnívám se, že 

pokud dojde k vytvoření komplexní sítě cyklostezek, bezpečných i pro samostatnou jízdu 

dětských cyklistů, budou moci i městské děti více využívat kolo jako dopravní prostředek. 

Při srovnání míst, kam vyráží děti na kole, nejsou velké rozdíly mezi dětmi z vesnice a 

z města. Děti využívají pro jízdu na kole všechny dostupná místa zhruba stejně často. Jezdí po 

ulici, v parku, po silnici, po lesních a polních cestách, děti z města také po sídlišti. 

Odpovědi dětí na otázku s kým jezdí nejčastěji na kole se liší v závislosti na jejich

věku. Mladší děti jezdí na kole nejčastěji se svými rodiči, přičemž stejný počet dětí jezdí 

s mamkou jako s taťkou. Velký počet dětí jezdí se svými sourozenci a kamarády. Starší děti si 

své partnery pro jízdu na kole vybírají výhradně mezi svými kamarády. S jinými osobami 

jezdí velmi málo. Tyto rozdíly jsou celkem pochopitelné. Mladší děti do 10 let se nemohou 

samy pohybovat v silničním provozu, potřebují dohled starší osoby, kterou je nejčastěji rodič, 

starší sourozenec nebo kamarád. Starší děti jsou již samostatnější, zvládají jízdu na kole a 

pohyb v silničním provozu a mohou se po silnici pohybovat bez doprovodu starší osoby. 

Zajímavé je, že i když žádné z dotazovaných dětí není členem cyklistického oddílu, 

uvedlo 10% dětí, že se již zúčastnily cyklistického závodu. Dá se předpokládat, že se jednalo 

o náhodné závodění, například na závodech organizovaných některou z vesnic nebo 

městských částí.

Základní školy by se měly podílet na utváření pozitivního vztahu dětí ke sportu a 

k pohybovým aktivitám obecně. Cyklistiku mohou školy propagovat například organizováním 

závodů a cyklo výletů pro své děti. Pořádání cyklistických závodů ve své škole potvrdilo 

51,7% dětí z města a 53,9% dětí z vesnice. Cyklo výletu se školou se zůčastnilo 18,2% dětí 

z vesnice a 2,5% dětí z města. Výsledky odpovědí na tyto otázky však mohou být zkreslené, 

neboť školy, ve kterých jsem prováděla svůj průzkum většinou ve větší míře různými způsoby 

podporují jízdu na kole, dopravní  výchovu a cyklistiku obecně. Navíc je vzorek škol pro 
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relevantní zhodnocení malý (3 městské a 4 vesnické základní školy). Přesto však určitým 

závěrem může být konstatování, že i školy, které podporují cyklistiku organizováním závodů 

pro děti, cyklo výlety nepořádají, což se týká škol vesnických i městských. Školy na vesnici 

pořádají cyklo výlety pro děti častěji, než školy městské. 

6. 1 Zhodnocení hypotéz

H1: Pravidelné jízdě na kole se věnuje více dětí na vesnici než ve městě.

První hypotéza byla potvrzena. Podle odpovědí na otázku č. 2, se pravidelné jízdě na kole 

(minimálně 2x týdně) věnuje 19,1% dětí z vesnice a 5,2% dětí z města, což je rozdíl o 13,9%. 

V otázce č. 7 uvedlo 20,6% dětí z města a 58,1% dětí z vesnice, že na kole jezdí skoro každý

den, což je rozdíl o 37,5%.

H2: Vlastním kolem disponuje výrazně více dětí na vesnici než ve městě.

Druhá hypotéza se nepotvrdila. Z tabulky č. 3 sice vyplývá, že vlastním kolem disponuje více 

dětí na vesnici (98,8%) než ve městě (95,7%), avšak tento rozdíl není dostatečně výrazný (jen 

o 3,1%).

H3: Chlapci jezdí na kole častěji než dívky.

Třetí hypotéza se potvrdila. Alespoň 1x týdně (otázka č. 7) jezdí na kole 76,3% chlapců, ale 

jen 62,2% dívek, což je rozdíl o 14,1%.

H4: Mladší děti jezdí na kole se svými rodiči, starší děti spíše se svými kamarády.

Čtvrtá hypotéza se potvrdila. S rodiči jezdí na kole 51,7% mladších dětí, ale jen 12,8% 

starších dětí, což je rozdíl o 38,9%. S kamarády jezdí na kole 36,2% mladších dětí a 72,7% 

starších dětí, což je rozdíl o 36,5%.

H5: Starší děti mají lepší znalosti z oblasti závodní cyklistiky než děti mladší.

Pátá hypotéza se potvrdila. Název některého ze slavných cyklistických závodů uvedlo 44%

žáků 8. tříd a 18,3% žáků 3. tříd, jméno slavného zahraničního cyklisty zná 37,5% žáků 8. tříd 

a 0,7% žáků 3. tříd, jméno slavného českého cyklisty uvedlo 8% žáků 8 tříd, žádný žák 3. 

třídy, jméno české cyklistky zná 1,3% žáků 8. tříd a žádný žák 3. třídy.
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7 Závěr

Cíle práce, které jsem si stanovila, byly splněny. Dotazníkový průzkum, který jsem 

provedla mezi dětmi mladšího a staršího školního věku ukázal, že děti žijící na vesnici jezdí 

na kole častěji, než děti z města. Na vlastním kole může jezdit stejný počet dětí žijících ve 

městě jako na vesnici. Jízdní kola městských dětí tedy nejsou dostatečně využívána. Děti by 

na nich mohly jezdit častěji, pokud k tomu budou vedeny rodiči, pedagogy. 

Děti z vesnice používají kolo často také jako dopravní prostředek. Městské děti by 

rovněž mohly využívat kolo tímto způsobem, pokud k tomu budou mít vhodné podmínky.

Chlapci jezdí na kole častěji než dívky. Starší děti jezdí na kole výrazně nejčastěji se 

svými kamarády.  Mladší děti jezdí se svými rodiči, sourozenci i kamarády přibližně stejně 

často. Znalosti dětí z oblasti profesionální cyklistiky nejsou příliš oslňující a cyklistika nepatří 

mezi sporty, které děti sledují v televizi. Cyklistika pro dětské diváky tedy není příliš 

zajímavá. Na druhou stranu je potěšující, že jízda na kole patří mezi sportovní aktivity, 

kterým se děti pravidelně věnují. 
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9 Seznam příloh

Str. 54 – Dotazník o cyklistice
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Dotazník o cyklistice

Tento dotazník je zcela anonymní. Tvoje odpovědi mi velmi pomohou při vypracování mé 
bakalářské práce. 
Vybrané odpovědi zakroužkuj, popřípadě vypiš vlastními slovy.

Tento otazník vyplňuje:
a) kluk b) holka

Otázky:

1) Jakou známku dáš tělocviku ve škole? (Neboj, paní učitelka tohle číst nebude) 
Známka: 1  -  2  -  3  -  4  -  5

2) Děláš pravidelně (minimálně 2x za týden) nějaký sport?
ANO – napiš jaký __________________________
NE

3) Jsi členem nějakého sportovního klubu nebo oddílu?
ANO – napiš jeho jméno __________________________
NE

4) Sleduješ v televizi nějaké sportovní přenosy? (například fotbalové a hokejové zápasy, 
atletické závody, jezdecké závody, a další)
ANO – napiš jaké __________________________
NE

5) Umíš jezdit na kole? ANO NE
6) Máš své vlastní kolo? ANO NE
7) Jak často jezdíš na kole?

a) skoro každý den
b) asi 1x za týden
c) asi 1x za měsíc
d) jen několikrát za rok
e) na kole vůbec nejezdím

8) Kde jezdíš na kole?
a) po ulici ANO NE
b) v parku, ANO NE
c) na sídlišti ANO NE
d) po lesních a polních cestách ANO NE
e) po silnici ANO NE
f) jinde – napiš kde__________________________

9) S kým nejčastěji jezdíš na kole?
a) s mamkou
b) s taťkou
c) se sestrou nebo bratrem
d) s kamarády
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e) s někým jiným – napiš s kým __________________________
10)Účastnil/účastnila ses někdy cyklistického závodu?

ANO – napiš jakého __________________________
NE

11)Pořádají se u vás ve škole cyklistické závody? ANO NE
12)Byli jste někdy se třídou na výletě na kolech? ANO NE
13)Znáš název nějakého cyklistického závodu?

ANO – napiš jakého (můžeš i napsat i více závodů):
_________________________________________
NE

14) Znáš jméno nějakého slavného zahraničního cyklisty?
ANO – napiš jeho jméno (můžeš i více jmen):
______________________________________________
NE

15) Znáš jméno nějakého slavného českého cyklisty?
ANO – napiš jeho jméno (můžeš i více jmen):
_______________________________________________
NE

16) Znáš jméno nějaké slavné cyklistky?
ANO – napiš její jméno (můžeš i více jmen):
_________________________________________________
NE

17) Kde bydlíš?
a) v paneláku
b) v rodinném domě
c) v bytovce
d) jinde – napiš kde __________________________

18)Kde bydlíš?
a) v centru města
b) na okraji města (na sídlišti)
c) na vesnici


