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ABSTRAKT  

 

Název:  

Sebepercepce a body image mužů ve věku 30 - 60 let. 

 

Cíl práce: 

Cílem této práce je analýza vztahu k vlastnímu tělu u sportující a nesportující 

mužské populace ve věkovém rozmezí 30 - 60 let. Výzkum by měl odhalit rozdíly ve 

vztahu k vlastnímu tělu mezi pohybově aktivními a pohybově pasivními muži středního 

věku. 

 

Metoda: 

V tomto výzkumu byla užita dotazníková metoda. Použitý dotazník obsahoval 

položky týkající se osobních údajů, zdravotního stavu, činností vztahujících se k tělu a 

fyzické aktivitě, tělesného vzhledu a vztahu k vlastnímu tělu, sebepojetí a životní 

spokojenosti. Dotazník nebyl standardizovaný, jednalo se o dotazník účelový.  

 

Výsledky: 

Existují rozdíly mezi pohybově aktivními a pohybově pasivními muži středního 

věku. Výsledky naznačují, že pohybová aktivita hraje významnou roli v kvalitě a 

způsobu lidského života. Pohybově aktivnější muži jsou obecně zdravější, mají 

kladnější vztah k sobě samým, ke svému tělu. 

 

Klíčová slova: 

Sebepojetí, tělesné sebepojetí, tělo, životní styl, sebepercepce, body image, zdraví, 

pohybová aktivita. 
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ABSTRACT  

 

Name:   Men´s selfperception and body image at age 30 - 60. 

 

Aim of work: Analysis of relation to own body in population of active / inactive 

men at age 30 - 60. Research brings the differences in relation to 

own body between active and inactive men in light of movement 

in the mid-age. 

 

Method: Using the questionary with qestions about personal dates, about 

health state, about activities connected with the body and 

exercise, about body image, about relation to own body and about 

life satisfaction. The questionary was not standardized but it was 

purpose.  

 

Results: We found differences between active / inactive men in movement 

in the mid-age. The results demonstrate, that movement activities 

are very important for quality life. Active men are more healthy 

and they have better relation to their own bodies. 

 

Key words: Selfperception, oneself physical preception, body, lifestyle, body 

image, health, movement activity. 
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1  ÚVOD 

 

"Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo." 

 

                                                                     Lucius Annaeus Seneca 

 

Tělo je objektem sociálního a kulturního vývoje. Měnící se normy a hodnoty 

v různých kulturách, epochách nebo prostředích ovlivňují naše sebepojetí. V současné 

době se začíná pěstovat kult, který na naše tělo klade značné, často náročné požadavky 

(aby bylo zdatné, opálené, štíhlé a bez tuku, zdravě vypadající, svalnaté, atd.). 

Čím více je tělo vidět a čím většímu zájmu se vystavuje, tím citlivější a 

zranitelnější je naše představa o něm. V souladu s okolním světem a tělesným obrazem 

se snažíme o své tělo pečovat, formovat ho a měnit. Lidské tělo a některé jeho atributy 

získávají významnou společenskou hodnotu, jsou předmětem komerčního zájmu. 

Častokrát bývá tělo veřejně prezentováno i jako symbol úspěchu. Tělesné 

sebepojetí proto sehrává v životě dnešního člověka výraznou roli. 

Kompletní péče o tělo neznamená pouze cvičení a rozvoj pohybového aparátu, ale 

zahrnuje také péči o duševní zdraví a vzhled. 

Tato práce vznikla proto, aby analyzovala současný stav vztahu mužské populace 

k vlastnímu tělu, motivaci mužů ve věkovém rozmezí 30 - 60 let k pohybové aktivitě. 

V posledních letech není péče o tělo s velkým vynaloženým úsilím doménou žen, ale 

rozšiřuje se i na mužskou populaci. Proto nás zajímá, jaké druhy a činnosti vztahující se 

k péči o tělo zvolená cílová skupina využívá. Zjišťujeme, kterým fyzickým aktivitám a 

v jaké míře se muži dané věkové kategorie nejvíce věnují. Dále zjišťujeme, jak je na 

tom současná mužská populace v daném věkovém rozmezí se zdravotním stavem a jak 

muži hodnotí svůj vzhled.  
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1  ZÁKLADNÍ POJMY 

 

2.1.1  Sebepojetí 
 

 Sebepojetí je sociálně psychologický pojem, který vyjadřuje postoje a očekávání, 

která jedinec chová vůči sobě samému. Vytváří se po celý život již od prenatálního 

období v sociálních interakcích (Wikipedie 2008, online). 

 Tento pojem je používán pro vyjádření obrazu, představy, pocitu a obsahu 

myšlení, které má jedinec o sobě (Müller, Müller, 2006). Můžeme ho chápat jako 

celkový postoj a vztah k vlastní osobě. Zahrnuje prvky kognitivní (sebepoznání, 

sebedefinování, …), emocionální (sebeúcta, sebehodnocení, …) i činnostně regulativní 

(sebekontrola, sebeuplatnění, sebeprosazování, …). Vychází z vlastních zkušeností i 

z názorů druhých a je jakýmsi subjektivním obrazem vlastní osoby (Fialová, 2001). 

 

2.1.2  Tělesné sebepojetí (body image) 

 

 Fialová (2001) tvrdí, že tělesné sebepojetí je velmi důležitou součástí celkového 

sebepojetí. Zahrnuje v sobě vlastní stanovisko i význam okolí. Vědomí vlastního těla, 

vlastní tělesnosti je rozšířeno o všechny pocity a představy spojené s tělem, kterými 

může jedinec něco vypovídat. Mezi základní složky tělesného sebepojetí můžeme 

zařadit (zdraví, vzhled, zdatnost). 

 

2.1.3  Sebevědomí 
 

Obecně platí, že sebevědomí mužů i žen vysoce souvisí se spokojeností s vlastním 

tělem. Lidé s vysokým sebevědomím mají většinou dobrý pocit z vlastního těla. Hartl a 
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Hartlová (2000) charakterizují sebevědomí jako sebedůvěru, vědomí vlastní ceny, kvalit 

a schopností, které provází víra v úspěšnost budoucích výkonů. 

2.1.4  Sebepercepce 

 

 Hartl a Hartlová (2000) označují sebepercepci jako vnímání sebe sama. Tvrdí, že 

při vytváření úsudku o sobě se lidé dopouštějí specifických chyb, které jsou dány 

obrannými mechanizmy ega, které mají za úkol pomáhat udržet přijatelné sebepojetí. 

 

2.1.5  Tělo 
 

 Tělo chápeme nejen jako souhrn orgánů či tělesnou schránku, ale také jako 

prostředek sebechápání a seberozvíjení, kterým lze manipulovat. Tělo je hlavním 

prostředkem k sebeexpresi a k interakci se světem, a proto je i klíčem k pochopení 

celého „JÁ“ a významně tak ovlivňuje naše sebedefinování (Fialová, 2001). Jednota těla 

a duše byla označena hrabětem Dürckheimem jako „Leib“ (Müller, Müller, 2006). 

 

2.1.6  Životní styl 
 

 Životní styl lze charakterizovat jako individuální souhrn postojů, hodnot a 

dovedností, které se nějakým způsobem odrážejí v činnosti člověka. Zahrnuje síť 

mezilidských vztahů, výživu, tělesný pohyb, organizaci času, zájmy a záliby. Je to 

strukturovaný souhrn životních zvyků, obyčejů, respektive akceptovaných norem, 

nalézajících svůj výraz v interakci, v hmotném, věcném prostředí, v prostorovém 

chování a v celkové stylizaci. Předpokládá se, že životní styl nějakým způsobem 

vyjadřuje i hodnoty a zájmy jedince, skupiny či společnosti vůbec (Hartl, Hartlová, 

2000). 
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2.2  SEBEPOJETÍ 
 

Tělo a duše člověka tvoří jednotu, navzájem se podmiňují i ovlivňují. Druhého 

člověka obvykle vnímáme jako určitou jednotu, v pohledu na sebe bývají však někdy 

problémy. Pochopení těchto složitých vnitřních a vnějších vztahů vychází z rozlišení 

„já“ jako subjektu a „mě“ jako objektu vnímání. Můžeme mluvit o tom, že člověk je 

současně subjektem i objektem vnímání. Pod pojmem sebepojetí mnozí spatřují 

kognitivní reprezentaci vlastní osoby (jak osoba rozumí vlastnímu tělu, individuálním 

schopnostem a nadání, stejně jako sociálnímu já. Avšak taková klasifikace není 

dostačující. Chybí tu například oblast týkající se pocitů a emocí. Přesto je problematické 

tvrdit, že k sebepojetí patří vše, co nepatří k vnějšímu okolí. Současně si musíme 

uvědomovat i inter a intraindividuální rozdíly (Fialová, 2001). 

Za nejdůležitější zdroj poznání osobnosti jsou pokládány nikoliv údaje o vnější 

skutečnosti nebo příznaky neuvědomovaných dějů, ale jedinečná podoba, ve které si 

člověk své bytí uvědomuje. Ztráta kontaktu se sebou samým znemožňuje přiměřené 

uspokojení pudových motivů i vytvoření uspokojivých vztahů s druhými lidmi. 

Spokojenost člověka se sebou samým ovlivňuje do značné míry i jeho chování. 

Z psychologického pohledu chápeme jedince jako bytost aktivní. Míru aktivity jedince 

ovlivňuje i pocit vysoké hodnoty já, pocity důležitosti, kompetence, výkonnosti, 

přitažlivosti, atd. Důležité je, jak jedinec vnímá a pociťuje sám sebe, jak o sobě smýšlí a 

jak se domnívá, že o něm smýšlí jiní (to se týká jeho fyzického zevnějšku, psychických 

vlastností a chování, ale i toho, co mu patří jako majiteli, atd.). Pro dobré fungování 

člověka ve společnosti má význam jeho sebepercepce a sebehodnocení, které zohledňují 

jeho duševní i tělesné předpoklady a znaky (Fialová, 2001). 

Nejkonkrétnější obsah sebepojetí tvoří různé aspekty sociální identity (role, status, 

pohlaví, jméno, věk, atd.), dále následují osobní atributy (zájmy, aktivity, 

interpersonální styly chování, reference o vzhledu, majetku, atd.). Další úroveň je 

tvořena tzv. systematickým míněním o sobě (vlastní kompetence, struktura hodnot, 

atd.). Na základě všech těchto aspektů si jedinec vytváří pocit osobní autonomie mínění 
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o vlastní osobě a sebehodnoceni. S pocitem spokojenosti s vlastním tělem dále pak úzce 

souvisí pocit vnímané sebekontroly a sebevědomí (Fialová, 2001). 

2.2.1  Struktura sebepojetí 
 

Sebepojetí chápeme jako celkový postoj k vlastní osobě, který obsahuje prvky: 

 

• kognitivní 

• emocionální 

• činnostně regulativní 

 

Sebepojetí lze chápat jako obraz já (obraz vlastní inteligence, vlastního těla, 

vlastního charakteru, vlastních pocitů, atd.). Opírá se o vlastní zkušenosti i o mínění 

druhých osob. Vliv pocitu vlastní hodnoty je spojen s tím, že činitelé, kteří ho zvyšují, 

jsou zdrojem intenzivně příjemných emocí (Fialová, 2001). 

Dle Fialové (2001) sebepojetí ovlivňuje chování jedince v mnoha směrech: 

 

• Jedinec vnímá a osvojuje si takové obsahy, které souhlasí s jeho sebepojetím a 

zároveň odmítá takové obsahy, které nejsou v souladu s jeho sebepojetím. 

• Jedinec s nepřiměřeným či nepravdivým sebepojetím je lehce zranitelný, protože 

musí stále počítat s možností, že bude konfrontován s neočekávanými reakcemi 

druhých lidí. Výsledkem tohoto může následně být úzkost a obranné reakce. 

• Hodnocení sociálního okolí jedincem závisí na vztahu tohoto okolí k jeho vlastní 

osobě. Úroveň sebevědomí jedince je dána poměrem obrazu jeho reálného a 

ideálního já, to znamená toho, za koho se považuje, a toho, kým by chtěl být. Čím 

menší je následně rozdíl, tím je jeho sebevědomí větší. 

 

Některé znaky jsou neoddělitelnou výbavou naší identity, nevybíráme si je, ani je 

nijak nemůžeme ovlivnit (pohlaví, barva kůže, datum narození, atd.). Některé složky 

vlastní identity však jedinec může ovlivnit, má k dispozici určitý výběr. Obraz vlastní 

osoby, či pojetí sebe samotného zahrnuje vlastní vzhled a tělesné vlastnosti, vlastní 
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schopnosti, vlastní postoje, vlastní role a povinnosti druhých vůči jedinci. Tento obraz 

vlastní osoby je strukturou o mnoha vrstvách, který také vystupuje jako motivační 

činitel. Vysoko se oceňují ti lidé, kteří vědí, že mají v činnosti, jíž vykonávají, dobré 

výsledky, že jsou uznáváni, nebo mají dobrou společenskou pozici a vypadají 

atraktivně. Je zřejmé, že sebeoceňování má výrazný vliv na emoční rovnováhu a na 

sociální fungováni člověka (Fialová, 2001). 

 

2.2.2  Vývoj sebepojetí 
 

Sebepojetí se vyvíjí v souvislosti se socializací jedince. Nejdříve a zároveň 

nejvíce ovlivňuje člověka rodinné prostředí. Sebepojetí pomáhají utvářet zkušenosti 

s nejbližšími lidmi, kteří často zaujímají k jedinci hodnotící postoj (rodiče, prarodiče, 

sourozenci, vrstevníci, autority). Také společenské stereotypy mají výrazný vliv na 

člověka a jeho chování podle toho, zač je pokládán, co je od něho očekáváno vzhledem 

k příslušnosti k pohlaví, národnosti, vrstvě, povolání, věku, zevnějšku, atd. Nové 

zkušenosti přinášejí další informace o tom, jak člověka druzí vidí. I když může být 

obraz člověka o sobě samém značně stálý, je možné na jejich základě určitou část 

sebepojetí pozměnit. Sebepojetí se tedy vyvíjí v interakci s okolním světem (vnějším 

prostředím) na základě zkušenosti sám se sebou. První informace z vnějšku získává dítě 

od svých nejbližších (v rodině). Následně přibývají informace další, které často nejsou 

totožné. Vztah k vlastnímu já se mění a prohlubuje, stává se jak hodnotou, tak i 

problémem, sebepojetí a sebehodnocení nabývá na významu. Do sebepojetí člověka 

postupně vstupují i prvky sebehodnocení, které se na počátku školní docházky většinou 

řídí názory, postoji a hodnoceními dospělých (učitelů, rodičů, atd.). S přibývajícím 

časem se však stále častěji uplatňují i hodnocení vrstevníků (Fialová, 2001). 

Balcar (1983) tvrdí, že základ sebepojetí vzniká již ve třetím roce života, kdy dítě 

začíná rozlišovat JÁ - TY, osoby - předměty. Nejprve se vyvíjí „tělové já“, teprve poté 

„sociální já“. 

Podle Fialové (2001) lze charakterizovat jednotlivé fáze vývoje ve shodě 

s Balcarem (1983) takto: 
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• věk batolecí -    jsem to, co mohu svobodně dělat 

• věk předškolní -    jsem to, co učiním 

• věk školní -     jsem to, co dovedu 

• období dospívání -   jsem to, čemu věřím 

• věk mladé dospělosti  -   jsem to, co miluji 

• střední věk -    jsem to, co poskytuji 

• období zralosti -    jsem to, co po mně zůstane 

 

2.2.3  Úlohy sebepojetí 
 

Člověk se zdravým sebepojetím se stává aktivním a uvědomělým spolutvůrcem 

svého života. Podle Fialové (2001) má sebepojetí dvě základní úlohy a funguje jako: 

 

• Nástroj orientace v osobním životě - jedinci pomáhá orientovat se ve vztazích 

společenských, citových, časových. Řídíme jím svá očekávání a chování.  

• Stabilizátor činnosti - vjemy a představy vztažené k sobě (tělesnému vzhledu, 

zdraví, citovosti, atd.) jsou relativně stálé. 
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2.3  TĚLESNÉ SEBEPOJETÍ (BODY IMAGE) 

 

Tělesné sebepojetí je velmi důležitou součástí celkového sebepojetí. Lidské tělo je 

objektem sociálního a kulturního vývoje. Měnící se normy a hodnoty v různých 

kulturách, epochách, prostředích ovlivňují naše sebepojetí. V současné době se dokonce 

začíná pěstovat kult, který na naše tělo klade náročné požadavky (aby bylo zdatné, 

opálené, štíhlé a bez tuku, zdravě vypadající). Tělo se stává designérským produktem a 

objektem, do kterého musí být investováno. Tělo bývá často prezentováno i jako 

symbol úspěchu. Z těchto důvodů je tělo považováno za jednu z nejdůležitějších 

komponent celkového sebepojetí. Tělesné sebepojetí proto sehrává v životě dnešního 

člověka výraznou roli. 

Současná společnost nás učí, že image jedince má velký význam. Cítit se 

atraktivní je důležité pro naše sebehodnocení. Někteří nás dokonce posuzují podle toho, 

jak vypadáme. Úspěch se proto zdá být dosažitelnější pro ty z nás, kteří se blíží ideálu. 

Většina lidí však nikdy nebude schopná dosáhnout ideálního vzhledu a ideálních 

proporcí těla (Fialová, 2001). 

 

2.3.1  Složky tělesného sebepojetí 
 

Pod pojem tělesné sebepojetí řadíme všechny představy jedince, které mají vztah 

k jeho vlastnímu tělu. Proto má tělesné sebepojetí (body image) komponenty, které ho 

charakterizují. Za základní složky tělesného sebepojetí považujeme zdraví, vzhled, a 

zdatnost (viz. obr.1 Základní složky tělesného sebepojetí). Význam těchto jednotlivých 

složek se mění s rostoucím věkem člověka a zároveň je závislý i na pohlaví. 

Dle Fialové (2001) lze tělesné sebepojetí rozdělit na základní složky, které 

znázorňuje obrázek 1. 



 
 

Obr. 1 Základní složky tělesného sebepojetí 

 

Vzhled a funkčnost lidského těla jsou základními faktory tělesných a psychických 

stavů i projevů osobnosti v chování. Tělesný vzhled je i jedním ze signálních znaků 

sociální percepce. Z těchto důvodů je tělesné sebepojetí součástí interakce člověka 

v každodenním životě. Snaha po zdokonalení tělesného vzhledu, vlastního zdraví i 

tělesné zdatnosti se může stát přímo, či zprostředkovaně efektivním motivačním 

činitelem pro zdravý způsob života. Tendence ke zlepšení těla a jeho projevů je součástí 

motivační struktury a postojů k pohybové aktivitě v denním režimu, zároveň vhodně 

působí i na správné výživové návyky a stereotypy. Předpokladem pro efektivní a zdraví 

prospěšné chování je znalost vlastní tělesné stavby, která umožní objektivní 

informovanost o případné nadváze a zároveň i uvědomělost vlastních individuálních 

možností korekce jednotlivých tělesných proporcí (Fialová, 2001). 

 

2.3.1.1  Vzhled 

 

Fialová (2001) tvrdí, že spokojenost, či nespokojenost s vlastním tělem je 

nedílnou součástí sebepojetí. Tělesný vzhled je rovněž určujícím faktorem úcty člověka 

k sobě samému. Chování i osobnost člověka se často v komunikaci diagnostikují na 

základě jeho tělesného vzhledu. Vzhled jako část tělesného sebepojetí má největší vliv 

na celkové sebepojetí. Představy o vlastním těle jsou velmi důležitými komponentami 
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individuálního přijímání skutečnosti. Řada profesí dnes klade ve svých požadavcích na 

určitá pracovní místa i nároky na vzhled člověka. To, jak vypadáme, je naší osobní 

vizitkou. Obecně můžeme říci, že vzhled má větší význam pro ženy než pro muže, ženy 

se jím více zabývají a jsou ochotny věnovat jeho pěstění čas i peníze. V hodnocení 

mužské krásy má podstatný význam výška postavy. Muži sami si obvykle na své výšce 

zakládají tolik, že ji považují za základ mužské krásy. Muži menší postavy často trpí 

určitým komplexem, ale většinou ho překonají a kompenzují svými schopnostmi, 

dovednostmi a svou šikovností. Ideál představuje muže sportovního typu, spíše velkého 

a štíhlého než malého a silného. Také muži podléhají módním prvkům, v některých 

případech dokonce více než ženy. Móda vousů, střih vlasů a jejich délka dávají tušit, jak 

muži sledují, co se nosí, co je módní a v konečném důsledku tomu podléhají více, než 

jsou ochotni si sami připustit. 

 

2.3.1.2  Zdraví 
 

K tomu, aby se člověk mohl plně v životě uplatnit a prožívat aktivně všechny jeho 

radosti, je zapotřebí především duševní i tělesná kondice. Nemocný člověk je nejen 

vyřazen z pracovního procesu, ale musí si obvykle odepřít i mnoho jiných činností, 

které tvoří život plným a bohatým (Kvapilík, 1977). 

Zdraví chápeme v souladu s lékařskou definicí jako stav úplné tělesné, duševní a 

sociální pohody a ne pouze jako nepřítomnost nemoci. Na jedné straně lze mluvit o 

zdraví objektivním a subjektivním, na druhé straně pak o zdraví tělesném a duševním. 

Subjektivní aspekt zdraví je založen na vnitřních pocitech a vlastním mínění 

každého člověka o jeho zdravotním stavu. Pocit zdraví zahrnuje nepřítomnost 

obtěžujících faktorů nemoci jako například horečka, bolest, nevolnost, únava, atd. 

Kromě toho se vyznačuje i pocitem dobré výkonnosti, síly, vnitřní harmonie, radosti ze 

života, atd. Mezi další zdroje pozitivních pocitů patří tělesný vzhled, schopnost 

seberealizace, v dospělosti vyrovnaný sexuální a rodinný život.  

Objektivní aspekt zdraví je oproti tomu dán názorem jiných lidí na zdravotní stav 

člověka. U nás převládá názor lékaře, ale ani ten není zcela nezávislý. Lékař obvykle 

srovnává s podobnými případy a ne s ideálním stavem (z hlediska tohoto jedince). A tak 



20 

 

je hodnocení výsledků ovlivněno zdravotní situací celé populace. Z určitých 

zjišťovaných znaků jsou pak statisticky utvářeny normy jako průměry hodnot získaných 

od více lidí. Je důležité si uvědomit, že takováto norma nemusí zdaleka znamenat 

zdravotní optimum a odchylka od průměru nemusí být vždy chorobným projevem 

(Fialová, 2001). 

V poslední době se soustřeďuje pozornost zdravotníků, pedagogů, ale i politiků 

k úloze pohybových aktivit a stravovacích zvyklostí v životě člověka jako k velmi 

důležitým prostředkům zdravotní prevence. Psychické zdraví souvisí často se zdravím 

fyzickým. To znamená, že špatný tělesný stav může způsobit psychické zhoršení, a 

naopak příliš chatrné duševní zdraví může zapříčinit tělesné onemocnění (Fialová, 

2001). 

 

2.3.1.3  Zdatnost 
 

Schopnost těla fungovat s optimální účinností a hospodárností nazýváme zdatnost. 

Dle Fialové (2001) jsou považovány za nejdůležitější součásti zdatnosti tyto složky: 

 

• kardiorespirační vytrvalost 

• svalová síla 

• svalová vytrvalost 

• neuromuskulární koordinace 

• rychlost svalové kontrakce 

• kloubní pohyblivost 

 

Nejúčinnějším způsobem, jak zlepšit všechny výše zmíněné složky je cvičení. 

Zdatnost můžeme získat, pokud vykonáváme pravidelné aerobní činnosti, které zlepšují 

úroveň kardiorespirační vytrvalosti a zabraňují ztrátě svalové hmoty. Zdatnost (tělesná 

kondice) vyjadřuje dosažení harmonie těla a ducha. Psychická vyrovnanost a duševní 

svěžest bývá výsledkem tělesných cvičení. Dobrá tělesná kondice dovoluje větší 

tělesnou zátěž, účinnější obranu proti nemoci, vede k duševní vyrovnanosti a 
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atraktivnímu vzhledu. Člověk, který se cítí fit, je většinou sám se sebou mnohem 

spokojenější. Jestliže si uvědomíme význam tělesné zdatnosti pro naše fyzické i 

psychické zdraví a pokusíme se udržovat svou kondici v rámci našich individuálních 

možností, bude naše tělesná schránka lépe fungovat i vypadat a my se budeme cítit 

kompetentněji a spokojeněji. (Fialová, 2001). 

 

2.3.2  Tělesné sebepojetí muže 
 

Mužské tělo začíná být v současné kultuře značně populární. V posledním 

desetiletí se psychologové a sociologové začínají více zajímat také o spokojenost mužů 

s vlastním tělem. Většina mužů preferuje postavu svalnatou, středně velkou 

(mezomorfní), u níž jsou typické dobře vyvinuté svaly na hrudi, ramenou a pažích, 

společně se štíhlým pasem a boky. Vzhledem k těmto kulturním požadavkům není 

překvapující, že se mnoho mužů snaží přiblížit mezomorfnímu ideálu a uvádí různý 

stupeň nespokojenosti dle míry odlišnosti své postavy od ideálu. Chlapci si uvědomují 

rozdíly ve tvaru postavy již zhruba od 5 let a od té doby dávají přednost mezomorfní 

postavě. Třebaže jsou se svým tělem více spokojeni než dívky a nejsou náchylní k 

dietám, i oni procházejí fyzickými a duševními změnami spojenými s pubertou, které je 

vedou k menší spokojenosti se svým tělem. Muži, kteří jsou nespokojeni se svou 

postavou, si ve stejné míře přejí být štíhlejší i silnější (na rozdíl od žen, které většinou 

chtějí zhubnout). Za problémové partie na svém těle označují muži břicho, bicepsy, 

ramena, hrudník a svalový tonus obecně. Muži se snaží změnit svou postavu pomocí 

cvičeni spíše než držením diet (Fialová, 2001). 
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2.4  WELLNESS 

 

Wellness, téměř magické slovo, které je v dnešní době jaksi samozřejmé, přestože 

jeho význam neznáme úplně přesně a podvědomě se domníváme, že je to něco 

zdravého, prospěšného, omlazujícího. Obecná definice pojmu wellness zní takto. 

Wellness je cesta k harmonickému vyvážení těla a duše. Představuje nejen slovo, ale 

především představuje proces (Pohan 2007, online). 

Pojem wellness bývá spojován s péčí o zdraví a o duši. Jeho předchůdce můžeme 

spatřovat již ve starověkém Řecku, ve kterém hrála nejdůležitější roli kalokaghátia - 

harmonie těla i ducha. Jde o životní styl, ve kterém hraje podstatnou roli zdatnost, ale 

důležité jsou i jeho další 4 součásti:  

 

• pozitivní přístup k životu 

• osobní návyky 

• zvládání stresu 

• výživa a kontrola hmotnosti 

 

Podle (Hirka 2007, online) můžeme za wellness v současné podobě považovat 

soubor fyzických a relaxačních aktivit, díky kterým se tělo bude umět bránit 

nejrůznějším civilizačním onemocněním a díky kterým člověk bude žít ve vnitřní i 

vnější pohodě a harmonii. Cílem wellness je dosáhnout stavu, kdy se jedinec „cítí 

dobře“, zachovat si zdraví co možná nejdéle a dožít se vysokého věku v dobré kondici 

(Fořt, 2002). Člověk, který se rozhodne žít podle pravidel wellness, nesmí být příliš 

omezován, měl by se cítit příjemně a veškeré aktivity dělat přirozeně po celý život bez 

pocitu strádání. Komplexní wellness program by se měl skládat z pěti kategorií:  

 

• pohyb a cvičení 

• rehabilitace, relaxace 

• správné stravování  

• image (stylista, kadeřník, vizážista) 
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2.5  METROSEXUALITA 

 

Když se ráno třicetiletý Američan Karru Martinson probudí, namaže si obličej 

krémem za 1200 korun. Obleče si jednu z košil, které si nechává šít, a obuje se do bot 

luxusní značky Bruno Magli. Nemá problémy s vlasy, používá totiž tři druhy šamponů a 

tři různé přípravky na vlasy. Nejdříve kondicionér, potom gel na úpravu tvaru vlasů a 

nakonec sprej. Rád chodí do barů a taky nakupovat s kamarádkami. Jeho mužští přátelé 

si dlouho mysleli, že je nějaký jiný, ale jak říká Martinson, který pracuje ve financích a 

bydlí na newyorském Manhattanu, není na něm nic divného. „Jsem úplně normální 

heterosexuál, říká“. Tak představil světu prestižní americký deník The New York Times 

nového muže. Říká se mu metrosexuál (Lešenarová 2003, online). 

V roce 1994 byl pro takové muže nalezen vhodný termín - metrosexuál (Flocker, 

2007). Poprvé jej užívá homosexuální spisovatel Mark Simpson v textu, kritizujícím 

přehnaný vliv konzumerismu na muže. Podle některých pramenů se první metrosexuál 

datuje již na počátek 90. let, kdy se tehdejší model Marky Mark (nynější herec Mark 

Wahlberg) objevil v reklamě na spodní prádlo firmy Calvin Klein. Měl perfektně 

vyholené tělo, hladké svaly a ve vlasech gel. Původní definice podle zakladatele 

termínu metrosexuál Marka Simpsona zní takto. Metrosexuálem je mladý muž, jenž má 

dost peněz na utrácení, který žije poblíž nebo v metropoli, protože tam má k dispozici 

nejlepší obchody, kluby, fitness centra či salony. Může být homosexuál, heterosexuál 

nebo bisexuál, ale to není důležité, protože má nejradši sám sebe jako objekt svého 

obdivu. Vyskytuje se obzvlášť v některých profesích, jako například v modelingu, mezi 

číšníky, v médiích, v pop kultuře, a také ve sportu. Metrosexuálové se jen chovají víc 

jako ženy nebo jako homosexuálové. Je to velmi zajímavá skupina mužů, kteří jsou jistě 

heterosexuální, ale rádi pečují o své tělo a vzhled tak, jak to dělají například 

homosexuálové. Kopírují jejich styl a přijímají ho za vlastní, za svůj vzhled jsou ochotni 

utrácet daleko víc peněz než jejich drsnější kolegové. Mezi známé metrosexuály patří 

fotbalista  David Beckham, australský plavec Ian Thorpe, zpěvák Robbie Williams, 

herci Brad Pitt a Tom Cruise (Lešenarová 2003, online). 

 

 

http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=3644469&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=13387&idproduct=820986&idclient=49969234
http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=3642437&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=2533345&idproduct=866257&idclient=45795908
http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=3478843&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=24240&idproduct=804060&idclient=25863371
http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=3554099&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=11&idproduct=701193&idclient=26180359
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2.6  TĚLO 

 

Abychom svému tělu úplně porozuměli, musíme se zabývat nejen vlastní 

zkušeností a prožíváním, ale také kulturním prostředím a jeho požadavky a tlaky na 

vzhled i funkčnost lidského těla (Fialová, 2001). 

Západní společnosti spojují štíhlost většinou se štěstím, úspěchem, mladistvostí a 

společenskou přijatelností. Nadváhu spojují s leností, nedostatkem vůle a ztrátou 

kontroly. Pro ženy je ideálem štíhlá postava. Pro muže je ideálem štíhlá a přiměřeně 

svalnatá postava. Nadváha je vnímána jako fyzicky neatraktivní a je asociována s 

dalšími negativními charakteristikami. Štíhlost znamená především mít věci pod 

kontrolou. Svalnaté tělo už přestalo být spojováno s manuální prací a stalo se dalším 

symbolem silné vůle, energie a kontroly. Pevné, vypracované tělo bývá považováno za 

známku úspěchu. Většina lidí nemá přirozeně štíhlé a trénované tělo, a chtějí-li být v 

souladu se současným ideálem, musí tomu věnovat neustálou pozornost, zejména 

prostřednictvím cvičení či diet. Život lidí, kteří nevyhovují tomuto štíhlému ideálu, je 

v mnoha případech poznamenán různými předsudky. Ve srovnání se štíhlými bývají 

silní lidé pokládáni za méně aktivní, méně inteligentní, méně pracovité, méně úspěšné, 

méně sportovní a méně oblíbené (Grogan, 2000). 

Málková, Kunová a Kudrna (2002) tvrdí, že požadavky na lidské tělo se 

v poslední době změnily. Naši předkové považovali tělo především za nástroj k přežití, 

k plození dětí a zachování sebe sama. Bylo-li tělo zdravé, bylo vše v pořádku. Naše 

současná kultura však vytvořila mýtus „dokonalého těla“, který způsobuje, že se 

stydíme za své nedostatky a často se podceňujeme. 

 

2.6.1  Tělo a identita 

 

Lidské tělo je hlavním prostředkem k sebeexpresi a k interakci se světem, a proto 

je i klíčem k pochopení celého „já" a významně ovlivňuje naše sebedefinování. Přestože 

má člověk dar myšlení a řeči, jsou jeho emoce a zdraví výstižněji vyjadřovány 

prostřednictvím těla. Způsob vnímání těla a pohybu je pro nás důležitý, určuje naši 
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fyzickou identitu. Tělo jako objekt sociálního a kulturního vývoje podléhá měnícím se 

normám a hodnotám (mění se v různých kulturách, epochách či prostředích), které 

ovlivňují naše sebepojetí (Fialová, 2001). 

Reálné tělo a tělesný ideál (tedy představa o tom, jaké by mělo tělo v ideálním 

případě být) mohou být v naprostém rozporu. Tělesný ideál bývá určen především 

sociokulturním pozadím. Jak prožíváme vlastní tělo a jak ho představujeme, záleží na 

společenských vlivech (např. vliv ideálu štíhlosti). Velké množství vnějších vlivů dává 

vzniknout představě, že prostřednictvím práce na sobě a investic, lze tělo formovat. 

Výzkumy potvrzují, že jako krátkodobé řešení lze ke zlepšení spokojenosti s tělem 

využít nácvik asertivity, který posiluje sebevědomí a pocit kontroly, a dále lze využít 

diskuse o tom, jaké strategie mohou zlepšit obraz vlastního těla (Grogan, 2000).  

 

2.6.2  Historický vývoj zobrazení mužského těla 

 

Grogan (2000) tvrdí, že zobrazování lidského (mužského těla) má zajímavou 

historii. Sochaři ve starověkém Řecku měli zájem o realistickou formu anatomie 

lidského těla. V této době se začaly objevovat mužské akty v životní velikosti. Velmi 

často byli muži zobrazování nazí. Mužské tělo bylo v tomto období považováno za 

krásnější než tělo ženské. V 7. století před naším letopočtem se vyvinul ideál postavy 

mužského těla se širokými rameny a úzkými boky, jenž je znám jako „daidalovský“ styl 

(podle mytického Daidala z Kréty, který byl podle legendy prvním řeckým sochařem). 

V tomto období bylo mužské tělo idealizováno, zobrazováno a prezentováno přísně 

stylizovaným způsobem, který kladl důraz na jasně prokreslené svaly vytesané do 

povrchové struktury mramoru.  

Dle Fialové (2001) si lze vysvětlit to, že bylo mužské tělo považováno za 

přitažlivější než tělo ženské tím, že krása v pojetí Řeků kladla důraz na tělesnou 

zdatnost.   

Taktéž starověký Řím se vyznačuje idealizací mužského těla. Římané nenáviděli 

tloušťku a idealizovali štíhlost. Ztělesněním krásy byl pro ně štíhlý a svalnatý bojovník 

(Grogan, 2000). Dle Fialové (2001) touha po zachování štíhlé postavy vedla k tomu, že 
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se mezi Římany rozšířil takový způsob kontroly tělesné hmotnosti, který můžeme, 

v porovnání se současnou dobou, nazvat bulimickým, tedy záměrně vyvolané stavy 

zvracení, které mají za cíl zabránit negativním dopadům častého hodování na jejich 

postavy. 

V období gotiky dochází k jistým změnám v náhledu na lidské tělo a jeho vzhled. 

Vzorem se stává postava Krista, jenž je symbolem skromnosti, utrpení a strádání a s tím 

spojené štíhlosti s charakteristickými příznaky vyhraněné ektomorfie. Období renesance 

s sebou přináší částečný návrat k antickým ideálům, převážně pak opětovné zdůraznění 

izomorfní složky u mužského pokolení (Fialová, 2001). 

Mužské tělo dominovalo umění až do poloviny 19. století, kdy umělci přenesli 

erotický zájem na ženské tělo. Od této doby až do osmdesátých let 20. století bylo 

mužské tělo jen zřídka kdy idealizováno. Teprve v osmdesátých a devadesátých letech 

se idealizované snímky mužských těl staly součástí západních sdělovacích prostředků. 

Společně se „zviditelňováním“ mužského těla se muži začínají více zaobírat tělesnou 

hmotností a vzhledem svého těla. Muži se dostávají pod rostoucí společenský tlak, jenž 

je nutí, aby dosáhli postavy s dobře vyvinutými a silnými svaly (Grogan, 2000). 

 

2.6.3  Hodnocení těla 

 

Každá doba preferuje určitý tělesný vzor či ideál, který se vyvíjí a mění stejně ja-

ko společnost. Médii předkládaný ideál těla nemusí odpovídat reálným možnostem 

většiny, ani zdravému a proporcionálnímu tělu. Většina lidí není schopna objektivně 

posoudit své tělesné parametry, a tak se nechává vést často nerealistickým subjektivním 

hodnocením k určitým zásahům do proporcí vlastního těla. Proporce postavy určuje 

naše příslušnost k určitému lidskému plemenu. Tak např. pro plemeno negroidní jsou 

typické dlouhé a štíhlé končetiny, naopak pro plemeno mongoloidní je typický poměrně 

dlouhý trup a krátké končetiny, zvláště dolní (Fialová, 2001). 
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2.6.3.1  Tělesné proporce 

 

V dnešní době jsme ze všech stran obklopováni nejrůznějšími návody, radami, 

tabulkami určujícími ideální hmotnost a tvary těla. Avšak je nasnadě zde zdůraznit, že 

ideální proporce se značně liší z hlediska módy, zdraví, sportu a běžného života. 

Z pouhé tělesné hmotnosti nelze určit, zda jedinec má, či nemá ideální tělesné proporce. 

Pro objektivní posouzení je nutné vycházet minimálně ze tří těchto parametrů, které 

určují proporce lidského těla. Mezi tyto parametry dle Fialové (2001), patří tyto: 

 

• výška 

• hmotnost 

• pohlaví 

• tělesný typ 

• kožní řasy 

• tělní obvody 

• epikondyly 

• proporcionalita 

 

2.6.3.2  Výška 

 

Výšku lze považovat za parametr, jenž je do značné míry předurčen geneticky. To 

je důležité vědět a počítat s tím při úvahách, do jaké míry ji můžeme ovlivnit. Fialová 

(2001) ve shodě s Riegrovou tvrdí, že podíl vlivu genetických faktorů je odhadován na 

80%, zatímco zbývajících 20% připadá na vlivy prostředí. Genetické aspekty růstu a 

vývoje jsou mimořádně důležité pro určení a odhalení případných anomálií růstu, pro 

správné hodnocení úrovně vývoje zdravých jedinců, pro hodnocení vlivu vnějšího 

prostředí na tento proces. Tělesnou výšku měříme v centimetrech. Tohoto zjištěného 

údaje můžeme následně využít k výpočtu různých indexů, které obvykle berou v potaz 

také hmotnost člověka. 
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2.6.3.3  Hmotnost 
 

Neustále se hovoří a diskutuje o tom, proč západní kultura dává přednost štíhlosti. 

Biologové a někteří psychologové se domnívají, že preference tohoto tvaru postavy má 

biologické zdůvodnění. Argumentují tím, že tato představa (tento ideál) vychází ze 

skutečnosti, že štíhlost je zdravější než nadváha. Oproti tomu na druhé straně jiní 

badatelé, kteří studují kulturní rozdíly preferencí různých typů postav v různých dobách 

a kulturách, naznačují, že biologické argumenty hrají pouze okrajovou roli a idealizace 

štíhlosti je především naučená (Grogan, 2000). 

Pravdou je, že tělesná hmotnost se zvyšuje rozvíjením svalové masy a nárůstem 

množství tuku. Tělesná hmotnost se během dne i týdne výrazně mění, nezůstává 

konstantní. Proto je nutné provádět kontrolní měření na stejné váze a pokud možno ve 

stejnou denní dobu. Narůstá-li svalová hmota při současné redukci tuku, která je větší 

než přírůstek svalové hmoty, potom je výsledkem snížení hmotnosti. Je-li redukce tuku 

nižší nežli přírůstek svalové hmoty, je výsledkem zvýšení hmotnosti. Jsou-li, přírůstek 

svalové hmoty a současné snížení množství tuku, shodné, potom hmotnost zůstane beze 

změn (Fialová, 2001). 

 

2.6.3.4  Tělesný typ 

 

Podle Fialové (2001) se stanovením tělesného typu lidé zabývají již odedávna. 

Průkopníkem určování tělesného typu byl Hippokrates, který dělil postavy lidí na tyto 

dva základní typy:  

 

• habitus apoplecticus (člověk malý, zavalitý)  

• habitus plitisicus (člověk velký, štíhlý) 

 

Somatický typ, jinak také souhrn tvarových a funkčních tělesných znaků jedince, 

podmíněný dědičností a utvářený vlivem prostředí se nejčastější rozlišuje na typ 



astenický, atletický a pyknický. Fialová (2001) ve shodě s Kretschmerem dělí postavu 

člověka na tyto 3 základní typy (Obr. 2  Tělesné typy). 

 

• Pyknik - relativně krátké končetiny, široký kulatý obličej, široký nos, krátký tlustý 

krk, soudkovitý hrudník, silná kostra, tendence k ukládání tuku, velké obvody 

tělní. 

• Atletik - střední tělesná výška, dobře vyvinutá kostra a zejména svalstvo, dobře 

klenutý hrudník s velkou vitální kapacitou plic, zvětšené tělní obvody, široká 

ramena, úzká pánev. Kůže je elastická, s malým množstvím podkožního tuku. 

• Asthenik (leptosom) - štíhlá postava, poměrně dlouhé končetiny, úzký dlouhý 

hrudník, jemná kostra, tenká kůže, slabá podkožní tuková vrstva, slabě vyvinuté 

svalstvo, malé tělní obvody.  

 

 
 

Obr. 2 Tělesné typy 
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http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/24648-astenicky-typ
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/24847-atleticky-typ
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/87077-pyknicky-typ
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Termínu „somatotyp“ se využívá pro vyjádření tělesného typu podle Sheldona a 

jeho následovníků. Ti vyvinuli metodu, podle které se vedle typů základních určí přesně 

i typy vedlejší. Podle Fialové (2001) zde můžeme pro zajímavost uvést, že vedlejších 

typů je dokonce 88. Krajní typy se nazývají: 

 

• Endomorf - odpovídá typu pyknickému. 

• Mezomorf - odpovídá typu atletickému. 

• Ektomorf - odpovídá typu asthenickému (leptosomnímu). 

 

Ernst Kretschmer zaujal svou myšlenkou, že temperamentové vlastnosti a 

nejdůležitější psychické poruchy souvisí se stavbou těla (Říčan, 2007). Podle 

Kretschmera lze člověka charakterizovat na základě stavby jeho těla. Tato 

charakteristika je znázorněna v tabulce (Tab. 1 Charakteristika člověka na základě 

stavby těla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. 1. Charakteristika člověka na základě stavby těla. 

 

stavba těla pyknická leptosomní atletická 

temperament cyklothymní schizothymni ixothymni 

postoj ke světu realista idealista pro sebe žijící 
postoje 
k jiným lidem družnost, sdílnost povrchní kontakty, 

uzavřenost pasivní družnost 

ladění 

mezi veselostí a 
smutkem rychle 
odeznívající 
vzrušení 

mezi přecitlivělostí a 
tupostí, značná vnitřní 
vzrušivost, dlouho se 
udržující vzrušení 

mezi flegmatičností a 
explozivitou, 
vzrušeni rychle 
odezní 

psychické 
tempo 

výkyvy mezi 
pohodlností a 
pohyblivostí 

výkyvy mezi čilostí a 
utlumeností 

bez výkyvů, klidný, 
pomalý, stejnoměrný 

reflexe 
velká citová 
rezonance při malé 
trvalosti a síle 

méně až lehce 
rezonantní, ale 
hluboce a trvalé 

malá rezonance až 
citová rigidita 

mysl srdečnost, 
dobromyslnost chladnost až studenost závist, věrnost 

myšlení konkrétní abstraktní analytické 

adaptabilita veliká malá dostatečná 
 
 
2.6.3.5  BMI (body mass index) 
 

S tělesnou hmotností a výškou úzce souvisí BMI. Body mass index, rovněž znám 

jako Queteletův index, je mezinárodně uznáván. Jedná se o index tělesné hmotnosti ve 

vztahu k tělesné výšce. Vypočítá se jako poměr hmotnosti člověka uvedené 

v kilogramech a druhé mocniny výšky uvedené v metrech.  
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Je důležité zde zmínit, že BMI nesmíme chápat jinak, než jako orientační výpočet, 

protože samotná váha těla jako taková poskytuje pouze bezvýznamné číslo nic 

neříkající o složení těla (Zdraví - hubnutí 2004, online).  

Již výše je zdůrazněno, že BMI je občas zavádějící, jelikož u žádného vztahu 

výška / hmotnost není určeno, do jaké míry bude ovlivněn faktory, jakými jsou 

například kostra či svalová hmota. Avšak z praktických důvodů tato metoda zůstává 

nejčastěji používanou (Šácha 2005, online). 

Podle Grogan (2000) rozlišujeme výsledky měření BMI na 3 základní stupně: 

 

• normální stav - rozsah BMI (20 - 24,9) 

• nadváha - rozsah BMI (25 - 29,9) 

• obezita - rozsah BMI (vyšší než 30) 

 

Fialová (2001) tvrdí, že pokud se hodnoty BMI pohybují pod číslem 20, znamená 

to, že jedinec trpí podvýživou nebo nějakým jiným závažným onemocněním. Jedinci se 

zjištěným BMI, které se pohybuje v rozsahu 30 a více, trpí těžkou formou obezity a 

jejich zdravotní stav je spojen se závažnými zdravotními riziky. Fialová (2001) dále 

poukazuje na skutečnost, že tento index neukazuje podíl aktivní tělesné hmoty a 

tělesného tuku. Z tohoto důvodu se můžeme setkat i s jedincem, který podle BMI patří 

do skupiny obézních, avšak jeho vyšší hmotnost je způsobena svalovou hmotou a ne 

podkožním tukem. 
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2.7  ŽIVOTNÍ STYL 

 

Životní styl je mnohorozměrný, zahrnuje velké množství prvků a v nejširším 

pohledu je to skutečně souhrn všeho, jak vlastně člověk žije (Výživa 2008, online). 

Mezi prvky životního stylu podle (Mužíková 2008, online) patří: 

 

• výživa (výživové chování) 

• pohybová aktivita 

• kouření (aktivní i pasivní) 

• konzumace alkoholu (alkoholismus) 

• stress, psychosociální faktory 

• sexuální chování 

• konzumace drog (drogové závislosti) 

• hygienické návyky (vztah k infekčním chorobám) 

• práce a pracovní podmínky 

• relaxace, odpočinek (spánek) 

 

2.7.1  Zdravý životní styl 
 

Zdravý životní styl - tento životní styl je založen na zdravé, racionální výživě, 

sportu, vycházkách, aktivním způsobu trávení volného času, dostatečném a kvalitním 

odpočinku (spánku). To, kolik potřebuje člověk spánku, se mění podle věku. Na 

počátku života je to dokonce 16 hodin denně. Po třicátém roce potřebujeme již pouze 

sedm hodin. Někomu může dokonce vyhovovat i méně než sedm hodin, avšak obecně je 

doporučováno již zmíněných sedm hodin spánku denně (Winston Caine, Garfinkel, 

2007). Výše je uvedeno, že životní styl je mnohorozměrný, že zahrnuje velké množství 

prvků a v nejširším pohledu je to skutečně souhrn všeho, jak vlastně člověk žije.  

Vzhledem k efektu na zdraví je pro člověka vyznávajícího zdravý životní styl 

nejdůležitějších několik hlavních zásad (Výživa 2008, online): 
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• nekouření 

• zdravá výživa (přiměřená, pestrá a vyvážená) 

• pohybová aktivita 

• pouze minimální konzumace alkoholu 

• dostatečná doba spánku (minimálně 7 hodin denně) 

 

V okamžiku, kdy člověk dodržuje hlavní zásady zdravého životního stylu, se 

zcela jistě ukáže, jak zdravý životní styl působí na jeho zdraví. Nejčastějšími důsledky 

dodržování zásad zdravého životního stylu je přiměřená hmotnost, normální krevní tlak, 

nízká hladina cholesterolu v krvi, dobrá tělesná kondice a výkonnost, nízká únavnost, 

svěží a zdravý vzhled, dobrá psychická pohoda, vysoká odolnost vůči nemocem, nízký 

výskyt nemocí (Výživa 2008, online). 

 

2.7.2  Výživa 

 

Motto: Nežijeme proto, abychom jedli, jíme proto, abychom žili (Fořt, 2003). 

 

Výživa hraje významnou roli při upevňování nebo naopak zhoršování zdraví a 

vzniku nemocí (Zdravi21 2008, online). Ovlivňuje stav celého organismu. Jídlo je 

jedním z požitků v našem životě. Kromě toho je také nezbytné pro zásobování 

organismu živinami. Potrava je v neposlední řadě i vkladem do celkového zdraví, který 

se později vrátí i s úroky. Jeden základní trik, jak z výživy učinit svého spojence, je 

neustále předcházet pocitu nadměrného hladu. Hlad omezuje schopnost vybrat si 

potraviny, které jsou podporou našeho zdraví. Jídlo je více než jen palivo, které odstraní 

pocit hladu. Jídlo obsahuje živiny nezbytné pro udržení optimálního zdraví a výkonnosti 

(Clarková, 2000). Jídelníček by měl být vyvážený ve všech směrech, není dobré 

konzumovat pouze některé druhy potravin. Měli bychom dbát na celkovou pestrost a 

komplexnost přijímané stravy (Kunová, 2005). 

V případě, že je stravy příliš málo nebo opačně příliš mnoho, případně je-li jiným 

způsobem nevhodná, vznikají problémy při spalování, které má samozřejmě pozdější 
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vliv na špatné vyměšování. Původními znaky jsou náhlá nevolnost, bolesti žaludku, 

nadýmání, vracení se žaludečních šťáv do úst, říhání, nervozita a celkově špatná nálada 

(Chaloupka, 1999). 

Mezi zásady správné (racionální) výživy patří tyto (Zdravi21 2008, online): 

 

• jíst pestrou stravu  

• vybírat stravu obsahující nízké množství tuku  

• konzumovat dostatečné množství ovoce  

• jíst mnohem více zeleniny  

• jíst potraviny připravené z obilovin  

• omezit spotřebu cukru  

• omezit příjem kuchyňské soli  

• přijímat dostatečné množství tekutin 

• pít pouze umírněné množství alkoholu  

 

Podle Clarkové (2000) patří mezi tři hlavní pravidla zdravého stravování, která 

bychom měli dodržovat: 

 

• Rozmanitost - neexistuje kouzelná potravina, každá obsahuje pouze některé 

živiny. Nejrozumnější je tedy kombinovat a obměňovat konzumované potraviny, 

tak abychom přijímali všechny nezbytné živiny. 

• Přiměřenost - ačkoli žádnou potravinu nelze považovat za vyloženě nezdravou, 

příliš mnoho nutričně nezdravých potravin může znamenat nezdravý způsob 

stravování.  

• Prospěšnost - znamená snahu vybírat přírodní nebo jen lehce zpracované 

potraviny tak často, jak jen je to možné. Přírodní potraviny mají obvykle mnohem 

vyšší nutriční hodnotu a obsahují méně pochybných konzervačních a 

dochucovacích přísad. 
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Jídlo je více než jen palivo, které odstraní pocit hladu. Jídlo obsahuje živiny 

nezbytné pro udržení optimálního zdravotního stavu a výkonnosti. Živiny, které člověk 

přijímá lze rozdělit do šesti základních skupin: 

 

• cukry (sacharidy) 

• tuky (lipidy) 

• bílkoviny (proteiny) 

• minerály 

• vitaminy 

• voda 

 

2.7.2.1  Cukry (sacharidy) 

 

Cukry neboli sacharidy jsou látky vyskytující se v každém organismu a plnící 

především funkce nutritivní (tedy vyživovací). Fungují především jako palivo a jsou 

tedy zdrojem energie. A to velice rychlým zdrojem. Ovšem oproti tukům 

s nesrovnatelně nižší energetickou hodnotou. Další jejich nevýhodou je, že se dají 

poměrně špatně skladovat (jediná zásobní látka je polysacharid glykogen - hlavně ve 

svalech a játrech). Právě protože jsou jejich rezervy tak malé a rychle se spotřebují, je 

třeba je při fyzických výkonech dodávat (Trampota 2007, online). 

Jsou zdrojem energie potřebné pro normální (optimální) činnost svalů a mozku. 

Pocházejí z cukrů (jednoduchých sacharidů) a škrobů (složených sacharidů). Sacharidy 

jsou primárním zdrojem energie (Fořt, 2003). 60% veškeré zkonzumované energie by 

mělo pocházet ze sacharidů, které se nacházejí zejména v ovoci, zelenině, pečivu a 

obilninách (Clarková, 2000). 
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2.7.2.2  Tuky (lipidy) 
 

Tuky jsou jednou ze základních živin (spolu s bílkovinami a sacharidy) a jsou pro 

náš organizmus nezbytně důležité. Jsou stavební složkou důležitých hormonů, pomáhají 

udržovat tělesnou teplotu, chrání orgány před mechanickým poškozením. Jsou 

také důležité pro využití vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E, K). Pouze 1/3 denního 

příjmu tuků by měla být hrazena tuky živočišnými, v těchto tucích převažují tzv. 

nasycené mastné kyseliny, které podporují zvyšování cholesterolu a také samy 

cholesterol obsahují. Zbývající 2/3 by měly tvořit kvalitní rostlinné tuky (Zdravykorinek 

2008, online). 

Jsou zdrojem energie, která se používá při aktivitách v nízké intenzitě (např. čtení, 

psaní) a dlouhotrvajících aktivitách (např. dlouhé běhy, jízda na kole). Tuky 

živočišného původu (máslo, sádlo, tuk v mase) jsou obvykle nasycené a přispívají 

k onemocnění srdce, cév a k některým druhům zhoubných nádorů. Tuky rostlinného 

původu (např. olivový olej, slunečnicový olej, sójový olej, rybí tuk) jsou zpravidla 

nenasycené a méně škodlivé. Příjem tuků by se měl pohybovat okolo 25% z celkového 

denního příjmu energie (Clarková, 2000). 

 

2.7.2.3  Bílkoviny (proteiny) 

 

Jsou nezbytné pro tvorbu a údržbu svalové hmoty, červených krvinek, vlasů a 

dalších tkání a také pro produkci hormonů. Bílkoviny přijaté ve stravě jsou při trávení 

rozloženy na aminokyseliny, které jsou následně přetvořeny na bílkovinu svalů a 

ostatních tkání. Bílkovina může být použita jako zdroj energie, pokud není v organismu 

dostatečné množství sacharidů (např. během mimořádně dlouhých a vyčerpávajících 

výkonů). Asi 15% z celkového příjmu energie by mělo pocházet z potravin bohatých na 

bílkoviny, jako hovězí a vepřové maso, ryby, drůbež a luštěniny (Clarková, 2000). 

Hainer, Kunešová, aj. (1997) tvrdí, že nadměrný příjem bílkovin v časném dětství 

by mohl být spojen s rozvojem otylosti v pozdějším věku. 
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2.7.2.4  Minerály 

 

Minerály jsou v lidském těle uloženy a cirkulují především ve formě iontů. Ty 

plní případ od případu rozdílné funkce. Většinou se podílejí na udržování stálého pH a 

vůbec stálého prostředí v organismu (Trampota 2007, online). 

Jsou to prvky získané stravou, které se v těle vážou a spoluvytvářejí složení těla 

(např. vápník v kostech těla) a regulují tělní procesy (např. železo v červených 

krvinkách transportuje kyslík). Dalšími minerály jsou chlór, hořčík, fosfor, sodík, 

draslík, jód, chrom a zinek, měď. Minerály nejsou zdrojem energie (Clarková, 2000). 

 

2.7.2.5  Vitaminy 

 

Jsou metabolické katalyzátory, které regulují chemické reakce v těle. Existuje 13 

základních typů vitamínů. Lidský organizmus si, až na některé výjimky, nedokáže 

vitaminy sám vyrobit, a proto je musí získávat prostřednictvím stravy.  Fořt (2005) 

rozděluje vitaminy na dva základní typy: 

 

• Vitaminy rozpustné v tucích - vit. A, D, E, K. 

• Vitaminy rozpustné ve vodě - vit. skupiny B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12), C. 

 

Většina vitaminů jsou chemické látky, které organizmus sám neumí vytvořit, 

proto je nutné je přijmout ve stravě. Vitaminy nejsou zdrojem energie (Clarková, 2000). 

 

2.7.2.6  Voda (pitný režim) 

 

Je nezastupitelnou a nenahraditelnou látkou, která tvoří 60 - 75% hmotnosti 

lidského těla. Voda udržuje tělesnou teplotu, přivádí živiny do buněk, odvádí z nich 

odpadní látky a je nutná pro jejich činnost.  Nachází se jak v buňkách, tak 

v mezibuněčném prostoru, je také základní složkou tělních tekutin, jako jsou krev, 



39 

 

lymfa (míza) a tkáňový mok. Všechny složité procesy přeměny látek mohou probíhat 

jedině díky vodě (Fořt, 2001). 

Denní příjem tekutin by se měl pohybovat okolo 2 litrů a více. Voda se ztrácí 

močí, dýcháním, odpařováním z kůže (může se odpařovat i bez pocení) a stolicí 

(Dlouhá, 1998). 

 

2.7.3  Pohybová aktivita 

 

Pohyb je nejlepší přirozený uklidňující prostředek, odstraňuje psychické 

vyčerpání a únavu. Pomáhá nám vytvářet dobrou náladu, zvyšuje sebedůvěru a 

umožňuje lehčí zvládnutí zátěžových situací (Málková, 2006). Pohybová aktivita 

udržuje organizmus v dobrém zdravotním a duševním stavu. Pokud zanedbáváme 

pohybovou aktivitu, naše svaly ochabují a nahrazuje je tuk, neboť energetický příjem je 

vyšší než spotřeba. Celková hmotnost se zvyšuje a dochází ke zdravotním problémům s 

(klouby, srdcem, diabetem, atd.). 

Udržení dobré kondice, zdravého životního stylu a optimální váhy se neobejde 

bez pohybu (Mte 2007, online). 

Tělesná nečinnost nebo sedavý způsob života jsou spojeny s množstvím 

zdravotních poruch a potíží. Vliv tělesné činnosti na zdraví se dá shrnout do těchto 

nejvýznamnějších bodů (Prevencenadoru 2003, online):  

 

• redukuje riziko vzniku onemocnění srdce a cév  

• snižuje krevní tlak  

• vyšším výdejem energie podporuje redukci váhy, je prevencí obezity  

• zlepšují psychický stav a schopnost vyrovnat se stresem a vyčerpáním  

• vyšší tělesná zdatnost snižuje celkovou mortalitu 
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2.7.4  Civilizační choroby 

 

O civilizačních chorobách mluvíme proto, že se člověk není schopný rozumně 

přizpůsobit nadbytku vymožeností, které nám civilizace přináší v tom nejlepším slova 

smyslu. Moderní způsob života způsobil, že průmyslová velkovýroba kaloricky 

bohatých potravin, vyrábí nadbytek tučných, slaných jídel, které jsou převážně z 

živočišných zdrojů a slazených potravin a nápojů. Technický rozvoj, počítače a vývoj 

dopravy způsobil významný úbytek fyzického pohybu (Čákiová 2008, online). 

Nezdravý způsob života s sebou přináší mnohá zdravotní rizika (Reviláková 2007, 

online). Civilizační choroba je onemocnění, které se spíše než popisem vymezuje 

výčtem. V obecnosti lze říci, že se jedná o choroby, které jsou spojeny s nezdravým 

životním stylem. Nejzásadnějšími příčinami vzniku těchto chorob jsou významný 

úbytek fyzického pohybu, nadměrná konzumace jídla, alkoholu a cigaret a zvýšený 

stres. Udržet si přiměřenou tělesnou hmotnost je jedním z důležitých předpokladů 

zdravotní prevence civilizačních chorob (Valenta 2006, online). 

 Podle Čákiové (2008, online) patří mezi civilizační choroby tyto: 

 

• cévní onemocnění - předčasná ateroskleróza (kornatění tepen) 

- infarkt myokardu (poškození srdečního svalu snížením 

prokrvení) 

- cévní mozkové příhody (poškození mozku snížením 

prokrvení) 

- hypertenze (vysoký krevní tlak) 

• poruchy příjmu potravy - obezita 

- mentální anorexie 

- bulimie 

- přejídání 

• cukrovka 

• deprese 

• nádory 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanick%C3%BD_pohyb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholick%C3%BD_n%C3%A1poj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stres
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3  METODOLOGICKÁ ČÁST 

 

3.1  CÍL A ÚKOLY PRÁCE 
 

3.1.1  Cíl práce 

 

Cílem této práce je analýza vztahu k vlastnímu tělu u sportující a nesportující 

mužské populace ve věkovém rozmezí 30 - 60 let. Výzkum by měl odhalit rozdíly ve 

vztahu k vlastnímu tělu mezi pohybově aktivními a pohybově pasivními muži středního 

věku. 

 

3.1.2  Úkoly práce 
 

K tomu, abychom dosáhli předem stanoveného cíle, je nutné, provést tyto 

jednotlivé úkoly: 

 

• Nastudovat teoretická východiska vztahující se k dané problematice. 

• Uskutečnit sběr dat u souboru mužů ve věku 30 - 60 let. 

• Zpracovat údaje z dotazníků a stanovit výsledky. 

• Z výsledků ověřit nebo vyvrátit předem dané hypotézy. 

• Porovnat zjištěné údaje s daty zjištěnými u starší populace. 

• Vyvodit závěry. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

3.2  HYPOTÉZY 

 

• Předpokládáme, že pohybově aktivní soubor mužské populace bude mít méně 

zdravotních problémů než soubor pohybově pasivních mužů, jejich zdravotní stav 

bude lepší než u mužů nesportovců. Nebudou mít problémy se spánkem, ve větší 

míře se budou věnovat činnostem vztahujícím se k tělu a fyzické aktivitě, budou 

konzumovat méně alkoholu, drog, cigaret, atd. 

• Je pravděpodobné, že muži pohybově aktivnější budou mít nižší hodnoty BMI 

(Body Mass Index). 

• Skupina pohybově aktivních mužů je spokojenější se svým vzhledem. Mají 

pozitivnější vztah k vlastnímu tělu, oproti skupině mužů pohybově neaktivních. 
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3.3  POUŽITÉ METODY 

 

V tomto výzkumu byla užita dotazníková metoda. Použitý dotazník obsahoval 

otázky týkající se: 

 

• osobních údajů 

• zdravotního stavu 

• činností vztahujících se k tělu a fyzickým aktivitám 

• vzhledu 

• vztahu k vlastnímu tělu 

• sebepojetí  

• životní spokojenosti 

 

Dotazník obsahoval celkem 134 otázek. Respondenti měli za úkol vyplnit celý 

dotazník, avšak pro tuto práci byla použita pouze ta část dotazníku, která se zabývala: 

 

• zdravotním stavem a chováním souvisejícím se zdravím 

• činnostmi vztahujícími se k tělu a fyzickým aktivitám 

• vzhledem a vztahem k vlastnímu tělu 

 

Forma otázek není jednotná. V dotazníku byly použity otázky uzavřené, ve 

kterých se zatrhávala odpověď na předem připravené čtyř nebo pětistupňové škále 

(Lickertův typ) od 1 (nikdy, ne, rozhodně ne, rozhodně nesouhlasím, vůbec, vůbec 

neplatí, vůbec nesouhlasím) po 4, 5 (denně, častěji, rozhodně ano, rozhodně souhlasím, 

častěji než 1x za rok, zcela pravdivé, zcela souhlasím).  

Dále byly použity uzavřené otázky (dichotomické), kdy dotazovaní označovali 

možnosti ano nebo ne.  

Poslední typ otázek použitých v dotazníku byl typ otevřených otázek, které 

umožňovaly doplnit slovní odpověď. 
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Tento dotazník není standardizovaný, jedná se o dotazník účelový, který je určen 

pouze pro tuto práci. Výsledky, které jím zjistíme, budou dále využívány jako podklady 

pro další analýzy. 

Dotazníky byly rozdány ve 3 městech ČR. Celkem bylo rozdáno 180 dotazníků, 

avšak kvůli extrémně nízké návratnosti jich po řádném vyplnění zbylo celkově 116.  

Jednalo se o náhodný výběr respondentů. V Praze byly dotazníky rozdány ve 

firmách TTC Marconi a T - Mobile. V Hořicích byly rozdány na policii ČR a 

v boxerském oddíle. V Trutnově ve firmách A + K stavební společnost a Kasper 

Trutnov, na SPŠ a SOU Trutnov, taktéž na policii ČR, v plaveckém oddíle LOKO 

Trutnov. Všichni dotazovaní splňovali základní podmínku, která se vztahovala k jejich 

věku. Věk respondentů musel být v rozmezí 30 - 60 let. 

Dotazovaní byli seznámeni se svými právy. Vyplňovali dotazník anonymně, 

nemuseli odpovídat na otázky, které se jim zdály příliš osobní či nevhodné. Do 

výzkumu byly zařazeny jen korektně vyplněné dotazníky. 
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3.4  CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉHO SOUBORU 

 

Pro dosažení cíle práce bylo zapotřebí splnit jednotlivé úkoly. Jedním z nich byla 

realizace dotazování. Pro účely této práce byly dotazníky rozdány skupině pracujících i 

nepracujících mužů středního věku. Věkové rozmezí respondentů bylo 30 - 60 let. 56 

dotazovaných se řadilo mezi muže pohybově aktivní, kteří se pravidelně (alespoň 4 

hodiny v týdnu) věnovali nějaké pohybové aktivitě. 60 dotazovaných patřilo do souboru 

mužů pohybově pasivních, kteří se dlouhodobě a cíleně žádné pohybové aktivitě 

nevěnovali. Snažili jsme se, aby zastoupení respondentů v jednotlivých věkových 

kategoriích (30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 let) bylo co nejvíce vyvážené, aby v každé věkové 

kategorii byl relativně stejný počet zástupců. Po zpracování všech vyplněných a 

navrácených dotazníků byl počet zástupců v jednotlivých kategoriích takovýto: 

 

• věková kategorie 30 - 39 let (39 respondentů) 

• věková kategorie 40 - 49 let (39 respondentů) 

• věková kategorie 50 - 60 let (38 respondentů) 

 

Celkově to tedy bylo 116 dotazovaných. Jejich průměrný věk činil 44,2 let, 

přičemž minimální věk dotazované osoby byl 30 let a maximální 60 let. 

 

Tab. 2. Vzdělání. 

 

druh vzdělání základní 
(vyučení) maturita vysokoškolské 

věk 30 - 39 let (n) 12 23 4 

věk 40 - 49 let (n) 20 13 6 

věk 50 - 60 let (n) 21 11 6 
celkový počet dotazovaných 

(%) 45,7 40,5 13,8 
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Z celkového počtu 116 dotazovaných dosáhlo 53 respondentů (45,7%) základního 

vzdělání (vyučení), 47 mužů (40,5%) získalo maturitu a 16 (13,8%) jich bylo 

vysokoškolsky vzdělaných. 

 

Tab. 3. Rodinný stav. 

 

rodinný stav svobodný ženatý žiji s 
družkou rozvedený ovdovělý 

věk 30 - 39 let (n) 19 16 4 0 0 

věk 40 - 49 let (n) 2 26 6 5 0 

věk 50 - 60 let (n) 2 27 4 3 2 
celkový počet 

dotazovaných (%) 19,8 59,5 12,1 6,9 1,7 

 

Z tabulky (Tab. 3) je jasně patrné, že 23 dotazovaných (19,8%) bylo svobodných, 

69 jich bylo ženatých (59,5%), 14 respondentů (12,1%) žilo s družkou, 8 mužů (6,9%) 

bylo rozvedených a dva z kategorie 50 - 60 let (1,7%) byli ovdovělí. 

 

Tab. 4. Současná ekonomická aktivita. 

 

současná ekonomická 
aktivita* Zam. SP student VD Nezam. 

věk 30 - 39 let (n) 33 5 0 0 1 

věk 40 - 49 let (n) 25 8 0 0 6 

věk 50 - 60 let (n) 30 4 0 1 3 
celkový počet 

dotazovaných (%) 79,5 14,7 0 0,9 8,6 

 

* Zam. - zaměstnanec (včetně pracujících důchodců) 

   SP - soukromý podnikatel 

   Student - studující nebo v učení 

   VD - v domácnosti, případně na mateřské dovolené 

   Nezam. - nezaměstnaný 
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Ze všech 116 dotazovaných bylo 105 respondentů (90,5%) pracujících (z toho 88 

zaměstnanců = 75,9%, 17 soukromých podnikatelů = 14,7%). Deset osob 

nezaměstnaných (8,6%), jeden člověk (0,9%) v domácnosti. Student se ve výzkumu 

neobjevil ani jeden. 

 

Tab. 5. Zaměstnání. 

 

zaměstnání* DP DTP TP TTP 

věk 30 - 39 let (n) 12 19 5 2 

věk 40 - 49 let (n) 8 11 12 2 

věk 50 - 60 let (n) 10 13 7 4 
celkový počet dotazovaných 

(%) 28,6 41,0 22,9 7,6 

 

* DP - převážně duševní práce 

   DTP - duševní i tělesná práce 

   TP - převážně tělesná práce 

   TTP - těžká tělesná práce 

 

Otázka týkající se druhu zaměstnání je úzce spjata s předchozí tabulkou. Jak jsme 

zmínili již u předchozích výsledků, bylo 105 pracujících. Třicet osob (28,6%) duševně 

pracujících, 43 osob (41,0%) pracujících duševně i tělesně, 24 mužů (22,9%) bylo 

tělesně pracujících, osm dotazovaných (7,6%) označilo své zaměstnání jako těžké 

tělesné. 
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Tab. 6. Pracovní doba. 

 

pracovní doba méně než 8,5 
(hod.) 8,5 (hod.) více než 8,5  

(hod.) 

věk 30 - 39 let (n) 5 19 14 

věk 40 - 49 let (n) 4 10 19 

věk 50 - 60 let (n) 6 12 16 

celkový počet 
dotazovaných (%) 14,3 39,0 46,7 

 

Pracovní dobu menší než 8,5 hodiny denně dodržoval nejmenší počet 

dotazovaných mužů - 15 (14,3%). Osm a půl hodiny trávilo v práci 41 dotazovaných 

(39,0%). Více než 8,5 hodiny za den bylo v zaměstnání 49 respondentů (46,7%). 
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3.5  ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 

 

K tomu, abychom dokázali zpracovat takovéto množství materiálu, jsme museli 

využít programu Excel, který je součástí programového balíku (sady) Microsoft Office 

2007. Tento program dokáže vyhodnocovat nejrůznější data, která lze následně snadno 

zaznamenávat do tabulek.  

Pracovali jsme se základními statistickými údaji. Pro vyhodnocení výsledků jsme 

si stanovili jako hranici věcně významného rozdílu 10% nebo 0,5 bodu (u odpovědí na 

škále 1 - 5). Významné rozdíly mezi aktivními a neaktivními respondenty jsou 

v tabulkách označeny (tučným stylem písma u vyšší položky). 

Pomocí funkcí programu Excel byla u všech odpovědí provedena kontrola 

minimální a maximální hodnoty, byly spočítány průměrné hodnoty všech odpovědí. 

Výsledné hodnoty jsme zaznamenali do přehledných tabulek. 
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4  VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

 

Do této části jsme zařadili položky z dotazníku, potřebné pouze pro tuto práci, 

které se týkaly, zdravotního stavu a chování souvisejícího se zdravím, činností 

vztahujících se k tělu a fyzickým aktivitám. A také položky, jež zjišťovaly, do jaké míry 

je pro respondenty důležitý jejich vzhled a vztah k vlastnímu tělu. 

Za věcně významný rozdíl mezi dotazovanými skupinami jsme považovali hranici 

10% nebo 0,5 bodu u odpovědí na škále (1 - 5). Do tabulek jsme zanášeli hodnoty 

vyjádřené procentuálně, pokud se jednalo o škálu 1 - 5 byly do tabulek zaneseny 

výsledné průměrné hodnoty. 

Rozdělení respondentů na pohybově aktivní a pohybově pasivní proběhlo na 

základě vyhodnocení otázky číslo 70 z dotazníku. V ní jsme dotazovaným položili 

otázku (kolik hodin týdně se v současnosti věnujete fyzické aktivitě - sportu, tanci, 

turistice, …). V případě, že dotazovaný odpověděl 1, 2 nebo 3 hodiny týdně považovali 

jsme ho za pohybově pasivního. V okamžiku, kdy na tuto otázku odpověděl 4 hodiny a 

více, byl pro tuto práci označen za pohybově aktivního. 

 

4.1  ZDRAVOTNÍ STAV A CHOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍ SE ZDRAVÍM 
 

V této části jsme se zaměřili na to, jakým způsobem respondenti dodržují zásady 

životosprávy, na jejich zdravotní stav. Zajímalo nás, jaké měli zdravotní obtíže, jak 

poznají, že jsou nemocní, jaká byla jejich tělesná hmotnost a výška. Z těchto dvou 

parametrů jsme vypočítali a do tabulky zanesli průměrné hodnoty BMI. Jak u těch, kteří 

jsou pohybově aktivní, tak u těch respondentů, kteří jsou pohybově více pasivní. 

Zaměřili jsme se na to, zda a v jaké míře konzumují dotazovaní alkohol. Do výsledků 

této části jsme taktéž zahrnuli ty otázky, jež se týkaly témat kouření a drog. 

V neposlední řadě nás zajímalo, zda muži středního věku dodržují pravidelný stravovací 

a pitný režim. Či zda nemají problémy se spánkem. 
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Tab. 7. Zdravotní obtíže (v %). 

 

30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 60 let celkem zdravotní 
obtíže Aktiv. 

% 
Pasiv.

% 
Aktiv.

% 
Pasiv.

% 
Aktiv.

% 
Pasiv. 

% 
Aktiv. 

% 
Pasiv. 

% 
spím neklidně 

a často se 
budím 

3,6 6,7 5 13,3 5,4 8,3 14 28,3 

mívám 
zažívací 

problémy 
1,8 8,3 1,8 10 5,4 5 9 23,3 

snadno se 
unavím 0 5 0 8,3 1,8 10 1,8 23,3 

častěji se 
cítím celkově 

slabý 
0 5 1,8 10 3,6 6,7 5,4 21,7 

mívám často 
bolesti hlavy 7,1 6,7 3,6 13,3 0 6,7 10,7 26,7 

častěji cítím 
žaludeční 
nevolnost 

0 1,7 0 8,3 3,6 1,7 3,6 11,7 

častěji mívám 
bolesti zad 12,5 11,7 10,7 21,7 16,1 23,3 39,3 56,7 

 

Kromě možnosti (častěji cítím žaludeční nevolnost), kde jsme neshledali 

významný rozdíl, jsme významný rozdíl mezi pohybově aktivními a pohybově 

pasivními jedinci shledali u všech zdravotních obtíží. Největší rozdíly mezi sportujícími 

a nesportujícími muži jsme shledali u otázek (snadno se unavím, častěji se cítím slabý a 

častěji mívám bolesti zad), kde rozdíl činil u první otázky 21,3%, u druhé 16,3% a u 

třetí 17,4%. Nejvíce početnou zdravotní obtíží byla shledána bolest zad, kterou označilo 

39,3% aktivních a 56,7% pasivních jedinců. 
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Tab. 8. Rozpoznání nemoci (v %). 

 

30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 60 let celkem rozpoznání 
nemoci Aktiv. 

% 
Pasiv.

% 
Aktiv.

% 
Pasiv.

% 
Aktiv.

% 
Pasiv. 

% 
Aktiv. 

% 
Pasiv. 

% 
přesně 

poznám, kdy 
v mém těle 
není něco v 

pořádku 

21,4 5 8,9 16,6 7,1 10 37,4 31,6 

všimnu si při 
prvních 

příznacích 
19,6 11,7 17,9 21,7 12,5 16,6 50 50 

všimnu si, 
když jsou její 

příznaky 
výrazné 

1,8 11,7 1,8 5 12,5 11,7 16,1 28,4 

příznaky 
nemoci 
ignoruji 

1,8 3,3 1,8 0 1,8 1,7 5,4 5 

 

 Celkově 37,4% aktivních a 31,6% pasivních jedinců přesně poznalo, kdy v jejich 

těle nebylo něco v pořádku. Zde jsme významný rozdíl neshledali. Avšak u nejmladší 

kategorie dotazovaných jsme mezi aktivními a pasivními respondenty shledali 

významný rozdíl 16,4%. 

Polovina všech dotazovaných pohybově aktivních i pohybově pasivních jedinců si 

všimne nemoci již při prvních příznacích. Zde jsme neshledali žádný rozdíl. 

Celkově 28,4% pasivních a 16,1% aktivních respondentů uvedlo, že si všimli 

nemoci, až když byly její příznaky výrazné. Zde jsme shledali významný rozdíl 12,3%. 

Pouhých 5,4% aktivních a 5% pasivních mužů uvedlo, že příznaky nemoci 

ignorovalo. Zde jsme významný rozdíl nenalezli. 

. 
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Tab. 9. Výška, hmotnost, BMI, nemocnost. 

 

 věk výška  
(cm) 

hmotnost 
 (kg) BMI  nemocnost 

 (dny) 
věk 30 - 39 let 182,2 81,4 24,5 6,1 

věk 40 - 49 let 181,5 79,7 24,2 7,4 

věk 50 - 60 let 177,7 78,7 24,9 20,5 
pohybově 

aktivní 

celkově 180,5 80,0 24,5 11,4 

věk 30 - 39 let 181,5 86,4 26,2 9,7 

věk 40 - 49 let 180,0 84,0 25,9 52,7 

věk 50 - 60 let 176,9 86,7 27,8 71,4 
pohybově 

pasivní 

celkově 179,5 85,7 26,6 44,6 
 

U souboru respondentů pohybově aktivnějších (bez rozdílu věku) je výsledná 

průměrná výška 180,5 cm oproti skupině fyzicky pasivnějších jedinců, kteří jsou 

v průměru o jeden centimetr nižší. Výsledná průměrná hmotnost všech pohybově 

pasivních mužů je 85,7 kg oproti 80 kg u jedinců pohybově aktivních. Po dosazení do 

vzorce, jímž se vypočítala hodnota BMI, jsme dospěli k tomu, že u souboru 

nesportujících jedinců je jeho hodnota 26,6. Kdežto u respondentů pravidelně 

sportujících je tato hodnota 24,5. 

V hodnotách výšky nebyly nalezeny významné rozdíly (pouze 1 cm ve prospěch 

pohybově aktivních mužů). I když nalezený rozdíl v hmotnosti (5,7 kg ve prospěch 

aktivnějších jedinců) nedosáhl předem zmiňovaných 10%, přesto ho však pro tuto práci 

považujeme za významný. S tím souvisí i následně vypočítaný rozdíl v hodnotách BMI 

mezi aktivními a pasivními respondenty, který činil 2,1. To znamená, že výsledný rozdíl 

v celkových hodnotách BMI mezi aktivnějšími a pasivnějšími jedinci lze pro tuto práci 

považovat za významný. Výsledná hodnota BMI (24,5) souboru sportujících mužů, je 

řadí do skupiny jedinců s normální hodnotou BMI. Kdežto jedinci nesportující se 

průměrným výsledkem 26,6 řadí do souboru jedinců s nadváhou. 
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Soubor pohybově aktivních jedinců byl (v průměru za 1 rok) nemocný 11,4 dnů 

oproti souboru pohybově pasivních mužů, kteří byli nemocní 44,6 dnů. Tento rozdíl 

považujeme za významný. 

 

Tab. 10. Konzumace alkoholu - četnost (v %). 

 

konzumace alkoholu 
 

nikdy NZR* NZM* NZT* denně 

aktivní (%) 14,3 21,4 39,3 17,9 7,1 

pasivní (%) 13,3 26,8 33,3 18,3 8,3 
 

*  NZR = několikrát za rok, NZM = několikrát za měsíc, NZT = několikrát za týden. 

 

Na otázku (jak často respondenti konzumovali alkohol) označilo odpověď nikdy -

14,3 % pohybově aktivních jedinců a 13,3 % pohybově pasivních jedinců. Několikrát za 

rok odpovědělo 21,4 % aktivních a 26,8 % pasivních mužů. Několikrát za měsíc 

konzumuje alkohol více než jedna třetina všech dotazovaných respondentů. Několikrát 

v týdnu konzumuje alkohol 17,9 % aktivních a 18,3 % pohybově pasivních jedinců. 

Odpověď denně zatrhlo 7,1 % aktivních a 8,3 % pasivních respondentů. Ani v jednom 

případě jsme neshledali významný rozdíl. 

 

Tab. 11. Konzumace alkoholu - druh (v %). 

 

druh alkoholu 
 

pivo víno tvrdý nezadáno 

aktivní (%) 44,6 10,7 1,8 42,9 

pasivní (%) 50 11,7 5 33,3 
 

Tato otázka bezprostředně souvisí s otázkou předchozí. V souboru pohybově 

aktivních i v souboru pohybově pasivních respondentů označilo nejvíce jedinců 
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konzumaci piva (aktivní 44,6%, pasivní 50%). Na druhém místě označilo 10,7% 

aktivních a 11,7% pasivních víno. A na třetím místě uvedlo 1,8% pohybově aktivních a 

5% pohybově pasivních mužů konzumaci tvrdého alkoholu. U této otázky neoznačilo 

42,9% aktivních a 33,3% pasivních jedinců ani jeden druh alkoholických nápojů. Ani 

v jednom případě jsme neshledali významný rozdíl, avšak pasivní jedinci přiznali 

konzumaci všech alkoholických nápojů ve vyšší míře. 

 

Tab. 12. Spánek (v %). 

 

spánek alespoň 7 hodin denně 
 

nikdy NZR NZM NZT denně 

v průměru 
za 1 den 
(hod.) 

aktivní (%) 5,4 0 23,2 33,9 37,5 6,8 

pasivní (%) 5 6,7 15 25 48,3 7,1 
 

* NZR = několikrát za rok, NZM = několikrát za měsíc, NZT = několikrát za týden. 

 

5,4% pohybově aktivních jedinců a 5% pohybově pasivních jedinců uvedlo na 

otázku z tabulky - Tab. 10., (že nespí alespoň 7 hodin denně) odpověď nikdy. Odpověď 

několikrát za rok neuvedl ze souboru pohybově aktivních mužů ani jeden a ze souboru 

pohybově pasivních mužů uvedlo tuto variantu 6,7% dotazovaných. Možnost několikrát 

za měsíc uvedlo 23,2% dotazovaných z aktivní skupiny a 15% mužů ze skupiny pasivní. 

Ani u jednoho případu jsme neshledali významný rozdíl. U varianty číslo 5 (denně) 

jsme shledali významný rozdíl (10,8%). 48,3% odpovědí ze skupiny pohybově 

pasivních respondentů oproti 37,5% ze skupiny mužů pohybově aktivních. 

Ze všech odpovědí aktivních jedinců jsme spočítali jejich průměrnou délku 

spánku a to 6,8 hodiny za 1 den. Z odpovědí pasivních jedinců vyšla průměrná délka 

spánku 7,1 hodin za 1 den. U těchto 2 výsledků jsme neshledali významný rozdíl. 
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Tab. 13. Četnost špatného spánku (v %). 

 

četnost špatného spánku 
 

ne  zřídka  občas častěji 

aktivní (%) 41,1 32,1 19,6 7,2 

pasivní (%) 25 28,3 38,3 8,4 

 

* Ne = výjimečně, zřídka = asi 2x měsíčně, občas = asi 1 - 2x týdně, častěji = více než 

   2x týdně. 

 

Aktivní respondenti odpovídající na tuto otázku uvedli odpověď 1 (ne) ve 41,1% 

případů, pasivní jedinci tuto odpověď uvedli ve 25% případů. U těchto dvou výsledků 

jsme shledali významný rozdíl (16,1%). Odpověď zřídka uvedlo 32,1% aktivních 

respondentů a 28,3% pasivních respondentů. Mezi pohybově aktivními a pohybově 

pasivními jedinci jsme u odpovědi občas shledali významný rozdíl 18,7% (aktivní 

jedinci 19,6%, pasivní jedinci 38,3%). Možnost častěji uvedlo 7,2% pohybově aktivních 

jedinců a 8,4% pohybově pasivních jedinců, zde jsme neshledali významný rozdíl. 

 

Tab. 14. Kouření (v %). 

 

kouření vykouřené cigarety za 
1 den  

nikdy NZR* NZM* NZT* denně počet** neoznačilo 
(%) 

aktivní (%) 60,7 1,8 0 3,6 33,9 12,0 1,8 

pasivní (%) 43,3 6,7 5 0 45 14,8 6,7 
 

* NZR = několikrát za rok, NZM = několikrát za měsíc, NZT = několikrát za týden. 

** Průměrný počet cigaret za 1 den. 
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Mezi odpověďmi aktivních a pasivních jedinců na varianty (NZR, NZM, NZT) 

jsme neshledali významný rozdíl. Odpověď nikdy uvedlo 60,7% pohybově aktivních 

jedinců a 43,3% pohybově pasivních jedinců. Mezi těmito výsledky jsme nalezli 

významný rozdíl 17,4%. Odpověď denně označilo 33,9% aktivních a 45% pasivních 

respondentů. Mezi těmito výsledky jsme taktéž nalezli významný rozdíl a to 11,1%. 

Průměrný počet vykouřených cigaret u souboru pohybově aktivních mužů činí 

12,0 za 1 den. Průměrný počet vykouřených cigaret u souboru pohybově pasivních 

mužů činí 14,8. Neshledali jsme významný rozdíl. Tuto odpověď nevyplnilo 1,8% 

aktivních a 6,7% pasivních mužů.  

 

Tab. 15. Drogy (v %). 

 

vyzkoušel jste drogy druh drog 
 

ANO NE marihuana LSD nezadáno 

aktivní (%) 23,2 76,8 69,2 15,4 15,4 

pasivní (%) 23,3 76,7 85,7 0 14,3 
 

U této otázky jsme významný rozdíl nezaznamenali. 23,2% pohybově aktivních 

respondentů a 23,3% pohybově pasivních respondentů označilo, že drogy vyzkoušelo. 

76,8% aktivních a 76,7% pasivních respondentů drogy nikdy nevyzkoušelo. 

69,2% pohybově aktivních jedinců vyzkoušelo marihuanu. 85,7% pasivních 

respondentů taktéž uvedlo, že zkusilo marihuanu. Zde jsme shledali významný rozdíl 

16,5%. 15,4% aktivních mužů uvedlo, že vzali LSD. Mezi pasivními jedinci neoznačil 

tuto možnost nikdo. Z toho jasně vyplývá, že významný rozdíl je 15,4%. 15,4% 

aktivních jedinců a 14,3% pasivních jedinců neoznačilo žádnou možnost. Zde jsme 

významný rozdíl neshledali. 
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Tab. 16. Pitný a stravovací režim. 

 

30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 60 let celkem režim 
(škála 1 - 5 

bodu)* Aktiv. Pasiv. Aktiv. Pasiv. Aktiv. Pasiv. Aktiv. Pasiv. 
dodržování 

pitného 
režimu 

4,59 4,41 4,6 4,25 4,26 4,32 4,49 4,33 

pravidelná 
strava 4,36 3,88 4,73 3,86 4,32 4,16 4,47 3,97 

 

* 1 = nikdy, 2 = několikrát za rok, 3 = několikrát za měsíc, 4 = několikrát za týden, 5 = 

denně 

 

Významný rozdíl v dodržování pravidelného pitného režimu jsme neshledali. 

Celkový průměrný výsledek pohybově aktivních respondentů činil 4,49 bodu a celkový 

průměrný výsledek pohybově pasivních respondentů byl 4,33 bodu. 

Významný rozdíl 0,5 bodu jsme shledali ve výsledcích, které respondenti uvedli u 

otázky týkající se dodržování pravidelného stravování. Pravidelnou stravu nejvíce 

dodržovali aktivní respondenti z věkové kategorie 40 - 49 let. Nejméně ji dodržovali 

pasivní respondenti téže věkové kategorie. 
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4.2  ČINNOST VZTAHUJÍCÍ SE K TĚLU A FYZICKÉ AKTIVITĚ 

 
V této části nás zajímalo to, jakým činnostem vztahujícím se k tělu se jednotlivý 

respondenti nejčastěji věnovali. Kterým fyzickým aktivitám dávali přednost. Jaká byla 

průměrná doba, kterou dotazovaní věnovali pohybovým aktivitám. 

 
Tab. 17. Fyzická aktivita (počet hodin). 

 

 počet hodiny za 
1 týden* 

aktivní  7,4 

pasivní  1,1 
 

* Průměrný počet hodin za jeden týden, který respondenti věnují fyzické aktivitě   

   (sportu, tanci, turistice, …). 

 

Z této tabulky je jasně zřejmé, že pohybově aktivní jedinci věnovali fyzickým 

aktivitám více času. Průměrný výsledek, který tito respondenti uvedli, činil 7,4 hodiny 

za týden. Oproti tomu pohybově pasivnější jedinci uvedli průměrně 1,1 hodiny za týden. 
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Tab. 18. Fyzická aktivita - druh (v %). 

 

pohybová aktivita pohybově aktivní (%) pohybově pasivní (%) 

chůze (turistika) 28,8 31,7 

cvičení v domácnosti 1,7 5 

jízda na kole 33,9 10 

lyžování 8,5 1,6 

běhání 3,4 1,6 

plavání 11,8 1,6 

práce (fyzické zaměstnání) 3,4 11,7 

posilování 8,5 0 

fotbal 0 5 

neuvedeno 0 31,7 
 

Na otázku, jakými fyzickými aktivitami se respondenti zabývali, odpovědělo 

28,8% dotazovaných pohybově aktivních jedinců a 31,7% pohybově pasivních jedinců, 

že se věnovali nejčastěji chůzi (turistice). 1,7% pohybově aktivních a 5% pohybově 

pasivních jedinců uvedlo, že cvičili doma. Variantu (fyzicky náročné zaměstnání) 

označilo 3,4% aktivních a 11,7% pasivních respondentů. Lyžování označilo 8,5% 

aktivních a 1,6% pasivních jedinců. Běhání uvedlo 3,4% pohybově aktivních mužů a 

1,6% pohybově pasivních mužů. Posilování dávalo přednost 8,5% pohybově aktivních 

respondentů. Z pohybově pasivních neoznačil posilování ani jeden dotazovaný. Fotbal 

preferovalo 5% pohybově pasivních jedinců. Z aktivních tuto odpověď neuvedl ani 

jeden. Ani u jednoho případu jsme neshledali významný rozdíl v odpovědích. 

Významný rozdíl jsme nalezli u odpovědi (jízda na kole), který činil 23,9%. Tuto 

možnost uvedlo 33,9% aktivních a 10% pasivních respondentů. Významný rozdíl jsme 

shledali i u odpovědi (plavání), jenž činil 10,2%. Tuto možnost označilo 11,8% 

pohybově aktivních a 1,6% pohybově pasivních jedinců. 31,7% pohybově pasivnějších 

respondentů neuvedlo žádnou variantu fyzické aktivity. 
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Tab. 19. Činnosti vztahující se k péči o tělo. 

 

30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 60 let celkem 
činnosti* 

Aktiv. Pasiv. Aktiv. Pasiv. Aktiv. Pasiv. Aktiv. Pasiv. 
chodím do 

sauny 1,86 1,12 1,27 1,39 1,32 1,47 1,48 1,33 

nechávám se 
masírovat 1,73 1,82 1,6 1,79 1,53 1,53 1,62 1,71 

otužuji se 2,32 1,35 2,4 1,42 2,05 2,21 2,26 1,66 
odpočívám, 

relaxuji 3,73 3,41 3,6 3,33 3,26 3,26 3,53 3,34 

dbám na 
držení těla 3,59 2,29 3,4 2,67 2,95 2,05 3,31 2,34 

snažím se 
aktivně 

formovat svou 
postavu 

2,96 1,59 2,6 1,83 2,58 1,47 2,71 1,63 

chodím do 
solária 1,59 1 1,13 1,13 1 1,05 1,24 1,06 

 

* Škála 1 - 5  bodu (1 = nikdy, 2 = několikrát za rok, 3 = několikrát za měsíc, 4 = 

několikrát za týden, 5 = denně). 

 

U otázek (chodím do sauny, nechávám se masírovat, odpočívám - relaxuji, 

chodím do solária) jsme významný rozdíl neshledali. Výsledné průměrné hodnoty 

odpovědí u těchto otázek nedosahovaly rozdílu většího než 0,5 bodu. 

Významný rozdíl jsme naopak shledali u otázek (otužuji se, dbám na držení těla a 

snažím se aktivně formovat svou postavu). U těchto otázek činily výsledné průměrné 

hodnoty odpovědí rozdíl větší než 0,5 bodu. Největší rozdíl ve výsledných hodnotách 

mezi pohybově aktivními a pohybově pasivními respondenty jsme nalezli u odpovědí na 

otázku (snažím se aktivně formovat svou postavu), ten činil, 1,08 bodu. 

Z uvedených činností vztahujících se k tělu se dotazovaní v největší míře věnovali 

odpočinku a relaxaci. V nejmenší míře využívali služeb solárií. 
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4.3  VZHLED, VZTAH K VLASTNÍMU TĚLU 

 
Otázky v této části zjišťovaly názory dotazovaných, do jaké míry byli spokojeni 

se svým vzhledem. Zda by bylo dobré, kdyby zhubli. Patřila sem i otázka zajímající se o 

to, jestli si respondenti dělali starosti se svým vzhledem. Zajímalo nás, jestli byli 

dotazovaní spokojeni se svou tělesnou výškou a hmotností, zda ve srovnání s ostatními 

lidmi vypadali dobře, zda často přemýšleli o svém vzhledu. Zda považovali své tělo za 

krásné, jestli se ve srovnání s vrstevníky cítili fyzicky zdatnými a jestli mívali své tělo 

zcela pod kontrolou. 

 

Tab. 20. Vzhled. 

 

30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 60 let celkem 
* 

Aktiv. Pasiv. Aktiv. Pasiv. Aktiv. Pasiv. Aktiv. Pasiv. 
jsem spokojen 

se svým 
vzhledem 

4,05 3,47 3,47 3,17 3,53 2,79 3,68 3,14 

bylo by dobré, 
kdybych pár 
kilo shodil 

2,91 2,59 3,47 3,33 3,16 3,95 3,18 3,29 

nedělám si 
příliš starostí 

se svým 
vzhledem 

3,09 3,41 2,73 3,13 3,11 2,63 2,98 3,06 

jsem spokojen 
s hmotností 3,82 3,47 2,87 3,21 3,32 2,27 3,33 2,98 

jsem 
spokojený se 
svou výškou 

4,45 4,35 4,27 3,74 3,42 3,47 4,05 3,86 

ve srovnání 
s většinou lidí 

vypadám 
dobře 

3,77 3,35 3,53 3,58 3,42 2,95 3,58 3,29 

často 
přemýšlím o 

svém vzhledu, 
je pro mě 
důležitý 

3 2,76 2,87 3,46 2,68 2,32 2,85 2,85 
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* Škála 1 - 5  bodu (1 = rozhodně ne, 2 = spíše ne, 3 = nevím, 4 = spíše ano, 5 = 

rozhodně ano). 

 

U položky (jsem spokojen se svým vzhledem) jsme shledali nejvýraznější rozdíl 

mezi pohybově aktivními a pohybově pasivními muži. Nalezli jsme zde významný 

rozdíl 0,54 bodu. Nejvíce spokojeni se svým vzhledem byli pohybově aktivní nejmladší 

muži (30 - 39 let). Nejméně spokojeni se svým vzhledem byli pohybově pasivní 

nejstarší muži (50 - 60 let). Nejvíce pasivních mužů z kategorie 50 - 60 let uvedlo, že by 

bylo dobré několik kilogramů zhubnout. Shledali jsme zde významný rozdíl 0,79 bodu 

oproti aktivním mužům stejné kategorie. Se svou tělesnou hmotností byli nejvíce 

spokojeni pohybově aktivní nejmladší muži a nejméně spokojeni pohybově pasivní 

nejstarší muži. Významný rozdíl jsme nalezli u kategorie mužů (50 - 60 let), který činil 

1,05 bodu mezi aktivními a pasivními jedinci.  

Ve spokojenosti se svou výškou jsme nalezli významný rozdíl u skupiny mužů 

(40 - 50 let), který činil 0,53 bodu. Celkově jsou se svou výškou spokojenější pohybově 

aktivnější respondenti. 

Příliš starostí se svým vzhledem si nedělali dotazovaní ze skupiny mužů (50 - 60 

let), jejich výsledek dosáhnul nejmenší průměrné hodnoty (2,63 bodu). Nejvíce starostí 

měli se svým vzhledem pohybově pasivní muži z nejmladší skupiny dotazovaných. 

Celkově si ve srovnání s většinou lidí připadalo dobře více pohybově aktivních 

mužů, avšak významnější rozdíl oproti pohybově pasivním jsme zde neshledali. 

U otázky (často přemýšlím o svém vzhledu, je pro mě důležitý) jsme v celkovém 

vyhodnocení výsledků neshledali významný rozdíl. Rozdíl mezi pohybově aktivními a 

pohybově pasivními jedinci byl nulový. Celkový průměrný výsledek obou skupin činil 

2,85 bodu. 
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Tab. 21. Vztah k vlastnímu tělu. 

 

30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 60 let celkem 
* 

Aktiv. Pasiv. Aktiv. Pasiv. Aktiv. Pasiv. Aktiv. Pasiv. 
považuji své 
tělo za krásné 3,23 2,59 3,13 2,71 2,53 2,32 2,96 2,54 

ve srovnání se 
svými 

vrstevníky 
jsem fyzicky 

zdatný 

4,27 3,11 3,8 3,46 4,26 3,37 4,11 3,37 

mám své tělo 
zcela pod 
kontrolou 

4 3,41 3,07 3 3,68 3,21 3,58 3,21 

 

* Škála 1 - 5  bodu (1 = rozhodně nesouhlasím, 2 = spíše nesouhlasím, 3 = nevím, 4 = 

spíše souhlasím, 5 = rozhodně souhlasím). 

 

Významný rozdíl v tom, jak pohybově aktivní a pohybově pasivní muži 

považovali své tělo za krásné, jsme neshledali. Pouze u nejmladší kategorie 

dotazovaných jsme nalezli významný rozdíl 0,64 bodu. Významný rozdíl ve výsledných 

hodnotách jsme shledali u odpovědí na otázku (ve srovnání se svými vrstevníky jsem 

fyzicky zdatný). Průměrný výsledek všech dotazovaných pohybově aktivních 

respondentů činil 4,11 bodu. U pohybově pasivních činil 3,37 bodu. Na otázku (mám 

své tělo zcela pod kontrolou) odpovídali dotazovaní tak, že u aktivních respondentů 

činil průměrný výsledek 3,58 bodu a u pohybově pasivních 3,21 bodu, významný rozdíl 

jsme zde nezaznamenaly.  
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5  DISKUSE 

 

Tato část je věnována diskusi výsledků, které jsme získali naším šetřením. 

Zhodnotíme zde výsledky pohybově aktivních a pohybově pasivní respondentů 

středního věku (30 - 60 let) a porovnáme je s daty zjištěnými v diplomové práci 

Vladimíra Maxy (2008), která byla zaměřena na populaci seniorů (60 a více let). 

 

Zdravotní stav: 

 

Z části věnující se zdravotnímu stavu a chování souvisejícímu se zdravím 

vyplynulo, že nemocnost u skupiny mužů pohybově pasivních, je větší, než nemocnost 

mužů pravidelně a dlouhodobě se věnujících pohybové aktivitě. Výskyt chronických 

obtíží v daleko větší míře postihuje soubor mužů pohybově pasivních. Nejvýraznějším 

příkladem je výskyt chronické bolesti zad, která postihuje více než polovinu 

dotazovaných pohybově pasivních respondentů. Oproti pasivním mužům netrpí aktivní 

jedinci tak často bolestmi zad a hlavy. V menší míře jsou náchylní na žaludeční obtíže a 

nevolnosti. Jsou méně unavení, necítí se tak často slabě jako pohybově pasivní jedinci a 

mají méně problémů se spánkem. Pohybově pasivní muži obecně svému zdravotnímu 

stavu věnují menší pozornost, což se jasně ukázalo, když téměř třetina dotazovaných 

uvedla, že si nemoci všimnou, až když jsou její příznaky vážné. 

Srovnání souboru mužů (30 - 60 let) se souborem seniorů nad 60 let ukázalo, že 

zdravotní stav mladších respondentů z našeho výzkumu je na lepší úrovni než zdravotní 

stav seniorů nad 60 let. Oproti starším respondentům trpí v menší míře chronickými 

onemocněními. Mladší respondenti mívají v menší míře potíže se zažíváním, s bolestmi 

zad a páteře, jsou obecně méně unaveni než starší muži. Celkově lze konstatovat, že 

muži středního věku (30 - 60 let) trpí zdravotními obtížemi v menší míře než senioři 

(nad 60 let). Zároveň však musíme uvést tu skutečnost, že pohybová aktivita významně 

ovlivňuje jejich zdravotní stav. Pohybově aktivní respondenti z našeho výzkumu jsou na 

tom po zdravotní stránce výrazně lépe než muži pohybově pasivní. 

 

 



66 

 

Chování související se zdravím: 

 

Zjistili jsme, že dodržování zásad zdravého způsobu života, činilo větší problémy 

skupině pohybově pasivních respondentů. Četnost činností, které negativně ovlivňují 

zdravotní stav populace, jsme shledali vyšší u souboru pohybově pasivních mužů. Ti 

v menší míře dbali na pravidelné stravování a dodržování pravidelného pitného režimu. 

Rozdíly mezi pohybově aktivními a pohybově pasivními respondenty v konzumaci 

alkoholu a užívání drog nebyly tak výrazné, avšak u kouření tomu bylo naopak. 

V největší míře dotazovaní muži konzumovali pivo. Ti, kteří uvedli, že užívají drogy, 

nejčastěji sáhli po marihuaně. Téměř dvě třetiny dotazovaných pohybově aktivních 

respondentů uvedlo, že nekouří nikdy nebo jen výjimečně několikrát za rok. Téměř 74% 

dotazovaných pohybově aktivních respondentů uvedlo, že se u nich špatný spánek 

nevyskytuje vůbec nebo jen velmi zřídka. 

V porovnání se skupinou seniorů ze staršího výzkumu jsme zjistili, že v chování 

souvisejícím se zdravím a dodržování zásad životosprávy, se mezi muži střední 

generace (30 - 60 let) a seniory (nad 60 let) vyskytují minimální rozdíly. V dodržování 

pravidelného pitného režimu jsou na tom o trochu lépe muži střední generace, 

v dodržování pravidelných stravovacích návyků jsou na tom zase lépe senioři, kteří si 

ve větší míře uvědomují, že pravidelná strava hraje významnou roli ve spojitosti s jejich 

zdravotním stavem. Se zdravotním stavem souvisí i to, v jaké míře respondenti holdují 

alkoholickým nápojům. Mezi muži střední generace a seniory se nevyskytuje téměř 

žádný rozdíl. Obě skupiny dosáhly téměř totožného výsledku, což značí, že věk nemá 

vliv na zvětšenou či zmenšenou míru konzumace alkoholických nápojů. Nejvýraznější 

rozdíl se nachází u kouření. Z výsledků vyplývá, že muži střední generace kouří 

mnohem častěji než senioři. Tento fakt může být je spojen s tím, že na muže střední 

generace je v současné době kladen enormní tlak, bývají v zaměstnání často 

vystavováni dlouhodobému stresu, který následně kompenzují užíváním cigaretových 

výrobků. Oproti tomu senioři, kteří již nemají pracovní závazky a jejich život je 

relativně ustálený, nejsou vystaveni stresovým situacím. Senioři si taktéž více váží 

svého zdraví a s tím spojených záležitostí. Snaží se ve větší míře dbát o svůj zdravotní 

stav.  
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Činnost vztahující se k tělu a fyzické aktivitě: 

 

Činnostem vztahujícím se k tělu a fyzickým aktivitám dávají jednoznačně ve větší 

míře přednost muži pohybově aktivní. Téměř všem položkám dotazníku (v této části) se 

ve větší míře věnovali aktivní respondenti. Pouze masáž byla nepatrně více oblíbená u 

souboru pasivních mužů. Oproti pasivním jedincům chodili aktivní muži častěji do 

sauny, do solárií, otužovali se, více odpočívali.  Snaha o formování postavy a správné 

držení těla byla taktéž výraznější u souboru mužů pohybově aktivních. Mezi tři 

nejčastější pohybové aktivity, kterým se muži střední generace věnovali, patří jízda na 

kole, turistika a plavání. 

Srovnání se starším výzkumem odhalilo, že se výsledky souboru mužů střední 

generace a seniorů v zásadě příliš nelišily. Mladší respondenti se většinou o trochu více 

věnují činnostem vztahujícím se tělu a fyzickým aktivitám. Pouze možnost (odpočívám, 

relaxuji) volili ve větší míře senioři, kteří takto tráví volný čas. 

 

Vzhled, vztah k vlastnímu tělu: 

 

V této části jsme zjišťovali, do jaké míry jsou dotazovaní spokojeni se svým 

vzhledem a jaký mají vztah k vlastnímu tělu. Ve většině případů byli více spokojeni 

pohybově aktivní jedinci. Mezi otázkami týkajícími se tělesného vzhledu jsme však 

prakticky neshledali významnějších rozdílů. Pouze na otázku, zda jsou respondenti 

spokojeni se svým vzhledem, odpovídal soubor pohybově aktivních jedinců výrazně 

pozitivněji, než soubor pohybově pasivních respondentů. Z výsledků dále vyplývá, že 

dotazovaní jsou nejvíce spokojeni se svou tělesnou výškou. Se svou hmotností jsou 

spokojeni již méně. Při důkladnějším prozkoumání výsledkové časti, může jasně 

sledovat tendenci, že souboru pohybově pasivních respondentů s narůstajícím věkem 

více záleží na tom, jak vypadají. Čím jsou tito jedinci mladší, tím méně starostí se svým 

vzhledem si dělají. 

Vztah k vlastnímu tělu mají jednoznačně pozitivnější pohybově aktivní jedinci. 

Ve větší míře považují své tělo za krásné, ve srovnání se svými vrstevníky se cítí být 
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fyzicky zdatnějšími. Oproti pohybově pasivním mužům se ve větší míře domnívají, že 

mají své tělo zcela pod kontrolou. 

Ve srovnání se seniory mají muži střední generace ke svému tělu pozitivnější 

vztah. Tato skutečnost se potvrdila například u otázky (považuji své tělo za krásné).  

Kde muži střední generace odpovídali ve větší míře pozitivněji. 
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6  ZÁVĚR 

 

Cílem této práce byla analýza vztahu sportující a nesportující mužské populace ve 

věkovém rozmezí 30 - 60 let k vlastnímu tělu. Výzkum měl odhalit rozdíly ve vztahu 

k vlastnímu tělu mezi sportujícími muži a muži pohybově neaktivními. 

Pro tuto práci byly stanoveny tyto hypotézy: 

 

Hypotéza 1: 

 

Předpokládáme, že pohybově aktivní soubor mužské populace bude mít méně 

zdravotních problémů než soubor pohybově pasivních mužů, jejich zdravotní stav bude 

lepší než u mužů nesportovců. Nebudou mít problémy se spánkem, ve větší míře se 

budou věnovat činnostem vztahujícím se k tělu a fyzické aktivitě, budou konzumovat 

méně alkoholu, drog, cigaret, atd. 

 

Hypotéza 2: 

 

Je pravděpodobné, že muži pohybově aktivnější budou mít nižší hodnoty BMI 

(Body Mass Index). 

 

Hypotéza 3: 

 

Skupina pohybově aktivních mužů je spokojenější se svým vzhledem. Mají 

pozitivnější vztah k vlastnímu tělu, oproti skupině mužů pohybově neaktivních. 

 

Hypotéza 1 se potvrdila. Předpokládali jsme, že pohybově aktivní soubor mužské 

populace bude mít méně zdravotních problémů než soubor mužů pohybově pasivních. 

Jak jsme očekávali, pohybově aktivnější muže trápily v menší míře bolesti zad a hlavy. 

Obecně vzato byli pasivní muži více unaveni, cítili se slabší.  

Z výsledků jednoznačně vyplývá, že pohybově aktivní jedinci měli v mnohem 

menší míře problémy se špatným spánkem oproti pohybově pasivním mužům. 
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Celková nemocnost byla vyšší u souboru pohybově pasivních respondentů, kteří 

byli v průměru za jeden rok nemocní 44,6 dnů. Pohybově aktivní muži byli nemocní 

v průměru 11,4 dnů.  

Jednoznačně se pohybově aktivní jedinci více věnovali činnostem vztahujícím se 

k tělu a fyzickým aktivitám. Průměrná doba, kterou se aktivní jedinci za období jednoho 

týdne věnovali fyzické aktivitě, činila 7,4 hodiny (nejvíce se věnovali, turistice, jízdě na 

kole a plavání). Oproti tomu pohybově pasivní muži věnovali fyzické aktivitě 

v průměru pouze 1,1 hodiny.   

Očekávání, že pohybově aktivní jedinci budou méně kouřit, se potvrdilo. 

Pohybová aktivita měla vliv na četnost kouření (aktivnější jedinci méně často kouřili). 

Předpoklad, že dotazovaní pohybově aktivní jedinci budou konzumovat méně 

alkoholu a drog se nepotvrdil. 35,7% dotazovaných pohybově aktivních mužů uvedlo, 

že pijí alkohol nikdy nebo pouze několikrát za rok. Pohybově pasivních uvedlo tuto 

variantu 40,1%. Rozdíl 4,4% považujeme za nevýznamný. Zkušenost s aplikací drog 

uvedlo 23,2% aktivních a 23,3% pohybově pasivních jedinů. Rozdíl 0,1% považujeme 

za bezvýznamný. 

 

Hypotéza 2 se potvrdila. Rozdíl ve výšce mezi muži pohybově aktivnějšími a 

muži pohybově pasivnějšími činil jeden centimetr, což jsou hodnoty téměř identické. 

Zajímavější rozdíl ve výsledcích jsme nalezli u celkové průměrné hmotnosti. Muži 

věnující se pravidelně pohybové aktivitě byli ve výsledku průměrně o 5,7 kilogramu 

lehčí než muži nesportující, nevěnující se žádné pohybové aktivitě. Ukázalo se, že 

výsledná hodnota BMI (24,5) souboru sportujících mužů, je řadí do skupiny jedinců 

s normální hodnotou BMI. Kdežto jedinci nesportující se průměrným výsledkem 26,6 se 

zařadili do souboru jedinců s nadváhou. 
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Tab. 22. Celkový souhrn výsledků tělesných parametrů a BMI. 

 

 výška  
(cm) 

hmotnost 
 (kg) BMI  

aktivní (30 - 60 let) 180,5 80,0 24,5 

pasivní (30 - 60 let) 179,5 85,7 26,6 

celkově (30 - 60 let) 180 82,85 25,55 
 

Hypotéza 3 se potvrdila. Pomocí několika vybraných otázek jsme zjišťovali, do 

jaké míry byli respondenti spokojeni nebo nespokojeni se svým vzhledem. 

Předpokládali jsme, že pohybově aktivnější muži středního věku budou se svou vizáží 

spokojenější. Tento předpoklad se potvrdil. Pohybově aktivní jednici ve větší míře 

uváděli, že jsou spokojeni se svým vzhledem. Nedělali si s ním tolik starostí, jako muži 

pasivní. Oproti pohybově pasivnějším mužům si v menší míře přáli, aby zhubli, jelikož 

byli více spokojeni se svou hmotností. Ve srovnání s většinou lidí si pohybově aktivní 

muži, více než muži pohybově pasivní, mysleli, že vypadají dobře. 

Z výsledků zároveň vyplynulo, že pohybově aktivnější respondenti považovali ve 

větší míře své tělo za krásné. Ve srovnání se svými vrstevníky se cítili fyzicky zdatnější. 

Ve větší míře se taktéž domnívali, že mají své tělo zcela pod kontrolou. Závěrem 

můžeme konstatovat, že všechny 3 hypotézy této práce se potvrdily.  
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Doporučení do praxe: 

 

Ukázalo se, že aktivní přístup ke způsobu našeho života, je volbou správnou. Měli 

bychom pečovat o svou fyzickou a psychickou stránku. Každý z nás by měl věnovat 

alespoň trochu volného času péči o vzhled, zdraví, tělo, ale i o svou duši.  

Na základě zjištěných údajů může být tato práce užita jako podklad pro následné 

hlubší analýzy, bude možné ovlivnit dlouhodobé programy zaměřené na výchovu ke 

zdravému životnímu stylu a k realistickému sebehodnocení.  

Zjištěné výsledky a závěry mohou být použity pro kohokoliv. Úvahy budou platit 

pro každého, běžně cvičícího, zdravého člověka a lze je proto zobecňovat pro širší 

populaci. 
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8  PŘÍLOHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 
 
Dotazník životního stylu pro skupinu (muži 30 - 60 let) 
 
A) Osobní údaje: 
 
1. Pohlaví □muž    □žena 
2. Věk             .............  let    
3. Pocházíte z (místo narození): 
 □vesnice  □velké město (do 100 000 ob.) 
 □velkoměsto (do 500 000 ob.)  □velkoměsto (nad 1 000 000 ob) 
4. Jaké je Vaše vzdělání  
 □základní (vyučení)    □maturita     □vysokoškolské 
5. Rodinný stav: 
 □svobodný  □ženatý, vdaná □žiji s druhem, s družkou □rozvedený/á/  □ovdovělý/á

    
 6.Počet členů v domácnosti 
 

z toho dětí do 18 let 
 
7. Současná ekonomická aktivita: 
    □zaměstnanec (včetně prac. důchodců)  □soukromý podnikatel  □studující nebo v učení  
 □v domácnosti, příp. na mateřské dovolené  □nezaměstnaný  
 
Zaměstnání: (nezaměstnaní nevyplňují) 
8. Jaké je Vaše zaměstnání: 
□převážně duševní práce □duševní i tělesná práce □převážně tělesná práce  
□těžká tělesná práce   
9. V zaměstnání trávíte v průměru: 
□méně než 8,5 hodiny   □8,5 hodiny      □více než 8,5 hodiny   kolik? 

...........h(cca) 
10. Jak dlouho Vám obvykle trvá denní cesta do zaměstnání? 
□méně než 15 minut □15-45 minut □více než 45 minut  
11. Jakým způsobem se obvykle dopravujete do zaměstnání: 
□pěšky □na kole □autem, na motocyklu □MHD, vlak, autobus  
12. Máte zaměstnání nebo jinou vedlejší práci, která Vás těší? 
□ano □ne  
 
B) Zdravotní stav: 
 
13. Kolik dnů jste byl/a v minulém roce nemocný/á? 
     (vyjma úrazů a následné rekonvalescence)            .................. dnů 
14. Kolik dnů z toho jste musel/a ležet doma v posteli? 
     (vyjma úrazů a následné rekonvalescence)            .................. dnů 
15. Bylo u vás diagnostikováno nějaké chronické onemocnění?      □ano  □ne 
16. Užíváte pravidelně léky na zmírnění chronických obtíží?        □ano  □ne 
17. Máte vysoký krevní tlak? 
□ano, trvale □nyní ne, protože užívám léky□ne □nevím  
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18. Znáte hodnoty svého krevního tlaku ? 
jestliže ano, uveďte  
systolickou (horní) hodnotu   

  
  diastolickou (dolní) hodnotu   
19. Jaká je Vaše krevní skupina?   ................. neznám 
20. Máte problémy se zrakem? 
□ne  □ano, nosím brýle jen občas  □ano, nosím brýle pořád 
21. Pokud máte problémy se zrakem trvají: 
□už od dětství  □po úraze  □s přibývajícím věkem se mi zrak zhoršil 
22. Slyšíte dobře? 
□ano □ne, omezuje mě to minimálně □ne, potřebuji naslouchátko  
23. Pokud máte problémy se sluchem trvají: 
□už od dětství □po úraze □s přibývajícím věkem se mi sluch zhoršil 
24. Které z následujících obtíží míváte? 
        (je možná volba více variant i uvedení dalších) 
 a) spím neklidně a často se budím 
 b) mívám zažívací problémy 
 c) snadno se unavím 
 d) častěji se cítím celkově slabý/á 
 e) mívám často bolesti hlavy 
 f) častěji cítím žaludeční nevolnost 
 g) častěji mívám bolesti zad 
    h) jiné    ......................................................................... 
25. Jaká je Vaše výška?           ........... cm 
26. Kolik vážíte?                     ............ kg 
 
Chování související se zdravím: 
27. Jak často v současnosti děláte následující věci? 
a) pravidelné návštěvy u stomatologa □vůbec □zřídka   □1x za rok   □častěji něž 1x za 

rok 
b) pravidelné návštěvy u gynekologa □vůbec □zřídka   □1x za rok   □častěji něž 1x za 
rok 
c) pravidelné návštěvy u oftalmologa □vůbec □zřídka   □1x za rok   □častěji něž 1x za 

rok 
d) pravidelné návštěvy u obvod. Lékaře □vůbec □zřídka   □1x za rok   □častěji něž 1x za 

rok 
 
Přečtěte si prosím uvedená tvrzení a označte odpověď na následující 
škále: (1)-nikdy, (2)-několikrát za rok, (3)-několikrát za měsíc, (4)-několikrát za týden,  
(5)-denně 
 
28. Preventivní příjem léků a vitamínů:  nikdy □1  □2  □3  □4  □5  denně 
29. Dodržování pitného režimu:    nikdy □1  □2  □3  □4  □5  denně 
 
Alkohol: 
30. Konzumace alkoholu:    nikdy □1  □2  □3  □4  □5  denně 
 co a jak často?  ........................................................................................... 
31. Používáte alkohol jako prostředek ke zvládání životních problémů? 
 □ano   □občas   □ne   
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Odpočinek: 
32. Spánek alespoň 7 hodin denně:    nikdy □1  □2  □3  □4  □5  denně 
       v průměru naspím ..... hodin denně 
33. Pociťujete pravidelně denně během práce nebo po práci únavu? 
       nikdy □1  □2  □3  □4  □5  denně 
34. Dokážete se snadno uvolnit a odpočívat? □ano □ne někdy 
 35. Máte špatný spánek: 
□ne (výjimečně) □zřídka (t.j. asi 2x měsíčně) □občas (t.j. asi 1-2x týdně)  
□častěji (více než 2x týdně)   
36. Máte problémy s usínáním? 
□ne (výjimečně) □zřídka (t.j. asi 2x měsíčně) □občas (t.j. asi 1-2x týdně)  
□častěji (více než 2x týdně)  
37. Používáte léky a jiné prostředky pro uklidnění a pro spaní: 
 □pravidelně denně □občas □nikdy    
38. Pobyt na čerstvém vzduchu:     nikdy □1  □2  □3  □4  □5  denně 
39. Průměrná délka pobytu v bytě, kanceláři (budově) v hodinách za den: (vyjma spánku) 
    □méně než 10 hodin  □10 -14 hodin  □14 hodin a více  
40. Rekreační pobyt mimo město: 
jaro:   □téměř každý víkend □lx za měsíc □vůbec ne   
léto: □téměř každý víkend □lx za měsíc □vůbec ne  
podzim:  □téměř každý víkend □lx za měsíc □vůbec ne 
zima:  □téměř každý víkend □lx za měsíc □vůbec ne 
 
Kouření a jiné drogy: 
41. Kouříte v současné době?    nikdy □1  □2  □3  □4  □5  denně 
42. snažím se přestat?  □ano  □ne □už jsem přestal/a 
co pro to dělám   ....................................................... 
43. Jestliže ano, od kterého roku svého života?   .......... rok života 
44. Jestliže ano, kolik cigaret denně?   ........... počet cigaret 
45. V domácnosti kouří její členové celkem: 
   □nekouří nikdo □kouří 1 -5 cigaret denně □kouří 6 -10 cigaret denně  
□kouří 11 -20 cigaret denně □kouří ještě více cigaret denně než 20 
46. Denně pobývám v zakouřeném prostředí: 
□zásadně vůbec ne□1-2 hodiny □2-8 hodin □více než 8 hodin  
47. Pití černé kávy: 
□vůbec □denně 1 až 4 šálky  □více než  4 šálky 
48. Vyzkoušel/a jste někdy drogy?             □ne    □ano 
 jestliže ano, které?     ............................................... 
 
Jídlo: 
49. Pravidelná strava (3-5x denně):    nikdy □1  □2  □3  □4  □5  denně 
50. "Mlsání" mezi hlavními jídly:    nikdy □1  □2  □3  □4  □5  denně 
51. Za jak zdravou považujete celkově svou výživu? 
     nezdravá□ 1,  spíše nezdravá□ 2,  nevím□ 3, spíše zdravá□ 4,  zcela zdravá□ 5 
52. Pokud se domníváte že vaše strava není zdravá je to z důvodu :(je možná volba více variant) 
 a) nemám dost peněz   b) nemám dost času  
 c) jsem na takovou stravu zvyklý/á   d) nevím 
    f) jiný důvod  .............................................. 
53. Myslíte, že pro své zdraví děláte dost?      □ne   □ano 
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C) Činnost vztahující se k tělu a fyzické aktivitě: 
 
Přečtěte si prosím uvedená tvrzení a označte odpověď na následující 
škále: (1)-nikdy, (2)-několikrát za rok, (3)-několikrát za měsíc, (4)-několikrát za týden,  
(5)-stále,velmi často 
 
54. Kolik času průměrně v týdnu věnujete intenzivnímu cvičení na zlepšení svalové síly, 

kondice a celkové  zdatnosti? (jóga, gymnastika, běh, plavání, rychlá chůze, práce na 
zahradě, sport, procházky a pod) : 

        □méně než 1 hodinu týdně  □1 -2 hodiny týdně □3 -5 hodin týdně □více než 5 hodin 
týdně 

55. Snažím se aktivně formovat svoji postavu     nikdy  □1   □2   □3   □4   □5 stále 
56. Usiluji o zvýšení své tělesné výkonnosti       nikdy  □1   □2   □3   □4   □5 stále 
57. Nechávám se masírovat     nikdy  □1   □2   □3   □4   □5 velmi často 
58. Chodím do sauny      nikdy  □1   □2   □3   □4   □5 velmi často 
59. Dodržuji redukční dietu     nikdy  □1   □2   □3   □4   □5 velmi často 
60. Otužuji se       nikdy  □1   □2   □3   □4   □5 velmi často 
61. Cvičím aktivně s náčiním (činky)    nikdy  □1   □2   □3   □4   □5 velmi často 
62. Odpočívám, relaxuji     nikdy  □1   □2   □3   □4   □5 velmi často 
63. Používám deodorant     nikdy  □1   □2   □3   □4   □5 denně 
64. Chodím do solária      nikdy  □1   □2   □3   □4   □5 velmi často 
65. Kontroluji svou hmotnost     nikdy  □1   □2   □3   □4   □5 denně 
66. Dbám na své držení těla     nikdy  □1   □2   □3   □4   □5 velmi často 
67. Využívám alternativních přístupů k tělu a ke zdraví (energie minerálů, kineziologie, 

homeopatie, Silvova metoda...)    nikdy  □1   □2   □3   □4   □5 velmi často 
68. Sprchuji se nebo se koupu    
□několikrát denně     □denně     □několikrát do týdne     □1x týdně     □méně než 1x týdně 
69. Pro své tělo dělám ještě (vypsat) .............................................................. 
 
Další položky se týkají Vašich fyzických aktivit: 
70. Kolik hodin týdně se v současnosti věnujete fyzické aktivitě (sportu, tanci, turistice...) ?  
........... hod/týdně 
71. Jakými druhy fyzické aktivity se zabýváte?      .................................... 
72. Věnujete se v současné době organizovanému výkonnostnímu sportu?    □ne    □ano 
73. Věnujete se v současné době neorganizovanému sportu?(pravidelně)    □ne    □ano 
74. Od jakého věku se pravidelně věnujete nějaké fyzické aktivitě?    ....... rok života 
75. Sportoval Váš otec?          □ nikdy    □rekreačně   □výkonnostně 
76. Sportovala Vaše matka?        □ nikdy    □rekreačně   □výkonnostně 
 

Na dalších řádcích jsou uvedeny důvody, proč se lze věnovat sportu nebo jiné 
podobné fyzické aktivitě. Do určité míry vystihuje každá odpověď Vás osobně. Máte pět 
možností odpovědí od té, která Vás vůbec nevystihuje po odpověď plně výstižnou. 

(1)-rozhodně ne, (2)-spíše ne, (3)-nevím, (4)-spíše ano, (5)-rozhodně ano 
 
77. Fyzickým aktivitám se věnuji, protože mě to baví.   
rozhodně ne  □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano 
78. Fyzickým aktivitám se věnuji, protože je to zdravé 
rozhodně ne  □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano 
79. Fyzickým aktivitám se věnuji, abych dobře vypadal/a 
rozhodně ne  □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano 
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80. Fyzickým aktivitám se věnuji, protože mohu být v kontaktu s jinými lidmi. 
rozhodně ne  □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano 
81. Fyzickým aktivitám se věnuji, protože je to v současnosti "in". 
rozhodně ne  □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano 
82. Fyzickým aktivitám se věnuji, protože chci zlepšit svou tělesnou výkonnost. 
rozhodně ne     □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano 
83. Fyzickým aktivitám se věnuji, protože chci být celkově fit. 
rozhodně ne  □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano 
84. Fyzickým aktivitám se věnuji, protože se chci celkově odreagovat. 
rozhodně ne  □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano 
85. Fyzickým aktivitám se věnuji, protože chci mít sportovní úspěchy. 
rozhodně ne  □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano 
86. Jiný důvod.    .......................................................... 
 
D1) Tělo a já - vzhled 
 

Níže uvedené položky se týkají vašeho vzhledu. Rozhodněte se, do jaké míry Vás 
jednotlivé výpovědi vystihují a přiřaďte jim odpovídající hodnotu. Máte k dispozici škálu 
pěti odpovědí od té, která Vás vůbec nevystihuje po zcela výstižnou odpověď. 

(1)-rozhodně ne, (2)-spíše ne, (3)-nevím, (4)-spíše ano, (5)-rozhodně ano 
 
87. Jsem spokojen/á se svým vzhledem.  
rozhodně ne     □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano  
88. často přemýšlím o svém vzhledu, je pro mě důležitý. 
rozhodně ne     □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano  
89. Bylo by dobré, kdybych pár kilo shodil/a. 
rozhodně ne     □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano  
90. Je věcí náhody, zda člověk dobře vypadá. 
rozhodně ne     □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano  
91. Je mi úplně jedno, co druzí říkají o mé postavě. 
rozhodně ne     □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano 
92. Ve srovnání s většinou lidí vypadám dobře. 
rozhodně ne     □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano  
93. Jsem spokojený/á se svou tělesnou výškou. 
rozhodně ne     □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano  
94. Nedělám si příliš starosti se svým vzhledem. 
rozhodně ne     □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano  
95. Jsem spokojený/á se svou hmotností. 
rozhodně ne     □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano  
96. Dbám na čisté oblečení. 
rozhodně ne     □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano  
97. Než odejdu z domova, podívám se ještě jednou do zrcadla. 
rozhodně ne     □1    □2    □3    □4    □5 rozhodně ano  
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D2) Vztah k vlastnímu tělu: 
 
 (1)-rozhodně nesouhlasím, (2)-spíše nesouhlasím, (3)-nevím, (4)-spíše souhlasím,  
(5)-rozhodně souhlasím 
 
98. Považuji své tělo za krásné. 
rozhodně nesouhlasím  □1   □2   □3   □4   □5 rozhodně souhlasím 
99. Dávám pozor na to, co se v mém těle děje. 
rozhodně nesouhlasím  □1   □2   □3   □4   □5 rozhodně souhlasím 
100. Moje tělo mě někdy neposlouchá. 
rozhodně nesouhlasím  □1   □2   □3   □4   □5 rozhodně souhlasím 
101. Ve srovnání se svými vrstevníky jsem fyzicky zdatný/á. 
rozhodně nesouhlasím  □1   □2   □3   □4   □5 rozhodně souhlasím 
102. Někdy obdivuji své tělo. 
rozhodně nesouhlasím  □1   □2   □3   □4   □5 rozhodně souhlasím 
103. Hned poznám, když mé tělo není v pořádku. 
rozhodně nesouhlasím  □1   □2   □3   □4   □5 rozhodně souhlasím 
104. Někdy mám dojem, že je mi mé tělo zcela cizí. 
rozhodně nesouhlasím  □1   □2   □3   □4   □5 rozhodně souhlasím 
105. Rád/a se pozoruji v zrcadle. 
rozhodně nesouhlasím  □1   □2   □3   □4   □5 rozhodně souhlasím 
106. Je pro mě obtížné snášet dlouhou dobu fyzickou zátěž. 
rozhodně nesouhlasím  □1   □2   □3   □4   □5 rozhodně souhlasím 
107. Rychle poznám, když nejsem tělesně uvolněný/á 
rozhodně nesouhlasím  □1   □2   □3   □4   □5 rozhodně souhlasím 
108. Jsem spokojen/á se svým sexuálním životem. 
rozhodně nesouhlasím  □1   □2   □3   □4   □5 rozhodně souhlasím 
109. Někdy sám sebe pohladím. 
rozhodně nesouhlasím  □1   □2   □3   □4   □5 rozhodně souhlasím 
110. Mám své tělo zcela pod kontrolou. 
rozhodně nesouhlasím  □1   □2   □3   □4   □5 rozhodně souhlasím 
111. Někdy mám strach, že se mi okolí bude kvůli mému tělu vysmívat. 
rozhodně nesouhlasím  □1   □2   □3   □4   □5 rozhodně souhlasím 
112. Vyhýbám se tělesným kontaktům. 
rozhodně nesouhlasím  □1   □2   □3   □4   □5 rozhodně souhlasím 
113. Nerad/a se ukazuji nahý/á před cizími lidmi. 
rozhodně nesouhlasím  □1   □2   □3   □4   □5 rozhodně souhlasím 
114. Sexualita hraje v mém životě důležitou roli. 
rozhodně nesouhlasím  □1   □2   □3   □4   □5 rozhodně souhlasím 
 
Další otázky se zaměřují na to, jak se vyrovnáváte s tělesnými obtížemi. Vyberte prosím 
některou z nabízených odpovědí. 
 
115. Jak poznáte, že jste nemocný/á 
 □Přesně poznám, kdy v mém těle není něco v pořádku     
 □Nemoci si všimnu při prvních příznacích 
 □Nemoci si všimnu, když jsou její příznaky výrazné. 
 □Příznaky nemoci ignoruji. 
 
 



116. Co je pro Vás podnětem k návštěvě lékaře? 
 □Jakákoliv nemoc či tělesné obtíže 
 □Lehké onemocnění se snažím zvládnout sám. 
 □K lékaři jdu jen s vážným onemocněním. 
 □K lékaři jdu pouze tehdy, když mě přinutí bolest. 
 □K lékaři zásadně nechodím. 
 
117. V případě tělesných obtíží (např. bolest hlavy, žaludeční nevolnost, potíže s trávením - 

průjem, zácpa...) nejspíše: (můžete označit více variant) 
 □Spolknu prášek s cílem rychlé úlevy. 
 □Přemýšlím o možných příčinách. 
 □Snažím se potíží zbavit úpravou životosprávy. (kontroluji svou stravu) 
 □Obtížím nevěnuji pozornost, počítám s tím, že obtíže samy odezní. 
 
Tělesný typ: 
 

 
 
118. Na obrázku výše vidíte dvě řady mužských a ženských postav. Nejprve se zaměřte na 

postavy zobrazující osoby Vašeho pohlaví.  
a) Napište číslo postavy, která se nejvíce blíží té Vaší.  ....... 
b) Napište číslo postavy, představující Váš ideál. ...... 
c) Napište číslo postavy, o které si myslíte že je přitažlivá pro druhé pohlaví ...... 
119. Nyní si prohlédněte postavy opačného pohlaví. 
Napište číslo postavy opačného pohlaví, kterou považujete za ideální ...... 
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E) Sebepojetí:   
 
Pozorně si přečtěte 10 následujících výroků. U každého zvažte, do jaké míry vystihuje právě 

Vás, tj. do jaké míry pro Vás tvrzení platí či neplatí. Svoji volbu vyznačte na škále: zcela 
neplatí (1), spíše neplatí (2), spíše platí (3), platí (4) 

 
120. Mám pocit, že si uchovávám svoji osobní důstojnost neméně v takové míře, jako většina 

ostatních lidí. vůbec neplatí   □1    □2    □3    □4  zcela pravdivé 
121. Jsem vždy náchylný považovat se za neúspěšného člověka. 
   vůbec neplatí   □1    □2    □3    □4  zcela pravdivé 
122. Myslím si, že mám řadu dobrých vlastností. 
   vůbec neplatí   □1    □2    □3    □4  zcela pravdivé 
123. Jsem schopný dělat mnoho věcí stejně dobře jako ostatní. 
   vůbec neplatí   □1    □2    □3    □4  zcela pravdivé 
124. Zdá se mi, že nemohu být u sebe na nic zvláštního hrdý. 
   vůbec neplatí   □1    □2    □3    □4  zcela pravdivé 
125. Mám k sobě dobrý vztah. 
   vůbec neplatí   □1    □2    □3    □4  zcela pravdivé 
126. Chtěl bych si sám sebe víc vážit. 
   vůbec neplatí   □1    □2    □3    □4  zcela pravdivé 
127. Jsem se sebou vcelku spokojený. 
   vůbec neplatí   □1    □2    □3    □4  zcela pravdivé 
128. Občas jasně pociťuji svoji neužitečnost. 
   vůbec neplatí   □1    □2    □3    □4  zcela pravdivé 
129. Někdy si myslím že jsem naprosto neschopný/á. 
   vůbec neplatí   □1    □2    □3    □4  zcela pravdivé  
 
F) Životní spokojenost: 
 
Přečtěte si prosím uvedená tvrzení a označte svůj souhlas nebo nesouhlas s ním na následující 

škále: vůbec nesouhlasím (1), spíše nesouhlasím (2), nemohu se rozhodnout (3), spíše 
souhlasím (4), zcela souhlasím (5) 

 
130. Téměř ve všech ohledech se můj život blíží mému ideálu. 
vůbec nesouhlasím    □1    □2    □3    □4    □5   zcela souhlasím 
131. Podmínky mého života jsou uspokojivé. 
vůbec nesouhlasím    □1    □2    □3    □4    □5   zcela souhlasím 
132. Se svým životem jsem spokojený/á 
vůbec nesouhlasím    □1    □2    □3    □4    □5   zcela souhlasím 
133. Až dosud jsem v životě získal/a důležité věci které jsem chtěl/a. 
vůbec nesouhlasím    □1    □2    □3    □4    □5   zcela souhlasím 
134. Kdybych mohl/a žít svůj život znovu, téměř nic bych nezměnil/a. 
vůbec nesouhlasím    □1    □2    □3    □4    □5   zcela souhlasím 
 


