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ÚVOD 

Tisíce let se člověk moudrý (homo sapiens) neobešel ve svém vývoji bez intenzivní  

pohybové činnosti. K výrazným změnám dochází aţ v posledních dvou stoletích díky  

neobyčejnému technickému pokroku. 

Doba, ve které ţijeme, a svět okolo nás se mění závratným tempem. Jsou sníţeny nároky  

na tělesnou práci a sniţuje se i původně nezbytná tělesná aktivita člověka. Stroje a počítače 

jsou silnější a „nadupanější". Jen člověk, který všechny tyto báječné a uţitečné věci  

vymýšlí a tvoří, jde kupodivu opačným směrem. Snadno se zadýchává, má potíţe  

s obezitou, vysokým krevním tlakem, bolestmi zad a mnoha dalšími „vymoţenostmi"  

moderní civilizace. Člověk do přírody výrazně zasahuje a ovlivňuje její vývoj, tvoří se nové 

vazby člověka s přírodou (Sýkora 1986). 

Pohyb byl kdysi neoddělitelný od podstaty ţivota. Turistika, sporty v přírodě, rekreace  

v přírodě jsou činnosti, u kterých je moţnost celospolečenského uplatnění a masového  

rozšíření. Bohuţel nyní je to narušeno aktivitami jako je sledování televize a videa,  

nebývalé uţívání drog, kouření a alkohol (Sýkora, 1986). 

Pokud není volný čas dítěte naplňován ţádoucími aktivitami, má sklon k patologickým 

činnostem jako je agrese. Řada zájmových činností pomáhá překonávat obtíţné sociální 

situace úspěchem v jiných aktivitách. Úspěch v této činnosti zvyšuje sebevědomí (Hájek, 

Hofman, Pávková, 2003). 

U dětí a mládeţe je přirozeně potřebné preferovat jejich zapojení do tělovýchovné  

a sportovní činnosti vedené trenérem - cvičitelem. Kvalitně vedené sportovní činnosti jsou 

přínosem nejen pro vývoj jejich organismu a osobnosti, ale rovněţ působí preventivně  

v boji proti negativním sociálním jevům. 

Jak dnes 15 – 19letá mládeţ vyuţívá volný čas? Většinou pasivní formou. Většina z nich 

pouze přijímá to, co je jim předloţeno. Všeobecné vnímání odpočinku je spojováno  
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s pasivitou v sedě u počítače, nebo v leţe u televize. 

Přes příznivé pozitivní postoje, vyplývající z výsledků výzkumných prací (Dovalil,1996) 

musíme konstatovat, ţe počet lidí v populaci aktivních je nízký a reálný zájem o pohybové 

aktivity není velký. 

Na základě dlouhodobých vlastních zkušeností mohu potvrdit, ţe problém sportování,  

pohybové aktivity je i u nás na domově mládeţe. Tématu sportování v parcích,  

na městských a příměstských cyklostezkách bych se proto chtěla věnovat v této práci.  

V její teoretické části se budu zabývat 

- názory odborníků na danou problematiku, 

- charakteristikou pohybových a funkčních předpokladů 15 – 19leté mládeţe. 

V praktické části pak zpracování a vyhodnocení uzavřeného dotazníku a vybraného  

souboru. 
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1  VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat otázkou: 

Jaký je zájem 15 – 19leté mládeže o pohybové aktivity v rámci jejich životního stylu. 

Cílem je zjistit konkrétní zájem u vybraného souboru 15 – 19leté mládeže  

o pohybovou aktivitu v regionu Mladá Boleslav. 

U1 Výběr otázek, které budou obsaženy v dotazníku pro vybraný soubor 

Pro své testování jsem si vybrala všechny ubytované ţáky na našem domově mládeţe  

a všechny ubytované ţáky z Domova mládeţe ŠKODA AUTO a. s. K dispozici mám 150 

ţáků ve věku 15 – 19 let. 

U2 Zpracování a vyhodnocení dotazníku 

U3 Pomocí metody pozorování a dotazníku vypracovat závěr vyplývající z hypotéz 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1  Sport a výchova 

Výchova je stará jako lidstvo samo. Patří k významným znakům, jimiţ se první lidé odlišili 

od světa zvířat. Bez potřebného vedení v období dětství a mládí by člověk nebyl schopen 

plnohodnotné existence v dnešní přetechnizované společnosti. 

V širším slova smyslu můţeme vzdělávání a výchovu chápat jako předávání zkušeností 

starší generace na generaci nastupující. Z historického pohledu kaţdá společnost usilující  

o svůj rozvoj zasahovala s určitým záměrem do výchovy mladší generace. 

Dávno jiţ neplatí, ţe se výchova vztahuje pouze na děti a mládeţ. 

V dnešním pojetí chápeme výchovu jako proces, celoţivotní – od narození po stáří  

(Jansa, 2005). 

Veškeré poznatky o procesech výchovy v nejširším slova smyslu shrnuje obecná teorie  

výchovy – tj. pedagogika. Smyslem studia pedagogiky je kvalitnější příprava na vedoucí 

pedagogickou roli (rodiče, učitelé, vychovatelé, trenéři atd.). Tyto skutečnosti mají obecnou 

platnost a vztahují se v aplikované podobě i na oblast sportu. 

Současný sport se proti původnímu anglosaskému klasickému pojetí 19. století výrazně 

změnil. Ze zájmového trávení volného času, jako prostředku výchovy gentlemana,  

se vlivem zvyšující se soutěţivosti za přítomnosti diváků spojeného v postupnou  

komercionalizaci stal významný společenský jev. 

Existuje více teorií pojetí sportu, jak z hlediska historiky vývojového, tak i společensky 

systémového (anglosaské země, východoevropské pojetí). Naše tradiční pojetí rozlišovalo  

a někdy i doposud odlišuje „sport“ a „tělesnou výchovu“. 
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U sportů je kladen důraz především na výkon, tělesná výchova je pak orientována spíše  

na harmonizaci vývoje osobnosti se zřetelem k úrovni určité tělesné zdatnosti a výkonnosti. 

Obě tyto poněkud odlišně chápané sféry jsou pak zařazovány pod zastřešující pojem  

„Tělesné kultury“. 

Odmyslíme-li různé kvalitativní úrovně sportu, můţeme v obecnější poloze vymezit  

hlavní funkce pohybových aktivit pro člověka takto: 

- upevnění zdraví 

- rozvoj fyzické zdatnosti 

- uspokojení přirozené potřeby pohybu 

- vlastní proţitek 

- socializační aspekty 

- výchovné usměrnění jedince 

Za zdroje inspirací pro vedení sportování mládeže můţeme povaţovat tyto základní 

zdroje: 

- dosavadní zkušenosti z vlastní sportovní a trenérské činnosti 

- současná sportovní praxe 

- studium literatury (Jansa, Kocourek, Votruba, 2009) 
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2.2  Charakteristika 15 – 19leté mládeže 

Mezi 15. – 20. rokem ţivota je mladý člověk fyzicky nejkrásnější. Je svěţí tělesně,  

duševně, je bystrý, plný očekávání. 

Bere ţivot do svých rukou, někdy svobodně a odpovědně, jindy s obtíţemi. Toto období je 

na jedné straně krásné, na druhé straně plné rozporů (Paulínová, 1998). 

Mladý člověk si potřebuje nalézt své místo ve společnosti, vyznat se sám v sobě, ověřit si, 

co dokáţe, co vydrţí. 

Toto hledání bývá často doprovázeno stresovými situacemi, osobními krizemi a dokonce 

někdy i nepochopitelným chováním. Mohou se vyskytovat studijní problémy, intimní  

vztahy bývají doprovázeny rozporuplnými pocity. Teprve koncem tohoto období je dán 

dobou pohlavního dozrávání, milostný ţivot je intenzivní. 

V otázce morálních hodnot je adolescent absolutista. Podle absolutních norem, podle nichţ 

často sám nedovede ţít, soudí přísně společnost, hlavně dané autority, rodiče, učitele,  

politiky (Paulínová,1998). Nalezení vlastní identity znamená pro mladého člověka pevnější 

zakotvení ve svém vědomí a přijetí většího podílu odpovědnosti za průběh vlastního ţivota. 

Starší literatura charakterizovala celé období dospívání – a zvláště pak jeho prvou část  

(pubescenci) - nejčastěji jako období emoční lability, která je domněle podmíněna  

vnitřními změnami v organismu jedince. 

Po stránce anatomicko-fyziologické je vývoj jedince zhruba po 18 roku ukončen. Rychle se 

rozvíjející svalový aparát společně se zesílenými kostmi a plným funkčním rozvojem  

oběhového a dýchacího systému dovoluje jiţ značně intenzivní zatíţení. 

Pohlavní dozrávání přináší do ţivota dospívajícího nové vnitřní podněty a činí ho aţ  

přecitlivělým na různé podněty přicházející zvnějšku. Mnozí dospívající jakoby sami  

nerozuměli svým projevům – úzkostlivě pozorují své niterné stavy a stále více přemýšlejí  
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o svých vnitřních konfliktech, utíkají, zavírají se do svého soukromého citového světa 

(Langmeier, Krejčíková, 2006).  

I kdyţ období dospívání není náhlým a přesně oddělitelným úsekem ţivota, ale navazuje  

ve všem na předcházející fáze a přechází plynule do dospělosti, přece jen je úsilí o integraci 

rolí minulých a do budoucna předjímaných ve vlastní individuální osobnost mnohem  

intenzivnější. 

„Odtud pak plynou i zásady pro vychovatele, který má na jedné straně vést dospívajícího 

jedince k postupnému optimálnímu zařazení do společnosti a do světa práce a na druhé 

straně mu ponechávat plný prostor pro rozvoj všech jeho osobních předpokladů a sklonů – 

a tak mu umožnit naplnění jeho života“(Langmeier, Krejčíková, 2006, s. 148). 

Mark Twain: „Toto období začíná tehdy, když dítě zjistí, že rodiče hovoří nesmyly a končí, 

když zjistí, že rodiče udělali pokrok“(Paulínová, 1998, s. 41). 

 

2.3  Vývoj základních schopností, dovedností zájmů 15 – 19letých 

Vývoj motoriky je v období dospívání zpravidla výraznější neţ v období předcházejícím. 

Dospívající rychleji získávají dovednosti vyţadující značnou sílu, pohyblivost, jemnou  

pohybovou koordinaci. Odtud jistě plyne jejich zájem o sport. 

Pokračuje významně i vývoj vnímání, jeţ dosahuje maxima a souvisí mnohem více  

s abstraktním myšlením. Pokračuje dále i vývoj řeči, roste slovní zásoba, sloţitost větné 

stavby i celková výrazová schopnost. Jedinec v období dospívání je schopen účinněji se 

učit na základě poznání logických souvislostí. 

Rychlý rozvoj motorických schopností i ostatních schopností vede k novým a hlubším  

zájmům, mezi které významně patří i sport a pohybové aktivity. Vzájemný vztah mezi  

pohybovými dovednostmi a motorickými schopnostmi je oboustranný a reciproční. 
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Motorické schopnosti jsou jedním z předpokladů pro osvojování pohybových dovedností  

a opačně platí, ţe u procesu osvojování dovedností se rozvíjejí schopnosti. Výsledek  

pohybové činnosti určují schopnosti, dovednosti společně, jejich podíly na výkonu však 

mohou být různé a stanovují se dost obtíţně (Měkota, Nevosad, 2007). 

Koordinace svalové činnosti je na velmi vysoké úrovni. Adolescenti chtějí vědět a umět co 

nejvíce. K plánovitému motorickému učení se navíc připojuje i snaha osvojit si základní 

teoretické poznatky o sportu a pohybových aktivitách. Jsou schopni dosahovat  

ve specializované činnosti relativně vysokých výkonů.  

Spontánní touha po pohybu je jiţ nahrazena uvědomělou činností. Přirozené snaze zapojení 

se do kolektivu vyhovují oblíbené sportovní hry. 

Pohybové schopnosti a dovednosti. 
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Motorická schopnost – dovednost –komparace (dle Měkoty, 2007) 

 Motorická schopnost Motorická dovednost 

Vymezení 

Částečně geneticky podmíněný 

(obecný) předpoklad 

 

Učením získaná (specifická) 

pohotovost k 

= pohybové činnosti (řešení po-

hybového. úkolu) 

= potencionální dispozice 

k efektnímu vykonávání  

činnosti a dosahování výkonu 

Rozlišení 

= týká se rozsahu kapacity 

= částečně vrozená 

= generalizovaná 

= relativně stabilní a trvalá 

= podkládá mnoho různých  

dovedností a činností 

= počet omezený 

= týká se vyuţití kapacity 

= vytvořená praxí 

= úkolově specifická 

= snadněji modifikatelná  praxí 

= závislá na několika  

schopnostech 

= počet nevyčíslitelný 

Příklady Schopnosti silové, rovnováhové               Dovednost smečovat, řídit auto 

Základní rozdělení Kondiční - koordinační Otevřené - zavřené 

Proces rozvoje 
Tréninky (tělesná příprava) Nácvik, výcvik (technická  

příprava) 

Cizojazyčné  

ekvivalenty 

ability, fa“higkeit, sposonť, 

schopnosť 

Skill, fertigkeit, umenie,  

zručnost 
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2.4  Ekonomika a legislativa 

Existenci a další rozvoj tělesné výchovy a sportu musíme chápat v širším  

společensko-ekonomickém kontextu. Z hlediska získávání finančních zdrojů bude sehrávat 

důleţitou roli úroveň regionální. 

I kdyţ se tak děje výrazně pomaleji, neţ se původně očekávalo, je zcela evidentní, ţe  

základní potřeby občanů budou muset být stále více saturovány v součinnosti místních  

orgánů samosprávy a státní správy a dalších institucí. 

Na organizaci rozvíjení a zabezpečení tělovýchovných činností se musí více podílet  

zejména stát a jeho instituce a orgány, tak orgány a instituce samosprávy, školy všech  

stupňů, sdruţení občanů a podnikatelská sféra. 

Zákon by měl vymezit jasné postavení, úkoly a vzájemné vztahy všech zúčastněných a měl 

by obsáhnout principy ekonomického zabezpečení. 

Nabídky pohybové aktivity jsou zajišťovány jak prostřednictvím sportovních klubů, tak 

komunálními institucemi, které se stávají koordinátory v rámci svých regionů a stále  

výrazněji i soukromými institucemi. V tomto smyslu jsou také koncipovány i příslušné  

dokumenty Rady Evropských měst. V nich obsaţená doporučení vzala na vědomí rovněţ 

vláda České republiky a vytvořila tak základ pro jednotný postup v této oblasti jak státních 

orgánů, tak nevládních organizací (Malý, 2001). 

K základním dokumentům v oblasti sportovní problematiky patří: 

1. Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu v České republice 

2. Národní programy sportu pro všechny 

3. Zásady podpory státní sportovní reprezentace včetně systému výchovy sportovních 

talentů 
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4. Zákon o sportu 

5. Financování sportu ze státního rozpočtu a předpokládané vývojové trendy 

V současné době je financování sportu velice frekventovanou problematikou, je velice 

pravděpodobné, ţe dosavadní systém bude řešen novelou zákona. 
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3  PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části práce se zabývám konkrétním rozborem jednotlivých odpovědí z přiloţeného 

dotazníku. Pomocí dotazníku jsem zjišťovala zájem o provádění pohybových aktivit u ţáků 

středních škol, kteří jsou ubytování na našem domově mládeţe, kde jsem vedoucí  

vychovatelkou. Vyuţila jsem rovněţ rozhovoru s kolegy, kteří dlouhodobě působí na naší 

škole. 

Rovněţ uvádím přehled a stručnou charakteristiku jednotlivých pohybových činností. 

 

3.1   Hypotézy práce 

H1 Předpokládám, že u 15 – 19leté mládeže nebudou mezi pohlavím větší diference 

v názorech a postojích na sport a jiné pohybové aktivity. 

H2 Domnívám se, že při vhodně zvolené motivaci pro vybraný soubor jsou větší  

předpoklady pro provádění pohybových aktivit. 

H3 Předpokládám na základě dosavadních zkušeností, že chlapci mají větší zájem  

o sport a o pohybové aktivity než děvčata. 

 

3.2  Sportování v parcích 

Sportování v parcích slouţí k aktivnímu trávení volného času mládeţe. Stále více mladých 

lidí provozuje sporty, které nevyţadují organizaci a členství v ţádném oddílu, ale naopak 

umoţňují sportovat kaţdému z vlastní vůle a podle chuti, jednoduše a nezávisle.  

Parky vznikají v kaţdém městě, skoro kaţdé větší sídliště má k dispozici rekreační plochy, 

v městských obvodech a areálech na okraji velkých měst. Rekreace ve volném čase dává 



19 

příleţitost k realizaci zájmů a zálib k rozvíjení lidských schopností. Většina těchto areálů je 

pravidelně udrţována a obnovována. Společně s poměrně jednoduchými areály,  

zaměřenými spíše na rozvoj tělesné zdatnosti a kondice, se prosazuje budování  

komplexnějších útvarů (Neuman, 2000).  

Parky slouţí nejen k rekreačnímu sportování jednotlivců, ale i k vyuţití parků  

pro výkonnostní sport. V parcích jsou vytvořeny běţecké trasy BUĎ FIT, kde jsou barevně 

označené okruhy podle délky, jsou zde informační tabule, kde jsou informace o čase  

a zároveň o výkonnosti běţce. Dále jsou parky mapovány na vyuţití parků v orientačním 

běhu, kdy dnes parkové závody se konají aţ na úroveň světového poháru. Sjezdové  

cykloparky – v parku jsou udělány sjezdové tratě pro MTB kola. Není moţné toto udělat 

v kaţdém parku, záleţí na profilu a terénu parku. To samé bouldrování na drobných  

skalnatých útvarech. V parcích je moţno pořádat závody v cyklokrosu a v přespolním běhu. 

V Mladé Boleslavi se jezdí Český pohár v cyklokrosu a pořádá se zde Mistrovství  

republiky v přespolním běhu. 

Mladá Boleslav nabízí ke sportování Lesopark Štěpánka, který je vzdálen od našeho  

domova mládeţe 800 metrů (příloha č. 2a, č. 2b). V roce 1881 byl u říčky Klenice zaloţen 

krásný a rozlehlý park, pojmenovaný na počest zásnub následníka rakousko-uherského  

trůnu a příslušníka mladoboleslavské vojenské posádky Rudolfa Habsburského s belgickou 

princeznou Stephanií jejím jménem – tedy Štěpánka. Je místem nejen na procházky  

a oddech, ale hlavně pro sport a aktivní rekreaci (www.kulturamb.eu). 

Během měsíce září ubytovaní ţáci jdou procházkou na Štěpánku. Ţáci vyšších ročníků, 

kteří jiţ jsou seznámeni s tím, co nás čeká, nesou míče a pétangue. V tomto parku je moţno 

si zahrát volejbal, tenis, drobné pohybové hry a drobné terénní hry. 

Cestou si povídáme o pohybu v přírodě, jak celkově zvyšuje tělesnou zdatnost. Chůzí,  

během, skákáním, házením prováděné v čistém přírodním prostředí se posilují různé  

svalové skupiny. Pohyb v přírodě má blahodárný vliv i na nervovou soustavu. 
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Cvičení v přírodě rozvíjí pohybové schopnosti například kloubní pohyblivost, rychlost, 

obratnost, sílu a vytrvalost (Kos, 1971). 

Neméně důleţitý je i výchovný úkol pohybu v přírodě. Na cvičence je kladen vyšší  

poţadavek neţ v tělocvičně, prohlubují se cenné mravní a volní vlastnosti: odvaha,  

sebedůvěra, kolektivní cítění, respektování, zvládání konfliktů a emocí, střídání rolí,  

dodrţování pravidel, zdravá konkurence, houţevnatost a odolnost. 

Pohyb v přírodě má napomáhat ke sblíţení a sţití s přírodou a vést mládeţ k aktivnímu  

odpočinku. Pohyb je prostředkem, ve kterém proţíváme radost a získáváme více znalostí  

o sobě (Neuman, 2000). 

V prostorách parku se snaţíme ţáky 1. ročníku motivovat a aktivně zapojit do různých 

sportovních aktivit. Ne kaţdý má odvahu si jít hned zahrát nebo soutěţit, ale během  

odpoledne se nám podaří většinu přesvědčit, jaký význam a přínos pro ně sport bude mít, ţe 

stačí nebát se začít. 

Ţáci se navzájem povzbuzují, fandí, vládne dobrá nálada, nechybí smích a radost ze hry. 

Radost, legrace a humor můţeme povaţovat za základní atributy úspěšných programů akcí 

v přírodě. Samozřejmě mládeţ, která není fyzicky aktivní, nepřetěţujeme. Chceme  

dosáhnout toho, aby se minimálně 3 hodiny týdně ţáci věnovali sportování a pohybovým 

aktivitám.  

Sport by měl být přirozenou součástí ţivota kaţdého člověka. Proţitku bychom měly při-

kládat důleţitost, měl by být nezapomenutelný a měl by mít trvalý význam. Sport by téţ 

měl vyvolávat radostné záţitky, měl by být pro jedince nebo skupinu splnitelný. 

Pétangue je společenská hra, která je rozšířena po celém světě. Ke hře je potřeba sada  

kovových koulí 7 – 8 cm v průměru. Cíl, kterým je obvykle menší dřevěná kulička  

nazývaná košonek. 

Hru můţou hrát 3, 2, nebo 1 hráč. Hru začne druţstvo, které z určeného místa hodí košonek 



21 

do vzdálenosti mezi šesti a desíti metry. Z tohoto místa poté hází obě muţstva svoje koule 

tak, aby se co nejvíce přiblíţily ke košonku. 

3.2.1  Lanová centra 

Z pohledu záţitkové pedagogiky je lanové centrum perfektním místem k budování  

a posilování vzájemné důvěry, rozvíjí schopnosti spolupráce a koordinace teamu. 

Zdolávání lanových překáţek bývá velkou osobní výzvou. K jejich úspěšnému zdolání je 

potřeba odvahy, fyzické kondice a soustředěnosti. Překonávání překáţek sebou přináší  

silný osobní záţitek posilující sebevědomí a v případě skupinového programu  

i sounáleţitost k teamu. 

Lanové centrum je systém vysokých lanových překáţek, umístěných na dřevěných kůlech 

kotvených v betonových patkách do země. Za vysoké lanové překáţky označujeme  

systémy, které se nachází ve výšce od 8 metrů do 12 metrů. 

Konstrukce lanového centra není jednoduchou záleţitostí. Celý proces podléhá přísným 

pravidlům zákona o práci ve výškách. 

Před vstupem na jakoukoliv překáţku či aktivitu instruktor vţdy nejprve seznámí 

s bezpečnostními pravidly, způsoby lezení, jištění a přesným postupem. Kaţdá aktivita, 

pohyb v lanovém centru je pod neustálým vědomím bezpečnosti účastníka. Veškeré aktivi-

ty probíhají pod neustálým vedením instruktora (www.lanovacentra.cz). 

 

3.3  Sportování na městských a příměstských cyklostezkách 

Na Mladoboleslavsku jsou cyklostezky vybudovány kolem toku řeky Jizery. Cyklostezky 

jsou budovány ve městě, ale umoţňují i výjezdy z města na oblíbené trasy mimo město. 

Umoţní nám poznat nová místa a krásy okolí. Nové cyklostezky přispívají k většímu  

vyuţívání jízdního kola a kolečkových bruslí pro trávení volného času. Na cyklostezkách 
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má cyklista a bruslař posílený pocit jistoty a bezpečí. 

 

3.3.1  Jízda na kole 

Pravidelnou jízdou na kole se zvyšuje fyzická zdatnost, zlepšuje se výdrţ a celková  

výkonnost. Trénuje se kardiovaskulární systém. 

Snadno regulovatelné zatíţení organismu pomocí rychlosti a intenzity šlapání. Je odlehčena 

páteř, váha je nesena sedlem.  

Jízda na kole je oblíbena pro svou rozmanitost. Při našich klimatických podmínkách je  

tento druh sportu provozován převáţně od dubna aţ do konce října. Jízda na kole je  

dovednost jednoduchá, pokud se člověk jednou v ţivotě naučí na kole jezdit, ovládá to 

prakticky pořád (Příloha č. 3).  

 

3.3.1.1  Silniční kolo 

- je nejstarším a nejklasičtějším typem jízdního kola 

- je nejlehčí a nejrychlejší 

- je určeno pro hladké asfaltové tratě 

- má úzké ráfky a tenké gumy z důvodu minimálního valivého odporu 

- pro podporu aerodynamiky má řídítka s berany 
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3.3.1.2  Horské kolo 

- jedná se o nejčastěji pouţívaný typ kola 

- vydrţí hodně a projede veškeré trasy 

- má silné ráfky a pláště s hrubým vzorem na zajištění dobré stability 

- má širší řídítka 

- velké rozpětí převodů umoţňuje snadné vyjetí i obtíţného terénu 

- pro pohodlí při jízdě v terénu je výborná odpruţená vidlice 

 

3.3.1.3  Trekingové kolo 

- tvoří stupeň mezi silničním a horským kolem 

- má uţší gumy 

- převody má stejné jako horské kolo 

- na silnici je rychlejší neţ horské kolo, ale v terénu ztrácí stabilitu a jeho hladší gumy 

prokluzují. 

 

3.3.2  Jízda na koloběžkách 

Jízda na koloběţkách formuje a posiluje celou postavu, srovnává páteř, zpevní svaly nohou, 

břicha a pánve, tvaruje boky, hýţdě, prokrvuje dolní končetiny. 

Sportovní vyţití na sjezd, skoky, jízda na U-rampě a jiné akrobatické prvky. Při sportování 
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v přírodě přejede polní cestu, štěrk, trávu, kaluţ. Obratnost a rychlost se dá vyuţít zejména 

ve městě, na chodnících, pěších zónách a parcích. 

Mezi výhody patří bezúdrţbovost, bezporuchovost, je lehká a skladná, má vysokou  

nosnost. Při jízdě v přírodě je koloběţka tichá. Výhody koloběţky oproti kolečkovým  

bruslím – koloběţka má větší akční rádius, koloběţka je schopna jet i po nerovném terénu 

nebo nezpevněném povrchu, na koloběţce je menší riziko pádu. 

 

3.3.3  Jízda na kolečkových bruslích 

Kolečkovým bruslím se dostává čím dál větší popularity. Jde o zábavný sport, který díky 

rychle rostoucímu mnoţství cyklostezek je dostupný téměř kaţdému. Při bruslení se pohyb 

odehrává na čerstvém vzduchu, je mnohem šetrnější ke kloubům neţ běhání. Při bruslení se 

protáhne celé tělo, vyčistí se hlava od kaţdodenních povinností. Tvaruje se postava  

a spaluje tuky. Hlavně je to zábava. 

Vhodné jsou chrániče kolen a loktů, helma je důleţitá. 

 

3.3.4  Chůze 

Jedná se o nejpřirozenější způsob pohybu. Při chůzi je tělo uvolněno, trup nepatrně  

nakloněn vpřed, hlava vzpřímena. Pohyb je rovnoměrný, vyváţený, oproštěný  

od křečovitosti. 

Je to nejlevnější, nejdostupnější a nejbezpečnější sport, který lze provozovat vlastně  

po celý ţivot. Při chůzi musí člověk cítit pohodu, je moţná i sviţnější chůze. Chůze  

pomáhá při obezitě, tlumí stres, stimuluje endorfiny a další hormony příznivě ovlivňující 

dobrou náladu, zásobuje tělo i mozek kyslíkem. 
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3.3.5  Nordic walking 

Jedná se o běţnou chůzi se speciálními hůlkami. Tento sport je vyuţíván k letnímu tréninku 

sportovců, ale i pro běţné chození. Při tomto sportu se zapojí i svaly, které se při běţné 

chůzi nezapojí, paţe, záda, hrudník a svaly na rukou. Při správném pohybu se protáhnou  

i prsní svaly. Pouţívání hůlek redukuje zátěţ kyčlí, kolen a kotníků. Díky opoře rukou se 

sniţuje i moţnost uklouznutí, podvrknutí, pádu. Přestoţe je severská chůze méně náročná 

neţ běh, účinná je zhruba stejně. Ovšem při této aktivitě se nezatěţují tolik klouby. 

Pravidelné provozování tohoto sportu přispívá ke správnému drţení těla, zlepšuje  

pohyblivost páteře, ulevuje při problémech se zády, posiluje srdce, oběhový systém  

a dýchací ústrojí, zlepšuje koordinaci pohybů. 

 

3.3.6  Běh 

Opět jeden z nejpřirozenějších pohybů, dá se provozovat prakticky kdekoliv a kdykoliv. 

Výhodou tohoto sportu je, ţe nedochází k nebezpečným zraněním, působí příznivě na páteř, 

posiluje kardiovaskulární systém, zlepšuje vytrvalost, optimalizuje látkovou výměnu,  

zvyšuje kapacitu plic a trénuje srdce, pomáhá odbourávat stres a celkově zvyšuje výkonnost 

organismu. 

Dochází plynule k posilování aktivního i pasivního pohybového aparátu. Běh však zatěţuje 

klouby a nedochází téměř k ţádnému posílení svalstva horní poloviny těla (Příloha č. 4). 
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3.3.6.1  Správná technika při běhu 

- chodidlo by se mělo dotýkat nejdříve patou a pak teprve zbytkem své plochy 

- malé kroky a minimální zvedání chodidel od povrchu spoří energii a přispívají 

k ochraně kloubů 

- vzpřímené drţení těla, mírně nakloněné vpřed 

- paţe kmitají v rytmu běhu, dlaně jsou zarolované do volné pěsti 

- vyhýbat se asfaltovým a betonovým povrchům, příkrým klesáním a stoupáním 

- běţec by se měl cítit příjemně, nelapat po dechu, po celou dobu by mělo být moţné vést 

rozhovor 

 

3.4  Metody výzkumu 

Jako hlavní metodu jsem zvolila pozorování, rozhovor, studium odborné literatury  

a dotazníky pro vybranou skupinu ţáků. 

 

3.4.1  Pozorování 

Cizím slovem observace rozdělujeme na běţné lidské pozorování a z hlediska vědy pak  

na vědecké pozorování.  

- pozorováním jsou sledovány jevy, které jsou přímo dostupné smyslovému vnímání 

- pozorováním jsou sledovány jevy, které nebyly vyvolány zásahem výzkumníka přímo 

v průběhu pozorování. 
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3.4.2  Dotazník pro vybraný soubor žáků 

Jako hlavní metodu jsem zvolila dotazník, který byl určen ţákům středních škol, s kterými 

pracuji ve volném čase. 

Dotazník jsem rozdala ţákům v průběhu výzkumného období měsíce října. Kaţdý dotazník  

obsahoval 19 otázek. Otázky jsou koncipovány stručně a jasně (Příloha č.1). 
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4.0  Výsledky dotazníku 

Ţákům bylo rozdáno 150 dotazníků, z nichţ bylo vráceno 118. 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Pohlaví 
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2.  Věk respondenta 

 

Chlapci 
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3.  Průměrná výška v cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Průměrná hmotnost v kg 
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5.  V současné době navštěvuji 

 

Chlapci 
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6.  Věnují se sportu rodiče? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Léčíte se dlouho s nějakým onemocněním? 
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8.  Ve volném čase mi nejvíce vyhovují 

Chlapci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dívky 
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sportovní aktivity

výtvarná, pracovní činnost

kulturní a vzdělávací aktivity

vycházky, sledování TV

9
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9

sportovní aktivity
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kulturní a vzdělávací aktivity

vycházky, sledování TV



34 

9.  Sportovní činnost 

Chlapci 

 

 

 

 

 

Dívky 

 

 

Dívky 
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3
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10.  Pokud sportujete, jaký druh sportu provozujete? 

Chlapci 
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tenis
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turistika
volejbal
plavání
basketbal
hátená
nohejbal
tanec
lyžování
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sportovní střelba
motorismus
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posilovna
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11.  Pokud sportujete, jaká je frekvence sportovní činnosti? 

Chlapci 

 

 

 

 

 

 

 

Dívky 
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12.  Sportovní činnost provozuji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Kolik času věnujete během typického týdne sportovní činnosti  

v parcích a na cyklostezkách? 

Chlapci 

 

 

 

 

 

 

27

8

76

8

převážně v létě

převážně v zimě

v létě i v zimě

nikdy

13

19

34

15

19

méně než hodinu za týden

1 až 2 h/týden

3 až 4 h/týden

5 až 6 h/týden

více jak 6h/týden
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Dívky 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Cesta do školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

3

4

2

2

méně než hodinu za týden

1 až 2 h/týden

3 až 4 h/týden

5 až 6 h/týden

více jak 6h/týden

96

2

17
3

chodím pěšky

dojíždím na kole

dojíždím veřejnou dopravou

autem
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15.  Jaké pohybové aktivity provozujete v parcích a na cyklostezkách? 

Chlapci 

 

15

2

21

3

18

1

1 3
2 2 2

5

běh

orientační běh

jízda na kole

jízda na koloběžce

in-line brusle

chůze

nordic walking

cyklokros

petanque

drobné pohybové hry

tenis 

volejbal

 

 

Dívky 

 

9

4

4

6

2

1

4

běh

jízda na kole

in-line brusle

petanque

drobné pohybové hry

tenis 

volejbal
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16.  Je v tvém okolí bydliště cyklostezka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Pokud ano, sportuješ na cyklostezce? 

Chlapci 

 

 

 

79

21

18

ano

ne

nevím

12

42

46

ano, pravidelně

ano, nepravidelně

ne
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Dívky 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Myslíš, že sportování v přírodě je prospěšné lidem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

13

5

ano, pravidelně

ano, nepravidelně

ne

89

31

8

určitě ano

spíše ano

asi ne
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19.  Měl bys zájem navštívit lanové centrum? 

 

 

 

 

 60

38

20

určitě ano

nevím

ne



43 

4.1  VÝSLEDKY DOTAZNÍKU A JEJICH INTERPRETACE  

První charakteristikou souboru je pohlaví, které je uvedeno v grafu č.1. Celkově bylo  

rozdáno 150 dotazníků, z tohoto počtu bylo vráceno 118 dotazníků, 32 dotazníků  

nevráceno. Odpovědělo 100 chlapců a 18 dívek. 

Graf č. 2 ukazuje věkovou strukturu souboru, rovnoměrnost souboru je patrná u dívek,  

u chlapců z výjimkou šestnáctiletých.  

Průměrná výška a průměrná hmotnost je v průměru u dívek niţší neţ u chlapců, coţ je 

zřejmé z grafu č. 3 a 4. 

Graf č. 5 ukazuje zastoupení ţáků v jednotlivých ročnících. Chlapci jsou mimo 1. ročníku 

zastoupeni rovnoměrně, dívky 2. a 3. ročníku v malém počtu. 

Graf č. 6 ukazuje, ţe sportu se nevěnuje ani jeden z rodičů tj. 66 rodičů, pouze 28 rodičů se 

sportu věnuje, ve 24 případech se věnuje sportu pouze jeden rodič. 

Graf č. 7 ukazuje, ţe nejvíce ţáků trpí bolestmi zad a onemocněním štítné ţlázy, vysoký 

krevní tlak mají 3 ţáci,1 ţák se léčí na cukrovku, na onemocnění srdce se neléčí nikdo. 

Z výsledků průzkumu je zřejmě, ţe největší zájem je o sportovní aktivity, druhou poměrně 

oblíbenou aktivitou jsou vycházky a sledování televize, mezi nejméně oblíbené patří  

výtvarná a pracovní činnost. Viz graf č. 8. 

Graf č. 9 poukazuje, ţe v organizovaných sportovních aktivitách chlapci sportovali nebo 

sportují závodně více neţ dívky, dívky sportují pravidelně rekreačně a nesportují vůbec  

4 dívky. U chlapců téţ 16 respondentů uvedlo, ţe nesportuje vůbec. 

Graf č. 10 prezentuje pořadí hlavních sportů a jiných pohybových aktivit. Na prvním místě 

u chlapců je fotbal a cyklistika, u děvčat cyklistika, běh a bruslení. Z nabízených  

sportovních aktivit je patrné, ţe chlapci i děvčata vyzkoušeli více sportů. 
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Graf č. 11 ukazuje, ţe chlapci sportují více pravidelně denně a týdně 3 – 4krát, na druhém  

místě 1 – 2krát týdně, velké mnoţství cvičí nepravidelně. Zcela výjimečně sportuje pouze  

6 chlapců. Dívky nejvíce sportují pravidelně denně, na dalším místě uvádí pravidelně  

1 – 2krát týdně. 

Graf č. 12 uvádí, ţe sportovní činnost se provozuje nejvíce v zimě i v létě, nejméně v zimě. 

Nikdy nesportuje 8 ţáků. 

Graf č. 13 dokumentuje, ţe chlapci věnují sportu nejvíce v týdnu 3 aţ 4 hodiny, více jak  

6 hodin v týdnu uvádí 19 chlapců. Zatímco děvčata pouze méně neţ hodinu za týden, pouze 

2 dívky cvičí více jak 6 hodin za týden. 

V následujícím grafu č. 14 se dotazujeme na cestu do školy, velké mnoţství ţáků chodí  

do školy pěšky, 2 ţáci jezdí na kole, 20 ţáků dojíţdí autem a veřejnou dopravou. 

Graf č. 15 nám ukazuje, ţe v parcích a na cyklostezkách nejvíce 21 chlapců jezdí na kole, 

18 chlapců na in-line bruslích a 15 chlapců se věnuje běhu. Ostatní pohybové aktivity se 

pohybují v malém mnoţství. Děvčata v parcích a na cyklostezkách uvádí , ţe 9 dívek běhá, 

in-line brusle, volejbal a jízda na kole provozují 4 děvčata a pétanque hraje 6 dívek. 

Graf č. 16 dokumentuje, ţe cyklostezky v okolí bydliště ţáků jsou ve velkém mnoţství,  

18 ţáků neví, zda cyklostezka je v jeho okolí. 

Graf č. 17 nám ukazuje, ţe na cyklostezce pravidelně sportuje 12 chlapců, děvčata ţádná, 

nepravidelně sportuje polovina chlapců a většina dívek, nesportuje na cyklostezce velké 

mnoţství chlapců. 

Graf č. 18 dokumentuje, ţe 89 ţáků si myslí, ţe sportování je prospěšné lidem, ale 8 ţáků 

si myslí, ţe ne. 

Graf č. 19 poukazuje, ţe polovina ţáků by měla zájem navštívit lanové centrum, 20 ţáků 

ne, 38 ţáků neví. 
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5  DISKUSE 

Pomocí dotazníku jsem zjišťovala, jaký vztah k pohybovým aktivitám mají ţáci vybraného 

souboru. Z výše uvedených výsledků vyplývá, ţe 75,42 % chlapců i děvčat si myslí, ţe 

sportování v přírodě je prospěšné lidem. 

Dále jsem ve své práci zjišťovala zájem 15 – 19leté mládeţe o pohybové aktivity a  

frekvenci sportovní činnosti. U chlapců 36 % sportuje závodně, ale pravidelně denně 16 %. 

31 % sportuje rekreačně, 3 – 4 krát týdně 28 %. 17 % sportuje rekreačně, nepravidelně  

23 %. Z toho 16 % chlapců nesportuje vůbec, nebo zcela výjimečně. 

U děvčat 11 % sportuje závodně, pravidelně denně 50 %, 16,6 % sportuje rekreačně  

3 – 4 krát týdně, coţ je 27,7 %. 55,5 % sportuje rekreačně, 1-2 krát týdně, coţ je 27,7 %.  

Z toho 22,22 % děvčat nesportuje vůbec, nebo zcela výjimečně. 

Mládeţ dává ve výběru sportu na první místo: chlapci 35 % fotbal, 29 % cyklistika, 18 % 

in-line bruslení, děvčata 50 % běh, 38,88 % cyklistika a 38,88 % bruslení. 

Z dalších sportů jsou preferovány běh, florbal, bruslení, tenis. Zájem o lanové centrum má 

více jak 50 % chlapců a děvčat. 

Pro srovnání uvádím i výsledky dílčího sociologického šetření, které ukazují, ţe sport,  

tělesná výchova a jiné pohybové aktivity mají velmi dobrou pozici u naší 15 – 18leté  

mládeţe (Jansa, 2005). 

Ze zjištěných výsledků vyplývá, ţe více jak 70 % mládeţnické populace si je vědomo  

důleţitosti sportu a pohybových aktivit. 

Vlastní pohybová aktivita mládeţe 15-18leté je značná. Aktivně a pravidelně cvičí více jak 

65 % respondentů. Bylo konstatováno, ţe na úrovni výkonnostní provozuje sport přibliţně 

21,5 % souboru, rekreační sport provozuje více jak 22,5 % mladé generace a konečně  

nedostatečnou frekvencí ve sportovních a pohybových aktivitách má 37,5 % respondentů. 
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Mládeţnická populace dává ve výběru sportů na první místo fotbal, na druhé aerobic  

a na třetí cyklistiku - horská kola. Z dalších sportů jsou preferovány především sportovní 

hry. 

Porovnáme-li výsledky, které jsem získala pomocí dotazníku a výsledky dílčího sociolo-

gického výzkumu je zřejmé, ţe při vhodně motivované nabídce, mládeţ o pohybové aktivi-

ty zájem má. Velmi podobné jsou výsledky ve výběru sporů. 

Rovněţ tak u vybraných souborů je značný zájem o nové a adrenalinové sporty. V našich 

podmínkách na domově mládeţe je to však problematické z hlediska zajištění dozoru vy-

chovatelů. V Mladé Boleslavi není ţádné Lanové centrum, museli bychom jet do 50 km 

vzdáleného centra. 

Ve své vychovatelské práci jsem se zaměřila především na odpolední cyklovýlety, které 

provozujeme 4x do roka. 

Jsem velice ráda, ţe jsem se sama obohatila o další informace, které jsou nezbytné pro na-

plňování nabídky pohybových aktivit na našem domově mládeţe. Závěrem je, ale také tře-

ba připomenout, ţe v dnešní době je prvořadé vyuţívat nenáročných zařízení, vzhledem 

k tomu, ţe škola disponuje s omezenými finančními prostředky. Proto vyuţíváme přede-

vším nedalekého parku Štěpánka, který je pro nenáročné aktivity předurčen. 
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ZÁVĚR 

Pohyb je přirozenou potřebou zdravého člověka. Prospěšně působí na lidskou psychiku, 

díky cvičení má člověk obvykle lepší náladu, pocit vnitřního uspokojení a také lépe zvládá 

stres. Fyzická aktivita přispívá i k rychlejšímu rozvoji myšlení, navíc vyvolává dlouhodobé 

změny chování, které vedou k tomu, ţe sportující člověk je úspěšnější při studiu, 

v zaměstnání i v osobním ţivotě. 

Po zpracování dotazníku jsem došla k těmto závěrům: 

H1 Byla potvrzena, větší diference v názorech a postojích mezi chlapci a děvčaty 

nejsou. 

H2 Pouze částečně, není z dotazníku zřejmé, ale z vlastní zkušenosti a ze zkušeností 

svých kolegů mohu potvrdit, že vhodnou motivací získáme pro pohybové aktivity více 

žáků ubytovaných na DM.  

H3 Byla potvrzena, chlapci mají větší zájem o sport a pohybové aktivity. 

 

Domnívám se, ţe zadaný cíl práce byl naplněn, na základě reprezentativního vzorku jsem 

dokazovala zájem 15 -19leté mládeţe o pohybové aktivity. 

Tato bakalářská práce přinesla výsledky, kdy nelze generalizovat, ale je moţné ji vyuţít 

v práci vychovatelů, kteří pracují v podobných zařízeních. 

Věřím, ţe nabízené pohybové aktivity by měly být nepostradatelným doplňkem  

pro mládeţ. Jsem přesvědčena, ţe je to nejlepší a nejlevnější prevencí v komplikovaném 

boji s návykovými látkami, s kterými se naše mladá generace potýká. To je podle mého 

soudu moţnost, jak dospívající mládeţ v tomto nelehkém boji chránit. 

 



48 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

DOVALIL, J. Tělesná výchova a sport na přelomu století. Praha: Fakulta tělesné výchovy a 

sportu ,Universita Karlova, 1996. ISBN 80-902147-2-X. 

HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-128-1. 

JANSA,P. Pohledy české mládeže na sport a pohybové aktivity (15-18 let). Praha: Fakulta 

tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, 2005. ISBN 80-84317733-1. 

JANSA, P., DOVALIL, J. + KOL. Sportovní příprava. Praha: Fakulta tělesné výchovy a 

sportu, Universita Karlova, 2009. ISBN 978-80-903280-9-9. 

JANSA, P., KOCOUREK, J., VOTRUBA, J., DAŠKOVÁ, B. Sport a pohybové aktivity 

v životě české populace. Praha: Universita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2005. 

ISBN 80-86317-33-1. 

KOS, B., ZAPLETAL, M. Cvičení v přírodě. 2.vyd. Praha: Olympia, 1960. 27-067-71. 

LANGMEIER, J., KREJČÍKOVÁ, D. Vývojová psychologie. Glada, 2006.  

ISBN 80-247-1284-9. 

MALÝ, L. Priority státní politiky v oblasti tělesné výchovy a sportu, Sborník příspěvků 

Národní konference1 Sport v České republice začátku nového tisíciletí. Praha: Fakulta  

tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, 2001. ISBN 80-86317-12-9. 

MEJSNAR, K. Metodika tělesné výchovy 16 až 19leté mládeže. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1966. 14-002-66. 

MĚKOTA, K., NEVOSAD, J. Motorické schopnosti. Universita Palackého v Olomouci, 

Fakulta tělesné výchovy, 2007. ISBN 978-80-244-1728-8. 



49 

NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 3. vyd. Praha: Portál, 2000.  

ISBN 80-7178-405-2. 

PAULÍNOVÁ, L. Psychologie pro tebe. Praha. Informatorium, 1998. ISBN 80-85427-30-0 

PERNICOVÁ, H., BĚLKOVÁ, T., KYRALOVÁ, M. Zdravotní tělesná výchova. Praha: 

Nakladatelství Fortuna, 1993. ISBN 80-7168-086-9. 

Sborník referátů z Národní konference. Tělesná výchova a sport na přelomu století. Praha: 

Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova,1996. ISBN 902147-2-X. 

Sport v České republice. Universita Karlova v Praze. Fakulta tělesné výchovy a sportu. 

Praha 2001. 

SÝKORA, B. a kol. Turistika a sporty v přírod ě- teorie a didaktika. Praha: Státní  

pedagogické nakladatelství, 1986.  

STIBITZ, F. Informace o méně známých sportovních hrách. Praha: Fakulta tělesné  

výchovy a sportu, Universita Karlova, 1982. 

TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry. 2075 publikace, Praha: Grada Publishing, 2004.  

ISBN 80-247-0875-2.  

TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry. 2370 publikace, Praha: Grada Publishing, 2005.  

ISBN 80-247-1330-6. 

ZAPLETAL, M. Encyklopedie her. Praha: Olympia, 1973. 27-015-73. 

http://www.kulturamb.eu/ic/sportovni-zarizeni [24.6.2010] 

http://www.lanovacentra.com/konstrukce-free-time-staveb/sportovni-free-time-parky 

[15.9.2010] 

 

http://www.kulturamb.eu/ic/sportovni-zarizeni%20%5b24.6.2010
http://www.lanovacentra.com/konstrukce-free-time-staveb/sportovni-free-time-parky%20%5b15.9.2010
http://www.lanovacentra.com/konstrukce-free-time-staveb/sportovni-free-time-parky%20%5b15.9.2010


50 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Dotazník 

Příloha č. 2a Aktivita v lesoparku Štěpánka – aktivity ubytovaných ţáků na domově  

mládeţe 

Příloha č. 2b Aktivita v lesoparku Štěpánka – aktivity ubytovaných ţáků na domově  

mládeţe 

Příloha č. 3 Jízda na kole – aktivity ţáků naší školy v Lesoparku Štěpánka 

Příloha č. 4 Závody v běhu – aktivity ţáků naší školy v Lesoparku Štěpánka 
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Příloha č. 1 

Dotazník 

 

01. pohlaví 

1. dívka 

2. chlapec 

 

02. Věk respondenta 

1. 15 

2. 16 

3. 17 

4. 18 

5. 19 

 

03. Výška …………….cm 

 

04. Hmotnost …………..kg 

 



52 

05. V současné době navštěvuji 

1. 1. ročník 

2. 2. ročník 

3. 3. ročník 

4. 4. ročník 

 

06. Věnují se sportu rodiče 

1. ano, oba 

2. ano, jeden 

3. ne 

 

07. Léčíte se dlouho s nějakým onemocněním 

1. vysoký krevní tlak 

2. cukrovka 

3. onemocnění štítné ţlázy 

4. onemocnění srdce 

5. bolesti zad 
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08. Ve volném čase mi nejvíce vyhovují 

1. sportovní aktivity 

2. výtvarná, pracovní činnost 

3. kulturní a vzdělávací aktivity 

4. vycházky, sledování TV 

 

09. Sportovní činnost 

1. sportuji závodně 

2. sportoval jsem závodně, nyní jen rekreačně 

3. sportuji pravidelně rekreačně 

4. nesportuji vůbec 

 

10. Pokud sportujete, jaký druh sportu provozujete 

1. chůze 

2. chůze – nordic walking 

3. běh 

4. aerobic 

5. frisbee 

6. fotbal 
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7. florbal 

8. volejbal 

9. pétangue 

10. badminton 

11. líný tenis 

12. jízda na kole 

13. jízda na koloběţce 

14. jízda na kolečkových bruslích 

15. jiný sport – dopiš jaký ……………………. 

 

11. Pokud sportujete, jaká je frekvence sportovní činnosti 

1. pravidelně denně 

2. pravidelně 3 aţ4x týdně 

3. pravidelně 1 aţ 2x týdně 

4. nepravidelně 

5. zcela vyjímečně 
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12. Sportovní činnost provozuji 

1. převáţně v létě 

2. převáţně v zimě 

3. v zimě i v létě 

 

13. Kolik času věnujete během typického týdně sportovní činnosti 

1. méně neţ hodinu za týden 

2. 1 aţ 2 hodiny za týden 

3. 3 aţ 4 hodiny za týden 

4. 5 aţ 6 hodin za týden 

5. více jak 6 hodin za týden 

 

14. Cesta do školy 

1. chodím pěšky 

2. dojíţdím na kole 

3. dojíţdím veřejnou dopravou 

4. autem 
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15. Jaké pohybové aktivity provozujete v parcích a na cyklostezkách? 

1. běh 

2. orientační běh 

3. jízda na kole 

4. jízda na koloběţce 

5. in-line brusle 

6. chůze 

7. nordic walking 

8. cyklokros 

9. pentaque 

10. drobné pohybové hry 

11. tenis 

12. volejbal 

 

 

16. Je ve tvém okolí bydliště cyklostezka 

1. ano 

2. ne 

3. nevím 
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17. Pokud ano, sportuješ na cyklostezce 

1. ano, pravidelně 

2. ano, nepravidelně 

3. ne 

 

18. Myslíš, že sportování v přírodě je lidem prospěšné 

1. určitě ano 

2. spíše ano 

3. asi ne 

 

19. Měl bys zájem navštívit lanové centrum 

1. určitě ano 

2. nevím 

3. ne 
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Příloha č. 2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2b 
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Příloha č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 


