
 

 

SOUHRN 

 

Problém: Problematika hodnot  je v popředí lidského zájmu již od starověké filosofie. 

Vzhledem k závažnosti této tematiky nepřekvapuje, že hodnotami se dnes zabývají téměř 

všechny sociální vědy (psychologie, ekonomie, sociologie, antropologie, etnologie atd.) 
Hodnotová orientace u seniorů je ještě poměrně neprobádanou oblastí.  Zejména hodnotová 

orientace seniorů ve vztahu ke sportu a bariéry bránící jim v zapojení do pohybových aktivit, 

je při současném vývoji populace ve vyspělých zemích, aktuálním problémem. 

 

Hypotéza: Předpokládáme nalezení souvislostí mezi hodnotovou orientací vybrané seniorské 

populace a jejím stupněm participace na pohybových aktivitách, na typu pohybových aktivit a 

na sociálně demografických charakteristikách. Dále předpokládáme nalezení souvislostí mezi 

hodnotovou orientací vybrané seniorské populace a subjektivním vnímáním bariér omezující 

či bránící seniorům v zapojení do pohybových aktivit. 

 

Cíl: Cílem deskriptivně analytické výzkumné studie je zjištění hodnotové orientace a bariér 

omezujících či zabraňujících sportování u sportujících a nesportujících seniorů. 

 
Metoda: Soubor sportujících seniorů byl porovnán se souborem seniorů nesportujících. Dále 

následovalo porovnávání sportujících seniorů mezi sebou podle druhu pohybové aktivity 

(Sokol, Taiči, Jóga). Pro zjišťování hodnot byl použit dotazník Schwartz Value Survey 

questionnaire (SVS), pro účely našeho výzkumu rozšířen o tři hodnoty spojené se 

sportováním (fyzická kondice, možnost sportovat, atraktivnost). Takto rozšířený dotazník byl 

v ČR revalidizován ve výzkumné studii (Kavalíř, 2003). Dále pak byl použit dotazník pro 

zjištění základních sociodemografických údajů a bariér bránících většímu zapojení do 

pohybových aktivit. 

Soubor tvořilo 361 respondentů obou pohlaví od 61 do 86 let. Tento soubor se dělil na dva 

podsoubory 150 sportujících seniorů (v minulosti i v současnosti) a 211 seniorů nesportujících 

(v minulosti i v současnosti). Za sportování se považuje alespoň 1x týdně  60min. pravidelné a 

cílené pohybové aktivity. Sportující senioři byli vybráni ze Sokolských jednot (70), klubů 

taiči (65) a jógy (68). Nesportující senioři byli vybráni z klubů seniorů (211). 

 



 

 

Výsledky a závěry: Byly zjištěny rozdíly mezi sportujícími a nesportujícími seniory a to jak 

v oblasti hodnotové orientace, tak i ve vnímání bariér bránících ve sportování. Nesportujícími 

seniory jsou na rozdíl od sportujících seniorů výrazně méně preferovány hodnoty Fyzická 

kondice a Možnost sportovat, která dokonce v hodnotovém žebříčku klesla pod, jinak obecně 

málo preferovanou, hodnotu Atraktivnost. Sportující senioři nejvíce preferují hodnotovou 

dimenzi Transcendence, zatímco nesportující senioři nejvíce preferují hodnotovou dimenzi 

Konzervatizmus. Pro hodnotovou dimenzi Transcendence jsou charakteristické hodnoty 

zahrnující životní moudrost a prosociální směřování. Hodnotovou dimenzi Konzervatizmus 

charakterizuje pokora a respekt k zaběhaným modelům chování a sociálním normám, které 

jsou symboly skupinové solidarity a jsou považovány za nutné pro její přežití.  Také se 

ukázalo, že hodnotová orientace má vliv na subjektivní vnímání vnitřních bariér omezujících 

či bránících v zapojení do pohybových aktivit. Sportující senioři vnitřní bariéry vnímají jako 

méně limitující pro účast na pohybových aktivitách.  
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