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Abstrakt 

 

 
Vztah žáků k tělesné výchově a sportu na vybraných ZŠ 

 

Cílem diplomové práce je na základě sociologického výzkumu zjistit na vzorku 

praţských dětí, jaký mají vztah k tělesné výchově vyučované na základních školách  

v Praze 9 a jaký mají vztah ke sportu všeobecně. Z písemného dotazníku získal autor 

data zjišťující současný stav. Výsledky byly pomocí statistických metod dále 

zpracovány a s návazností na ně byly interpretovány. 
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Abstract 

 

 
Relationships between physical education, sport and pupils at the 

elementary schools 

 

The master thesis deals with social survey at elementary school. The aims are to find 

out what relation have children to the physical education at elementary school in Prague 

9 and how are they aware of the sport in general. 

The data were obtained from the written questionnaires. The data were processed by 

statistical methods then and the results were made. The results are presented and 

interpreted here. 
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1 Úvod 
 

 

Zpráva Národního programu vývoje sportu pro všechny z roku 2000 uvádí:  

„Kvalita a délka ţivota, úroveň zdraví, stupeň pracovní výkonnosti i míra osobní 

spokojenosti kaţdého jednotlivce jsou ve vyspělých ekonomikách stále více závislé na 

tom, jak úspěšně se společnosti daří rozvíjet zdravý způsob ţivota, který kompenzuje 

působení negativních civilizačních faktorů…  

Z komplexu ovlivňovaných prvků jako je ozdravění výţivy, zvládání stresu, 

sniţování zneuţívání návykových látek, zvýšení pohybové aktivity je dosahováno 

nejmenších úspěchů právě v oblasti pohybové aktivity.“ 

Stojí jistě za zamyšlení, jak je moţné, ţe zdravý způsob ţivota je dnes spojen 

daleko více s tím, co člověk jí, neţ kolik času věnuje tělesnému pohybu. Pokud kupujete 

a jíte BIO, jste automaticky povaţováni za člověka, který ţije zdravě, ať uţ toho sníte, 

kolik chcete.  Stejně tak pokud jste obézní, pozornost se soustředí na způsob stravování, 

ale jestli chodíte pravidelně sportovat a cvičit, to uţ tak důleţité není. Důkazem toho 

mohou být například různé reality show z poslední doby. 

Myslitel a učitel národů Jan Ámos Komenský napsal: „Tělo nechť kaţdodenní své 

hýbání má.“ Staletá pravda prověřená generacemi v posledních desetiletích 

pozapomenutá moderní civilizací opět nabývá svého významu. Současný pohodlný 

ţivot, večery prosezené sledováním televize, volný čas trávený u počítače nebo 

nanejvýš v kině nebo sportovní tribuně jsou kaţdodenní realitou stále větší a větší 

skupiny obyvatelstva rozvinutých zemí. Pro mnoho dospělých poslední opravdové 

sportovní záţitky aktivně provozované jsou z hodin tělesné výchovy ve škole. 

V diplomové práci se zjišťuje vztah ţáků a ţákyň ve věkové skupině 11-15 let 

k tělesné výchově vyučované na vybraných státních základních školách v Praze 9  

a jejich vztah ke sportu, pohybovým činnostem a jejich obeznámení se sportovním 

děním v České republice i mimo ni. 
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2 Teoretická východiska 
 

 

2.1 Definice sportu a stručný vývoj 
 

Definice sportu prošla v průběhu staletí mnoha změnami. První skutečná 

definice sportu se nachází v Grand Larousse Encyklopédique, vydaná roku 1890, kde je 

charakterizován sport jako „velká série zábav, cvičení a prostého potěšení, která 

spotřebovává velmi značnou část času bohatých nebo zahálčivých lidí.“ Z dnešního 

pohledu se zdá tato definice aţ komická, ale dokazuje to jen fakt, ţe sport v 19. století 

nebyl celospolečenským jevem, ale zábavou pro úzký kruh společnosti. Na počátku 20. 

století se objevuje názor Littrého, který definuje sport jako „veškerá tělesná cvičení, 

mající za účel rozvoj těla, někdy spojená se závoděním, jako jsou jezdecké dostihy, 

veslování, štvanice, střelba, rybolov, lukostřelba, gymnastika, šerm, atletika, fotbal, 

cyklistika, plavání, lyţování, box atd.“  

Králík (2001) dále uvádí definici V. Fialy, který v 60. a 70 letech definuje sport 

jako „pohybovou hru, zábavu původně rekreačního charakteru, provozovanou na 

čerstvém vzduchu, nyní pohybovou činnost jednak za účelem rekreačně zdravotním 

 a výchovným, jednak vysloveně za účelem soutěţním, závodním. Tato činnost se 

vyznačuje snahou po nejvyšším tělesném výkonu a po vítězství nad sportovním soupeřem 

podle pevných mezinárodně platných pravidel a záznamů o výsledcích. Uskutečňuje se 

sportovním tréninkem. Pojem sportu se přenesl i na jiné nepohybové zábavné činnosti, 

charakterizované soupeřením a snahou po výkonu (šachy, rybaření apod).“ 

Širší pohled nabízí M. Choutka, který sport bere jako „jednak aktivní činnosti 

sportovců, provádění určitých tělesných cvičení, ale také soutěţení; patří sem  

i významné sportovní podniky s charakterem kulturních událostí. Současně však do 

sportu počítáme i činnosti trenérů, rozhodčích, lékařů, funkcionářů a dalších 

pracovníků podílejících se na zajištění sportovní činnosti. Velmi významnou součástí 

sportu jsou diváci a patří sem také určité instituce, které organizují a řídí sportovní 

odvětví.“  

Zástupci evropských zemí odpovědní za tělovýchovu a sport přijali v roce 1992 

tzv. Evropskou chartu sportu. Zde je sport definován následovně: „Sportem se rozumí 

všechny formy tělesné činnosti, které ať jiţ prostřednictvím organizované účasti či 

nikoliv si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné a psychické kondice, rozvoj 

společenských vztahů nebo dosaţení výsledků v soutěţích na všech úrovních“. 
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Poslední vymezená definice pochází z českého zákona číslo 115/2001  

Sb. – Zákon o podpoře sportu: „Pro účely tohoto zákona pojem sport představuje 

všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované 

účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví  

a dosahování sportovních výkonů v soutěţích všech úrovní.“ 

 

Volný čas i sport prochází změnami, které souvisejí s vývojem a změnami ve 

společnosti. Pro hospodářsky se rozvíjející a rozvinuté země světa existují dva hlavní 

trendy, a to globalizace a individualizace. 

Jarvie a Magiur (1994) kladou počátky globalizace do období 15. a 18. století. 

V té době se institucionální a společenské podmínky změnily a začala celosvětově 

dominovat západní kultura se svými univerzialistickými tendencemi. Pro sport 

globalizace znamená stírání hranic mezi zeměmi, rychlé šíření nové sportovní 

disciplíny, ale také s sebou přináší jisté problémy v podobě komercionalizace či 

dopingu. 

Individualizace je dalším projevem moderní společnosti. Převáţně v západních 

zemích se prosazuje hodnota sebeprosazení, úspěch sociální i ekonomický, jako hlavní 

cíl. Individuální přínosy sportu jsou projevem moderní doby. 

Sport prochází obrovskými změnami nejen z pohledu organizačního, 

obsahového, či institucionálního zabezpečení. Vývoj sportu probíhá také v souvislosti 

s technologickýcm a technickým pokrokem. Moderní sportovní vybavení díky 

konstrukčním vlastnostem a cenové dostupnosti se stávají přijatelné pro širokou 

veřejnost, některé sportovní disciplíny se tak zpřístupňují a nejsou jen výsadou dobře 

finančně zabezpečených osob.  

Jak uvádí Slepičková (2005, s. 25) „Sport jiţ není homogenním společenským 

jevem, ale přináší velkou různorodost, je heterogenní co do obsahu i organizačních 

forem. Není jiţ pouze výsadou mladých talentovaných jedinců předvádějících vynikající 

výkony, ale i lidí starších či handicapovaných, není spojena jen s vítězstvím a prohrou, 

ale také s radostí, zábavou, zdravím nebo dobrodruţstvím.“ 
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2.2 Vývoj školní tělesné výchovy 

 

Po rozpadu antického světa se spolu s ním rozpadl i systém tělesných cvičení, 

který byl nahrazen výukou katechismu v církevních školách. Aţ v období humanismu 

se vrátila tělesná cvičení v rámci školní výuky. Do této doby spadají i snahy jezuitů, 

kteří se starali o to, aby jejich ţáci nebyli přetěţováni po psychické stránce. Do 

vzdělávacího systému byly zařazeny hry, které byly prováděny pod dohledem učitelů, 

kteří lépe poznávali své ţáky a dokázali je tak lépe ovlivňovat. Mezi zakázané hry však 

patřily hry v karty, kostky, koupání a klouzání (Kössl, 2006). 

V druhé polovině 17. a v průběhu 18. století dochází k rozporu a nesouladu mezi 

církví a ateisticky zaměřenými vědami. V důsledku toho se tělesná cvičení, hry a další 

zábavy na církevních školách zakazovaly. Následkem toho téměř vymizely tělesné 

aktivity z městských i jezuitských škol. 

 

2.2.1 Vývoj školní tělesné výchovy do roku 1918 

 

Sport a tělesná výchova začaly vykazovat znaky organizace aţ v 18. století. 

Tereziánské a josefínské reformy vedly k uvolnění společensko-kulturní atmosféry  

a zavedla se povinná školní docházka. Ve školních řádech se nezapomnělo ani na 

tělesná cvičení. Nejdůleţitější reforma v základním školství byla provedena 6. prosince 

1774. Jejím základem byl „Všeobecný školní řád pro německé školy normální, hlavní  

a obecné ve všech dědičných zemích“, který byl vypracován podle Jana Ignáce 

Felbigera. Řád formuloval úkoly školy takto: „Výchova mládeţe obého pohlaví je 

důleţitým základem opravdového štěstí národa. Na dobré výchově v prvních letech 

závisí celý budoucí způsob ţivota všech lidí a utváří génia a způsob myšlení celého 

národa, čehoţ by nikdy nemohlo být dosaţeno jinak, neţ dobře vybudovanými 

výchovnými a vzdělávacími zařízeními, které by rozptýlily tmu nevzdělanosti  

a poskytly by kaţdému vzdělání, které odpovídá jeho třídnímu původu.“ 

V roce 1881 byla povinná školní docházka ustanovena na 6 let a tato povinnost 

se týkala dětí od 6 do 12 let. Zákon stanovil 3 paralelní typy školy: na vesnicích  

a malých městech školy triviální jedno a dvoutřídní, ve větších městech  

a administrativních centrech troj aţ čtyřtřídní školy hlavní, v zemských centrech 

čtyřtřídní školy normální. 
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Roku 1810 vznikla v Praze vojenská plovárna, která je povaţována za vůbec 

první takové zařízení v Evropě. V této době na Karlově univerzitě šířil a propagoval 

tělesnou výchovu Bernando Bolzano, který ve svém díle „O nejlepším státě“ určil, ţe  

i tělesná výchova má své místo ve školském systému. Jak na tom tělesná výchova byla, 

dokazuje i Slabikář z roku 1781, kde v kapitole „Dětinské hry“ se popisuje celá řada 

aktivit a her: na řemeslníky, vojáky, slepou bábu aj. V 18. století však bylo stále 

zakázáno dětem i dospělým bruslení a koupání. Hry a tělesná cvičení nadále byly 

výsadou šlechty v soukromých školách. 

Důleţitou osobou se v roce 1848 stal Jan Malypetr, který zaloţil tělocvičný 

ústav v Panské ulici v Praze, který se stal po krátké době velmi oblíbený. Cvičilo se 

převáţně na koni, bradlech a hrazdě. Jan Malypetr byl později jmenován prvním 

českým učitelem tělocviku na staroměstském gymnáziu a zaslouţil se o rozvoj  

a rozmach naší tělesné výchovy. 

Adolf Hájek je další významnou českou osobou z oblasti rozvoje tělovýchovy. 

Zaloţil roku 1847 česko-německý Akademický tělocvičný spolek, který však jiţ v roce 

1848 zanikl. Shodně skončili i vysokoškolští studenti, kteří poţadovali po státu, aby 

zřídil tělocvičné ústavy a financoval učitele tělesné výchovy.  

 

Do roku 1861 tělesná výchova byla zavedena jen do třetiny středních a vysokých 

škol. Na měšťanských školách situace nebyla řešena vůbec. Mimoškolní tělocvik v této 

době nebyl nijak zabezpečen a neexistoval. 

Po pádu Bachova absolutismu docházelo k uvolnění útisku a útlaku a byl to 

předpoklad pro další rozvoj tělesné výchovy. Vznikalo mnoho spolků, které měly 

národnostní charakter. V roce 1862 16. února vznikl v tělocvičně Jana Malypetra nový 

spolek Tělocvičná jednota praţská. Tím vznikl Sokol a s tím je spojen především 

Miroslav Tyrš, který byl ţákem J. Malypetra. V roce 1869 vzniká první ţenský 

tělovýchovný spolek, Spolek paní a dívek praţských. V roce 1889 byla zaloţena Česká 

obec sokolská a povedlo se vytvořit sjednocující organizaci pro všechny jednoty 

sokolského hnutí. V té době také vznikla katolická tělovýchovná organizace Orel a Svaz 

dělnické tělocvičné jednoty.  

V roce 1868 se zavedl povinný tělocvik do osnov některých obecných škol  

a roku 1869 byl zaveden tělocvik do reálek na Moravě, v Čechách k tomu došlo aţ 

v roce 1874. Odporem církve a části veřejnosti k povinnému tělocviku na školách došlo 
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k tomu, ţe v roce 1883 tzv. školská novela povolila různé úlevy a tělocvik dívek byl 

prohlášen za nepovinný (Kössl, 2006). 

Díky všem zákonným opatřením bylo obtíţné zavádět tělocvik do školních 

osnov, navíc chyběli kvalifikovaní učitelé i technické zabezpečení. Pro zkvalitnění byly 

vytvořeny osnovy, jejichţ vzorem byly Spiessovy osnovy, které obsahovaly pořadová a 

prostná cvičení, cvičení na nářadí a s náčiním. Ve Slezsku byly osnovy přijaty v roce 

1875, na Moravě v roce 1876 a v Čechách roku 1877. Pro další vývoj tělesné výchovy 

byl důleţitý výnos ministra Paula Gautsche z roku 1890 o hrách, kde se doporučovalo 

zavádět nepovinná cvičení a pohybové hry. Tohoto roku se začala zavádět povinná 

tělesná výchova na některá chlapecká gymnázia. Do roku 1913 bylo stanoveno, ţe 

povinná tělesná výchova je povinná pro všechny střední školy, vyjma dívčích. Dívčí 

povinná tělesná výchova byla zavedena právě aţ od roku 1913. Vyţadoval se především 

krásný pohyb, bystrost, tělesná síla a odvaha. V roce 1915 se v učebních osnovách 

zavedla tělesná výchova pro dívky pouze nepovinně jak na obecných a středních, tak  

i vyšších školách (Vilímová, 2002). 

 

Vznik a vývoj tělesné výchovy na vysokých školách je spjat s Univerzitou 

Karlovou, v roce 1908 z iniciativy studentstva vzniká univerzitní tělocvičný ústav. 

Antonín Krištof se stal prvním učitelem sportovních her na univerzitě. Po jeho smrti 

tuto pozici převzal RNDr. František Smotlacha, který byl později jmenován docentem 

tělesné výchovy. Smotlacha v roce 1910 zaloţil vysokoškolskou organizaci 

Vysokoškolský sport, který byl dobrovolnou tělesnou organizací.  

Od roku 1919 ve všech typech škol byla tělesná výchova povinná v rozsahu 

dvou hodin týdně. Podle tzv. Tyršových osnov byl tělocvik vyučován na národních 

školách a na středních školách se učilo podle předválečných osnov. Nové osnovy z roku 

1932 – 1933 přinesly změny v obsahu výuky jak na národních, tak i středních školách. 

Nové osnovy poskytovaly větší prostor pro realizaci osobnosti ţáků, uplatňovala se 

hravost a přirozený pohyb prostřednictvím dynamických a přirozených cvičení. Dále 

byla uplatňována rytmická gymnastika, sportovní a jiné hry. 

Celkový stav tělesné výchovy byl limitován počtem tělovýchovných ústavů  

a jejich technickou vybaveností. Jak uvádí Kössl (2006) v roce 1927 mělo z celkového 

počtu 16 081 národních škol v Československu pouze 11,3% vlastní tělocvičnu a 45,3% 

vlastní hřiště.  Na středních školách byl stav lepší, z 299 středních škol na konci 

dvacátých let mělo z nich 226 vlastní vybavenou tělocvičnu.  
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2.2.2 Vývoj školní tělesné výchovy do roku 1945 

 

Po vzniku samostatného československého státu v roce 1918 byla školní tělesná 

výchova ovlivněna především národními „tradicemi spolkového tělocviku sokolského“. 

Základ osnov (cvičení pořadová, prostná a nářaďová, atletika a hry) byl doplněn 

i o sezónní sporty v přírodě (např. plavání, bruslení, sáňkování, lyţování), které měly 

pomoci dětem se otuţovat. 

Rozdělení kompetencí tělesné výchovy z dubna 1929: 

- Ministerstvo obchodu – zimní sporty a turistika, 

- Ministerstvo národní obrany – střelectví, jezdectví, šerm, 

- Ministerstvo veřejných prací – letectví, motocyklismus a automobilismu, 

- Ministerstvo zdravotnictví a tělesné výchovy – ostatní sporty. 

 

V těchto osnovách bylo jiţ učivo pro dívky a chlapce společné. Rozsah tělesné 

výchovy byl nezměněn, stále se tedy vyučovaly 2 hodiny týdně (Rychtecký, 1998). 

V období druhé světové války po atentátu na říšského protektora Heydricha bylo 

vytvořeno „Kuratorium pro výchovu mládeţe v Čechách a na Moravě“, podle kterého 

nacisté zakládali organizace orientované na převýchovu v nacistickém duchu. Součástí 

kuratoria byla i školní tělesná výchova. 

 

2.2.3 Vývoj školní tělesné výchovy po 2. světové válce 

 

Po druhé světové válce a na základě tzv. kompetenčního zákona byla státní 

agenda týkající se tělovýchovy zařazena do sektoru C ministerstva školství a osvěty. 

Materiální a technická základna se částečně zlepšila. Největších změn se dostalo dívčí 

tělesné výchově, protoţe došlo k zrovnoprávnění s chlapeckou tělesnou výchovou  

a zavedla se do všech druhů škol od roku 1948. 

V padesátých letech byla tělesná výchova velmi ovlivněna sovětským systémem 

tělesné kultury, coţ vyústilo v zaloţení Institutu tělesné výchovy a sportu. Velká změna 

nastala v roce 1952, kdy se tělesná výchova dostává do osnov jako povinný předmět na 

vysokých školách. Základ osnov tvořila gymnastika, sportovní průprava v atletice a hry. 

 

Roku 1956 byl přijat zákon č. 60 Sb. O organizaci tělesné výchovy, ve kterém 

byly stanoveny nové principy řízení a organizace tělesné výchovy a sportu. Tento zákon 
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s menšími modifikacemi platil aţ do roku 1989. Zásadní úloha řízení dobrovolné tělesné 

výchovy byla svěřena nové organizaci – Československému svazu tělesné výchovy. 

Kromě ČSTV to byl především Pionýr, který organizoval některé mimoškolní  

a mimotřídní aktivity. Ministerstvo školství převzalo péči nad vysokoškolským sportem 

a metodicky řídilo školní tělesnou výchovu.  

V roce 1960 byly vydány nové osnovy pro chlapce a dívky od 6 do 19 let, které 

se pokusily o sjednocení systému školní tělesné výchovy. Učivo v kaţdé oblasti 

tělovýchovné i sportovní činnosti bylo rozděleno do tří stupňů (Kössl, 2006): 

- první stupeň – základní – určen pro povinnou školní tělesnou výchovu, 

- druhý stupeň – rozšiřující – pro mládeţ na školách, ale i v tělovýchovných 

jednotách v oborech základní a rekreační tělesné výchovy, 

- třetí stupeň – zaměřen na výkonnostní sport mládeţe. 

 

V následujících letech byly zpracovány experimentální osnovy tělesné výchovy, 

které zvýrazňovaly rozdíly mezi učivem pro chlapce a dívky. U dívek to byla především 

rytmická gymnastika, která byla velmi podporována a propagovaná.  

V letech 1974 a 1976 byly přijaty nové osnovy pro školní tělesnou výchovu. Do 

osnov byly zakomponovány některé progresivní pohyby a byly zřízeny speciální 

sportovní třídy a sportovní školy.  

 

2.2.4 Vývoj školní tělesné výchovy po roce 1989 

 

V roce 1989 došlo k obsahovým, organizačním i řídícím změnám v celém našem 

školství, včetně vyučování tělesné výchově. Uvolněním v oblasti osnov se kladou nové 

nároky na učitele tělesné výchovy, ale i na ţáky. Nejvíce se klade nárok na přípravu 

obsahu vyučování, zajištění optimálního rozsahu s potřebným materiálním vybavením. 

Počet hodin tělesné výchovy se nezměnil a zůstal na počtu dvě vyučovací jednotky za 

týden.  

K obohacení tělovýchovné a sportovní orientace pro ţáky základních i středních 

škol vedl vznik sportovních klubů přímo na školách (AŠSK) (Rychtecký, 1998). 

Po roce 1989 za rozvoj tělesné výchovy bylo zodpovědné ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy. Po rozdělení Československa v roce 1993 se na řízení tělesné 

výchovy a sportu nadále podílelo toto ministerstvo. 
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2.3 Rámcově vzdělávací program 
 

Na základě výchovně vzdělávacího programu, který je zformulován v Národním 

programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvený v zákoně č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém výchovně vzdělávacích 

dokumentů pro vzdělávání ţáků od 3 do 19 let. Tyto dokumenty jsou vytvářeny na dvou 

úrovních – státní a školní. Státní úroveň představuje Národní program vzdělávání  

a rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Národní program vzdělávání vymezuje 

počáteční vzdělávání jako celek. RVP definují závazné rámce vzdělávání pro jeho 

jednotlivé etapy - předškolní, základní a střední vzdělávání. (RVP ZV, 2010). 

Dle RVP (2010) rozčleňuje program na 9 vzdělávacích oblastí. Jedna z těchto 

oblastí je nazvaná „Člověk a zdraví“. Tato oblast zahrnuje dva vzdělávací obory: 

Výchovu ke zdraví a Tělesnou výchovu. 

 

2.3.1 Člověk a zdraví 

 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování 

zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiţ se ţáci seznamují, učí se je 

vyuţívat a aplikovat ve svém ţivotě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje 

především k tomu, aby ţáci poznávali sami sebe jako ţivé bytosti, aby pochopili 

hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či 

jiným poškozením zdraví. Ţáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohroţuje 

zdraví v běţných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování 

(rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru 

odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání 

zásadních ţivotních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání  

v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na 

účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem ţáků o problematiku 

zdraví (RVP, 2010). 

 

V této oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich 

pouţití ve vzorových situacích i v kaţdodenním ţivotě školy. Zpočátku musí být 

vzdělávání ovlivněno pozitivním osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí  
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a příznivým prostředím ve škole. Později je kladen důraz i na větší samostatnost  

a odpovědnost ţáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se zdravím. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem 

ţáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níţ je zahrnuta 

i Zdravotní tělesná výchova pro oslabené ţáky. Vzdělávací obsah oblasti Člověk  

a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí a oborů (tj.předmětů), které jej 

obohacují nebo vyuţívají (aplikují), a do ţivota školy. Charakteristické pro pohybové 

vzdělávání je rozpoznávání pohybového nadání a talentu. Neméně důleţité je  

i odhalování zdravotních oslabení ţáků a jejich korekce (RVP, 2010). 

 

2.3.1.1 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 

 

Dle RVP (2010) se vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí ţáků tím, ţe vede ţáky k: 

- poznávání zdraví jako nejdůleţitější ţivotní hodnoty, 

- pochopení zdraví jako vyváţeného stavu tělesné, duševní i sociální pohody  

a k vnímání radostných proţitků z činností podpořených pohybem, příjemným 

prostředím a atmosférou příznivých vztahů, 

- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách 

ţivota na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských 

vztahů i na kvalitě prostředí, 

- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co můţe zdraví 

prospět, i na to, co zdraví ohroţuje a poškozuje, 

- vyuţívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví  

v denním reţimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání  

v souladu s aktivní podporou zdraví v kaţdé ţivotní situaci i k poznávání  

a vyuţívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví, 

- propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými 

mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji,  

s volním úsilím atd., 

- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako 

významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských 

činností atd., 



 

 

19 

 

- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 

prospěšných činností ve škole i v obci  

 

2.3.1.2 Výchova ke zdraví 

 

Obor Výchova ke zdraví ţáky seznamuje se základním poznání o člověku 

v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Ţáci si upevňují zásadní hygienické, 

stravovací, pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky a rozvíjejí dovednost odmítat 

škodlivé látky. 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví jsou například 

takové, ţe ţák dokáţe respektovat soutěţní pravidla mezi vrstevníky, uvědomuje si, ţe 

pozitivní komunikace a spolupráce vede k vytváření dobrých mezilidských vztahů. Ţák 

dokáţe na konkrétních případech vysvětlit souvislosti mezi tělesným, duševním  

a sociálním zdravím a dokáţe vysvětlit vztah mezi uspokojováním základních lidských 

potřeb a zdravím. Dále dokáţe posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska 

odpovědnosti za své zdraví i zdraví druhých nebo posoudí zdravotní a psychosociální 

rizika spojená se zneuţíváním návykových látek a projevuje odpovědné chování 

v situaci ohroţení zdraví při mimořádných situacích. 

 

2.3.1.3 Tělesná výchova 

 

Obor Tělesná výchova se zaměřuje na poznání vlastních pohybových moţností  

a poznávání konkrétních účinků pohybových činností na tělesnou zdatnost. Motorické 

vzdělání postupuje od spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené a výběrové. 

Smyslem tohoto vzdělávání je, aby ţák byl schopen samostatně ohodnotit vlastní 

pohybové potřeby a zařadit je tak do svého denního reţimu. 

Základem tohoto vzdělávání je i ţákův vlastní proţitek z pohybu a komunikace 

při pohybu, neboť dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho proţitku 

umocňuje. Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozvíjení pohybového nadání, 

ale také neméně důleţité je i odhalování zdravotních oslabení ţáka a jeho korekce 

v rámci pohybového učení v tělesné výchově nebo případně v oblasti zdravotní tělesné 

výchovy. Z tohoto důvodu jsou součástí tělesné výchovy i korekční a speciální 

vyrovnávací cvičení, která jsou preventivně pouţívaná v rámci tělesné výchovy pro 

všechny ţáky. 
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Očekávané výstupy na druhém stupni základních škol v oblasti činností 

ovlivňujících zdraví jsou takové, ţe ţák si aktivně organizuje své pohybové činnosti, 

některé do svého reţimu zařazuje pravidelně a s konkrétním cílem. Ţák usiluje  

o zlepšení své tělesné zdatnosti, odmítá návykové a jiné zdraví škodlivé látky. 

Uplatňuje bezpečné chování v neznámém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

provozu. 

V rámci druhého stupně výuky tělesné výchově na základních školách se 

uplatňuje následující učivo: pohybové hry (netradiční hry a aktivity), gymnastika 

(přeskoky, náčiní, nářadí, akrobacie), estetické a kondiční formy cvičení s hudbou  

a s rytmickým doprovodem (tanec, základy rytmické gymnastiky), úpoly (základy 

sebeobrany, základy aikidó, judó, karatedó), atletika (vytrvalostní běh, sprint, základy 

překáţkového běhu, skok do dálky, do výšky…), sportovní hry (dvě hry dle výběru 

školy), plavání (podle podmínek školy), lyţování, snowboarding, bruslení (podle 

podmínek a moţností školy). 

Očekávané výstupy v oblasti činností podporujících pohybové učení u ţáků 

druhého stupně jsou například schopnost ţáka pouţívat názvosloví na úrovni cvičence, 

rozhodčího, čtenáře novin, ale třeba také na úrovni běţného uţivatele internetu. Od ţáka 

se očekává, ţe se bude chovat v duchu základních olympijských myšlenek (čestné 

soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví atd.). Ţák dokáţe 

zorganizovat a uspořádat jednoduché turnaje a soutěţe samostatně i v rámci týmu.  

 

Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání se zaměřuje především na 

klíčové kompetence, které samy o sobě jsou neutrální, protoţe jsou pouţitelné na 

konkrétní obsah. Nabývání klíčových kompetencí je celoţivotní proces, který je 

udrţován dynamikou nového učení a přeučovaní (Belz, 2001). 

Program vychází ze zkušenosti učitelů, tento dokument se můţe měnit také  

z hlediska potřeb ţáků. Zaměřuje se především na rozvíjení dovedností a vědomostí, 

které ţáci získali v předešlých ročnících a snaţí se je dále rozvíjet a pouţívat v běţném 

ţivotě. 
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2.4 Sport a pohyb ve volném čase 

 

Slepičková (2005, s. 14) definuje volný čas jako “Čas, který můţe být naplněn 

řadou činností od nečinnosti a prázdného povídání přes takové aktivity jako je 

zahrádkaření, kutění, pletení, jejichţ charakter je na rozmezí práce a volného času, přes 

poslech rádia, televize, četbu, návštěvu kina, divadla aţ k intenzivní aktivitě sportovní, 

kulturní a společenské.“ 

 

Dle Daňka (1983) dělíme veškerý pohyb v ţivotě na tři skupiny: pohyb v práci, 

pohyb v mimopracovní době a pohyb ve volném čase. 

V současné uspěchané době stále ubývá pohybu v pracovním prostředí s rostoucí 

vědeckotechnickou úrovní. Lidé stále více času tráví v zaměstnání, kde fyzická aktivita 

neustále klesá. Sedavá zaměstnání a přetechnizovaná doba mají za následek úbytek 

pohybu a fyzickou nenáročnost, ale současně způsobují větší tlak na nervovou soustavu 

a psychickou rovnováhu.  

Obecně platí, ţe čím větší nepoměr mezi psychickou náročností a fyzickou prací, 

tím více jsou lidé náchylnější k onemocněním srdce a cév. V současné době je málo 

zaměstnání, kde fyzická aktivita je silově náročná. Lidé, kteří vykonávají silovou práci, 

mají obvykle menší tendenci ke kardiovaskulárním onemocněním, neţ lidé, kteří se po 

tělesné stránce nemusejí v práci namáhat. 

Pohyb v mimopracovní době je různorodý, do této skupiny lze zařadit různé 

pochůzky, úklid v domácnosti, práce na zahradě apod. 

Na kaţdém jednotlivém člověku záleţí, jak bude trávit svůj volný čas. Tedy 

pohyb ve volném čase je prováděný z vlastní svobodné vůle. Do této skupiny patří 

uskutečňování tělovýchovných a sportovních činností. Daněk (1983) rozděluje pohyb 

ve volném čase na základní a rekreační tělesnou výchovu, sport a turistiku. 

Základní a rekreační tělesná výchova má za úkol poskytnout jedinci všestrannou 

průpravu a pohybové vzdělávání. Lze sem zařadit hry, základy sportů jako jsou 

například plavání, fotbal, atletika atd. 

Sport vznikl z latinského názvu „disportare“, coţ v překladu znamená 

rozptylovat se. V současné době má však sport jiný význam, jde především o pohyb 

prováděný za účelem závodění, soutěţení, měření sil, času, pořadí apod. I v rekreačním 

sportu se setkáváme se soutěţením, protoţe motivace výsledkem nesporně ke sportu 

také patří. 
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Dle Daňka (1983, s. 16) „Turistikou rozumíme aktivní pohyb krajinou spojený 

s kulturně poznávací činností. Smyslem turistiky je podpora zdatnosti pohybem, 

podpora otuţilosti působením přírodního prostředí a zejména hluboké seznámení 

s krajinou a rovněţ s její společenskou historií a současností.“  

 

Volný čas je pro většinu lidí příjemnou záleţitostí, ale přináší s sebou však  

i problémy, které se netýkají jen jedince, ale i celé společnosti. Záleţí samozřejmě na 

jedinci, jak nakládá se svým volným časem, ale silný vliv má také typ společnosti  

a stupeň jejího rozvoje. 

Je důleţité se zaměřit na skupinu dětí a mládeţe, neboť tato skupina se pohybuje 

v kruhu rodiny, prostředí školy, ve skupinách svých vrstevníků. A právě rodina je první 

společenství, které má zásadní vliv na rozvoj jedince od raného dětství. V současné 

době role rodiny je odlišná neţ v minulosti, rodiče plní pracovní povinnosti mimo 

rodinu a pro společný rodinný ţivot jim zbývá jen volný čas. Velmi záleţí na rodičích, 

zda jsou schopni a ochotni trávit své volno společně s potomky, příp. zda vhodně  

a smysluplně naplňují volný čas a zda mají vůbec zájem o to, co jejich děti ve svém 

volném času dělají. S tím souvisí do značné míry také ta skutečnost, ţe děti a mládeţ 

jsou ekonomicky závislí na svých rodičích a to bezesporu ovlivňuje i výběr aktivit. 

Postupně má vliv na děti a mládeţ nejen rodina, ale i vnější prostředí jako je 

škola a v ní skupina vrstevníků, kamarádi, zájmové spolky atd. 

Činností ve volném čase, které lze provozovat, je nepřeberné mnoţství, přitom 

časové moţnosti, které mají lidé k dispozici, jiţ takové nejsou. Mnoţství různorodých 

aktivit, jimiţ lze volný čas trávit, konkuruje sportu a pohybu. Dle Slepičkové (2005) 

v současné době dochází ke krizi hodnot ve společnosti. Neustálý tlak na výkon  

a úspěch na jedné straně a na straně druhé postmaterialistické hodnoty směřující 

k rovnosti a vytvářejí pro seberealizaci u stále většího počtu lidí problémy najít 

rovnováhu mezi hodnotami. 

Diegel (1995) vidí uvedené rysy v posledních dvaceti letech velmi jasně, 

materiálně orientovaná společnost totiţ staví volný čas jako součást hospodářství  

a buduje svou prosperitu na masové konzumaci. Kultura se stává masovou také 

prostřednictvím mediálních a sdělovacích prostředků, jeţ mají moţnost oslovit nejširší 

vrstvy obyvatelstva, často podporují trend k poţitkářství. Proto ne kaţdý bude mít 

zájem se ve svém volném čase věnovat sportovní a pohybové aktivitě. Sportu  

a fyzickému pohybu silně konkurují nejrůznější pasivní aktivity a konzum. 
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Volný čas souvisí s celou společností, kvalitnímu vyuţití volného času se jedinci 

musí naučit, je proto zapotřebí se věnovat volnému času nejen při výchově v rodině, ale  

i v celé společnosti, neboť kvalita a četnost volného času vypovídá i o stupni rozvoje 

celé společnosti. 

Volný čas lze trávit dvěma způsoby, dle Slepičkové (2005) je to buď spontánně, 

nebo organizovaně. Spontánní činnost si jedinec vybírá sám, nebo si v rámci neformální 

skupiny volí vlastní aktivitu. Organizovaná činnost přichází z vnějšku formou nějaké 

instituce nebo formální skupiny. 

U skupiny dětí a mládeţe je nutné věnovat pozornost z mnoha důvodů. Rodiče 

tráví mnoho času v zaměstnání mimo domov a děti tráví většinu dopolední části dne 

v prostředí škol a odpoledne samy. Funkce rodiny se tak v posledních desetiletích 

značně narušuje a děti jsou vedle vrstevníků, případně party vystaveny stále většímu 

působení a tlaku sdělovacích prostředků.  

Slepičková (2001) chápe především skupinu dospívajících a adolescentů ve věku 

od 11 let do 20 let jako výraznou a svébytnou skupinu s vlastním systémem hodnot a 

tudíţ i se specifickým způsobem trávení volného času. Pasivní a konzumní trávení 

volného času podpořené komercionalizací a masovostí nemůţe být stimulem pro 

všestranný rozvoj dětí a mládeţe. 

 

NPRV v České republice 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice navazuje na koncept 

v oblasti vzdělávání v Evropské unii, který se snaţí řešit situaci na úrovni společnosti.  

MŠMT (2001) v materiálech hovoří o zájmovém vzdělávání jako souhrnu 

výchovně vzdělávacích, poznávacích, rekreačních a dalších systematických, ale  

i jednorázových činnostech směřujících k účelnému a efektivnímu naplnění volného 

času a umoţňujících získat vědomosti a dovednosti mimo organizovanou školní 

výchovu. Mezi současná zájmová zařízení v rámci resortu školství patří specializovaná 

zařízení, jako jsou střediska pro volný čas dětí - domy dětí a mládeţe, v rámci 

vyučování i školská zařízení jako jsou druţiny, kluby, různé krouţky ve školách apod. 

Ukazuje se, ţe tato síť zařízení není dostatečná. Pro mnoho dětí je nedostupná 

z hlediska dopravy i z hlediska sociálních důvodů.  

Vedle těchto zařízení existují i další dobrovolné spolky, nadace, církevní 

organizace. Mezi významné organizace patří sdruţení Junák, YMCA i mnoho jiných 

spolků na regionální úrovni.  
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2.5 Pubescence (puberta) 
 

Tato kapitola se zabývá charakteristikami období pubescence. Poznání období 

pubescence je východiskem k diplomové práci, ve které nás zajímají postoje a motivy  

k pohybové aktivitě, neboť výzkumné šetření probíhalo právě v této skupině mládeţe. 

Období dospívání je přechodnou dobou mezi dětstvím a dospělostí. Puberta 

představuje snad nejdynamičtější a zároveň komplexní proměnu v ţivotě jedince, která 

nějakým způsobem modifikuje všechny sloţky osobnosti (Vágnerová, 1999). 

 

Puberta je u dívek období přibliţně mezi 8. – 14. rokem a u chlapců asi mezi 10. 

aţ 16. rokem (Kodým, 1985). U puberty je průběh dán i řadou okolností, jedná se  

o genetické předpoklady, závisí na konstituci dětí a na prostředí, ve kterém ţijí. 

Tělové schéma je sociálním reprezentantem vlastní identity. Je první informací, 

kterou o jedinci jakýkoli sociální partner dostává. Změna dětského těla je tudíţ zcela 

samozřejmě doprovázena i změnou chování lidí v jeho sociálním prostředí (Vágnerová, 

1999). U chlapců je ze sociálního hlediska významný růst a rozvoj svalů, sekundární 

pohlavní znaky nejsou na první pohled tak nápadné. Sekundární pohlavní znaky  

v případě děvčat jsou nápadnější. 

 

Sociální role v období puberty prochází v této době velkou proměnou, která je 

ovlivněna nejen zevnějškem, ale také schopností hypotetického uvaţování, coţ vede 

k vymanění se z rodinné závislosti a tím i ke změně potřeb a chování. 

V období dospívání mají významný vliv i vrstevnické skupiny a kamarádi. 

Vrstevníci slouţí jako referenční model a dospívající srovnávají své moţnosti v rodině 

s pozicí, jakou mají ostatní ve skupině. V tomto období mají značný význam normy, 

které jsou stanoveny vrstevníky, jejich pravidla jsou upřednostňována před normami 

v rodině a škole. Dospívající v této fázi povaţují rodinu spíše za přítěţ a jsou závislejší 

na vztahu svých vrstevníků. 

 

V období puberty se mění role ţáka. Dospívající uvaţuje o jejím obsahu  

a moţnostech a o smyslu její existence. Pubescent povaţuje za důleţitou součást 

ţákovské role tendenci příliš se nenamáhat a nevyvíjet nadměrné úsilí, pokud to není 

nezbytně nutné. Cílem je především to, aby se ţák nedostal do potíţí. Nejde mu tedy  
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o to, aby se něco naučil, obohatil svoje znalosti a dovednosti. Chce se prostě vyhnout 

nepříjemnostem (Vágnerová, 1999). 

Stejně tak jako rodiče i učitelé ve škole ztrácejí své výsadní postavení, které do 

té doby měli. Role učitele od zboţňování prvňáčků se mění ke kritičnosti starších ţáků, 

kteří se snaţí o zrovnoprávnění postavení a větší váţnosti své role. 

 

2.5.1 Motivování mládeže k pohybu 

 

Stále se zrychluje tempo nárůstu počtu lidí, dětí nevyjímaje, u kterých se 

setkáváme s nedostatečnou pohybovou aktivitou. Důsledkem toho dochází k celkovému 

zhoršení fyzického, psychického a sociálního zdraví. Jedním z faktorů, proč k tomu 

dochází, můţe být nedostatečná motivace lidí a mládeţe k pohybovým aktivitám  

a činnostem. Proto je třeba hledat řešení, jak působit na celkovou populaci a hlavně na 

děti, aby pohybovou činnost povaţovali za zcela přirozenou součást jejich ţivota, jak 

v průběhu školní docházky, tak i v další etapě jejich ţivota. 

Z latinského slova movere, coţ znamená v překladu hýbat se, je odvozené slovo 

motivace. Je to proces aktivity člověka vyvolaný motivem a končící realizací neboli 

uspokojením motivu. Motivace je jedním z faktorů majících vliv na to, zda jedinec má 

zájem o aktivní pohybovou činnost, a zda se tyto aktivity stanou trvalou součástí jeho 

ţivota. Obsah toho, k čemu motivace směřuje, vyjadřují motivy (Slepičková, 2005). 

Motivy jsou vnitřní hybné síly chování a jednání člověka. Za motiv se povaţuje 

to, co je bezprostřední příčinou dané činnosti nebo chování. Motivem je vše, co člověka 

podněcuje k tělesné nebo psychické aktivitě, udrţuje ho v aktivitě a udává jí směr, který 

je podmíněný cílem činnosti. Motiv je tedy dynamickým a energickým činitelem, který 

směřuje k určitému cíli (Štefanovič, 1987). 

Motivy dělíme na vnitřní a vnější. Vnitřní motivy vycházejí ze základních potřeb 

a jsou typické pro děti v mladším školním věku. U dětí a mládeţe je motivem k pohybu 

nezbytnost sociálního kontaktu. V dospělosti je potřeba ke sportu motivována výkonem.  

Mezi vnější motivy u dětí patří především prvotně zájem rodičů a jejich starost  

o pohybové aktivity. Děti se pak ve školním prostředí setkávají i s dalším vnějším 

motivem. Ve škole je to právě učitel a vrstevníci. Jedním z prostředků učitele, jak 

motivovat ţáky v tělesné výchově, je pestrost a zajímavost hodin a dále pak klasifikace. 
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U starších ţáků můţe být dostatečným motivem i sledování sdělovacích 

prostředků, kde na základě prezentace slavné osobnosti, můţe dojít k motivaci 

k pohybové aktivitě. 

Motivy, které vedou muţe a ţeny k pohybovým aktivitám, bývají rozdílné. Ţeny 

a dívky dávají přednost kosmetickým, estetickým a zdravotním motivům, muţi naopak 

preferují motivy jako je vzrušení, dobrodruţství a kolektiv. Tyto motivy se liší ve 

vztahu především k věku (Slepičková, 2005). 

Je zřejmé, ţe vztah k pohybu u dítěte neovlivní jen školní tělesná výchova, která 

je dvakrát týdně čtyřicet pět minut. Návyky si děti přinášejí prvotně ze své rodiny  

a z nejbliţšího okolí. Rodina je nejdůleţitější primární skupinou, která na děti působí  

a utváří hodnoty, které pak ovlivňují ţivotní styl, osobnost, ale třeba i pohled na sport.  

Rodina nevytváří pouze motivační klima, ale vytváří i nutné materiální podmínky, které 

jsou nezbytným prostředkem k vykonávání pohybových aktivit dětí a mládeţe (Sekot, 

2006). 

Podle Vaňka (1990) je duševní rovnováha důsledkem i příčinou tělesného 

zdraví. Správně fungující rodina je odrazem duševní rovnováhy především rodičů. 

Vztah rodičů k tělesnému pohybu a ke sportování vnímají i děti, které si pak vytvářejí 

prostředí motivující k pohybovým činnostem. Navíc společné pohybové aktivity rodičů 

s dětmi napomáhají k vzájemnému posílení vztahu v rodině. Právě potřeba pohybu svojí 

biologickou povahou musí být u dětí pěstována jiţ od útlého věku. Z hlediska 

významného vlivu rodičů na pohybovou aktivitu u dětí chlapce ovlivňují spíše otcové  

a dívky spíše matky (Sekot, 2006). 

Rodiče s dětmi se věnují sportovním aktivitám hlavně v období letních prázdnin, 

během víkendů a o zimních prázdninách. Do sportovní motivace dětí se zapojují více ti 

rodiče, kteří se v současnosti nebo minulosti věnovali sportům aktivně. Pro kladný 

postoj k pohybovým aktivitám je důleţitý pozitivní proţitek z pohybu, který je silnější  

v rodinách, kde se společně a radostně tráví sportovní okamţiky (Sekot, 2006). 
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3 Cíle a úkoly 
 

 

Cílem diplomové práce je na základě písemného dotazníku a jeho vyhodnocení 

zjistit vztah k tělesné výchově a sportu u dětí plnících povinnou školní docházku.  

Hlavními úkoly bylo zjistit, zda ţáci a ţákyně sportují pouze během hodin 

tělesné výchovy nebo mají pohybové aktivity i mimo školní prostředí, a současně určit 

sportovní aktivity, které provozují ve svém volném čase, a dále zmapovat, jaké sporty  

v dnešní době patří mezi nejfrekventovanější u mladé populace ve věku 11-15 let. 

Dalším neméně podstatným úkolem bylo zjistit, jestli existují zásadní rozdíly mezi 

oblíbenými sporty u dívek a u chlapců, kolik času ţáci věnují sportování a kdo je ke 

sportu motivuje a přivádí. V této souvislosti bylo dílčím cílem také zjistit to, která 

média si dnešní mladá generace vybírá pro získávání informací ze sportu, a určit 

sledovanost a zájem o sport. 

 V další části diplomové práce bylo sledováno, zda jsou ţáci v hodinách školní 

tělesné výchovy spokojeni s její náplní, nebo jestli existuje něco, co by navrhovali 

změnit. Bylo zjišťováno, jestli je pro ţáky tělesná výchova motivací k zájmu o sport 

v mimoškolních aktivitách v jejich volném čase a pomocí vědomostního testu bylo 

ověřováno, zda mají ţáci povědomí o sportovních úspěších a sportovních událostech  

v České republice i mimo ni.  

Na základě zkušeností s vlastním výzkumem z roku 2009 byly v písemném 

dotazníku záměrně vytvořeny otázky týkající se extrémních a adrenalinových sportů.  

Úmyslem bylo zjistit, jestli ţáci vědí, co to adrenalinové sporty jsou, a věkově 

vymezit, kdy se o tyto sporty začínají zajímat. 

Předpokládá se, ţe nově získaná data mohou slouţit k porovnání s výzkumem 

z bakalářské práce u dětí stejného věku „Popularita sportu na základní škole“ 

(Nováková, 2009) a data budou mít také svou úlohu pro srovnání s výzkumem  

z diplomové práce „Porovnání popularity sportu v ČR mezi studenty středních  

a vysokých škol“ (Šrámek, 2008) u starších studentů.  Některá data budou téţ 

porovnávána s výzkumem „Zájmy ţáků v povinné školní tělesné výchově“ (Bokůvka, 

1990).   
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Pro získání co nejvíce informací o současném vztahu dětí ke sportu a k tělesné 

výchově na základních školách, byly stanoveny dílčí úkoly: 

 

1. Určit, jak pravidelně sportují ţáci a ţákyně v současné době.  

2. Nalézt sporty, které jsou v současné době nejvíce provozovány u dětí ve 

věku 11-15 let. 

3. Stanovit, kdo přivádí ţáky ke sportu. 

4. Zjistit vztah ţáků k hodinám tělesné výchovy. 

5. Získat celková data o sledovanosti sportu v masmédiích.  

6. Zjistit, zda mají ţáci povědomí o současném sportovním dění a sportovních 

osobnostech v České republice i mimo ni. 

7. Zjistit, jestli ţáci mají povědomí o adrenalinových sportech. 

8. Porovnat výsledky autorova výzkumu s výsledky výzkumu, který probíhal 

v roce 2009. 

9. Porovnat výsledky výzkumu s výzkumem u starších dětí ve věku 15+. 
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4 Metodologická východiska 
 

 

4.1 Sociologický výzkum 
 

Sociologii můţeme pospat jako teoreticko-empirickou vědu zkoumající jevy  

a procesy sociální reality. 

Empirický přístup reprezentovaný konkrétním sociologickým výzkumem 

představuje přímý kontakt se sociální realitou. Výraz teoreticko-empirická věda 

charakterizuje nezbytnost spojení teorie a praxe. Praxe je kritériem správnosti  

a pravdivosti teorie. 

Dle Kerlinga (1972, s. 18): „Výzkum lze charakterizovat jako systematické, 

kontrolované, empirické a kritické zkoumání hypotetických výroků o předpokládaných 

vztazích mezi přírodními jevy. 

Výzkumem tedy rozumíme systematické, kontrolované empirické vědecké 

bádání. Cílem výzkumu je rozšíření, ověření a upřesnění poznatků o předmětu 

zkoumání a o jeho souvislostech s okolím.  

V sociologickém výzkumu lze rozdělit dvě základní přístupy ke zkoumání 

skutečností, totiţ kvantitativní a kvalitativní. Hendl (2004) o nich dokonce hovoří jako  

o dvou základních výzkumných paradigmatech. 

 

4.1.1 Kvalitativní přístup 

 

Jak uvádí Disman (1993, s. 285) : „kvalitativní výzkum je nenumerické šetření  

a interpretace sociální reality“. Je to výzkum, který se zaměřuje na to, jak jednotlivci  

a skupiny nahlíţejí, chápou a interpretují svět. Podle jiných kritérií můţe být jako 

kvalitativní výzkum označován takový výzkum, který nepracuje s měřitelnými 

charakteristikami. V tomto pojetí je v opozici k výzkumu kvantitativnímu. Kvalitativní 

výzkum získává údaje hlubším a delším kontaktem s terénem. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_skupina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvantitativn%C3%AD_v%C3%BDzkum
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4.1.2 Kvantitativní přístup 

 

U kvantitativního přístupu se předpokládá, ţe předměty jeho zkoumání jsou 

měřitelné, uspořádatelné, či nějak tříditelné. Pomocí statistických metod jsou 

analyzovány se záměrem zjištění vzájemných vztahů k dalším objektům a zjištění jejich 

vlastností. Znamená to, ţe šetření je navrţeno tak, aby přineslo numerická data měřením 

proměnných. 

 

Jak uvádí Zich (2004) výzkum má tři základní fáze: přípravnou, realizační  

a vyhodnocovací.  

V přípravné fázi výzkumu jsou definovány cíle, formulovány hypotézy a je 

stanovena metoda jejich ověřování. Fázi realizační můţeme také označit jako fázi 

empirickou, kde jde zpravidla o získání empirického či jiného materiálu. V poslední fázi 

výzkumu jde hlavně o zpracování shromáţděných dat a jejich analýzu pro ověření 

výchozích hypotéz. 

 

Přípravná fáze 

 

  Přípravná fáze je velmi důleţitá část celého výzkumného šetření. Tato fáze 

spočívá v analýze současného stavu zkoumaného problému. První krok přípravné fáze 

se zakládá na přesně vymezeném výzkumném úkolu.  Výzkumný úkol můţe být zadán 

institucí na základě zahraniční spolupráce u mezinárodních výzkumů, můţe vzniknout 

jako nápad badatele, který pociťuje nejasnosti v určité oblasti jeho vědeckému zájmu či 

výzkumné téma můţe vzniknout na základě objednávky soukromé firmy. 

Druhým krokem je shromaţďování veškerých jiţ existujících poznatků o dané 

problematice. Jedná se o hlubší studium materiálů, statistik, literatury. Spolu s tím jsou  

i vytvořeny cíle výzkumu a očekávaný výsledek, jeţ má podobu vstupní hypotézy. 

Dle Gavory (2000) třetím krokem je formulování hypotézy, u kterých je nutno 

dodrţovat následující tři poţadavky. Chráska (2007): 

- Hypotéza je tvrzení, které je vyjádřeno oznamovací větou (výzkumný 

problém je naopak vhodné vyjádřit větou tázací). 

- Hypotéza musí vyjadřovat vztah mezi dvěma proměnnými (pokud se nejedná 

o vyjádření vztahů, není moţno hovořit o vědecké hypotéze). Proto musí být 

hypotéza vţdy formulována jako tvrzení o rozdílech, vztazích nebo 

následcích. 
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- Hypotézu musí být moţno empiricky ověřovat. Proměnné, které v hypotéze 

vystupují, musí být měřitelné. 

Posledním krokem v přípravné fázi je připravována technika sběru dat 

výzkumného problému, rozhoduje se, jaká technika sběru dat bude pouţita, neboť je 

závislá nejen na obsahových otázkách, ale i na organizačním, časovém a ekonomickém 

charakteru. Postupně je pak těmito kroky přeměněna na konkrétní výzkumnou techniku, 

jako je např. dotazník. 

 

Fáze realizační 

 

Převáţná činnost sběru dat spočívá v získávání materiálu v terénu na základě 

zvolené techniky. Jde o vyplňování dotazníků, realizace rozhovorů, či pozorování. Před 

zpracováním empirického materiálu je podrobován hodnocení z hlediska úplnosti (např. 

úplné vyplnění dotazníků). Dále jsou data hodnoceny, zda odpovědi nejsou úmyslně 

zkreslovány a v případě hromadného šetření jsou údaje následně aplikovány do 

systémových souborů pro následné elektronické zpracování, které dovolují sestavovat 

kontingenční tabulky a frekvenční tabulky. Na základě statistických metod se zjišťují 

vztahy mezi poměnými apod. Z organizačního hlediska je tato část velmi náročná. 

 

Fáze zpracování a zobecňování údajů 

 

V této části výzkumu jde o třídění, zjišťování souvislostí a zobecňování 

získaných údajů, dále se jedná o konfrontaci s výchozími hypotézami a následnou 

formulaci výsledků, a to i v případě získání nových hypotéz.   

Popis jednotlivých údajů můţeme rozdělit na statistický a grafický.
 

Při 

statistickém popisu jde o výpočty základních statistických veličin a o frekvenci určitých 

odpovědí, při grafickém popisu vyuţíváme grafů ke znázornění výše uvedeného. Dle 

Zicha (2004) se rozlišují se tři typy údajů: nominální (např. pohlaví), ordinální 

(pořadové, např. vzdělání) a kardinální údaje (intervalové, např. věk). 

 
Při analýze údajů se začíná analyzováním kaţdé proměnné (otázky). Na základě 

těchto výsledků je moţné pokračovat v hlubších a sloţitějších analýzách, kde zjišťujeme 

četnost zjištěných odpovědí v dotaznících, úroveň (polohu), variabilitu (proměnlivost), 

rozloţení (průběh) zkoumaných znaků a zjišťujeme závislost mezi proměnnými (Hindls, 

2006). 
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Celá práce je pak shrnuta v závěrečné zprávě, u které se nelze spokojit jen 

s popisem získaných údajů, ale kaţdá práce by měla obsahovat určité zobecnění 

poznatků. 

 

Četnost 

  

Uspořádají-li se údaje o slevovaném znaku do rostoucí posloupnosti a ke kaţdé 

variantě znaku se přiřadí počty příslušných statistických jednotek, které se nazývají 

četnosti, vzniklá tabulka se nazývá tabulkou rozdělení četností. Tato tabulka určuje 

přítomnost jednotlivých variant odpovědí. Označí-li se jednotlivé obměny nespojitého 

znaku symbolem ix , i = 1, 2, ..., k, a jim odpovídající četnosti in , i = 1,2, …, k, lze 

rozdělení četností vyjádřit způsobem uvedeným v tabulce 1.1. Četnost se dělí na 

absolutní a relativní četnost.  Celková suma variant odpovědí je absolutní četnost  

a poměr absolutní četnosti k rozsahu souboru vyjadřuje relativní četnost ip , která bývá 

často vyjadřována v procentech a má větší vypovídající hodnotu: 

,
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převzato Hindls (2006, s. 18) 
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Výsečový graf
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Tabulka 1: Schéma rozdělení četností dle Hindlse (2006, s. 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumulativní četnost udává informaci o tom, kolik jednotek souboru, resp. jaká 

poměrná část souboru má variantu znaku menší nebo rovnou určité dané obměně. 

Rozdělení četnosti přináší přehled o základní struktuře zkoumaného 

statistického souboru, ale porovnávat několik souborů jen za pomocí tabulek rozdělení 

četností je dosti náročné a neobratné. Z tohoto důvodu se shrnují informace obsaţené 

ve zjištěných údajích do koncentrované formy (například grafu).  

 

Statistické grafy 

 

Vedle statistických tabulek je důleţitou formou znázorňování a interpretace 

výsledků graf. Grafy dávají rychlou představu o analyzovaných jevech, směřování  

a charakteristických rysech. Grafy zobrazují vztahy dvou nebo více proměnných veličin 

pomocí symbolů. Grafickými symboly rozumíme číslice, matematické značky, písmena, 

barvy a jejich odstíny apod. Kvalita a nabídka grafů je velmi vysoká a to díky 

počítačové grafice, existují grafy výsečové, bodové, sloupcové, plošné, kartogramy  

a kartodiagramy, spojnicové apod.  

V této diplomové práci budou pouţity grafy sloupcové a výsečové z programu Word  

a Excel 2007.  

 

 

Varianta Četnost Kumulativní četnost 

znaku ix  absolutní 
1n  relativní 

1p  absolutní relativní 
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Tento program má velmi kvalitní grafickou výbavu a grafy z nich vytvořené 

jsou velmi přehledné, vhodně rozvrţené a vhodné pro interpretaci a rychlou orientaci ve 

výsledcích. 

 

Úroveň rozdělení četností 

 

Úroveň (poloha) rozdělení četností je povaţována za základní vlastnost 

rozdělení. Měří se pomocí různých druhů středních hodnot, coţ jsou jednoduché číselné 

charakteristiky, pomocí kterých se zobecní hodnoty souboru. Pokud se počítají střední 

hodnoty ze všech jednotek statistického souboru, nazývají se průměry, pokud se počítá 

jen s některými hodnotami, nazývají se medián a modus. 

Prostý aritmetický průměr je pouţíván téměř u všech úloh statistiky. Hodnoty  

1x , 
2x , … nx  (které nejsou uspořádány), kde n je celkový počet pozorování, lze prostý 

aritmetický průměr, který se značí x , vypočítat jako 

.
... 121

n

x

n

xxx
x

n

i

i

n







 

převzato Hindls (2006, s. 30) 

 

 

4.2 Techniky sociologického výzkumu 
 

Konkrétní formy, jak můţeme získat informace, jsou techniky sociologického 

výzkumu. Mezi nejčastěji uţívané patří dotazník, anketa, rozhovor, pozorování apod. 

Kaţdá výzkumná technika má své výhody i nevýhody. Proto se doporučuje kombinovat 

současně při empirickém šetření několik technik, aby byly eliminovány jednostrannosti 

jednotlivých technik.  

V této diplomové práci bude autor nadále důkladněji rozebírat dvě techniky 

sběru dat, a to techniku dotazníku a rozhovoru, neboť tyto formy byly pouţity při 

výzkumu, viz podkapitola 4.2.1 a podkapitola 4.2.2. 
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4.2.1 Dotazník 

 

Kotler (2007, s. 145) uvádí: „Dotazník se sestává ze souboru otázek, dávaných 

respondentům. Díky své flexibilitě je daleko nejběţnějším nástrojem, který se při sbírání 

dat pouţívá.“  

Dotazník je jeden z nejpouţívanější výzkumných technik. Jeho nespornou 

výhodou jsou relativně nízké náklady, časová nenáročnost jak jiţ při výzkumu, tak 

následném zpracování. Je snadno opakovatelný, respondentům poskytuje moţnost si 

odpověď rozmyslet a je zde zajištěna standardnost pořadí a formulace otázek. Zároveň 

dotazníkové šetření zajišťuje i nepřímý kontakt pro výzkumníka a to pozorování.  

Mezi nevýhody patří obtíţná kontrola platnosti a správnosti odpovědí, 

respondenti mohou něco jiného psát, domnívat se a dělat.  

Tvorba celého dotazníku se rozděluje do několika etap, které popisují jednotlivé 

fáze procesu, které však mají podmíněný charakter a nejsou od sebe striktně oddělené. 

 

Přibová (2006) dělí proces do následujících kroků: 

 vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést 

 určení způsobu dotazování 

 specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr 

 konstrukce otázek ve vazbě na poţadované informace 

 konstrukce celého dotazníku  

 realizace pilotáţe 

 

4.2.1.1 Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést 

 

„Na co se budeme ptát“ vychází jiţ z přípravných etap, kde byly sestaveny cíle 

výzkumu. Velmi uţitečnou pomůckou v celém průběhu tvorby dotazníku je písemný 

seznam informací, které má dotazování přinést. 
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4.2.1.2 Určení způsobu dotazování 

 

Dotazník můţe být pouţit k přímému dotazování, můţe být vyuţit při výzkumu 

poštou, telefonicky, zaslán prostřednictvím elektronického komunikačního systému 

nebo můţe být vyuţit kombinací různých způsobů doručení a navrácení. 

 

4.2.1.3  Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr 

 

„Koho se budeme ptát“ je otázka, která je zčásti řešena při výběru vzorku 

respondentů. V této fázi je třeba specifikovat a přesně určit, kdo bude respondent (zda 

ţena v domácnosti, muţ, specialista na danou problematiku apod.). Pro formulaci 

vstupních otázek je toto rozhodnutí velmi důleţité.  

Pro hlubší specifikaci cílové skupiny slouţí dva znaky: demografické znaky  

a psychografické znaky (Čáslavová, 2007). Mezi demografické znaky patří například: 

věk, pohlaví, vzdělání, povolání, příjem apod. Psychografické znaky se dále dělí na 

psychologické znaky (postoje, hodnoty, motivy…) a znaky z oblasti ţivotního stylu 

(zájmy, uznávané normy, chování…). 

 

4.2.1.4  Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace 

 

Při tvorbě jednotlivých otázek je nutné zvaţovat dvě důleţitá hlediska. Prvním 

hlediskem je určit, jakou funkci daná otázka v dotazníku má, a druhým podstatným 

hlediskem je, jakým způsobem zformulovat otázku, aby odpověď na ni přinesla přesně 

tu informaci, kterou poţadujeme. 

 

V dotazníku rozlišujeme tři typy otázek: otevřené, uzavřené a polouzavřené 

otázky (Čáslavová, 2007). Otevřená otázka dává dotazovanému moţnost volné 

odpovědi. Tento typ odpovědi se však velmi těţko vyhodnocuje a slouţí například 

k získávání extrémních názorů. Uzavřená otázka dává respondentovi moţnost výběru 

z předem určených variant a tento typ odpovědí se velmi dobře vyhodnocuje. 

Polouzavřená otázka je pak kombinací obou výše zmíněných typů a pouţívá se 

k dokreslení odpovědí. 
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Dalším typem otázky je velmi často pouţívaná škála. „Škálování je 

v marketingových výzkumech velmi rozšířený postup určený k převádění 

nesouměřitelných znaků na znaky měřitelné“ (Přibová, 1996, s. 79). Škálování je 

přenesení reálného jevu na číselnou stupnici. Rozdělujeme tři typy škál: škály grafické, 

verbální a číselné. 

 

4.2.1.5  Konstrukce celého dotazníku 

 

Při konstrukci dotazníku je nutné dodrţení logického postupu kladení otázek. 

Kaţdý dotazník má svou logickou strukturu a dynamiku, která nám pomáhá udrţet 

pozornost respondenta.  

Z funkční stránky rozdělujeme tyto typy otázek na: úvodní otázky, věcné 

(meritorní) otázky, filtrační otázky a identifikační otázky (Čáslavová, 2007).   

Úvodní otázky mají za úkol seznámit s výzkumem, představit ho, navázat 

kontakt a vysvětlit účel dotazníku, vzbudit důvěru, motivaci a pozornost respondenta.  

Věcné otázky jsou klíčové a jádrem celého dotazování. Věcné otázky se týkají předmětu 

šetření. Filtrační otázky udrţují logickou strukturu dotazníku. Tento typ slouţí k tomu, 

aby respondenti neodpovídali na typ otázek, které se jich netýkají. Identifikační otázky 

nám specifikují a charakterizují respondenta. Tento typ otázek nám slouţí k vyjádření 

hledaných souvislostí mezi jednotlivými znaky (např.: věk, pohlaví, profese, vzdělání, 

počet členů v domácnosti apod.). 

 

4.2.1.6  Pilotáž 

 

Dotazník je adresován desítkám či stovkám osob, které reagují různě. Proto je 

velmi důleţité a uţitečné testovat dotazník na malém vzorku respondentů ještě před tím, 

neţ ho pouţijeme pro výzkum. Ověříme si tak větvení otázek, logickou strukturu, 

platnost dotazníku, a zda prověřuje to, co je cílem šetření. Jedná se o tzv. pilotáţ 

dotazníku. 

 

4.2.2 Rozhovor 

 

Dle Zicha (2004, s. 39): "Rozhovor jako výzkumnou techniku lze definovat jako 

systém verbálního kontaktu mezi tazatelem a dotazovaným s cílem získat informace 
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prostřednictvím otázek, které klade tazatel. Prostřednictvím rozhovoru zkoumáme 

mínění, názory, či postoje lidí."  

Při pouţití této techniky získávání údajů musí být stanoveny určité předpoklady, 

průběh i zásady, neboť verbální projev bývá často ovlivněn vnějšími podmínkami  

a okolnostmi v situaci rozhovoru. Ověřování validity dat získaných rozhovorem je 

poţadavek pro seriózní vědeckou práci. Spolehlivost dat je poměrně obtíţné ověřovat. 

Jako nejčastější způsob ověřování spolehlivosti výpovědí respondentů se pouţívá 

sledování shody mezi výpovědí a skutečným jednáním, tj. tím, ţe současně pozorujeme 

jeho chování. 

Jak uvádí Zich (2004), rozhovory dělíme na: standardizovaný  

a nestandardizovaný, zjevný a utajený, individuální a hromadný, hloubkový a panelový.  

 

Standardizovaný a nestandardizovaný rozhovor 

Standardizovaný typ rozhovoru předpokládá stejnou formulaci a způsob kladení 

otázek. Tento typ je vhodný pro zkoumání velkého vzorku, neboť stupeň formalizace 

zabezpečuje získání srovnatelných odpovědí (dat). Nestandardizovaný typ je pouţíván 

na počátku výzkumu, kde si výzkumník získá přehled o zkoumaném problému. Mezi 

jeho nevýhody patří nízká reprezentativnost. Extrémní forma tohoto typu můţe vypadat 

jako volný rozhovor, který je zaloţen na "povídání". 

 

Zjevný a utajovaný rozhovor 

Zjevný rozhovor se zakládá na vyplňování dotazníku tazatelem během 

rozhovoru a zajišťuje větší věrohodnost získaných údajů. Utajovaný rozhovor probíhá 

bez zapisování odpovědí a postřehů před respondentem, jeho výhodou je větší 

bezprostřednost respondentů. Tento typ je však vystaven moţnosti zkreslení v důsledku 

sloţitého zaznamenávání rozhovoru. Pro zajištění srovnatelnosti zjištěných údajů se 

vyuţívá technická záznamová zařízení.  
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Individuální a hromadný (skupinový) rozhovor 

Individuální rozhovor je poměrně časově i finančně náročný. Tazatelé jsou 

speciálně školeni, v individuálním rozhovoru respondent snese větší zátěţ a rozhoduje  

o mnoţství a redukci informací. Skupinové rozhovory jsou vedeny jedním 

moderátorem, který klade otázky a motivuje respondenty (dotazované) k odpovědi. 

Skupina obsahuje maximálně 12 osob. Ve skupině dochází k vzájemné interakci  

a získává se tak více podnětů od skupiny. 

 

Hloubkový rozhovor 

Hloubkové rozhovory slouţí k získání informací od odborníka či odborníků. 

Dané téma se probírá do hloubky a za předpokladu podrobné znalosti zkoumaného 

problému odborníky.  Tato metoda je velmi finančně nákladná, neboť odborník získává 

honorář. 

 

Panelový rozhovor 

Panelová šetření jsou zaloţena na existenci jednotky (prodejna, domácnost), 

která agentuře poskytuje určité informace po delší časové období (například po dobu 

jednoho roku). Rozlišujeme tři druhy panelů: panel domácností, panely prodejen, panely 

televizních diváků. 

 

Kaţdá technika a metoda má své výhody a nevýhody a záleţí jen na výzkumném 

pracovníkovi, kterou z výše uvedených technik pouţije. V praxi se setkáváme s různými 

kombinacemi těchto technik a metod. Výzkumník nemusí pouţít jen jednu z moţných 

variant, ale můţe je slučovat. Například experiment se můţe kombinovat se 

skupinovými rozhovory nebo při metodě pozorováním se kombinují a uplatňují různé 

formy pozorování apod. 
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5 Vlastní výzkum 
 

 

5.1 Přípravná fáze 
 

V této fázi autor diplomové práce komunikoval s vedením vytypovaných 

základních škol o průběhu šetření a postupu rozdávání a sběru dotazníků. Na základě 

domluvy docházel do hodin tělesné výchovy, kde výzkum probíhal. Šetření probíhalo 

v předposledním týdnu školní výuky po uzavření klasifikace.  

V této diplomové práci byla zkoumaná populace ţáků ve věku 11 aţ 15 let, 

muţů i ţen. Věková skupina odpovídá druhému stupni  základních škol a je vymezena 

šestým aţ devátým ročníkem. Věk můţe být však v některých případech orientační, 

neboť některým ţákům můţe být o rok více či méně. Tato skutečnost by však neměla 

mít vliv na reprezentativnost výsledků, neboť ţáci jsou zde rozdělováni podle ročníků  

a nikoliv podle věku.  

 

5.1.1 Hypotézy 

 

Stanovení hypotéz: 

H1: Ţáků a ţákyň, kteří vůbec nesportují, je rok od roku více. 

H2: Ţáci sportují více neţ ţákyně. 

H3: Nejprovozovanějším sportem je plavání. 

H4: Klesá zájem o klasické sporty a zvyšuje se zájem o nové, progresivní 

extrémní sporty. 

H5: Rodina má největší vliv na výběr sportu u ţáků a ţákyň. 

 

5.1.2 Stanovení zdrojů dat a definování metody a techniky sběru dat 

 

Výzkum vychází z primárních zdrojů dat (tj. z informací získaných na základě 

výzkumu: dotazování, pozorování…). Jako technika sběru dat byl pouţit písemný 

dotazník a osobní rozhovor. Dotazník nebyl zasílán prostřednictvím pošty ani 

prostřednictvím elektronického komunikačního systému, ale byl distribuován osobně 

výzkumníkem v hodinách školní výuky. 

Jako reprezentativní vzorek pro výzkum vztahu ţáků k tělesné výchově byly 

osloveny tři základní školy v Praze 9. Průzkum byl prováděn v Základní škole 

Litvínovská 500, Prosek, v Základní škole Tupolevova, Dobratická 525, Letňany  
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a v Základní škole Dr. Edvarda Beneše, náměstí J. Berana 500 v Čakovicích. Všechny 

základní školy jsou státní, zřizovatelem jsou městské části obvodu Prahy 9.  

Nejprve po telefonické, ná sledně po osobní dohodě s řediteli základních škol, 

autor sám prováděl šetření, instruoval ţáky a shromaţďoval materiály v průběhu školní 

výuky na jednotlivých školách. Z tohoto důvodu nevznikaly ţádné dodatečné náklady 

na tento výzkum, náklady se pouze rovnaly součtu nákladů za autorův čas a tištěné 

písemné dotazníky. Současně nebyly vynakládané ţádné výdaje na rozesílání dotazníků 

a z tohoto důvodu se nesniţovala ani jejich návratnost, která je při písemném 

dotazování zasílaném poštou pouhých 30% (Přibová, 1996). 

Písemné dotazníky byly anonymní, ţádný z ţáků nevyplňoval dotazník proti své 

vůli, respondenti neuváděli ani jméno či příjmení. 

Během osobního rozhovoru, který byl dobrovolný a se souhlasem ţáka, si autor 

pouze zaznamenával příslušné odpovědi do jimi vyplněných dotazníků. Rozhovory 

probíhaly v rámci hodiny školní tělesné výchovy u jedné z osmých tříd. 

V přípravné fázi po vypracování písemného dotazníku se provedla důleţitá  

a nezbytná pilotáţ. Pro testování platnosti dotazníku, logického sledu a větvení otázek 

byl vybrán osmý ročník jako testovací vzorek výzkumu. Pilotáţ výzkumníkovi 

dokázala, ţe dotazník je platný a můţe být rozdán respondentům. Pouţitý dotazník je 

v plném znění uveden jako příloha č. 6 této diplomové práce. 

 

Dotazník nejprve zahrnoval demografické otázky číslo 1 a 2, které zjišťovaly 

pohlaví a ročník, do kterého ţáci docházejí. Dále jiţ následovaly otázky týkající se 

jejich vztahu k mimoškolním sportovním aktivitám, vztahu k tělesné výchově 

vyučované na základních školách a obecný přehled o sportovním dění v současnosti. 

Jednotlivý popis otázek z písemného dotazníku je uveden níţe. 

 

Otázka 3): „Sportuješ sám/sama?“ K této otázce byly uvedeny 4 moţnosti ano 

aktivně a pravidelně, ano rekreačně a nepravidelně, ano a jen velmi zřídka a ne, 

nesportuji. Tento typ filtrační otázky nám naznačil, případně vyloučil jedince, kteří 

nesportují, a tudíţ nevyplňovali následující otázky číslo 4, 5, 6 a pokračovali ve 

vyplňování aţ u otázky číslo 7.  
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Otázka 4): „Pokud sportuješ mimo hodiny tělesné výchovy (odpověděl/a jsi ano), 

který sport provozuješ?“ 

Jedná se o otázku uzavřenou. Dotazovaným byl nabídnut výčet dvaceti čtyř 

sportů, které by mohli ţáci a ţákyně druhého stupně provozovat  

s uvedenou poznámkou, která připouštěla moţnost provozování více druhů sportů,  

a s příslušnými kolonkami, kde respondenti mohli zaškrtnout více sportů. Dále byli 

poţádáni o doplnění preferencí na stupnici oblíbenosti těch sportů, které zaškrtli. 

Předpokládá se, ţe provozování více sportů není výjimkou. 

Pořadí dvaceti čtyř sportů v dotazníku (v otázce č. 4 a č. 10) bylo zvoleno 

náhodným losováním, aby bylo zamezeno ovlivnění respondentů autorovými 

preferencemi. 

V otázkách č. 4 a č. 10 byly navíc přidány kolonky, které umoţňovaly doplnění 

názvu jiného druhu sportu, pokud nebyl uveden v nabídce dvaceti čtyř sportů. 

Nabídka dvaceti čtyř sportů, jak jiţ bylo zmíněno, byla sestavována náhodně  

a autor se pokusil o zastoupení většiny druhů sportů. V nabídce mají své zastoupení jak 

kolektivní sporty, tak sporty individuální. Zahrnuty jsou sporty zimní na sněhu i na 

ledu, letní sporty, hry míčové, pálkovací, sport zaměřený na přesnost, vodní, úpolové,  

bojové sporty apod., aby bylo vyloučeno jakékoliv ovlivňování výsledků výzkumu. 

Z tohoto důvodu tam také byla nabídnuta moţnost doplnění sportu, který nebyl uveden 

v nabídce. Záměrně byly vynechány sporty motoristické (rallye, automobilové závody 

apod.) a extrémně adrenalinové sporty, neboť se předpokládá, ţe ţáci základních škol 

do věku 15 let tyto sporty neprovozují z důvodu nízkého věku. Na základě autorových 

zkušeností s písemným dotazníkem v bakalářské práci z roku 2009 byl tento výčet 

sportů obohacen o ty sporty, které se v roce 2009 objevovaly a přitom nebyly 

v záznamovém archu dotazníku. Z předchozích výsledků zde byl přidán například 

skateboarding. 

 

Otázka číslo 5): Napiš, kolikrát jsi za posledních 7 dní byl/a sportovat (kromě 

hodin TV)“ měla spíše kontrolní funkci, neboť se zde daly porovnávat odpovědi 

s otázkou číslo 3 a 7. A dala se tak lépe zhodnotit konzistence odpovědí. 

Následující otázka číslo 6) : „Vyjmenuj alespoň 2 sportovní značky (firmy, 

společnosti), které vyrábějí sportovní nářadí (náčiní, oblečení) toho sportu, který jsi 

onačil/a v otázce číslo 4“ měla za cíl zjistit, zda ţáci, pokud provozují sport, který 

označili za ten, který dělají aktivně či rekreačně, opravdu vykonávají. Neboť autor 
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vycházel z předpokladu, ţe pokud jedinec provozuje sportovní činnost často, tak musí 

logicky mít povědomí o značkách, které produkujjí náčiní, nářadí, oblečení toho kterého 

konkrétního sportu. Touto otázkou autor chtěl zjistit, zda ţáci odpovídali pravdivě, 

pokud tvrdili, ţe sportují velmi často a aktivně.  

 

Otázka číslo 7): „Pokud sportuješ mimo hodiny tělesné výchovy, jak často?“ 

měla také autorovi diplomové práce přinést porovnání s otázkou číslo 3 a číslo 5. Zde se 

mohly porovnávat jednotlivé odpovědi, neboť jsou to otázky kontrolní a určují, zda ţáci 

odpovídali přesně a pravdivě. Byly uvedeny 4 moţnosti a nabídka volného řádku, kde 

respondenti mohli uvést jiný časový horizont, neţ byl autorem naznačen. Moţnosti 

zněly následovně: 3x (i více) týdně, 2x týdně, 1x týdně a 1x měsíčně. 

 

U otázky číslo 8) : „K provozování sportu mě přivedla“ zajímalo autora, kdo 

v současné době přivádí děti ke sportování, zda jsou ţáci ovlivňováni reklamní 

kampaní, nebo jsou to rodiče a příbuzní, kteří vedou děti ke sportu a pravidelné tělesné 

aktivitě. 

Nabídka odpovědí na tuto otázku byla následující: rodina (táta, máma, bratr…), 

kamarádi, škola (pan/í učitel/ka na tělocvik…), sám/sama, reklamní kampaň (letáky, 

inzeráty…), někdo jiný (doplň). 

Odpověď reklamní kampaň (letáky, inzeráty, plakáty…) byla do dotazníku 

přidána na základě osobí návštěvy praţských základních škol, kdy se na školních 

nástěnkách na všech školách nacházely letáky, informace a prospekty, které nabízely 

rodičům a dětem sportovní vyţití v rámci dané školy i mimo ni. Z tohoto důvodu byla 

následně tato moţnost přidána do dotazníku a výsledky z této otázky by také mohly 

přinést zajímavé odpovědi a mohly by slouţit jako zpětná vazba pro vedení školy. 

 

Odpověď na otázku 9) „Sleduješ sport nebo zprávy o sportu v médiích?“ měla 

přiblíţit a ujasnit, jak často a pokud vůbec ţáci základních škol sledují sportovní dění  

v médiích (televize, rozhlas, internet, tisk apod.). Respondenti při zaškrtnutí odpovědi: 

„ne, sport mne nezajímá“, pokračovali ve vyplňování dotazníku aţ otázkou číslo 12, 

neboť pokračování v odpovědích na otázky číslo 10 a 11 neměly v jejich případě logiku.  

 

Opět u otázky 10) „Sleduješ-li sport, který z nich nejčastěji?“ byl respondentům 

nabídnut výčet dvaceti čtyř sportů a byli poţádáni o vyplnění pořadí sledovanosti, 
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pokud sledují více druhů sportů. Tato otázka slouţí k tomu, aby bylo zjištěno, zda má 

sport, který ţáci aktivně provozují, významnou souvislost s tím, který sport sledují. 

 

Další otázka se týkala ţáků a ţákyň, kteří sledují sport v médiích, a zněla 

následovně: 11) „Pokud sleduješ sport, ve kterých médiích?“ 

Odpovědi byly moţné čtyři. Autora zde zajímalo prostřednictvím kterého 

komunikačního kanálu dnešní populace ve věku 11-15 let sleduje sportovní dění u nás  

i v zahraničí. 

 

Otázka číslo 12) „Domníváš se, ţe provozování sportu je pro člověka důleţité?“ 

je otázkou uzavřenou, kde respondenti měli zváţit důleţitost sportování pro člověka. 

Nabídnuty byly čtyři kladné odpovědi, jeţ mají pro člověka význam (součást zdravého 

ţivotního stylu, zábava, prostředek k měření sil s kamarády a koníček) a čtyři negativní 

odpovědi (nezdravé, ztráta času, nejsem soutěţivý typ a sport je nuda). Respondenti 

mohli označit i více odpovědí. 

 

Otázka č. 13) nabízela nedokončenou větu „Hodiny tělesné výchovy pro mne na 

základní škole…“, kde ţáci a ţákyně měli doplnit konečné znění. Výběr byl následující: 

jsou zajímavé; mohly by být častěji; je to dobré, tak jak to je; mohlo by jich být méně; 

jsou nudné. Také odpověď na otázku by mohla přinést velmi zajímavé údaje a informaci 

nejen pro tento výzkum, ale i pro vedení základních škol. Výsledky jsou ovlivněny 

přístupem učitele/ky tělesné výchovy těchto ZŠ k hodinám, jejich náplni, náročnosti 

a atraktivnosti, proto nelze povaţovat tyto výsledky za všeobecně platné pro všechny 

ZŠ.  

 

U otázky číslo 14) : „Co bych přidal/-a (případně zlepšil-a) na hodinách tělesné 

výchovy?“ byla pouţita otevřená otázka, protoţe zde ţákům nebyly nabídnuty ţádné 

moţnosti, ţádné odpovědi a museli zde vyplnit řádek tak, jak si oni sami myslí. 

Otevřené otázky jsou na vyhodnocování poměrně náročné, protoţe kaţdý ţák můţe 

odpovídat samostatně a není ovlivněn ţádnou nabídkou odpovědí. Odpovědi mohou 

také pomoci učitelům tělesné výchovy při plánování a sestavování hodin a vedení školy 

při tvorbě nabídky volitelných a nepovinných předmětů a zájmových krouţků. 
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Na otázku číslo 15): „Co bych změnil/-a (co se mi nelíbí) na hodinách tělesné 

výchovy?“ mohli ţáci volně odpovídat a navrhovat změny, případně uvést nápady pro 

novou náplň a obsah hodin tělesné výchovy, neboť se opět jednalo o otázku otevřenou. 

 

Otázka číslo 16) písemného dotazníku byla koncipována spíše jako malý 

vědomostní test, který by mohl poslouţit coby odraz znalostí, případně povědomí školní 

mládeţe o sportovním dění a jeho nejznámějších vrcholových představitelích v České 

republice i mimo ni. 

Test obsahoval devět jmen českých i zahraničních sportovních hvězd a osm 

sportovních disciplín, ve kterých se proslavily. V testu je zastoupeno 6 sportovců  

a 3 sportovkyně. Zahrnuty zde byly jak letní, tak zimní sporty. Jména sportovců byla 

seřazena náhodným losováním, aby bylo zabráněno jakémukoli ovlivňování výsledků. 

Sportovci byli vybíráni na základě pečlivého výběru, kdy se autor snaţil vybrat nejvíce 

známé české i zahraniční sportovní osobnosti ze současnosti z různých oblastí sportu. 

 

Předposlední otázka číslo 17) : „V současné době se velmi často hovoří o tzv. 

adrenalinových sportech. Dokáţeš popsat, co to je adrenalinový sport a proč se mu tak 

říká?“ 

Tato otázka byla zde vytvořena záměrně. Autor ze zkušeností z bakalářské práce 

úmyslně poloţil tuto otázku, neboť v odpovědích z roku 2009 se velmi často  

u respondentů objevoval sport nebo činnost, které jsou povaţovány za adrenalinové  

a extrémní. Jednalo se především o sledování různých motoristických sportů, vodních 

sportů (rafting), skateboarding nebo provozování extrémních zimních sportů 

(snowboarding) atd. Cílem bylo zjistit, jak ţáci dokáţou tento pojem vysvětlit po 

významové stránce a jak chápou pojem adrenalinový sport. 

 

Poslední otevřenou otázkou byla otázka číslo 18) : „Dokáţeš vyjmenovat 

alespoň tři sporty, které patří do mezinárodní soutěţe X-Games?“ Tato otázka opět 

patří do skupiny otázek, které autorovi přišlo zajímavé sledovat z toho důvodu, ţe měl 

zkušenost s výzkumem v roce 2009. Velmi často se v odpovědích z roku 2009 při 

dotazu, jaký sport v médiích sledují, právě objevovala mezinárodní soutěţ X-Games 

(původní název Extreme Games), které především zahrnují nové progresivní sportovní 

disciplíny, tzv. extrémní sporty. Otázka také byla kontrolní a bylo předpokládáno, ţe 

ţáci, kteří vědí, co je adrenalinový sport, dokáţí správně odpovědět na tuto otázku.  
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Osobní rozhovory probíhaly formou volného rozhovoru, kdy autor po pečlivém 

přečtení a zmapování odpovědí ţáka, vytvořil seznam doplňujících otázek, které 

přinesly hlubší pochopení a porozumění odpovědím z dotazníku. Rozhovory měly 

potvrdit platnost odpovědí z písemných dotazníků. 

 

5.2 Realizační fáze 
 

V této fázi výzkumu se prováděl tisk písemných dotazníků a realizoval se 

v určených dnech a termínech sběr dat autorem diplomové práce, současně se také 

prováděly osobní rozhovory s respondenty. 

 

5.2.1 Určení velikosti vzorku a sběr dat 

 

Jako dostatečný reprezentativní vzorek pro daný výzkum bylo úkolem získat 

nejméně tři sta dotazníků. Po domluvě s vedením základních škol dotazníky byly 

distribuovány a vybírány v průběhu vyučovacích hodin. V tomto výzkumu byla  

100% návratnost.  

V závěru bylo k dispozici 341 odevzdaný dotazník, ze kterých bylo vyřazeno  

17 dotazníků. Tyto vyloučené dotazníky obsahovaly nedostatek demografických 

odpovědí, respondenti vynechali důleţité pasáţe a části nebo dotazníky ztrácely 

logickou strukturu a skladbu, tudíţ nemohly být zařazeny do výzkumu.  

Výzkum byl zpracován a vyhodnocen na základě 324 dotazníky. Tento vzorek 

by měl mít dostačující vypovídající schopnost o cílové skupině ţáků ve věku jedenáct 

aţ patnáct let ve vybraných městských částech Prahy 9. 

Osobní rozhovory byly uskutečněny v osmém ročníku při hodině tělesné 

výchovy. Osobních rozhovorů se zúčastnilo 20 ţáků Základní školy Litvínovská 500, 

Prosek a jednalo se o 11 ţen a 9 muţů. 

 

5.3 Vyhodnocovací fáze 
 

Pro zpracování a vyhodnocování informací, dat a údajů z písemných dotazníků 

byl pouţit počítačový program Excel 2007, který nabízí mnoho funkcí a které byly 

velkou podporou a posilou při sestavování tabulek a vytváření zásadních grafů. 

Pro vyhodnocení osobních rozhovorů slouţily autorovi zápisy a poznámky 

z hodin tělesné výchovy a prostřednictvím výsledků budou následně interpretovány.  
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5.3.1 Skladba respondentů  

 

Respondenti byli rozdělení do základních statistických kategorií, aby se 

zkoumaný vzorek lépe studoval.  

V následující frekvenční tabulce č. 2 (neboli tabulceh rozdělení četností) byli 

respondenti rozdělení podle pohlaví, aby bylo zjištěno, kolik muţů a ţen odpovídalo na 

otázky dotazníku.  

 

Tabulka 2: Rozdělení respondentů dle pohlaví a ZŠ 

Škola Pohlaví Četnost Procenta 

Litvínovská 500 Muţi - ţáci 53 50% 

Litvínovská 500 Ţeny - ţákyně 53 50% 

Litvínovská 502 Celkový součet 106 100% 

ZŠ Dr. Edvarda Beneše Muţi - ţáci 61 48% 

ZŠ Dr. Edvarda Beneše Ţeny - ţákyně 66 52% 

ZŠ Dr. Edvarda Beneše Celkový součet 127 100% 

Tupolevova Muţi - ţáci 55 60% 

Tupolevova Ţeny - ţákyně 36 40% 

Tupolevova Celkový součet 91 100% 

    
Celkem ZŠ   324   

Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 

 

Z celkového počtu dotazovaných v Základní škole Litvínovská 500 autor získal 

106 správně vyplněných dotazníků. Z toho bylo 53 muţů a 53 ţen. 

V ZŠ Dr. E. Beneše bylo získáno 127 validně vyplněných dotazníků. Na druhém 

stupni je procentuální podíl chlapců 48% a dívek 52%. 

Celkově v Základní škole Tupolevova 500 bylo vybráno 91 dotazníků. Na této 

základní škole na druhém stupni bylo získáno 55 písemných dotazníků od chlapců  

a 36 písemných dotazníků od dívek. 

Ze všech třech základních škol bylo celkem získáno 324 validní dotazníky, které 

dále slouţily k hlubšímu výzkumu. Z celkového počtu 324 dotazníky bylo 169 muţů  

a 155 ţen. Na druhém stupni základních škol tedy odpovídalo 48% ţen a 52% muţů.   

 

Graf č. 1 rozděluje všechny respondenty podle ročníku, který ţáci a ţákyně 

navštěvují. Je ale důleţité zdůraznit, ţe v učebnách v době výzkumného dne nemuseli 

být všichni ţáci a ţákyně třídy přítomni, někteří ţáci a ţákyně byli nemocní, příp. 
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absolvovali přijímací řízení na střední školu (9. ročníky), tudíţ je povaţováno za 

podstatné uvést tabulku, kde je patrno, kolik respondentů a z jakého ročníku odpovídalo 

na písemný dotazník. 

 

 Graf 1: Rozdělení žáků/žákyň dle ročníku, do které docházejí 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 
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5.3.2 Vztah žáků a žákyň ke sportu 

 

V této části výzkumu bylo zkoumáno, jak často respondenti sportují, zda aktivně 

sportují i mino hodiny tělesné výchovy a pokud ano, tak které druhy sportů v současné 

době patří mezi jejich oblíbené. 

Jako kontrolní otázka slouţila otázka č. 5, kde respondenti odpovídali, kolikrát 

za poslední týden byli sportovat mimo povinnou školní tělesnou výchovu. Tím se 

ověřovalo, jestli jsou opravdu aktivní sportovci a chodí sportovat i mimo školní hodiny. 

Ve výzkumu se také ověřovalo, zda respondenti mají povědomí o značkách 

podniků vyrábějících sportovní oděvy, doplňky a vybavení a jsou schopni vyjmenovat 

alespoň tři sportovní značky (firmy) toho sportu, který provozují. Vycházelo se  

z předpokladu, ţe pokud ţáci a ţákyně sportují skutečně aktivně, resp. závodně, měli by 

znát i značky konkrétního sportovního odvětví. 

Dále ve výzkumu bylo zjišťováno, kdo respondenty ke sportování přivedl, jestli 

je i dnes sport součástí rodinné integrace nebo zda si dnešní mládeţ vyhledává sportovní 

vyţití na základě vlastního svobodného výběru nebo jestli provozování sportu je 

součástí školního vlivu školního prostředí.  

Tabulka č. 3 rozděluje všechny 324 respondenty do přehledné tabulky podle 

toho, jak často provozují sportovní činnost. Z tabulky vyplývá, ţe 41% všech 

dotázaných na všech třech základních školách provozuje sport závodně, tento podíl 

aktivně sportujících se jeví jako velmi uspokojující. Rekreačně sportujících jsou 34% 

muţů i ţen dohromady. Je moţno konstatovat, ţe 75% starší školní populace (243 muţů 

i ţen) sportuje. Pouhá 3% dotázaných odpověděla, ţe sport neprovozuje. Z písemných 

dotazníků vyplývá, ţe příčina, proč tito ţáci nesportují, je z 80% ze zdravotních důvodů 

(jedná se o ţáky s uvolněním z tělesné výchovy na základě odborného lékařského 

posudku) a pouhých 20% (tedy 2 ţáci z 324 dotázaných) nesportuje proto, ţe to 

povaţuje za nezajímavou činnost a sport je nijak neuspokojuje a nebaví. V příloze  

č. 1 je graf č. 11, kde jsou respondenti rozděleni podle základních škol a podle 

provozování sportovní činnosti.  
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Tabulka 3: Rozdělení respondentů dle provozování sportovních činnosti 

Jak často sportují 
Pohlaví 

v % celkem 
Muţi v % Ţeny v % Celkem 

Aktivně 

(závodně) 
92 55% 41 26,5% 133 41% 

Rekreačně 44 26% 66 42,5% 110 34% 

Jen velmi zřídka 29 17% 42 27% 71 22% 

Nesportují 4 2% 6 4% 10 3% 

Celkový součet 169 100% 155 100% 324 100% 
Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 

 

Porovnáme-li výzkum z bakalářské práce „Popularita sportu na základní škole“ 

(Nováková, 2009) s výzkumem z této diplomové práce, můţeme konstatovat, ţe  

u muţů aktivně sportujících se procentuální podíl zvýšil pouze z 50,7% na 55%, coţ 

můţeme povaţovat za statisticky přípustnou odchylku. Výsledky u aktivních ţáků se 

z roku 2009 a v současnosti nijak výrazně neliší.  

Zajímavé je však porovnání u ţen závodně sportujících, neboť ve výzkumu 

z roku 2009 jich 40,5%  uvedlo, ţe sportuje aktivně, ale výzkum z roku 2011 ukázal, ţe 

pouhých 26,5% dotázaných je aktivními sportovkyněmi. 

Celkové porovnání obou výzkumů zachycuje tabulka č. 11 v příloze č. 2.  

Následující graf č. 2 naznačuje, které sporty v současné době patří mezi 

nejoblíbenější u populace ve věku 11-15let.  

Graf je vytvořen na základě 309 odpovědí, kde ţáci volili tyto sporty na prvním 

místě. Povaţovali ho za nejoblíbenější sportovní činnost. 

Z písemných dotazníků vyplývá, ţe naprosto nejpreferovanějším sportem  

u chlapců je fotbal. Ze 162 dotázaných chlapců jich 55 uvádí na prvním místě právě 

tento sport. Zajímavé je, ţe ţádná z dívek tuto činnost neprovozuje jako nejoblíbenější, 

a to i přes to, ţe se ţenský fotbal stává stále populárnějším. Dokládá to např.  

i sledovanost MS 2011 v ţenské kopané a čas věnovaný v médiích této události. 

Zatímco chlapci preferují je to fotbal, u dívek nejoblíbenějším sportem je tanec, ať se jiţ 

jedná o klasické tance, aerobik či hip hop dance.  

Na druhém místě je u chlapců upřednostňován florbal a o třetí pozici se dělí 

basketbal a cyklistika. U dívek na druhém místě je v oblibě plavání a na třetím místě 

jezdectví. U dívek se v tomto případě převáţně jednalo o parkur. Jezdectví, jak z grafu 

vyplývá, je pouze dívčí záleţitostí.  
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V dotaznících se však vyskytly i některé nevšední a neobvyklé sporty. Četnost 

těchto sportů není veliká, ale ani zanedbatelná a stojí za zmínku, jedná se o bojové 

sporty typu box, thaibox, kickbox a taekwondo.  

 

V porovnání s výzkumem v bakalářské práci „Popularita sportu na základní 

škole“ (Nováková, 2009) můţeme s naprostou jistotou konstatovat a tvrdit, ţe se 

popularita sportů ve věkové kategorii 11-15 let za dva roky nijak významně nezměnila. 

Ve výzkumu z roku 2009 ţáci a ţákyně označovali jimi nejpreferovanější sport, který 

provozují. U chlapců nejoblíbenějším sportem byl fotbal a na druhém místě shodně 

florbal, nedošlo k ţádnému odklonu preferencí v porovnání s rokem 2011. U dívek za 

poslední dva roky nedošlo také ke změně v preferencích, pozici na prvním místě si 

udrţel tanec a na druhém plavání. 

  



 

 

52 

 

0 10 20 30 40 50 60

volejbal

veslování

thaibox

tenis

tanec

taekewondo

šerm

squash

softbal

skateboarding

sálová kopaná

plavání

pingpong

lezení

lední hokej

jezdectví

kickbox

inline brusle

horolezectví

hokejbal

házená

golf

frisbee

fotbal

florbal

fitness

cyklistika

box

bowling

běh

basketbal

badminton

atletika

4

2

1

6

2

2

1

4

1

3

1

6

3

7

3

4

2

55

21

13

1

13

4

3

7

1

5

46

2

1

2

2

20

1

3

15

1

1

2

2

6

2

1

4

1

12

2

1

4

1

1

Muţi Ţeny

Graf 2: Zobrazení nejvíce preferovaných sportů u respondentů ve věku 11-15 let 

Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu  

 

Z dlouhodobějšího pohledu je zajímavé porovnání oblíbenosti sportu po jednom 

desetiletí. Jak se změnily zájmy ţáků po více neţ 11 letech? Ke srovnání poslouţil 

výzkum „Zájmy ţáků v povinné školní tělesné výchově“ (Bokůvka, 1990). Výzkum 

z roku 1990 probíhal na středním odborném učilišti a gymnáziu. Výzkumníka zajímalo, 

zda existují rozdíly, příp. shody v zájmech mezi těmito školami. Na středním odborném 

učilišti byl stanoven vzorek 312 respondentů (chlapců) a na gymnáziu 242 respondentů 
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(chlapců). Výzkum probíhal na základě písemného dotazníku, kde studenti určovali 

pořadí oblíbenosti jednotlivých sportů. 

Porovnají-li se výsledky výzkumů v roce 1990 se současným v roce 2011, jeví 

se srovnání závěrů následovně. Shodně na obou typech škol – základních i středních 

zvítězil fotbal, u kterého byla mezi ţáky i studenty největší obliba. Na druhém místě se 

umístily sportovní hry a na třetím plavání. První tři místa byla tedy shodná v obou 

šetřeních.  

V dalším pořadí obliby sportu se pak měnily zájmy mezi studenty SOU  

a gymnázia. U SOU byla na čtvrtém místě atletika, pak následovaly basketbal, házená, 

volejbal, běh, gymnastika, úpoly a poslední tanec. Studenti gymnázií měli následující 

preference: basketbal, atletika, lední hokej, volejbal, házená, běh, úpoly, gymnastika  

a tanec, který se shodně umístil jako méně oblíbený.  

Pokud se porovnají zájmy v roce 1990 a 2011 u studentů a ţáků, musíme 

konstatovat, ţe fotbal u chlapců jako sportovní disciplína vítězí pokaţdé. Je to 

pravděpodobně dáno úspěšnou historií a propagací tohoto sportu u nás a silnou tradicí, 

která i v současnosti má velkou sportovní základnu. Pořadí následujících sportů se 

logicky mění s vývojem sportu v České republice a s touhou lidí poznávat a zkoušet 

nové moderní sportovní disciplíny. 

 

Sporty, které byly uváděny nejčastěji, bez ohledu na pořadí, jsou zobrazeny 

v příloze č. 3, tabulce č. 12. V porovnání s výzkumem z bakalářské práce „Popularita 

sportu na základní škole“ (Nováková, 2009) bylo zjištěno, ţe na prvních čtyřech 

místech jsou uváděny v obou případech stejné sporty (fotbal, cyklistika, plavání  

a tanec), jen pořadí bylo odlišné. 

Fotbal, cyklistika a plavání jsou tradiční sporty v České republice, a proto není 

ţádným překvapením, ţe se umístily v popularitě na předních místech. Zajímavější je 

však výsledné pořadí pro tanec. Není ţádnou výjimkou, ţe v dnešní době se věnují tanci 

i chlapci. Nejedná se však o standardní společenské nebo latinské či tradiční, příp. 

lidové tance, ale o dnešní moderní trendy ovlivněné především světovou hudební 

scénou, jako jsou například hip hop dance, break dance atd., které mají v současné době 

značnou oblibu u mladé generace. 
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Otázka č. 5: Napiš, kolikrát jsi za posledních 7 dní byl/a sportovat (kromě hodin 

TV) a otázka č. 7: Pokud sportuješ mimo hodiny tělesné výchovy, jak často?, byly 

v dotazníku zvoleny záměrně. Neboť se zde na těchto dvou obsahově stejných otázkách 

ověřovala platnost odpovědí od respondentů. Bylo zde ověřováno, odpovědí-li 

respondenti na tyto dvě otázky stejně nebo alespoň velmi podobně a zda-li existují 

nějaké rozdíly mezi odpověďmi v otázce č. 5 a č. 7. 

Z tabulek č. 4 a č. 5 vyplývá, ţe pokud ţáci uvedli, ţe nesportují, tak odpovídali 

v obou otázkách obdobně. Rozdílná čísla jsou přisuzována tomu, ţe někteří ţáci mohli 

zrovna ten týden, kdy probíhalo dotazování, být nemocní nebo se jim nekonal trénink. 

Pokud ţáci zaškrtli v otázce č. 5, ţe sportovali v týdnu 1x , odpovídá tomu i odpověď na 

otázku č. 7. V odpovědi na otázku č. 5 uvedlo 255 respondentů, ţe sportuje 2x či  

3x týdně. U otázky číslo 7 zaznamenalo 254 respondentů, ţe sportují 2x či 3x týdně. 

Z toho se dá usuzovat s velkou jistotou, ţe ţáci skutečně odpovídali zodpovědně a velmi 

věrohodně. Odpovědi na tyto otázky povaţujeme tedy za validní a platné. 

 
Tabulka 4: Odpovědi na otázku číslo 5: Kolikrát jsi za posledních 7 dní byl/a sportovat? 

 
Jak často sportovali za posledních 7 dní 

Pohlaví 0x 1x 2x 3x (a více) 

Muţi 8 16 32 113 

Ţeny 15 30 52 58 

Celkem 23 46 84 171 
Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 

 

Tabulka 5: Odpovědi na otázku číslo 7: Pokud sportuješ mimo hodiny tělesné výchovy, jak často? 

  Jak často sportují/ týdně 

Pohlaví 0x 1x 2x 3x (a více)  

Muţi 7 11 43 104 

Ţeny 8 36 59 48 

Celkem 15 47 102 152 
Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 

 

Otázka č. 6 v písemném dotazníku byla zvolena také se záměrem kontroly 

a věrohodnosti odpovědí ţáků ve věku 11 – 15 let. Výzkumník vycházel z předpokladu, 

ţe jestliţe ţáci opravdu sportují a vykonávají sportovní činnost často a pravidelně, musí 

znát alespoň nějakou sportovní značku toho konkrétního sportovního odvětví, zvláště 

pokud ţák zaškrtl v písemném dotazníku, ţe sportuje závodně. Z toho důvodu byla 

vytvořena tabulka č. 6.  
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Nutno poznamenat, ţe kaţdá jednotlivá sportovní značka uvedená 

respondentem, byla předem prověřena a zkontrolována, zda opravdu odpovídá druhu 

sportu, který respondenti zaškrtli. Můţeme tedy vycházet z toho, ţe ţák, který sportuje 

aktivně a závodně, zná výrobní značku svého sportovního odvětví.  

Pouze 9 respondentů ze 133 aktivně sportujících neuvedlo nebo nezná značku 

svého sportovního odvětví. To znamená, ţe 93,3% zná dobře své sportovní komerční 

prostředí a pouze 6,7% respondentů ho nezná nebo neodpovědělo správně.  

 

Tabulka 6: Všechny sportovní značky u aktivně sportujících 

značka četnost značka četnost značka četnost 

Adidas 61 Allstar 2 Joma 1 

Nike 57 Craft 2 Jordan 1 

Puma 26 Dance and Jump 2 King 1 

Salming 11 Easton 2 Macho 1 

Umbro 10 Fischer 2 Mammut 1 

Wilson 9 Hayashi top ten 2 Mizuno 1 

Bauer 7 Joola 2 Olpran 1 

Reebok 7 Kozdra 2 Paleastva 1 

Exel 6 Specialized 2 Prince 1 

Legea 6 Uhlsport 2 Quiksilver 1 

CCM 5 Yonex 2 Rossignol 1 

Zone 5 Ambassador 1 Royal 1 

Babolat 4 Answer 1 Sansha 1 

Molten 4 Arena 1 Six six one 1 

Saller 4 Burton 1 TaylorMade 1 

Unihoc 4 Butterfly 1 Tecnifibre 1 

Dunlop 3 DC 1 Tiger 1 

Gala 3 Franklin 1 Venom 1 

Head 3 Heller Dance 1 Vespoli 1 

Stiga 3 HKM 1 Victor 1 

Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 

 

Z marketingového hlediska je v příloze č. 4 zajímavá tabulka č. 13, která 

znázorňuje všechny sportovní značky od všech ţáků bez rozdílu, zda se jedná o aktivní 

nebo rekreační sportovce. Absolutní převahu mají mediálně známé značky (Adidas, 

Nike, Puma), ale nachází se zde i mnoţství méně frekventovaných a známých 

komerčních značek, které ţáci uvedli. Tyto značky jsou specifické pro konkrétní 

sportovní činnosti (např.: Salming – florbal, Bauer – lední hokej, eMMe,  

Arena – plavání, Dance and Jump – tanec, Wilson, Babolat, Head, Dunlop – tenis atd.)  

 

Jedním z dílčích úkolů této práce bylo také zjistit, kdo přivádí dnešní děti ke 

sportování. Je to nejbliţší sociální prostředí – rodina, nebo je dnešní generace natolik 
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kamarádi reklamní kampaň rodina sám škola nezadáno

samostatná, dobře orientovaná a informovaná, ţe i ke sportu se dovedla sama? 

Následující graf č. 3 nám znázorňuje stav v roce 2011.  

 

Graf 3: Kdo má vliv na výběr sportu u žáků v roce 2011, rozdělení dle četnosti a jednotlivých škol 

Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 

 

Z grafu č. 3 vyplývá, ţe na prvním místě je to rodina, která v současné době 

přivádí mládeţ ke sportování, bez rozdílu na jakou základní školu dochází. Celkově 

z 324 dotázaných 39,2% uvedlo, ţe je to rodina a rodinní příslušníci, kteří jim pomohli 

při výběru sportovního odvětví či jim ukázali cestu ke sportování všeobecně. 

 Na druhém místě shodně jsou to sami ţáci, kteří si sport vybrali (31,1%). Poté 

jsou to kamarádi (20,7%), kteří ve všech základních školách dopadli na stejném místě, 

dále pak škola (2,2%) a reklamní kampaň (2,2%). 

Vzhledem k výslednému nízkému procentu v kategorii škola a reklamní kampaň, 

lze usuzovat, ţe ţáci si v tomto věku dostatečně neuvědomují strategii reklam  

a reklamních agentur. Tím, ţe uvádějí sám/sama si neuvědomují působení psychologie 

reklamy a nabízených letáků nejen ve školním prostředí, které podvědomě ovlivňují 

jejich volbu. Také škola má jistě větší vliv neţ ţáci uvádějí, neboť škola 

zprostředkovává sportovní mítinky, aktivity a soutěţe s místními sportovními kluby  

a spolky. Z tohoto důvodu je moţné usuzovat, ţe výsledek pro kategorii sám/sama je 

vyšší neţ uváděná skutečnost.  
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U skupiny aktivních sportovců bylo zjišťováno, kdo tuto mladou generaci 

závodníků přivedl ke sportovní činnosti. Data jsou získaná od 133 aktivních sportovců, 

kteří vyplnili písemný dotazník. Výsledky naznačuje následný graf č. 4. 

 

Graf 4: Vliv na aktivní sportovce ve věku 11-15let 

 

Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 

 

Pokud porovnáváme tento výzkum s výzkumem z bakalářské práce „Popularita 

sportu na základní škole“ (Nováková, 2009), získáváme velmi podobná data. V roce 

2009 na písemný dotazník odpovídalo 145 respondentů ve věku 11-15let a 42,8% téţ 

označilo rodinu jako prvotní impuls pro aktivní sportování. Na druhém místě, stejně 

jako ve výzkumu tento rok, označilo 32,4% ţáků samo sebe jako popud ke sportování. 

Na třetím místě iniciovali k volbě kamarádi s 22% a shodně na čtvrtém místě  

s 1,4% škola a reklamní kampaň. 

 

Zda ţáci povaţují sportování za důleţitou součást lidského ţivota, nám 

znázorňuje následující tabulka č. 7. Respondenti mohli vybírat z více moţností a mohli 

zaškrtnout více odpovědí. Tabulka představuje, kolik respondentů si myslí, ţe sport je 

součástí zdravého ţivotního stylu, pro kolik procent ţáků je sport zábavou, jaké 

procento ţáků se domnívá, ţe sport je nuda atd.  
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Tabulka 7: Rozdělení respondentů dle chápání sportu jako přirozené součásti života člověka 

Škola 

Ano, je to součást 

zdravého ţivotního 

stylu 

Ano, je to 

zábava 

Ano, můţu 

měřit síly s 

kamarády 

Ano, pro mne 

je to koníček 

Ne, je to nuda. 

Ne, nejsem 

soutěţivý typ. 

ZŠ Dr. Edvarda 

Beneše 
83% 62% 25% 39% 1% 

Litvínovská 86% 65% 23% 32% 2% 

Tupolevova 92% 66% 26% 42% 7% 

Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 

 

Data byla rozdělena dle jednotlivých sledovaných škol, aby bylo zjištěno, zda 

existují nějaké rozdíly mezi chápáním sportu v ţivotě člověka a místem docházky na 

základní školu. Z tabulky vyplývá, ţe není výrazných rozdílů mezi základními školami. 

Z dat uvedených v  tabulce je patrné, ţe údaje získané z písemného dotazníku jsou 

srovnatelné bez ohledu na jméno základní školy. Na ZŠ Tupolevova pak pro  

7% dotázaných představuje sport nudnou činnost nebo se nepovaţují za soutěţivý typ,  

a tudíţ sport pro ně není v jejich ţivotě podstatný. Toto procento je však v celkovém 

rozsahu zanedbatelné. 

 

V písemném dotazníku byla moţnost zaškrtnout i následující odpověď: Ne, je to 

nezdravé. Tato moţnost se však ani jednou nevyskytla v odpovědích ţáků. Z toho lze 

usuzovat, ţe většina ţáků ve věku 11-15 let chápe podstatu sportu a aktivního tělesného 

pohybu a velmi dobře si uvědomuje, jaký přínos má pro lidské zdraví a předcházení 

civilizačním chorobám. V tomto směru je moţno konstatovat, ţe cílená osvěta 

v posledních 20 letech a školní vzdělávací programy podporující zdraví a zdravý ţivotní 

styl ve vyučovacích předmětech rodinná a občanská výchova, výchova ke zdraví  

a v neposlední řadě i tělesná výchova nastartovaly pozitivní směřování ke zlepšování 

situace v péči o zdraví a zodpovědnosti za vlastní zdraví.  
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5.3.3 Sledování sportů v médiích 

 

V další části dotazníku bylo zkoumáno, jak často starší školní mládeţ sleduje 

sportovní dění. Zda-li v dnešní době respondenti ve věku 11-15 let čtou sportovní 

noviny či jiná periodika za účelem zjištění sportovních výsledků a novinek nebo raději 

poslouchají sportovní přenosy prostřednictvím rádiových stanic či vyhledávají 

informace a sportovní výsledky na internetových stránkách. 

Součástí výzkumu bylo i objasnění, jak v dnešní době ţáci a ţákyně vnímají 

sport, zda ho povaţují za důleţitý pro člověka, nebo zda naopak ho povaţují za 

nezáţivný a málo poutavý pro trávení volného času.  

 

Výsledky sledovanosti sportu znázorňuje tabulka č. 8, kde z dostupných 

informací o četnosti sledování sportu a typu média byl získán přehled o tom, odkud 

v současné době ţáci a ţákyně čerpají informace o sportu. Data byla získána 

z písemného dotazníku, kde respondenti mohli zaškrtnout i více moţností.  

 

Tabulka 8: Sledování médií dle četnosti a typu 

Jak často sledují sport Tv Internet Rádio Tisk 

Kaţdý den 57 47 10 20 

Občas 177 94 20 29 

Pravidelně 56 45 9 30 

Celkem 290 186 39 79 

Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 

 

Z tabulky č. 8 vyplývá, ţe naprosto nejsledovanějším typem média je televize, 

290 dotázaných z 324 potvrdilo, ţe televize je nejpouţívanější prostředek ke sledování 

sportovního dění. Naopak rádio poslouchá pouze 39 respondentů. Z dotazníku také 

vyplývá, ţe 22 ţáků vůbec nesleduje sportovní dění prostřednictvím médií. 

 

Pokud respondent odpověděl, ţe sport sleduje, v další otázce specifikoval, které 

sporty sleduje nejčastěji. Výsledy byly následně konfrontovány s výzkumem  

z bakalářské práce „Popularita sportu na základní škole“ (Nováková, 2009) a také  

s výzkumem mezi středoškolskými a vysokoškolskými studenty z diplomové práce 

„Porovnání popularity sportu v ČR mezi studenty středních a vysokých škol“ (Šrámek, 

2008). 
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Následující graf č. 5 porovnává všechny tři výzkumy zároveň. Je nutno 

poznamenat, ţe kaţdý výzkum měl jiné mnoţství respondentů. Graf však znázorňuje 

vţdy procentuální podíl z celku, který konkrétní výzkum měl k dispozici. V tomto 

případě je moţné data porovnávat. 

Jedním z cílů diplomové práce bylo zjistit, jestli existují rozdíly v sledování 

sportu mezi ţáky ZŠ a mezi středoškoláky a vysokoškoláky. Výzkum z roku 2008 

pracoval s daty od 150 středoškoláků a 150 vysokoškoláků. Pro porovnání s ţáky 

základních škol byla tato data sečtena. Na základě toho můţeme porovnávat 

respondenty 11-15 let (324, resp. 304 respondentů) a 15+ (300 respondentů). Výzkum 

z roku 2009 pracoval s věkovou kategorií 11-15let, v tomto výzkumu bylo vyuţito 

odpovědí od 143 respondentů. 

Z grafu vyplývá, ţe ţádné velké podstatné rozdíly mezi dospívajícími a mládeţí 

se u nejsledovanějších sportů – fotbalu a hokeje neprojevují, neboť výsledky jsou 

prakticky shodné. Oba dva sporty sleduje okolo 30% všech zúčastněných respondentů. 

U fotbalu jsou to především chlapci - muţi. Lední hokej sleduje i velké mnoţství dívek, 

jak je patrné z výzkumu z roku 2009. Tyto sporty pro sou dlouholetou tradici a velmi 

dobré výsledky českých sportovců, především v hokeji, mají čtyřnásobnou sledovanost 

neţ další nejsledovanější sporty v pořadí.   

 

Graf znázorňuje i mírnou tendenci nárůstu poměrně nového sportu – florbalu. 

Popularita florbalu u nás je rok od roku vyšší. Florbalu je věnováno více prostoru 

v televizi, neboť Česká republika pořádá jeden z největších florbalových turnajů na 

světě – Czech Open.  

Zajimavý je také velký zájem ţáků ZŠ o tanec. Tento sport nebyl středoškoláky 

ani vysokoškoláky sledován podle výzkumu z diplomové práce „Porovnání popularity 

sportu v ČR mezi studenty středních a vysokých škol“ (Šrámek, 2008). Jeden  

z pravděpodobných faktorů, který ovlivnil nárůst zájmu u starších ţáků, je připisován 

taneční soutěţi StarDance, která měla  všeobecně velmi vysokou sledovanost.  

Naopak pokud porovnáme data z roku 2008, 2009 a 2011 u atletiky nebo 

volejbalu, je zde moţné sledovat stále klesající tendenci v sledovanosti. Je zde i patrné, 

ţe některá sportovní odvětví jsou zastoupena pouze v jednom roce výzkumu. Například 

veslování bylo uvedeno pouze v roce 2011. Je zřejmé, ţe některé moderní sporty, resp. 

znovuobjevené jako například golf, se z ţádných předešlých výzkumů neobjevily. 
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Graf 5: Výsledky porovnání výzkumů z roku 2008, 2009 a 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 
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73
166

88
7

34

2

Jsou zajímavé Mohly by být častěji Je to dobré, tak jak to je
Mohlo by jich být méně Jsou nudné Jsem osvobozen/a od tv

5.3.4 Vztah žáků k tělesné výchově 

 

V následujícím souboru otázek se dotazování zaměřilo na to, jak ţáci vnímají 

tělesnou výchovu vyučovanou na základních školách. Je v dnešní době tělesná výchova 

oblíbeným předmětem? Jsou ţáci druhého stupně spokojeni s výukou? Změnili by něco 

na hodinách, nebo jim vyhovují stávající školní osnovy? Odpovědi na tyto otázky 

přinesl písemný dotazník. 

 

Jak ţáci vnímají tělesnou výchovu, znázorňuje následující graf č. 6. 

 

Graf 6: Jak žáci vnímají tělesnou výchovu 

Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 

 

Ţáci v otázce č. 13 písemného dotazníku mohli zaškrtnout více odpovědí. 

Někteří označili jednu, jiní vyuţili více moţností z nabídky. Z grafu je patrné, ţe  

166 ţáků z 324 by poţadovalo více hodin tělesné výchovy, neţ je tomu doposud. To 

znamená, ţe více neţ jedna polovina dotázaných by ráda cvičila častěji. Naopak  

88 respondentů uvedlo, ţe jsou spokojeni s tím, kolik hodin týdně mají, ţe tělesná 

výchova je dobrá a nic by neměnili. Hodiny tělesné výchovy jsou pro 73 ţáků zajímavé. 

V souhrnu tato skutečnost vykazuje pozitivní vztah ţáků k tělesné výchově a dokazuje 

to, ţe mladá generace má stále chuť sportovat a hodiny tělocviku jsou pro ně výborným 

zpestřením výuky.  

Na druhou stranu si 34 ţáků myslí, ţe hodiny tělocviku jsou nudné a pro ně nijak 

zajímavé a 7 respondentů uvedlo, ţe by hodin mohlo být i méně. Tato čísla v součtu 

v porovnání s kladnými odpověďmi v menšině, nicméně nejsou zanedbatelná a skýtají 
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určitý prostor pro zlepšení a zatraktivnění hodin. Pouze 2 respondenti uvedli, ţe se 

výuky zúčastnit nemohou z váţných zdravotních důvodů. 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (2000) uvádí, ţe v počtu povinně 

vyučovaných hodin tělesné výchovy ve školách se Česká republika pohybuje 

v minimální úrovni zemí Evropské unie. Pro zdárný biologický vývoj dítěte mladšího  

i staršího školního věku jsou přitom 2-3 hodiny povinné tělesné výchovy stále 

nedostačující.  

Porovnáme-li současný výzkum s výzkumem z bakalářské práce „Popularita 

sportu na základní škole“ (Nováková, 2009) je zřejmé, ţe názory respondentů se za dva 

roky nijak nezměnily. Výsledky z roku 2009 jsou porovnatelné s výsledky roku 2011. 

 

Dále do souboru otázek - vztah ţáků k tělesné výchově - patří i to, jak by ţáci 

zlepšili výuku, co by přidali do hodin tělesné výchovy. Tato otázka byla v dotazníku 

zvolena jako otevřená otázka, nebyly předepsané odpovědi a odpovídající ţáci se zde 

mohli volně vyjadřovat. Na vytváření uceleného grafu je tento typ otázek velmi 

náročný. Je třeba jednotlivé odpovědi kódovat, aby se s informacemi dalo kvalitně 

pracovat.  

Z grafu č. 7 je patrné, ţe 64 z dotazovaných by si rádo zahrálo více her. Ţáci tyto 

hry v osobních rozhovorech definovali jako závody s míčem a driblováním, štafetové 

hry, různé podbíhačky, honičky apod. Ţáci niţších ročníků druhého stupně by volili 

více her na babu, na mrazíka atd. 

Zajímavé je i to, ţe respondenti se často zmiňovali o tom, ţe by rádi více 

vyuţívali venkovních hřišť a oválů. Tato informace by také mohla poslouţit pro vedení 

škol a zejména pro učitele tělesné výchovy, mají-li k dispozici venkovní sportoviště, 

aby jich více vyuţívali. 

Graf také znázorňuje i méně obvyklé sportovní činnosti. Někteří ţáci by v rámci 

výuky přivítali návštěvu fitness center s posilováním, jiní by si rádi zahráli pingpong, 

který se ve školních osnovách tělesné výchovy nenachází, nebo návštěvu golfových 

hřišť. Četnost těchto odpovědí byla však minimální, ale zajímavé nápady se zde 

objevily. 
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Graf 7: Co by žáci přidali do programu tělesné výchovy a co by zlepšili 

 

Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 

 

V příloze č. 5 se nacházi graf č. 12, který znázorňuje navrhované změny ţáky, 

kteří odpovídali na otevřenou otázku č. 15. Graf je rozčleněn dle jednotlivých 

základních škol z toho důvodu, ţe jsou zde rozdíly mezi tím, co by si přáli ţáci a ţákyně 

na ZŠ Tupolevova, Dr.E.Beneše a Litvínovská.   

Například je zde velmi dobře patrné, ţe rozcvička není oblíbenou činností v ZŠ 

Dr.E.Beneše, neboť jsou velké rozdíly v porovnáním s ostatními školami. Naopak v ZŠ 

Litvínovská by jistá část ţáků vyměnila učitele tělesné výchovy za jiného. To si myslí 

ze 106 respondentů 16 ţáků, coţ uţ není nezanedbatelný počet, a stálo by za úvahu, zda 

neprovést změny v přístupu učitele k ţákům, příp. personální změny. Je ovšem moţné 

se i domnívat, ţe dotyčný vyučující má nároky na ţactvo, vyţaduje disciplínu apod.,  

a pak není všemi akceptován. 

Obecně získaná data od ţáků jsou velmi specifická a odpovědi značně 

různorodé, proto jejich klasifikace a zobecňování do grafu bylo velmi obtíţné. Údaje 

jsou proto spíše informativní.  

Je nutno zdůraznit, ţe více jak polovina dotázaných k této otázce nic neuvedla 

nebo uvedla, ţe by na hodinách tělesné výchovy nic neměnila, ţe je s výukou spokojena 

a nemá ţádné návrhy na změny. Tato skutečnost můţe svědčit o kladném vztahu 

k tělesné výchově jako k předmětu, na který ţáci rádi docházejí nebo také  

o nechuti hlouběji přemýšlet nebo neschopnosti ţáků vyjádřit svoje názory písemnou 

formou.   
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5.3.5 Sledování současných trendů ve sportu 

 

Následující část diplomové práce pojednává o přehledu ţáků a ţákyň v oblasti 

nových, moderních a rozvíjejících se trendů ve sportu. Nejprve byl ţákům představen 

krátký vědomostní test, kde bylo cílem spojit sportovní hvězdu (českou i zahraniční) 

s disciplínou, ve které dosáhla významných úspěchů a která ho nejvíce proslavila. Jistě 

bude zajímavé zjištění, kolik z celkového počtu respondentů vyplnilo vědomostní test 

naprosto bez chyby 

Autor diplomové práce vycházel i z vlastní zkušenosti z bakalářské práce 

„Popularita sportu na základní škole“ (Nováková, 2009), kde početná skupina starších 

ţáků velmi často zmiňovala, ţe provozuje nebo sleduje adrenalinové a extrémní sporty. 

Z toho důvodu bylo i v tomto písemném dotazníku přidána otázka, co si vlastně pod 

pojmem adrenalinový sport představují a jak ho dokáţou vysvětlit.  

Velmi často i ve výzkumu z bakalářské práce „Popularita sportu na základní 

škole“ (Nováková, 2009) ţáci v otázce: Sleduješ-li sport, který z nich nejčastěji?, 

zmiňovali ty sporty, které patří do souboru sportovních činností X-Games. Předmětem 

zájmu bylo zjistit, jestli současnou mládeţ tyto hry tak lákají a zajímají a od jakého 

věku jsou tyto populární mezinárodní hry pro mládeţ atraktivní, od jakého věku je 

sledují. Je nutno konstatovat, ţe X-Games je mezinárodní sportovní akce zahrnující 

především nové extrémní sporty. První X-Games se konaly uţ roku 1995  a zájem 

diváků je jak u televizních obrazovek, tak zvláště na stadionech výrazný. Extrémními 

sporty jsou myšleny freestyle bikros, freestyle motokros, supermoto, skateboarding, 

surfing, sprintrallye, skikros, disciplíny akrobatického lyţování, snowboarding, závody 

sněţných skútrů apod. 

 

Jak se ţáci a ţákyně na základní škole vyrovnali s vědomostním testem, nám 

znázorňuje následující tabulka č. 9. Malý test z oblasti sportovních disciplín a jejich 

nejúspěšnějších reprezentantů je součástí písemného dotazníku, který je uveden jako 

příloha č. 6. Test byl povaţován za dobře vyplněný tehdy, pokud respondent odpověděl 

na všechny otázky bez chyby.   
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Tabulka 9: Výsledky vědomostního testu 

Ročník Pohlaví TEST Počet 

6. 

muži 
dobře 33 

špatně 34 

ženy 
dobře 11 

špatně 38 

7. 

muži 
dobře 31 

špatně 23 

ženy 
dobře 14 

špatně 38 

8. 

muži 
dobře 26 

špatně 6 

ženy 
dobře 16 

špatně 17 

9. 

muži 
dobře 16 

špatně 0 

ženy 
dobře 19 

špatně 2 
Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 

 
Tabulka 10: Celkové výsledky testu 

Výsledky celkem 

Dobře 166 51% 

Špatně 158 49% 
Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 

 

Pokud bychom se zaměřili pouze na tabulku č. 10, kde jsou znázorněny celkové 

výsledky od všech respondentů, bez ohledu na ročník a pohlaví, získáme informaci, ţe 

51% dotázaných odpovědělo na test naprosto bez chyby. Je důleţité ale zdůraznit, ţe 

existují velké rozdíly mezi vědomostmi u ţáků z niţších a vyšších ročníků. Z  tabulky  

č. 9 je patrné, ţe pro ţáky 6. a 7. ročníků byl test příliš náročný.  

Lépe je tato skutečnost patrná z grafu č. 8, který zobrazuje závislost ţáků 

rozdělených podle ročníků a procentuálně vyjádřenými špatnými odpověďmi. 
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Graf 8: Závislost mezi věkem a nesprávnými odpověďmi ve znalostním testu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 

 

Test zahrnoval české i zahraniční sportovce, kteří se proslavili v posledních 

letech v nějaké sportovní disciplíně u nás doma i v zahraničí, případně na olympiádách 

a kteří jsou i mediálně známí. Většina z nich by se dala zařadit mezi světové sportovní 

hvězdy. Z grafu je patrný znalostní skok mezi ţáky 7. a 8. ročníků, kdy se značně 

zvyšuje „přehled o sportu“. Významnou roli je třeba připsat věku ţáků viz kapitola  

2.5 Puberta (pubescence). V tomto období procházejí ţáci a ţákyně prepubertálním, 

resp. pubertálním obdobím, kdy dochází mimo jiné ke změně jejich psychického 

vývoje. Odklon od dosavadních autorit (rodičů), hledání nových vzorů a idolů, výrazná 

tendence k osamostatňování jsou výrazné. Je zde výrazná tendence osamostatnění se. 

Stále větší úlohu v tomto období nabývá volný čas a tudíţ také zájem o sport, hry, 

četbu, umění, atd.  

 

Na základě osobních poznatků získaných z bakalářské práce „Popularita sportu 

na základní škole“ (Nováková, 2009) byl do písemného dotazníku přidán soubor otázek 

týkající se současných trendů ve sportu. Ve výzkumu v roce 2009 se ţáci často 

zmiňovali o extrémních sportech a jmenovali extrémní adrenalinové sporty na základě 

velké obliby při sledování v médiích, převáţně v televizi. Z toho důvodu byla ţákům 

poloţena otázka č. 17, kde bylo zjišťováno, zda ţáci dokáţí vyjádřit vlastními slovy  

a popsat co nejvýstiţněji, co to adrenalinový sport je, zda si uvědomují, o jaký druh 

sportu se jedná a co jednotlivci přnáší.  

Adrenalinové sporty jsou tématem, které v posledních letech plní stránky všech 

časopisů „moderního dynamického ţivotního stylu“. Jsou velmi oblíbené pro atraktivitu, 
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i kdyţ přinášejí pouze několikavteřinový prchavý pocit štěstí a současně vědomí toho, 

ţe se podstupuje riziko s ohroţením zdraví nebo dokonce ţivota. Hlavním motivačním 

činitelem je s největší pravděpodobností překonání sama sebe, odbourání vnitřních 

bloků a pudu sebezáchovy.  

Klíčová slova pro správnou odpověď byla vymezena následovně: nebezpečné, 

extrémní, vzrušující, hormon adrenalin, člověk se při nich bojí, dobrý pocit a uspokojení 

po absolvování adrenalinového sportu, zábava, risk, hazard, jde o ţivot.   

 

Graf 9: Rozdělení respondentů podle správných odpovědí na otázku, co je to adrenalinový sport 

 

Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 

 

Graf č. 9 vypovídá o schopnosti ţáků popsat, resp. o schopnosti výstiţně vyjádřit 

porozumění výrazu adrenalinový sport. Jednotlivé sloupce znázorňují správné odpovědi 

v procentech a je zde zřejmé, ţe s přibývajícím věkem jsou ţáci schopnější a přesnější 

ve vyjádření významu tohoto termínu. Tento výsledek dokládá, ţe s přibývajícím věkem 

o adrenalinové sporty mají větší zájem starší ţáci a současně vědí, co to adrenalinový 

sport je.   

 
 

Poslední otázkou v písemném dotazníku byla otázka týkající se konkrétní 

sportovní akce: X-Games. Otázka byla poloţena záměrně jako kontrolní. Předpokládala, 

ţe ţáci, kteří dokáţí odpovědět, co je to adrenalinový sport a tudíţ o něm mají určitý 

přehled, také dokáţí vyjmenovat některý ze sportů X-Games, kam právě spadá většina 

populárních adrenalinových sportů. Název soutěţe pochází z anglického názvu Extreme 

Games, soutěţ obsahuje nové progresivní sporty a zahrnuje především extrémní  

a adrenalinové sporty jako jsou: freestyle bikros, freestyle motokros, supermoto, 
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http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bikros&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Motokros
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Supermoto&action=edit&redlink=1
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skateboarding, surfing a sprintrallye. Zimní X-Games obsahují skikros a další disciplíny 

akrobatického lyţování, snowboarding a závody sněţných skútrů.  

 

Graf 10: Rozdělení respondentů dle správných odpovědí na otázku, co je to X-Games 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 

 

Výsledky jsou zobrazeny v grafu č. 10., kde jednotlivé sloupce znázorňují 

správné odpovědi v procentech. Výsledky podle očekávání korelují s odpověďmi na 

otázku č. 17 a potvrzují, ţe se stoupajícím věkem roste povědomí o adrenalinových 

sportech a jejich popularita.  

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Skateboard
http://cs.wikipedia.org/wiki/Surfing
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rallye
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skikros
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akrobatick%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboard
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C4%9B%C5%BEn%C3%BD_sk%C3%BAtr
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5.3.6 Diskuze 

 

Pro lepší přehlednost proběhla diskuze a porovnání výsledků z diplomové práce 

s výsledky ostatních výzkumů v rámci kapitoly 5 Vlastní výzkum.  

V této části jsou uvedeny pouze výsledky, které potvrzují nebo vyvracejí 

hypotézy, stanovené v přípravné fázi vlastního výzkumu v podkapitole 5.1.1 Hypotézy. 

 

H1: Ţáků a ţákyň, kteří vůbec nesportují, je rok od roku více. 

Z výzkumu z roku 2009 a 2011 vyšlo, ţe ţáků, kteří z nějakého důvodu 

nesportují, jsou shodně 3%. Není tedy pravda, ţe ţáci, kteří nesportují, rok od roku 

přibývá. Hypotéza H1 byla vyvrácena. 

 

H2: Ţáci sportují více neţ ţákyně. 

Z výsledků práce vyplývá, ţe chlapci sportují více zavodně a aktivně. Naproti 

tomu dívky preferují sport jako rekreační činnost. Celkově tedy ţáci sportují více neţ 

ţákyně a hypotéza H2 byla potvrzena.  

 

H3: Nejprovozovanějším sportem je plavání. 

Z výsledku z roku 2011 vylývá, ţe nejprovozovanějším sportem je fotbal a ne 

plavání. Hypotéza H3 byla vyvrácena. Plavání spolu s fotbalem a cyklistikou patří mezi 

tři nejprovozovanější sporty. 

 

H4: Klesá zájem o klasické sporty a zvyšuje se zájem o nové, progresivní extrémní 

sporty. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, ţe klasické sporty stále ve velké míře 

převládají nad extrémními sporty. Hypotéza H4 nebyla potvrzena. 

 

H5: Rodina má největší vliv na výběr sportu u ţáků a ţákyň. 

Výzkum zcela jednoznačně prokázal, ţe rodina má největší vliv na výběr sportu 

a nejvíce motivuje děti ke sportování. Výsledky na všech třech ZŠ, kde byl výzkum 

prováděn,  hypotézu H5 potvrzují.  
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6 Závěr 
 

 

Z dotazníkového šetření, z následného posouzení, zpracování a rozboru 

získaných dat diplomová práce interpretuje tyto konkrétní závěry.  

Ţáci plnící povinnou školní docházku na druhém stupni základních škol si velmi 

dobře uvědomují význam sportu a pohybových činností v jejich ţivotě, jsou 

informovaní a chápou, jak sport a pohyb ovlivňují kvalitu ţivota. 

Více jak 80% ţáků na všech třech zkoumaných školách v Praze 9 povaţuje sport 

jako součást zdravého ţivotního stylu a pro více jak 60% je sport a pohyb smysluplným 

naplněním volného času a zábavou. 

Za velmi pozitivní lze povaţovat tu skutečnost, ţe 75% všech dotázaných 

sportuje aktivně nebo rekreačně mimo hodiny tělesné výchovy. Ţáků, kteří z nějakého 

důvodu vůbec nesportují, jsou pouhá 3%, kdy toto procento respondentů odpovídá  

10 ţákům z 324  dotazovaných. 

U dospívajících chlapců a dívek je to právě rodina jako nejbliţší sociální 

prostředí a vzor pro budoucí model chování v dospělosti, která mladou generaci přivádí 

ke sportování. Na druhém místě jsou to ţáci sami, kteří si sport vybrali z vlastní 

iniciativy. Vzhledem k nízkému procentu v kategorii „škola“ a „reklamní kampaň“ je 

moţné se domnívat, ţe starší ţáci si zatím v tomto věku dostatečně neuvědomují 

strategii reklam a reklamních agentur, neboť nabízené letáky a prospekty nejen 

v prostředí školy podvědomě ovlivňují jejich volbu. Z tohoto důvodu je s největší 

pravděpodobností moţné předpokládat, ţe výsledek pro kategorii „sám/sama“ je vyšší,  

neţ  byla jimi uváděná skutečnost. 

Chlapci se nejvíce věnují fotbalu, druhou pozici získal florbal, oba tyto 

kolektivní sporty svým charakterem nejvíce oslovují hochy staršího školního věku.  

Děvčata dávají největší přednost tanci ve všech jeho druzích, ať uţ se jedná  

o moderní druhy tance typu hip hop dance, aerobik, nebo klasické tance. Pro dívky 

druhým nejprovozovanějším sportem je plavání. Tento výsledek je velmi příznivý, 

neboť plavání má nesporně optimální účinky na správný psychomotorický vývoj 

mladého organismu. 

Zároveň mezi nejčastěji uváděné sporty, bez ohledu na pohlaví, patří cyklistika. 

Výzkum probíhal na vzorku praţských dětí z okrajových části se sídlištní zástavbou. 

Tento výsledek stojí za povšimnutí, protoţe obecně podmínky pro cyklistiku v Praze 
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nejsou nejpříznivější ve srovnání s jinými městy v ČR, natoţ v zahraničí. Tady je ovšem 

třeba připomenout, ţe právě městské části Prahy 9 postupně realizují budování 

cyklostezek a zdá se, ţe tím je ovlivněno i umístění cyklistiky na druhém místě. 

Dotazník potvrdil, ţe naprosto nejsledovanějším sportem jak u chlapců, tak  

i dívek je tradiční fotbal, na druhém místě pak lední hokej. Oba sporty patří k všeobecně 

oblíbeným v celé naší společnosti.  

K získávání sportovních informací ţáci nejčastěji pouţívají televizi. Nicméně 

v dnešní době si ţáci čím dál intenzivněji vyhledávají sportovní informace pomocí 

internetových stránek. Naproti tomu rozhlasové stanice se netěší velké popularitě u ţáků 

ve věku 11-15 let. Ţáci sice uvedli, ţe věnují velkou pozornost sledování sportu 

v médiích, ale výsledky se velmi lišily v závislosti na ročníku, do kterého ţáci 

docházejí.  

Vědomostní test zjišťující přehled ţáků o nejúspěšnějších sportovcích a jejich 

disciplínách přinesl rozdíly mezi jednotlivými ročníky, v šestých ročnících špatně 

vyplnilo 62% ţáků, v devátých ročnících to bylo pouze 5,4% dotázaných. Celkově 51% 

dotázaných, bez ohledu na věk, znalo správné odpovědi.  

Jedna z částí výzkumu se zabývala mírou kvality vyučovaných hodin tělesné 

výchovy na konkrétních základních školách z pohledu ţáka. Celkově převládají 

pozitivní ohlasy na obsahovou náplň a stavbu hodin. Dokonce 166 ţáků by přivítalo 

vyšší počet hodin týdně, neţ je současný stav dvou hodin, výjimečně tří hodin tělesné 

výchovy na školách. Tento fakt je pozitivní a poukazuje na to, ţe mladá generace má 

zájem sportovat. Z dotazovaných ţáků se jich 64 vyjádřilo k obsahu hodin velmi 

konkrétně, přáli by si hrát více her. Tyto hry byly definovány ţáky v ústním rozhovoru 

jako soutěţivé hry, závodění s míčem a driblování, štafetové hry, různé podbíhačky, 

honičky apod. 

Zájem ţáků o adrenalinové sporty stoupá s věkem. V šestých ročnících správně 

vysvětlilo pojem „adrenalinový sport“  pouze  6% dotázaných. V devátých ročnících to 

jiţ dokázalo popsat a vysvětlit 51% ţáků. Vyjmenovat alespoň tři adrenalinové sporty 

 v šestých ročnících dokázalo pouze 5%. V devátých ročnících to bylo jiţ  

54% respondentů. 

Na základě porovnání s výzkumem z roku 2009 nedošlo k zásadním odklonům 

od zjištěných dat a výsledků, ale naopak současný výzkum dospěl k jejich potvrzení  

a prohloubení.  Na základě této skutečnosti a na základě provedení ústních rozhovorů 

lze konstatovat, ţe ţáci odpovídali pravdivě. Srovnání s výzkumem z roku 1990 
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přineslo zajímavé údaje. Provozování sportu se v průběhu dvaceti let změnilo, nicméně 

na prvním místě zůstal tradičně fotbal. Ostatní pořadí sportů se změnilo razantně. 

Objevilo se značné mnoţství nových progresivních sportů jako např. florbal, fitness, 

squash apod., které získávají popularitu. 
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Příloha č. 1- příloha ke kapitole 5.3.2., str. 49- Vztah žáků a žákyň ke sportu 

 

 Graf 11: Rozdělení dle škol a aktivity žáků 

 

Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 

 

 

Příloha č. 2- příloha ke kapitole 5.3.2., str. 50- Vztah žáků a žákyň ke sportu 

 
Tabulka 11: Porovnání výzkumu z roku 2009 a 2011  

Jak často sportují 

Pohlaví 

Muţi v % 

roku 2011 
Muţi v % 

roku 2009 
Ţeny v % v 

roce 2011 

Ţeny v 

% v roce 

2009 
Aktivně 

(závodně) 
55% 50,7% 26,5% 40,5% 

Rekreačně 26% 31% 42,5% 50,7% 

Jen velmi zřídka 17% 14,1% 27% 6,3% 

Nesportují 2% 4,2% 4% 2,5% 
Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 
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Příloha č. 3- příloha ke kapitole 5.3.2., str. 53- Vztah žáků a žákyň ke sportu 

 

Tabulka 12: Nejprovozovanější sporty bez ohledu na pořadí 

Sport Muţi Ţeny Počet 

aerobik   5 5 

atletika 8 2 10 

badminton 4 1 5 

basebal   1 1 

basketbal 21 7 28 

běh 3 2 5 

bowling 1 10 11 

box 1   1 

cyklistika 36 42 78 

fitness   1 1 

florbal 34 13 47 

fotbal 79 19 98 

frisbee 4 4 8 

golf 2 2 4 

gymnastika 1   1 

házená 9 20 29 

hokejbal 3 2 5 

horolezectví   2 2 

inline brusle   10 10 

jezdectví 1 15 16 

karate 1 1 2 

kickbox   1 1 

lakros 1 1 2 

lední hokej 15 1 16 

lezení 1 3 4 

lyţování 10 24 34 

musado 2   2 

pingpong 3 1  4 

plavání 25 50 75 

sálová kopaná 2   2 

šerm 3 1 4 

skateboarding 6   6 

snowboarding 4 5 9 

softbal 2 2 4 

squash 6 5 11 

taekewon-do 2 2 4 

tanec 18 54 72 

tenis 18 14 32 

thai box 1 1 2 

veslování 2   2 

volejbal 8 11 19 

Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 
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Příloha č. 4- příloha ke kapitole 5.3.2., str. 55- Vztah žáků a žákyň ke sportu 

 

Tabulka 13: Všechny sportovní značky u všech respondentů 

značka četnost značka četnost značka četnost 

Adidas 123 Arena 2 Fila 1 

Nike 123 Atomic 2 Fishbone 1 

Puma 60 Craft 2 Franklin 1 

Reebok 15 Easton 2 Gary Fischer 1 

Salming 14 Fischer 2 Giant 1 

Wilson 14 Gravity 2 Heller Dance 1 

Umbro 13 Hayashi top ten 2 Intersport 1 

Bauer 10 HKM 2 Joma 1 

Exel 7 Husky 2 Kellys 1 

CCM 6 Joola 2 Kettler 1 

Legea 6 Kozdra 2 King 1 

Mammut 6 Tecnifibre 2 Macho 1 

Zone 6 Uhlsport 2 Merida 1 

Alpine pro 5 Victor 2 Mizuno 1 

Babolat 5 Zoo York 2 Paleastva 1 

Dance and Jump 5 Adio 1 Pfiff 1 

Head 5 Ambassador 1 Prince 1 

Molten 5 Animal 1 Private Cult 1 

Saller 5 Animo 1 Quiksilver 1 

Unihoc 5 Answer 1 Red fox 1 

Dunlop 4 Author 1 RockPoint 1 

Jordan 4 Billabong 1 Royal 1 

Olpran 4 Blind 1 Salomon 1 

Scott 4 Burton 1 Sansha 1 

Specialized 4 Butterfly 1 Santa Cruz 1 

Blizzard 3 Colmubia 1 Shimano 1 

Gala 3 DC 1 Six six one 1 

Rossinol 3 Diadora 1 TaylorMade 1 

Stiga 3 Elan 1 Tiger 1 

Yonex 3 eMMe 1 USG 1 

Allstar 2 Eskadron 1 Uvex 1 
Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 
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Příloha č. 5- příloha ke kapitole 5.3.4., str. 64- Vztah žáků k tělesné výchově 

 

Graf 12: Co by žáci změnili na hodinách tv 

 

 

Pramen:údaje získané z vlastního výzkumu 

(L= Litvínovská 500, T= Tupolevova, Dr.E.B.=ZŠ Dr. Edvarda Beneše) 
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Příloha č. 6 – originální písemný dotazník 
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