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Abstrakt 

 

Název:     Analýza sportovně-volnočasových aktivit dětí staršího školního věku 

v Praze 11 

Cíle:  Cílem naší práce je zmapovat možnosti pohybových volnočasových aktivit 

na Praze 11 na Jižním Městě. Chceme zjistit, jaká je účast dětí ve věku rané 

adolescence ve sportu a jejich názor na podmínky pro sport a pohybové 

aktivity. V práci se zabýváme nejenom organizované formě sportovních 

aktivit, zajímá nás také neorganizované sportovní aktivity, jejichž možnosti 

bývají často na pražském sídlišti omezené. Dále nás zajímá názor 

odpovědných pracovníků některých sportovních organizací na Praze 11 na 

sport a volnočasové aktivity. 

 

Metody:  Pro svou diplomovou práci jsem využila poznatků a metod kvalitativního a 

kvantitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum jsem použila v rámci 

mapování organizací a institucí na Praze 11, dále u strukturovaného a 

neformálního rozhovoru zástupců některých organizací a kompetentní osoby 

z odboru školství a kultury, zabývající se tělovýchovou, sportem a volným 

časem na Praze 11. Kvantitativní metodu jsem použila u dotazníku a 

výzkumných otázek. 

      

Výsledky: Jižní Město-Praha 11 nabízí dostatek možností organizovaných a  

neorganizovaných pohybových aktivit pro žáky 2. stupně ZŠ.  Větší zájem 

mají děti o sport organizovaný, přestože jim mnoho oddílů a kroužků 

v místě bydliště chybí. Nejoblíbenějším sportem je u chlapců fotbal, u 

dívek tanec. Z výsledků vyplývá, že více sportují chlapci a upřednostňují 

závodní kolektivní aktivity.  

 

 

Klí čová slova: sport, volný čas, starší školní věk 
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Abstract 

 

Title:   Analysis of sports-leisure activities of children of an older school-age 

in Prague 11 – South city 

Objectives:  The aim of my thesis is to map the options for leisure activities in Prague 

11. I want to find out:  

a) the involvement of children in the age of the early adolescence in sport  

b) opinion of that children on the conditions for sports and physical 

activities.  

The work includes not only the organized form of sports activities, we are 

also interested in disorganized sports activities, which options are often 

limited to the Prague settlement. Furthermore, we are interested in the 

view of the responsible employees of some sports organizations in Prague 

11 on sports and leisure activities. 

Methods:  For my thesis I took advantage of my knowledge of methods of qualitative 

and quantitative research. I used qualitative research in the context of 

mapping organizations and institutions on the Prague 11, further in the 

structured and informal interview with the representatives of some of the 

organisations and with the competent persons from the Department of 

education and culture, who are engaged in physical education, sport and 

leisure time on the Prague 11. I used quantitative method in the 

questionnaire and research questions. 

Results:        South City-Prague 11 offers plenty of organized and non-organic activities 

for the pupils of the second degree of primary schools. Children are more 

interested in organized sport, although many sports clubs in the place of 

residence are not available. The most popular sport is football for boys, for 

girls to dance. From the research results: 

a)  boys sport more than girls  

b) boys prefer racing collective activities. 

Keywords:  sport, leisure time, older school-age 
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 1 ÚVOD 

Pohyb již není pro dospělé a hlavně pro mnohé děti přirozenou součástí života, jak tomu 

bývalo dříve. Dnes již nevidíme hloučky dětí, které by se venku po škole zabývaly 

nějakou pohybovou činností. Když pominu fakt, že se rodí čím dál míň dětí                          

a bezpečnostní situace taky není příznivá, tak si stále kladu otázku, kde ty děti jsou? 

Čemu se věnují ve svém volném čase? Myslím si, že je potřeba zajímat se o volný čas              

a výchovu dětí. Děti se rodí jako prázdné nádoby. Je jim dán určitý temperament                 

a schopnost přijímat nové informace, učit se novým věcem. Zde hraje důležitou roli 

rodina, na ní závisí, čím nádobu naplní. Domnívám se, že jedním z předpokladů, aby 

z malého tvorečka vyrostl kvalitní člověk, je naučit ho správně využívat svůj volný čas. 

Výchova dětí smysluplně využívat svůj volný čas znamená, dobře na ně působit                  

a nabízet jim vhodné volnočasové aktivity, které by kompenzovaly negativní působení 

vnějších vlivů a kde by děti zažily pocit sebeuspokojení, úspěchu, ocenění. Naučily se 

navzájem si pomáhat a respektovat názory druhých. 

Významný vliv na vývoj dítěte má později i škola a to především nabídkou 

mimoškolních, volnočasových aktivit, které se uskutečňují buď ve školním zařízení 

nebo často i mimo něj. 

Dnešní děti mají velký výběr volnočasových aktivit, volba záleží na jejich 

temperamentu, talentu, schopnosti, vůli. Jediným omezujícím kritériem pro ně může být 

finanční náročnost či časová dostupnost. Ve své diplomové práci se zabývám 

sportovními a pohybovými volnočasovými aktivitami, organizovanými, ale také 

neorganizovanými. Domnívám se, že právě u této formy neorganizovaných 

volnočasových aktivit lze pominout vzdálenost či finance. Pohybovat, sportovat nebo 

hrát si totiž můžeme téměř všude a zadarmo.  

Podle dětských psychologů existuje několik základních typů prostředí, které děti 

potřebují pro svoji hru. Franěk a spol. (2001) uvádí, že každý typ herního prostředí má v 

dětské hře určitý význam a je těžko zastupitelný. Na prvním místě je to přírodní 

prostředí. Pobyt a hra v tomto prostředí jsou pro děti nezbytná. Dalším prostředím, které 

je neméně potřebné, je otevřený prostor. Jsou to různá prostranství, kde se děti mohou 

věnovat nejrůznějším pohybovým a sportovním aktivitám, jako je třeba běhání a míčové 

hry. Další prostředí, které je specifické pro města a větší obce, je prostor ulice. Prostor 

na ulici před domem, je vhodný pro určité hry a navíc děti tak mohou být pod dozorem 

rodičů a dalších dospělých, což umožňuje zároveň potřebný sociální kontakt se světem 
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dospělých. Další ze specifických prostorů, které děti rovněž potřebují, je tajný prostor. 

Děti potřebují mít ke své hře různá tajná místa, kam nemohou vstoupit dospělí či jiné, 

"cizí" děti. Ve městech toto nabízí různá hřiště, která jsou vybavena různými 

konstrukcemi vhodnými pro dětskou hru. Pro všestranný vývoj dítěte jako zdravého 

tvora připraveného pro život v reálném venkovním prostředí je potřebné, aby všechny 

tyto typy prostředí ve městech existovaly. V dnešních velkoměstech, kde cena pozemků 

výrazně stoupá, je velký ekonomický tlak na využití každého volného místa. V 

posledních letech dochází prakticky ve všech technicky vyspělých zemí světa k 

postupnému úbytku prostředí, které bylo vhodné pro dětskou hru. 

Cílem diplomové práce je zmapovat možnosti pohybových volnočasových aktivit na 

Jižním Městě – Praha 11. Tuto oblast jsem si vybrala záměrně. Domnívám se, že jako 

jedna z mála pražských čtvrtí poskytuje výjimečné lesní a vodní prostředí, kde se 

mohou dospělý, ale hlavně děti, věnovat různorodým sportovním aktivitám. Zajímá mě 

nabídka sportovních organizací na Praze 11 a zjišťuji zájem dětí o organizovanou či 

neorganizovanou formu pohybových aktivit, zda využívají nabídku sportovních aktivit, 

které jim nabízí Praha 11 a zda je tato nabídka dostatečná. Zaměřuji se na děti druhého 

stupně ZŠ, tedy věkovou skupinu 11-15 let.  

Diplomová práce by měla poskytnout také názory jednotlivých organizací, resp. jejich 

reprezentantů, které v této oblasti mohou dětem možnosti pro pohybové a sportovní 

vyžití poskytnout, na danou problematiku. Zajímá nás hlavně financování sportovních 

organizací, podpora stávajících organizací městskou částí Prahy 11 a plánů do 

budoucna. 

Tato práce by mohla posloužit rodičům, školám, ale i široké veřejnosti v lepší orientaci 

v dané problematice a na základě získaných informací zlepšovat a případně rozšiřovat 

nabídku sportovních a pohybových aktivit v zájmu dětí, ale i dospělých. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části definuji pojmy sport, pohybová aktivita, volný čas. V další kapitole se 

zabývám podporou a financováním sportu na úrovni obcí. Charakterizuji věkovou 

skupinu, kterou se v práci zabývám, tedy ranou a střední adolescenci a v neposlední 

řadě se věnuji pohybu a výchově v přírodě. 

 

2.1 Sport a pohybová aktivita 

Sport sehrává roli ve formální i neformální výchově a ve vzdělávání, a tím napomáhá k 

posílení lidského kapitálu. Hodnoty, které sport zprostředkovává, přispívají k rozvoji 

vědomostí, dovedností, motivace, utváření osobnosti, odolnosti, formování charakteru, 

odpovědnosti, sebehodnocení, smyslu pro povinnost, vztahu k ostatním, houževnatosti, 

cílevědomosti, sebeovládání, připravenosti k osobnímu nasazení, překonávání překážek. 

Příznivě ovlivňuje fyzický i mentální rozvoj dětí. Pomáhá učit se jistým pravidlům a 

respektovat rovné příležitosti, podporuje rozvoj schopnosti soustředění, schopnosti učit 

se a buduje sebedůvěru. V souhrnu se jedná o prvky socializace a morálky, tj. 

ovlivňování chování lidí ve vztahu k lidskému společenství (MŠMT, 2009). 

2.1.1 Chápání pojmu sport 

Definice sportu vytvořená na půdě Evropské unie je opravdu široká. V roce 1992 přijali 

zástupci evropských zemí odpovědní za tělovýchovu a sport tzv. Evropskou chartu 

sportu. Charta hovoří o postavení sportu ve společnosti a nezapomíná ani na vymezení 

povinností společnosti, resp. státu v péči o něj (Evropská charta sportu, 1992). 

Pro potřeby charty je sport vymezen následovně: „Sportem se rozumí všechny formy 

tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoliv si kladou za 

cíl projevení či zdokonalení tělesné a psychické kondice, rozvoj společenských vztahů 

nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“ (Slepičková, 2005). 

Jedním z nejčastěji skloňovaných slov v současnosti je sport, který vidí Sekot (2004) 

jako „institucionalizovanou pohybovou aktivitu, motivovanou zvýšením celkové 

kondice, osobním prožitkem či cíleným výsledkem nebo výkonem.“ Nejedná se tedy o 

jakoukoli pohybovou aktivitu, ale pohybovou činnost, která se nezřídka vyznačuje 

úsilím o co nejvyšší tělesný výkon či vítězství. Sport je nyní považován za fenomén, 

který každého provází po celý život (ať již pasivně či aktivně). 
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2.1.2 Vzdělání a sportovně pohybové aktivity 

Dle Pince (1999) jsou souvislosti tělesného schématu s duševními prožitky úzce 

propojeny se vzděláním. I na vzdělání je možno nahlédnout jako na pohyb. Je to něco, 

co disponuje člověka k tomu, aby rozuměl světu, ve kterém žije, aby chápal, že tento 

svět není jen cosi samozřejmého a daného, ale cosi živého, o co je třeba se starat, aby to 

nepropadlo zničení. 

Vzdělání a sportovně pohybové aktivity vedoucí ke zdraví představují nejednotnou 

škálu přístupů v různých programech podporujících zdraví člověka. Nejednotnost se 

jeví ve vládních přístupech jednotlivých institucí, zejména v přístupech Ministerstva 

zdravotnictví ČR (MZ) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). 

Programy MZ jsou tvořeny ve spolupráci s lékaři a psychology, programy MŠMT 

zejména ve spolupráci s tělovýchovnými pracovníky. Dobrým příkladem pro spojení 

školních a mimoškolních pohybových aktivit se jeví Program zdravotně orientované 

zdatnosti, který je zaměřen na modernizaci výuky tělesné výchovy ve škole i na 

programy volnočasových sportovně pohybových aktivit mládeže (zejména v sokole). 

Všechny předchozí i současné učební osnovy (Národní škola, Obecná škola, Základní 

škola, Rámcové vzdělávací programy i alternativní učební osnovy) mají výchovu ke 

zdraví zařazenu v rámci pohybových aktivit ve školní tělesné výchově i v dalších 

předmětech. Současné pojetí tělesné výchovy ve škole je možné chápat jako určitý 

kompromis mezi potřebami žáků a jejich zájmy, mezi převládajícím pohledem 

společnosti na danou oblast a mezi představami teoretiků o tělesné výchově. Tedy mezi 

optimálními podmínkami pro výuku a konkrétními, reálnými možnostmi ve škole 

(Blahutková a kol., 2005). 

 

2.1.3 Význam pohybových aktivit  

Děti a adolescenti, mající dostatek správných a zajímavých pohybových aktivit, mají 

lepší odolnost proti běžným nemocem, nerozvíjí se dispozice pro chronické 

onemocnění. Mezi takové nemoci ohrožující děti ve věku staršího školního věku řadíme 

obezitu, diabetes mellitus, cévní onemocnění, deprese, poruchy spánku a stravování (v 

extrémních situacích anorexii nebo bulimii), hypertenzi a další.  Dle Bendíkové (2009) 

sportující děti mají lepší náladu, lépe zvládají stres a celkově jsou pohybové aktivity 

důležité v sociálním vývoji. 
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Jak uvádí Slepička (2000), z řady pozitivních vlivů pohybové aktivity můžeme uvést 

alespoň některé – působí pozitivně na změny ve struktuře a funkci mozku u nejmenších 

dětí, senzorická stimulace prostřednictvím pohybové aktivity je nutná pro optimální růst 

a vývoj nervového systému, je důležitým regulátorem obezity, neboť zvyšuje výdej 

energie a potlačuje přejídání, zvyšuje tělesnou hmotu bez tuku, je efektivním 

detergentem koronárních onemocnění dík svému vlivu na krevní lipidy, krevní tlak, 

obezitu a kapacitu k fyzické práci. Je taktéž doloženo, že cvičení prováděná za účelem 

redukce hmotnosti pomáhají udržovat hustotu kostních tkání.  

Stručně vše shrne autorský kolektiv Univerzity Karlovy v Praze, který ve své publikaci 

Sport, stát, společnost (2000) uvádí: „Výzkumné studie prokázaly pozitivní vliv 

pohybové činnosti na život člověka. Například zvýšení pohybové aktivity zaujímá vedle 

optimální výživy a absence toxikomanie také významné místo ve snižování výskytu 

civilizačních chorob, v redukci agresivity a násilí mládeže i při snižování stále 

rostoucích nákladů na zdravotní péči obyvatelstva.“   

 

2.1.4 Doporučení pro pohybovou aktivitu mládeže 

V roce 1998 na kongresu o tělesné výchově dětí předložila NASPE (National 

Association for Sport and Physical Education) specifické směrnice pro pohybovou 

aktivitu dětí. Ze směrnic vyplívá: 

• Děti by měly být pohybově aktivní 60 i více minut denně. 

• Pro děti jsou nevhodné dlouhé periody nečinnosti. 

• Doporučuje se, aby děti provozovaly pohybové aktivity alespoň 3x denně. 

• Kratší časové úseky nízké nebo střední intenzity budou mít vyšší zdravotní 

přínos a ovlivní i motivaci žáků být nadále aktivní. 

• Pro školní mládež se rovněž doporučuje denně 60 minut i více pohybových 

aktivit, mírné až vyšší aktivity, které jsou zábavné a vývojově přiměřené. 

• Děti by se měly zúčastňovat každodenně různých přiměřených pohybových 

aktivit, které by měly vést k dosažení optimálního zdraví, kvality života, 

zdatnosti a benefitů z výkonů. 

•  Dlouhé periody (dvě a více hodin), strávené bez pohybu, nejsou pro děti 

přípustné, zejména v denních hodinách (Dobrý, 2008). 
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2.2 Podpora sportu v ČR 

Následující kapitola je důležitá z hlediska pochopení souvislostí mezi financováním 

sportovních organizací a výstavbou nových sportovišť. Chceme ukázat na částečný 

rozpor mezi současnou politikou přerozdělování peněz ve sportu a požadavky, či 

přáními dětí. Otázka financí a podpory sportu na Jižním Městě nás bude také zajímat 

v rozhovoru s kompetentní osobou z městské části Praha 11, který bude součástí naší 

výzkumné části. 

 

Finanční prostředky jsou členěny podle charakteru zdroje na finanční prostředky 

státního rozpočtu poskytované prostřednictví MŠMT (dotační politika určená na 

podporu činnosti sportovního prostředí, zejména občanských sdružení, s rozpětím od 

1,9 mld. Kč do 2,5 mld. Kč) a na finanční prostředky státního rozpočtu, poskytované 

prostřednictvím rozpočtu krajů a obcí. Dále na finanční prostředky ze zisku Sazka a.s. 

(ta je však v současné době v insolvenčním řízení, příjmy z tohoto zdroje jsou tedy 

zanedbatelné). Důležité jsou také vlastní finanční prostředky občanských sdružení 

(členské příspěvky, zisk z pořádání sportovních akcí, resp. z vedlejší hospodářské 

činnosti) a finanční prostředky získané na základě smluvních vztahů (od sponzorů 

apod.) 

 

2.2.1 Analýza financování sportu v České republice 

V dubnu 2009 byla MŠMT zveřejněna „Analýza financování sportu v České republice“. 

Analýza je veřejně dostupným materiálem a poukazuje na sestupný trend ve státní 

podpoře sportu, kde z původních 0,65% státního rozpočtu v roce 1989 klesla úroveň 

podpory na současných 0,24% státního rozpočtu. Srovnání se zeměmi EU řadí ČR mezi 

státy s nejmenší podporou sportu. Analýza konstatuje, že sport jako ekonomické odvětví 

přináší do státního rozpočtu více prostředků, než ze státního rozpočtu prostřednictvím 

dotací získává. Tento přebytek je vyčíslen v rozpětí 1,1 až 3,7 mld. Kč (MŠMT, 2009). 
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2.2.2 Sport ve vztahu k financím 

Účastníci na výchovném procesu, rodiče a státní orgány by se měli zamyslet zejména 

nad tím, kolik pozornosti se v současných trendech věnuje vrcholovému sportu a sportu 

hrající roli v životním stylu běžného občana. V prvé řadě by mělo jít o zdraví české 

populace, dostatečnou dostupnost kvalitně zařízených, fungujících sportovních zařízení 

a tím probuzení zájmu široké veřejnosti o pohyb, vytvoření rozumných hodnot 

společenského a individuálního života. Dále je možné využít zpřístupnění a rozvoj 

sportu za účelem pozvednutí fyzické struktury komunity, stimulace místní ekonomiky           

a vylepšení svého image pro turisty a investory.  

Díváme-li se na problém z pohledu prostého občana, musíme souhlasit s tvrzením 

Hatašové (2000): „Podmínky pro spontánní tělovýchovné a sportovní aktivity v České 

republice jsou zvláště v městských aglomeracích velmi špatné. Kromě kritického 

nedostatku veřejně přístupných hřišť je to absence celoročních programů individuálních 

aktivit, které jsou zcela běžně dostupné ve vyspělých státech. V současné době 

významně zaostává budování cyklistických stezek, což neodpovídá zájmu                              

o cykloturistiku, která zažívá nebývalý rozmach.  

Pro účast občanů v tělovýchovných i sportovních aktivitách jsou rozhodující podmínky 

v místě jejich bydliště a v rekreačních lokalitách. Proto je třeba, aby do kompetencí                        

a povinností státní správy a samosprávy na všech úrovních spadala kromě podpory 

organizovaných forem i podpora i neorganizovaných forem sportu pro všechny.  

Jde především o to soustředit se na následující priority: 

v rámci koncepce výstavby, rekonstrukcí a údržby tělovýchovných zařízení obcí a měst 

budovat a udržovat zařízení pro rozvoj neorganizovaných forem sportu pro všechny 

(např. běžecké a cyklistické stezky, otevřená hřiště, lyžařské běžecké tratě, komplexně 

bezbariérová sportoviště apod.); v regionech a místech informovat veřejnost o 

možnostech a nabídkách sportovních a turistických aktivit v rámci kampaně zdravého 

životního stylu zabezpečit edici a distribuci programů pro neorganizovanou tělovýchovu 

a sport, modifikovanou pro zájemce různého věku, zaměření a fyzické zdatnosti. 

Dále uvádím jedenáct let staré tvrzení Hatašové (2000 in Sport, stát, společnost): „V 

nižších územně správních celcích nedisponuje veřejná správa potřebnou organizační 

strukturou, ani nemá legislativní oporu pro zabezpečování tělovýchovy a sportu ve 

svém kraji nebo místě. Podpora tělovýchovy a sportu, pokud existuje, je proto značně 

nesystémová, nahodilá a v oblasti samosprávy nezávazná. Neexistují organizační 
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stránky ani rozpočtové kapitoly, které by tuto oblast zabezpečovaly. V oblasti investic 

chybí generely investiční výstavby na úrovni měst a okresů. Financování investiční 

výstavby pro občanská sdružení probíhá odděleně od komplexního řešení problematiky 

zabezpečení režijních nákladů, údržby a optimálního využití.“ Situace se během 

několika let výrazně zlepšila. Problém nevidím v nedostatku institucí, veřejné správy, 

ani v oblasti financování. Více by se však mělo dbát na to, kam přidělené finance 

směřují a zda jsou využity efektivně. Reaguji na známou skutečnost o úniku peněz na 

osobní účty jednotlivců. Dále by více mohly spolupracovat ústřední orgány, státní 

správy, školy, občanská sdružení v tělovýchově, sportu a turistice.  

 

V rámci svého grantového programu pro oblast sportu a tělovýchovy rozdělila MČ 

Praha 11 v letech 2005-2008 3 839 000,-Kč. 

Pro rok 2011 vyčlenila MČ Praha 11 na grantové programy cca. 3 mil. korun . 

 

2.3 Sport a volný čas 

Každý člověk má svůj volný čas, který vytváří jeho vlastní život. Čas, který člověku 

zbývá jako protiváha nutných činností spjatých se zaměstnáním (školou), sociálními 

povinnostmi, biologickými nezbytnostmi, je čas prázdný, který každý může naplnit 

v rámci daných podmínek svobodně, dle své vlastní vůle. Dostal jméno po jednom ze 

symbolických hesel francouzské revoluce – je to čas „volný“ (Slepičková, 2005). 

Obecné znaky volného času: 

a) svoboda a protiklad práce 

b) volná čas jako časový prostor 

c) volný čas jako symbol sociálního postavení 

d) volný čas jako prostředek sociální pomoci volná čas jako funkce sociální 

skupiny 

Uvedené znaky volného času ukazují, že ten je velice různorodou záležitostí. Mnohdy 

se stírá i uměle stanovená hranice mezi prací a volným časem. K tomu, aby se jednalo o 

volný čas, musejí být současně splněny čtyři podmínky:  

V danou chvíli jedinec nemá vůči ničemu a nikomu žádné povinnosti 

a) Prováděná činnost je výsledkem svobodného výběru. 
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b) Činnost přináší uspokojení. 

c) V dané kultuře je prováděná činnost považována za činnost ve volném čase. Zda 

se jedná o činnost ve volném čase je dáno nikoliv činností samou, ale tím, kdo ji 

vykonává (Tinsley and Tinsley, 1982). 

Spousta (1996) chápe volný čas jako zbytkový, který zbývá po splnění všech povinností 

– pracovních, studijních, rodinných i po uspokojení všech fyziologických potřeb. 

Páskové a Zelenka (2002) považují za volný čas ten, kde lidé nevykonávají činnosti pod 

tlakem pracovních závazků či rodinného systému. 

Volný čas lze tedy v souhrnu definovat jako dobu, časový prostor, v němž jedinec nemá 

žádné povinnosti vůči sobě ani druhým lidem a v němž se pouze na základě svého 

vlastního svobodného rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti ho baví, 

přinášejí mu radost a uspokojení a nejsou zdrojem trvalých obav či pocitů úzkosti 

(Slepičková, 2005). 

 

2.3.1 Význam volného času 

Volný čas má značný význam pro kvalitní prožití lidského života. Plní řadu důležitých 

funkcí, bez nichž by se člověk nemohl správně rozvíjet jak po stránce fyzické, 

psychické, tak sociální. 

Za významného teoretika v otázkách volného času je více autory (Filipcová, 1966, 

Vážanský, 1992, Spousta, 1996 aj.) považován především francouzský sociolog J. 

Dumazadier, který vymezuje tři funkce volného času: odpočinek, zábavu a osobnostní 

rozvoj. Čáp (1999) zase připisuje volnočasovým funkcím odpočinku, zábavy a rozvoji 

osobnosti nerovnoměrnost důležitosti. Odpočinek a zábava jsou funkce s vlastním 

významem, ale hodnotu nabývají především tím, že přispívají k rozvoji osobnosti. 

 U H. Schneiderové se setkáváme s funkcí zdravotně hygienickou, představovaný 

regenerací, relaxací a aktivním odpočinkem. Další funkcí je duševní rozvoj vysvětlený 

sebevzděláváním a utvářením charakterových vlastností. Nakonec společenské              

a osobnostní uspokojení jedince při realizování jeho podílu na životě různých sociálních 

skupin. 

Názory předešlých teoretiků jsou ovlivněny dobou, ve které žili a své názory 

prezentovali. Přesto spatřujeme u těchto myšlenek některé společné rysy. Můžeme je 

vyjádřit jako funkce: výchovná, zdravotní a sociální. 
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Největší důraz je kladen na funkci výchovnou. Prostřednictvím činností se děti motivují 

k hodnotnému využívání volného času, k získávání nových vědomostí, dovedností i 

návyků a tím k rozvoji poznávání a k celoživotnímu vzdělání. Úspěchy ve 

volnočasových aktivitách přinášejí pocit uspokojení.  

Mezi další velmi důležitou, patří funkce zdravotní – volnočasové instituce by měly 

podporovat zdravý tělesný a duševní vývoj dětí a mládeže a to podporou usměrňování 

režimu dne střídáním činností různého charakteru, podněcováním a poskytováním 

příležitostí k vydatnému pohybu. Volnočasová výchova má za úkol podporovat 

kompenzaci dlouhého sezení při vyučování, vybudovat u dětí návyk pro pravidelný 

pohyb a vést děti ke správné životosprávě (Pávková, 1999).  

K nejdůležitějším zdravotním výhodám pohybových aktivit v dětství a dospívání patří: 

rozvoj kardiovaskulární, odolnost kostní tkáně, snížení úzkostí, zvýšení svalové 

zdatnosti (US. Department of healt and human services, 2008).   

Neméně důležitá je funkce sociální – jestliže předpokládáme, že vývoj dítěte se 

uskutečňuje jako odpověď na výzvy sociálního prostředí, má výchova mimo vyučování 

nezbytné místo v procesu socializace. Instituce volnočasových aktivit se podílejí na 

utváření žádoucích sociálních vztahů. Sociálně zvlášť významná je funkce takových 

zařízení, která navštěvují děti z méně podnětného či konfliktního rodinného prostředí 

nebo děti bez rodičů (Pávková, 1999). 

 

2.3.2 Nabídka a zajišťování volnočasových aktivit 

 

Volnočasové aktivity se uplatňují v každém prostředí života a výchovy jedince, tzn. 

rodině a činnosti školy mimo vyučování, ve volnočasových organizacích, dobrovolných 

sdruženích v městech nebo obcích. 

Aktivity volného času vstupují do všech pracovních dnů i víkendů dětí i dospělých. 

Aktivity zahrnují různorodé činnosti jedinců. Nejprve se děti setkávají s volným časem 

vlastním a vlastní rodiny, dále pak ve škole. Škola nabízí alternativní volbu volného 

času a žáci si mohou vybírat z její nabídky. 
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2.3.2.1       Rodina 

Rodina je rozhodujícím činitelem u většiny dětí v prvotním prostředí volného času              

a výchovy. Zásadně se podílí na formování osobnosti, vytváří hmotné zajištění                     

a sociální ochranu. Rodina působí jako zdroj pozitivních i negativních vlivů. Její 

velikost, úplnost a prostředí má vliv na výchovu dítěte. Zůstává prvním prostředím, 

které ovlivňuje a vytváří podmínky pro volný čas jedince. Zájmem rodiny je, aby její 

mohlo svůj volný čas prožít bohatě a smysluplně na základě dobrovolného rozhodnutí. 

Je průvodcem, inspirátorem, podporovatelem i realizátorem volnočasových aktivit 

svých dětí. Učí je přistupovat tvůrčím způsobem a vytvářet postoje, které v budoucnu 

budou schopny uplatňovat i po založení vlastní rodiny. Nežádoucí vliv by měla rodina, 

která produkovala nicnedělání, nakupování místo výletu, a nudu, která může být patrná 

v dnešní konzumní společnosti. Příznivě působí uskutečňování individuálních i 

společných pravidelných zájmových aktivit dětí v rodině. Důležité je také citlivě 

sledovat a vnímat reakci na potřeby, zájmy a nadání dětí. Dostatek času věnovaný rodiči 

svým dětem má blahodárný vliv na vzájemné vztahy mezi sebou i na vztah k volnému 

času. 

Pokud dojde k selhání rodiny, tak se u dětí objevují potíže při zvládnutí i vyjadřování 

emocí, nesnáze až poruchy sociálního zrání v celoživotní perspektivě a často i potíže 

somatické. Dle Plaňavy (2002) je riziko selhání rodiny o to závažnější, že se obvykle 

přenáší z rodičů na děti i na další generace. Děti, které vyrůstají v rizikových rodinách, 

se samy často chovají rizikově (kouření, drogy, školní selhání aj.) a objevují se též 

selhání sociální (nižší vzdělání, kriminalita atd.) 

 

2.3.2.2      Škola 

Škola uplatňuje svou úlohu ve volném čase přímo nebo prostřednictvím svých zařízení. 

Účast na volnočasových aktivitách školy vytváří prostor pro rozvoj individuálních 

předpokladů žáků a jejich zájmového zaměření. Jednorázové i pravidelné činnosti školy 

plní funkci preventivně – sociální, kulturní, zdravotní, oddechovou, výchovnou                   

a kompenzační. Volnočasové aktivity školy pomáhají utvářet pozitivní vztah dětí 

k dalšímu způsobu vzdělávání, k budoucí profesi či celému životu jedince (Hofbauer, 

2004). 
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2.3.2.3       Organizace s volnočasovou aktivitou 

Volný čas mohou děti a mládež trávit mimo rodinu a školu individuálně, v neformální 

skupině vrstevníků nebo v institucích s volnočasovou náplní. Mezi tyto patří: 

• školní družiny 

• školní kluby 

• střediska pro volný čas (Domy dětí a mládeže, Stanice zájmových činností) 

• komerční organizace (sportovní a kulturní organizace apod.) 

 

Výše uvedené subjekty doplňují působení rodiny, školy a dalších subjektů. V této 

oblasti je třeba větší angažovanosti veřejné správy v problematice volného času dětí              

a mládeže a dále pak koncepční provázanost vlivu státu, regionů, měst a obcí na volný 

čas dětí a mládeže. 

Je třeba vytvářet podmínky pro smysluplné využívání volného času dětí a mládeže                

a vytvářet odpovídající legislativní a ekonomické nástroje na stimulaci kvalitní nabídky 

a naplnění volnočasových aktivit. Zpracovat a realizovat systém vzdělávání pedagogů 

volného času i dobrovolných vedoucích v občanských sdruženích s ohledem na 

relaxační, výchovnou, socializační a preventivní funkci volnočasových aktivit (MŠMT, 

2002). 

 

Zde objasníme několik pojmů týkajících se naší diplomové práce. 

 

Organizované formy sportu 

Organizované formy sportu pro všechny jsou považovány vzhledem k odbornému 

vedení, pravidelnosti a soustavnosti a naplněním složky zdravotní, relaxační                         

a socializační za nejúčinnější formu naplňování zdravého životního stylu a prevence u 

dětí a mládeže. 

Jedná se především o tělovýchovné a sportovní aktivity na školách, v tělovýchovných            

a sportovních občanských sdruženích, které jsou doplněny nabídkou komerčních aktivit 

podnikatelských subjektů. 
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Tělovýchovné a sportovní aktivity na školách 

V počtu hodin povinné školní tělesné výchovy na školách se ČR pohybuje v minimální 

úrovni ve srovnání s Evropskou unií. 2-3 hodiny povinné tělesné výchovy jsou 

nedostačující. Školy by měly více než dosud rozvíjet mimoškolní tělovýchovné              

a sportovní aktivity a zvýraznit tak svůj podíl na celkovém pohybovém režimu dětí                

a mládeže. 

 

Komerční tělovýchovná a sportovní centra  

Ke komerčním tělovýchovným a sportovním aktivitám podnikatelských subjektů patří 

fitcentra a wellnes kluby, sportovní centra přístupná za úplatu (lyžařské vleky, bazény)            

a cestovní ruch spojený se sportovním programem (potápění, horolezectví apod.). 

Vzhledem k poměrně značným nákladům účastníků realizuje pohybové aktivity tímto 

způsobem jen malá část populace. 

Úroveň tělovýchovného procesu při komerčních aktivitách je velmi různá. Od vysoké 

(včetně diagnostiky a stanovení individuálních programů) až po nulovou. Podíl na 

tomto stavu má současné znění živnostenského zákona, podle něhož patří podnikání 

v tělovýchově a sportu mezi živnosti ohlašovací. To znamená, že pro provozování 

těchto zařízení se nevyžadovala žádná kvalifikace. Tento stav odporuje Evropské chartě 

sportu (MŠMT, 2002). 

 

Občanská sdružení v tělovýchově a sportu 

Tato sdružení (sportovní a tělovýchovné organizace) mají v českých zemích 

dlouhodobou tradici. V současnosti jsou vedle škol nejvýznamnější součástí 

tělovýchovného systému, jejich činnost zabezpečují dobrovolní pracovníci. Tato 

občanská sdružení udržují převážně svépomocí prostřednictvím členské základny 

tělovýchovná a sportovní zařízení. 

Činnost občanských sdružení je zaměřena spíše na práci s talentovanými dětmi              

a mládeží, a neposkytuje dostatečnou kapacitu pro nabídku ke sportování těm, kteří 

netouží soutěžit a hledají především posílení zdraví a kondice, zábavu a možnosti 

sociálního kontaktu (MŠMT, 2002). 
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Neorganizovaná tělovýchova a sport 

Jedná se o aktivity, které si jedinci, rodina nebo zájmová skupina zajišťují sami. I když 

jde o činnost převážně nepravidelnou je významnou součástí pohybových aktivit. 

Dnešní způsob přeorganizovaného života vede k tomu, že část dospělé, dětské                     

a mládežnické populace preferuje tuto formu aktivit. 

Podmínky pro tuto činnost jsou zejména v městských aglomeracích velmi špatné. 

V České republice je naprostá absence celoročních programů individuálních aktivit, 

které jsou zcela běžně dostupné v některých vyspělých státech (MŠMT, 2002). 

Domnívám se, že je stále ještě nedostatečné budování cyklistických stezek, běžeckých 

stezek, otevřených hřišť, lyžařských běžeckých tratí apod. 

 

2.4 Pobyt a výchova v přírodě 

V této kapitole se budeme věnovat neorganizovaným pohybovým aktivitám neboli 

pobytu a výchově v přírodě, jež je součástí naší práce. 

 

Děti nepotřebují hned organizovanou činnost, k tomu, aby rozvíjely základní pohybové 

schopnosti, „ Přirozený vývoj a zdravý životní styl nemusí nezbytně obsahovat závodní 

sportovní aktivitu,“ říká Edward Laskowski (M.D., co-director of the Sports Medicine 

Clinic at Mayo Clinic). „ Důležitější je, aby se vaše děti pravidelně zabývaly nějakou 

pohybovou aktivitou, jako jsou jízda na kole, fotbálek, basket, plavání, nejlépe společně 

s rodiči nebo kamarády.“ 

 

Na počátku dvacátého století byl pojem „výchova v přírodě“ používání v podobném 

významu jako „školy v přírodě“. Program v této oblasti byl nabízen především dětem 

z měst pro zlepšení jejich zdravotního stavu. V posledním období, kdy ve vyspělých 

zemích kulminuje zájem o ochranu přírody, se vztahují velké naděje právě k výchově 

v přírodě, jež by měla pomoci měnit názory lidí a podílet se na přejímání nové přírodní 

etiky a přístupů trvale udržitelného rozvoje lidské společnosti (Neuman a kol., 2000). 

Výchova v přírodě charakterizována jako proces zkušenostního učení (prostřednictvím 

praktické činnosti), který se především odehrává v přírodním prostředí. Při tomto učení 

se klade hlavní důraz na vztahy týkající se lidí a přírodních zdrojů.  
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Pro okruh činností, které v sobě zahrnují turistiku, sporty v přírodě, hry a různá cvičení 

je používán nejobecnější pojem výraz aktivity v přírodě. K nim řadíme především 

činnosti, které konáme vlastní silou (event. za pomoci speciálního vybavení) a které 

jsou spjaty se šetrným využíváním přírodního prostředí nebo s překonáváním přírodních 

překážek. Tyto aktivity nejsou samoúčelné, jsou využívány jako prostředek a výzva pro 

jednotlivce a malé skupiny. Při aplikaci odpovídajících metod a přístupů skrývají 

výchovný potenciál využitelný k rozvoji osobnosti. 

Dále Neuman a kol. (2000) uvádí, že výchovu v přírodě můžeme považovat i za metodu 

výchovy, která využívá přírodního prostředí ve všech oblastech vzdělávání. Od 

klasického vyučování pomocí učebnic se liší tím, že se opírá o bezprostřední zkušenost 

žáků, což zvyšuje efektivitu jejího působení.  

Většině mladých lidí je chápání světa nabízeno zprostředkovaně spíše přes abstraktní 

pojmy, a ne přes přímé prožitky. Zkušenosti, které člověk získá v přímém kontaktu 

s přírodou, jsou často považovány při rozvoji osobnosti za nejdůležitější. 

Výchova prožitkem vytváří dnes alternativu k tradičním výchovným a vzdělávacím 

postupům. Hledá nové cesty uvnitř stávajících organizací i mimo ně (Neuman a kol., 

1999). 

Výchova prožitkem chce napravovat deficity moderní doby, vznikající nedostatkem 

bezprostředních zkušeností a zážitků, neuvědomováním si vlastní tělesnosti a ztrátou 

přirozeného prostředí. V protikladu k dnešnímu komplikovanému světu nabízí 

přehledné učební a výchovné cíle, zahrnující přímé spojení jednání účastníku s jeho 

následky.  

Výchova pomocí prožitků je chápána v různých souvislostech, např. jako: 

- Výchova konfrontující účastníky se silnými prožitky v aktivitách, které v sobě 

obsahují určitý stupeň rizika a dobrodružství 

- Motivace mladých lidí k sebevýchově pomocí nevšedních zážitků 

- Návod na aktivní trávení volného času a překonávání jednotvárnosti všedních 

dnů  

- Překonávání hranic možností účastníků po stránce tělesné i duševní 

- Sebepoznávání, rozšiřování horizontů, pomoc při hledání místa ve světě 

- Prostor pro sociální učení, získávání důvěry v sebe i v ostatní lidi 

- Jedinečná možnost získávání společných prožitků ve skupině (Neuman a kol., 

1999).  
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2.4.1 Sporty v přírodě 

Do sportů v přírodě můžeme zahrnout sportovní disciplíny, které se odehrávají (nebo se 

dříve odehrávaly) převážně v přírodním prostředí a jsou charakterizovány specifickou 

formou soutěže se zřejmou snahou o dosažení nejvyššího výkonu (absolutně nebo ve 

vztahu k určitému okruhu osob). Přestože se řada dříve typických sportů v přírodě 

stěhuje do umělých areálů a hal (horolezectví, lyžování, cyklistika, veslování, triatlon, 

windsurfing aj.), zůstává pro nás provádění sportů v relativně málo narušeném 

přírodním prostředí tou nejvyšší kvalitou.  

Dále autoři uvádějí, že vedle zvyšování kondice a zlepšování pohybových funkcí 

klademe důraz na zapojení všech smyslů, podporujeme neobyčejnost zážitků                       

a zkušenosti, aktivaci celé osobnosti v bezprostředním jednání, možnosti spolupráce 

s ostatními a porozumění sobě samému (Neuman a kol., 2000). 

 

2.4.2 Parky a hřiště 

Parky a další zelené plochy byly postupně opatřovány vhodným vybavením a měnily se 

ve specifická volnočasová zařízení aktivního odpočinku. 

V Praze činí celková plocha zeleně 104,8 km2 a parků 26,1 km2 – dohromady tvoří přes 

pětinu celkové rozlohy města. Na území Prahy jsou čtyři přírodní rezervace (Prokopské 

údolí, Radotínské údolí, Roztocký háj, Satalická bažantice) a několik lesoparků 

(Chuchle, Dolní Šárka, Hostivař, Ďáblický háj). V současnosti prostory, areály, volného 

času a zejména hřiště procházejí výraznými změnami. Někde se snížila pozornost 

věnovaná čistotě a údržbě tradičních dětských hřišť. Aby je zřizovatelé nemuseli 

přizpůsobit novým, náročnějším požadavkům na bezpečnost, byla některá z nich 

zrušena. Jindy se stávají trvalou součástí občanské vybavenosti a včleňují se do denního 

života dospělých i mladých obyvatel města. Bývají to hřiště spontánních her malých 

dětí, streetbalová nebo basketbalová hřiště pro dospívající, přenosné i stabilní lezecké 

stěny, skateboardové rampy, cyklistické trasy a okruhy, naučné poznávací stezky, areály 

zdraví. Dospělí v tomto případě vytvářejí prostorové a materiální podmínky a zajišťují 

dohled nad bezpečností provozu. Činnosti a zařízení tohoto typu mají před sebou 

perspektivu dalšího vývoje (Hofbauer, 2004). 
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2.4.3 Vliv přírodního prostředí na osobnost člověka  

Zdravotní vliv čistého přírodního prostředí je nepopíratelný. Je spojován s pozitivním 

působením náročnější tělesné činnosti na různé funkce organismu. Dále má v dnešní 

době velmi důležitý “antistresový” náboj . 

Dále můžeme mluvit o estetickém vlivu. Existuje mnoho příkladů i v naší literatuře. 

Jsou to úvahy o působení silných estetických zážitků při pobytu a aktivitě v přírodě 

(procházka lesem, zdolávání hor, jízda na moři či pozorování nebe na poušti atp.) na 

změnu postojů i jednání lidí. Neuman a kol. (2002) zastávají teze, že působení je 

ovlivněno především vynaloženým úsilím, nikoli vlastním výsledkem, což vede k 

úvaze, že tou nejdůležitější výpravou je výprava do vlastního nitra, tedy výlet dovnitř 

("inner journey"). 

Další tendencí je využívání učení se přímou zkušeností. Pomocí různých metod měření 

a pozorování přírody se spojují teoretické a praktické poznatky, které svou průkazností 

ovlivňují účastníky akcí. To je velmi podstatnou součástí ekologické výchovy. Je to 

snaha hlouběji porozumět ekosystémům a je to také cesta, jak lépe porozumět trvale 

udržitelnému rozvoji . 

Jiným přístupem je získávání zážitků a emočních odpovědí pomocí zvýrazňování  

smyslových vjemů v přírodě. Tento přístup je velmi atraktivní a mezi představitele patří 

Steve Van Matre a Joseph Cornell. Metoda vznikla ve Spojených státech a je vázána 

spíše na pásma s příznivým podnebím. Tento postup přinesl mnoho inspirací pro tzv. 

ekohry, které se jeví jako vhodný doplněk sportovních aktivit v přírodě. 

Dalším přístupem vysvětlujícím působení přírodního prostředí ve výchově v přírodě je 

poznání opírající se o tzv. cit pro místo, spojení člověka s určitou krajinou. Poznávání  

krajiny s ohledem na kulturní tradice a  celková rozmanitost vztahů vybuduje osobní 

vztah k místům, které lidé využívají a kde se pohybují. Je to spojování historických, 

kulturních i geografických přístupů. V naší tradici můžeme využít zkušenosti z kvalitně 

prováděné turistické činnosti, která vyžaduje pečlivou přípravu spojenou s pozorným, 

chápavým a ohleduplným pohybem v krajině. Zde leží možný český přístup k 

obohacení západního pojetí výchovy v přírodě (Neuman a kol., 2002). 
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2.4.4 Přínos aktivit a výchovy v přírodě    

• Dobrý pocit ze života, podpora aktivního životního stylu. 

• Zdatnost a upevňování zdraví. 

• Sebedůvěra a schopnost motivace. 

• Spolupráce, důvěra v druhé a umění vcítit se do myšlení druhých lidí. 

• Komunikace spojená s vyjednáváním a rozhodováním. 

• Schopnost kritického myšlení a řešení problémů, tvořivost, vynalézavost. 

• Posílení sebepojetí, spoléhání se na sebe a přejímání odpovědnosti za 

vlastní činy. 

• Úcta k přírodě, vztah k prostředí a pochopení vztahů člověka s přírodou 

na celé Zemi. 

• Zpětné hodnocení (reflexe) a kritické posouzení vlastního jednání i 

jednání druhých. 

 

2.5 CHARAKTERISTIKA ČASNÉ A STŘEDNÍ ADOLESCENCE 

Adolescence je dospívání i mládí současně, je mostem mezi dětstvím a dospělostí. 

Macek (1999) uvádí, že časově adolescence vyplňuje především druhé desetiletí života 

a že konkrétní časové vymezení a specifikace tohoto období se u jednotlivých autorů 

velmi liší. Macek rozlišuje toto období na tři fáze: 

- časnou adolescenci, v časovém rozmezí zhruba 10(11) – 13 let 

- střední adolescenci vymezenou věkem 14 – 16 let 

- pozdní adolescenci od 17 – 20 let 

Vzhledem k charakteru naší práce se zaměřujeme na charakteristiku období časné                

a střední adolescence, což odpovídá zhruba žákům vyššího stupně základní školy a to 

zejména z hlediska biologického, psychologického a sociálního. 

  

Typické pro toto období v oblasti tělesného vývoje jsou nerovnoměrné biologické 

změny, kdy v poměrně krátkém období dochází k zásadním změnám ve vnitřním 

prostředí organismu, a v důsledku hormonálních změn dochází k výraznému svalovému 

růstu, změnám hmotnosti a výšky těla.  

Význam pohybových aktivit v tomto období je nezbytný i pro proces pohybového učení 

(osvojování nových a zdokonalování již osvojených pohybů). U dětí, které pravidelně 
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netrénují, zpravidla dochází ke zhoršení pohybové koordinace, kdež to pravidelně 

prováděná pohybová aktivita snižuje zhoršení koordinace.  

Způsob zatěžování dětí a mládeže musí vždy respektovat biologický věk jedince. 

Zatížení rozlišujeme podle charakteru, intenzity a objemu. Výběr tělovýchovné aktivity 

a jeho dávkování musí vycházet ze znalostí reakčních a adaptačních možností 

příslušného věku na konkrétní TV činnost. Přiměřené zatěžování akceleruje růst i vývoj 

dítěte, nepřiměřené vysoké může vést k retardaci. Např. historické zkušenosti ukazují, 

že dlouhodobé konání práce nevelké intenzity zapříčiňuje růstovou retardaci, naproti 

tomu vysoká intenzita s menším celkovým objemem spíše růst akceleruje. Minimální 

pohybová aktivita nemusí bezprostředně negativně ovlivnit organismus dítěte, ale 

důsledky se mohou projevit až v dospělosti (Havlíčková, 2008). 

Z psychického hlediska je nejviditelnější změnou náladovost. Utvářejí se vztahy 

k opačnému pohlaví, zřetelněji se oddělují zájmy chlapců a děvčat (Dovalil, 2002). 

Díky zájmovým kroužkům a sportovním oddílům se vytváří nové společenské vztahy. 

„Právě tělesná výchova a sport je místem, kde se normy, postoje, cíle, působící na 

utváření životního V hodnoty, které se stávají součástí osobnosti člověka.“ (kolektiv 

autorů UK, 2000). Je možné výstavbou nových sportovišť pro širokou veřejnost ovlivnit 

životní styl a utvářet pozitivní postoje ke zdravému způsobu života. Důležitou roli hraje 

mimo technických možností i motivační složka.  

Ze sociálního hlediska je nejdůležitější fakt, že mládež provozuje sport také kvůli 

možnosti scházet se s kamarády = je vyhledáván sociální kontakt. Je na místě 

nezanedbávat přirozenou potřebu dětí napodobovat dospělé, a proto je nenahraditelný 

kladný osobní příklad. 
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2.6 Konference sport a stát 2010 

Ve dnech 4. a 5. Května 2010 se v prostorách České televize na Kavčích horách konala 

konference „SPORT A STÁT“. Během těchto dvou dnů se diskutovalo hlavně o 

významu sportu pro společnost a o podmínkách pro sport v České republice. 

Před akcí byl ve spolupráci s agenturou SANEP proveden průzkum veřejného mínění, 

kterého se zúčastnilo téměř 30 tisíc respondentů. Průzkum byl částečně orientován i na 

témata diskutovaná v programu konference. Zajímavé závěry průzkumu je možné 

shlédnout na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ( MŠMT, 2010). 

 

Závěry konference SPORT A STÁT 2010 

Sportovní hnutí Evropě i v České republice má dalekosáhlejší vliv, než jakékoliv jiné 

společenské hnutí. Sport jako společenský a ekonomický jev význačným způsobem 

přispívá k rozvoji společnosti a tělesné aktivity mají rozhodující pozitivní dopad na 

zdraví a výchovu populace. Aby sport naplňoval své sociálně společenské funkce, musí 

mít vytvořeny základní podmínky, mezi které patří zejména:  

• Politická podpora a právní rámec pro provozování sportu, sportovních zařízení, 

výchovu a činnost odborníků.  

• Ochrana integrity sportu, jeho autonomie a podpora činnosti neziskových 

sportovních organizací.  

• Zajištění financování sportu a jeho dostupnosti pro nejširší vrstvy občanů 

všech věkových skupin.  

• Začlenění sportu a tělesných aktivit do všech stupňů výchovných                                

a vzdělávacích programů.  

   

Sport v České republice, jakkoliv má tradici a historické i současné úspěchy, není 

dostatečně podporován a jeho rozpoznaný potenciál není plně využíván. Studie 

poukazují na nedostatečné ekonomické zabezpečení sportu v ČR (MŠMT 2009                     

a Evropské unie 2010). Statistiky ukazují snižování zájmu mládeže o sport, zhoršení 

tělesné zdatnosti dětí a úbytek dobrovolníků ve sportu (Eurobarometr 2010).  

Projevem zodpovědného přístupu státu ke sportu je vytvoření v evropském kontextu 

důstojných podmínek a předpokladů pro fungování této svébytné společenské oblasti. 

Projevem zodpovědnosti sportovního prostředí je konstruktivně spolupracovat na tvorbě 
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sportovní politiky, dobře řídit sport a na základě vytvořených podmínek nabídnout 

občanům možnosti sportovního vyžití. Většina programů prezentovaných politickými 

stranami se shoduje na potřebě významně zkvalitnit péči o sport. Sportovní prostředí 

vítá tento přístup a nabízí spolupráci.  

 

2.7 Průzkum – Pohybová  aktivita mladých lidí v ČR 

Dalším zajímavým a pro naši práci přínosným je průzkum prováděný v roce 2006 prof. 

Antonínem Rychteckým z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze pod názvem 

Pohybová aktivita mladých lidí v ČR. Na základě anonymního sociologického šetření 

dotazníku u respondentů 9-19 let jsou registrovány tyto data: 

• Pravidelná účast ve volnočasových aktivitách a jejich subjektivní 

význam u 12 – 15letých Evropanů 

• Pravidelná účast ve volnočasových aktivitách české mládeže v letech 

1996, 2000 a 2006 

• Lokomoční aktivita 

• Účast ve sportu a v pohybových aktivitách – metoda COMPASS, změny 

za posledních 15 let 

• Populární sporty a pohybové aktivity 

• Prostředí provádění sportovních a pohybových aktivit 

• Pohybová a sportovní aktivita a tělesný tuk 

• Index tělesné hmotnosti dle pohlaví a věku české mládeže 

• Vliv pohybové aktivity na zdatnost a tělesnou výkonnost mládeže 

Vzhledem k povaze naší diplomové práce uvádím pouze některé závěry: 

Níže uvedené grafy jsou zpracovány dle projektu COMPASS, upraveného prof. 

Rychteckým. 

Účast v organizované intenzivní sportovní činnosti je u chlapců téměř dvojnásobně 

vyšší než u dívek, naopak v nepravidelných pohybových aktivitách je zapojeno více 

dívek než chlapců u obou pohlaví je vyšší než v roce 2000. Pozitivní vliv na růstu mají 

činnosti sportovních klubů i aktivity AŠSK (graf 1.) 
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Graf 1. Účast ve sportovních a pohybových aktivitách- mládež do 19 let 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu 2. je patrné, že účast v intenzivní organizované činnosti je u obou pohlaví nižší 

než v roce 2000 a u chlapců je nadále vyšší než u dívek. Naopak nepravidelná sportovní 

činnost je vyšší než v roce 2000 a stále více ji upřednostňují dívky. 

Graf 2. Účast ve sportovních a pohybových aktivitách mládež do 19 let 
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ější cyklistika, bruslení a aerobic. Naopak jen necelé 2% dívek 

dlo turistiku a pobyt v přírodě (graf 3.) 
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edí provádění sportovních a pohybových aktivit dle pohlaví 

Dle kategorie COMPASS  při sportu v přírodě, na polích v lese atd. dávají p

chlapci organizovaným, soutěživým aktivitám. Dívky naopak upřednost

i nepravidelnou sportovní činnost, kdy nesoutěží v žádném sport

 

Sportování v přírodě, na polích, v lese, jezerech, řekách aj. dle kate
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Chlapci Dívky

ní sportovních a pohybových aktivit dle pohlaví 
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2.8 Shrnutí 

V dnešní době, u mladistvých, zejména na druhém stupni základních škol, zájem o sport                 

a pohybovou aktivitu  klesá. Většina se věnuje spíše počítači nebo televizi a pohybovou 

aktivitu mají jen o víkendech. V této době klesá i počet dětí dělající sport „závodně“. 

Většinou je to z důvodu vysokých nároků ve škole, přípravách na přijímací zkoušky 

apod. V této kritické době musíme udržovat pozitivní vztah k pohybu, který by děti 

měly mít vybudovaný už od malička. Obecně sportovní trénink a pohyb při 

mimoškolních aktivitách, zejména v době puberty a před, má velmi pozitivní dopad na 

zdraví jedince. Aktivní životní styl brání vzniku osteoporózy, nadváhy a obezity. 

Hlavně u aerobních aktivit zaznamenáváme pokles faktorů na rozvoj ischemické 

choroby srdeční. Bohužel ale pohybová aktivita může mít i negativní dopad. Pro dobrý 

tělesný rozvoj je nejlepší všestrannost. Různé kroužky Sokola, Sportu pro všechny aj. 

Sportovní trénink a soutěže jsou většinou pro tělo jednostrannou zátěží. Proto bychom 

(nebo hlavně trenéři či instruktoři) měli myslet na dostatečné kompenzační cvičení.  

V pubertálním věku je především významné, že hormonální vzestup zvyšuje svalovou 

sílu, je vhodné trénovat a rozvíjet především rychlost. Puberta se mnohdy projevuje 

sníženými koordinačními schopnostmi („samá ruka, samá noha“). V tomto období také 

začíná být rozdílný výkon chlapců na rozdíl od dívek. Rozdíl, je i v aktivitách, které si 

vybírají dívky a chlapci. U holek vedou sporty tvarující postavu a sporty, které mohou 

dělat společně s kamarádkami (např. aerobic, tanec). U kluků zase vedou sporty 

kolektivní (florbal, fotbal, basket), sporty jiných kultur, především bojová umění (kung-

fu, judo…) anebo soutěživé (atletika, cyklistika). Dle Formánkové a kol. (2011) celkově 

tito mladí lidé ale vyhledávají aktivity, které jsou nové a moderní, jako např. in-line, 

squash, spinning, nebo adrenalinové, např. horolezení, lanové překážky, snowboarding 

atp. Dospívajícím bychom neměli brát zájem o tyto aktivity a naopak se ho snažit 

podporovat. Docílíme tím, že naše dítě bude objevovat nové aktivity, spojené se 

sportem a snadno se tak vyvaruje poflakování se po parku, obchodních centrech, barech 

a kinech. 

V teoretické části jsme shrnuli veškeré poznatky týkající se problematiky sportu a 

pohybových aktivit dětí.  Ve výzkumné části se pokusíme zjistit pomocí dotazníkového 

šetření, jak jsou na tom s pohybem a volnočasovými sportovními aktivitami děti na 

Praze 11. 
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3. CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je zmapovat možnosti pohybových volnočasových aktivit na 

Praze 11 na Jižním Městě. Chtěla bych zjistit jaká je účast dětí ve věku rané 

adolescence ve sportu a jejich názor na podmínky pro sport a pohybové aktivity. V práci 

se zabývám nejenom organizované formě sportovních aktivit, zajímám se také                      

o neorganizované sportovní aktivity, jejichž možnosti bývají často na pražském sídlišti 

omezené. Dále mne zajímá názor odpovědných pracovníků některých sportovních 

organizací na Praze 11 na sport a volnočasové aktivity. 

 

4.  HYPOTÉZY 

Na základě vlastních zkušeností a s pomocí odborné literatury jsem stanovila následující 

hypotézy: 

 

Hypotéza I. 

Předpokládám, že se většina dětí staršího školního věku nevěnuje ve svém volném čase 

organizovaným či neorganizovaným pohybovým aktivitám. 

 

Hypotéza II. 

Domnívám se, že děti upřednostňují spíše organizované sportovní aktivity před 

neorganizovanými. 

 

Hypotéze III. 

Předpokládám, že u dětí staršího školního věku nejsou významné genderové rozdíly 

v oblasti trávení volného času. 

 

Hypotéza IV. 

Současná situace na Jižním Městě umožňuje dětem dostatek možností volnočasových 

sportovních aktivit. 

 

Hypotézy I. až III. vyplynuly z mé vlastní zkušenosti s prácí s dětmi a mládeží, 

podpořeny výsledky průzkumů veřejného mínění ohledně pasivity dnešních dětí                    

a dospívajících. Poslední hypotézu zahrnuji do diplomové práce z důvodu výjimečného 
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lesního, vodního a obecně přírodního zázemí na Jižním Městě, které umožňuje dostatek 

pohybových aktivit během celého roku. Zajímalo mne, zda děti využívají toto přírodní 

zázemí, které je velice neobvyklé na pražské poměry, k pohybovým aktivitám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 36 - 
 

5 METODOLOGIE PRÁCE 

Pro svou diplomovou práci jsem využila poznatků a metod kvalitativního                             

a kvantitativního výzkumu. Teorii jsem čerpala z odborné literatury (Hendl, 1999)                          

a (Punch, 2008). Kvalitativní výzkum jsem použila v rámci mapování organizací                  

a institucí na Praze 11, dále u strukturovaného a neformálního rozhovoru zástupců 

některých organizací a kompetentní osoby z odboru školství a kultury, zabývající se 

tělovýchovou, sportem a volným časem na Praze 11. Kvantitativní metodu jsem použila 

u dotazníku a výzkumných otázek. 

Výzkumné šetření bylo prováděno na třech základních školách Prahy 11, ve třídách 

druhého stupně. V tomto výzkumu, který byl prováděn za účelem získání nových 

poznatků, byl použit anonymní dotazník, který se týkal sportovních volnočasových 

aktivit na Praze 11. Dotazník jsem se snažila, z důvodu zvýšení návratnosti a zařazení 

do konečného zpracování, vypracovat co nejkratší a nejjednodušší. Skládal se z 8 

otázek, který obsahoval otevřené i zavřené otázky. 

Dotazník je určen výzkumnými otázkami a slouží ke sběru dat. Proto zaujímá pozici 

mezi výzkumnými otázkami a strategií a procesem sběru dat. Logika šetření založených 

na dotaznících vyplňovaných respondenty spočívá v tom, že se shromažďují informace 

od určité skupiny lidí, aby bylo možné zodpovědět výzkumné otázky (Punch, 2008).  

Ve druhé části práce jsem pro získání informací použila strukturovaného rozhovoru 

s otevřenými otázkami. Otázky pro zástupce sportovních organizací a městské části 

Prahy 11 se týkaly např. grantových programů, ale také osobních názorů na danou 

problematiku. Dle Hendla (1999) jsou v tomto typu rozhovoru pečlivě formulované 

otázky, s relativně omezenou možností ptát se i na jiné věci. Omezuje se tím možnost, 

že se data budou u jednotlivých rozhovorů strukturně lišit. 
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5.1 Výzkumný soubor 

Zkoumaným vzorkem jsou žáci 6. až 9. tříd základních škol na Praze 11- Jižní Město. 

• Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 

• Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57 

• Základní škola , Praha 4, Mendelova 550 

Dotazník vyplnilo celkem 179 dětí, 91 dívek a 88 chlapců. 

Škola Chlapci Dívky Celkem 

ZŠ Květnového vítězství 29 31 60 

ZŠ a MŠ Chodov 29 30 59 

ZŠ Mendelova 30 30 60 

 

Tyto školy nebyly vybrány náhodně. Jelikož jsem na všech zmíněných školách v době 

svého studia působila a znám se osobně s částí pedagogického sboru, předpokládala 

jsem větší ochotu ze strany školy a tím pádem i vyšší návratnost dotazníků. Počet a 

skladbu tříd, ve kterých byly dotazníky rozdány, pak určila sama škola. 

 

5.2 Zpracování výsledků 

Po vybrání dotazníků jsem výsledky zpracovala ve formě tabulek a grafů. Tabulky jsou 

zpracovány v počítačovém programu Microsoft Excel 2007. Při interpretaci primárních 

dat vycházím z údajů zjištěných v dotazníku. Zpracování je provedeno formou grafů, 

které vystihují porovnání získaných dat. Ke každému grafu je přidán vysvětlující 

komentář. 
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5.3 Organizace výzkumu 

Výzkumnou část mé diplomové práce lze rozdělit na tři části. 

I. část 

Výzkumnou část jsem zahájila průzkumem na úřadech. Navštívila jsem Městskou část 

Prahy 11, konkrétně odbor školství a kultury. Zde jsem získala několik cenných 

informací a materiálů týkající se sportu a volného času dětí na Praze 11. Další 

informace potřebné k  přehledu organizovaných a neorganizovaných forem pohybových 

aktivit na Jižním Městě jsem vyhledala na internetu, nebo mi informace poskytli 

vedoucí pracovníci sportovních organizací či ředitelé základních škol. 

II. část 

Další část výzkumu byla realizována pomocí dotazníku, který vyplňovali žáci 

oslovených základních škol na Praze 11. Pro výzkum jsem vybrala vyšší stupeň 

základních škol, tedy 6 – 9 třídu. Průzkum byl realizován na třech školách, bylo rozdáno 

a vyplněno 200 dotazníků, ke konečnému zpracování jsem zařadila celkem 179 

dotazníků. 

III. část 

Pro zmapování problematiky organizované sportovní činnosti na Praze 11 jsem se 

pokusila získat informace ze strukturovaných rozhovorů se zástupci několika 

sportovních organizací a kompetentní osobou z odboru školství a kultury, zabývající se 

tělovýchovou, sportem a volným časem na Praze 11. Rozhovory jsem po telefonické 

domluvě odeslala elektronickou formou. Otázky se týkaly hlavně financování 

sportovních organizací, podpory stávajících organizací městskou částí Prahy 11 a 

osobních názorů na danou problematiku.  

Oslovené organizace a MČ Praha 11 

• FC TJ Háje Jižní Město 

• HC Háje Jižní Město 

• TJ Jižní Město Chodov 

• Ing. Vlasta Dirová z odboru školství a kultury MČ Praha 11 

Tyto organizace jsem vybrala, jakožto největší tělovýchovné jednoty působící na Jižním 

Městě-Praha 11. 
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6 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

6.1 Analýza podmínek pro sportování na Jižním Městě – Praha 11 

V této kapitole výsledkové části se pokusím zmapovat možnosti neorganizovaných 

sportovních aktivit na Praze 11. Zaměřuji se hlavně na přírodní zázemí této pražské 

části, jakožto jedné z možností, kde se neorganizované pohybové a sportovní aktivity 

mohou realizovat. Dále bych chtěla stručně shrnout sportovní organizace na Praze 11. 

Ve druhé části vyhodnocuji dotazníky, týkající se sportovních volnočasových aktivit na 

Jižním Městě – Praha 11. Bude zajímavé, vidět, jaké jsou nabízené možnosti na Jižním 

Městě v konfrontaci s požadavky a představou dětí. Součástí praktické části je také 

rozhovor se zástupci několika sportovních organizací a kompetentní osobou z městské 

části, zabývající se tělovýchovou, sportem a volným časem na Praze 11. Rozhovor by 

měl vypovídat o situaci na Praze 11, jedná se o názory reprezentantů, které v oblasti 

tělovýchovy a volného času mohou dětem možnosti pro pohybové a sportovní vyžití 

poskytnout.  

Níže uvedené informace jsem získala na webových stránkách různých organizací, 

z odborných publikací a v neposlední řadě jsem čerpala převážně z vlastních zkušeností, 

neboť na Jižním Městě žiji a působím již několik let. Uvedené oblasti jsou ideálním 

přírodním zázemím pro neorganizované sportovní aktivity dětí. Většina z nich se 

nachází v těsné blízkosti některých ze základních škol na Praze 11 a umožňují tedy 

dětem provozovat sportovní a pohybové aktivity i bez dohledu rodičů.  

6.1.1  Jižní Město – Praha 11 

Pro svoji diplomovou práci jsem si vybrala oblast Jižního Města a Prahy 11, největšího 

sídliště v Praze, i v České republice. Jižní město leží na jihovýchodě Prahy v městském 

obvodu Prahy 4 a tvoří velkou část městské části Prahy 11. Tato část Jižního města se 

nachází na okraji Prahy, a proto její obyvatelé jsou blíže spjati s okolní přírodou. 

Ačkoliv samotné katastrální území Prahy 11 a tím i Jižního Město nezahrnuje žádné 

větší souvislé přírodní plochy, mají je k dispozici obyvatelé v těsném sousedství. 

Docela výjimečné lesní, vodní a vůbec přírodní zázemí, na pražské poměry mimořádně 

rozlehlé, představuje celý komplex Michelského a Kunratického lesa, Milíčovský les se 

soustavou rybníků, Krčský les a hlavně přírodní park Hostivař s vodní nádrží Hostivař. 

Převážně do Hostivařského lesoparku směřuje jak v létě, tak v zimě mnoho obyvatel 

nejenom Jižního města za sportem, ale i aktivním či pasivním odpočinkem. 
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6.1.2 Přírodní zázemí Jižního Města 

Hostivařský lesopark a přehrada 

Lesopark vznikl v 60. letech minulého století (rozloha 146 ha) společně s Hostivařskou 

přehradou, která byla vybudována jako ochrana proti záplavám na Botiči. Hostivařská 

přehrada byla vystavěna v letech 1959-1963 přehrazením koryta potoka Botiče                     

a zatopením lesnatého údolí, kterým tento potok protékal. Vznikla tak nádrž, jejíž 

hladina v letním období zaujímá plochu cca 35 ha a objem vody v tomto období činí 

1 310 000 m3. Nádrž je díky snadné dostupnosti městské hromadné dopravy využívána 

k rekreaci prakticky všemi obyvateli Prahy. Hostivařská přehrada je zároveň také 

významným regulačním prvkem v případě vzniku povodní. Rozsáhlá vodní plocha 

navíc zlepšuje celkové klimatické a hydrické podmínky oblasti v období sucha. Celý 

areál se nachází v katastrálním území Hostivaře a Petrovic. Areál netvoří souvislý lesní 

porost (největší zastoupení má borovice lesní, lípa srdčitá, dub letní, zimní a modřín 

evropský), ale „lesopark“ s hustou sítí cest a rekreačními loukami. Zalesňování bylo 

zahájeno v roce 1959 a většina prací byla do pěti let dokončena (Bartoň, 2007). 

Hostivařský lesopark je v majetku hlavního města Prahy a je obhospodařován podle 

zásad trvale udržitelného hospodaření. Praha je od roku 2007 držitelem mezinárodního 

ekologicky velmi přísného lesnického certifikátu Forest Stewardship Council (FSC), 

který hospodaření v lesích směřuje k dosažení přírodě blízkých lesních porostů. 

V lesoparku bylo postupně vybudováno velké množství dětských herních prvků, altánů 

a laviček. Územím prochází červená turistická stezka, naučná stezka „Povodím Botiče“ 

a řada cyklotras. V lesoparku jsou také značené trasy pro jízdu na koních a nové lanové 

centrum. V západní části lesa se nachází hájovna se zookoutkem a rybníčkem pro vodní 

ptactvo.  

Na břehu Hostivařské nádrže se nachází koupaliště s písečnými plážemi a řadou dalších 

atrakcí. 
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Možnosti aktivit  

Běh 

V Hostivařském lesoparku jsou ideální podmínky pro běh. Přímo podél vodní hladiny 

vede rovinatá asfaltová magistrála. Nachází se zde tři turistické trasy, v celkové délce 

cca 8 km. Tyto trasy jsou nenáročné, náročnější je pouze na nejdelší modré trase při 

výbězích od Hostivařské přehrady. 

Cyklistika 

Cyklistická trasa A226, trasa je nenáročná, pouze s několika krátkými stoupáními a 

klesáními, vede většinou mimo komunikace. 

In-line bruslení 

Chodník podél Hostivařské přehrady není ideálním místem pro jízdu na in-linech, asfalt 

je většinou hrubý a místy i nerovný, avšak pro první krůčky na bruslích či pro nácvik 

silového stylu jízdy je to naprosto dostačující místo. Délka trasy je cca 2,2 km. 

Lezení 

Lanový park – ABYSS 

Nový lanový park v atraktivní lokalitě Hostivařského lesoparku. 17 vysokých lanových 

překážek v korunách stromů ve výšce 5-12 m nad zemí. Dráha je 160 m dlouhá, středně 

obtížná. Pro zkušené lezce je i možnost nočního lezení. 

Hostivařská lezecká skalka 

Kolmý skalní buližníkový stupeň přerušuje nenápadný lesní svah pod Hostivařskou 

přehradou. Leze se tady do výšky pouhých 7 m. Dvě menší 5 m vysoké skalky jsou pár 

kroků od hlavní stěny. V horolezeckých cestách není odsazený žádný nýt, borák či 

skoba. Umístění vklíněnce není rovněž téměř možné, odskoky na zem by byly velmi 

nebezpečné. Leze se zde téměř výhradně s horním jištěním. Obtížnost 3-8 UIAA. Až 10 

možných cest. (Praha sportovní, 2009) 
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Vodní sporty 

Přírodní koupaliště Hostivařská přehrada 

Areál s celkovou kapacitou až 10 tis. návštěvníků nabízí krom pláží mnoho různých 

sportovišť. Větší pláž je částečně písečná, částečně travnatá. Menší pláž je nudistická, 

travnatá. Dále jsou zde dva profesionální kurty na beach volejbal, tenisový kurt s 

betonovým povrchem, nohejbal, streetbalové  koše, ruské kuželky, ping-pong, fotbálky, 

půjčovna lodiček, plachetnice, windsurfing, triton, vodní elektrický skútr, dětské hřiště, 

trampolína apod. 

Plány rozvoje Hostivařské přehrady 

Současný provozovatel koupaliště firma HOSTIK s.r.o. připravuje přestavbu celého 

koupaliště na moderní sportovně-relaxační areál. Podle rozvojové studie, navrhnuté 

renomovanou projekční kanceláří, by uvnitř areálu měly vyrůst moderní restaurace                

a bary, nový tobogán a další vodní radovánky. Hlavní dominantou v tomto směru by 

měl být super moderní vlek pro vodní lyžování a vodní svět přímo na hladině 

Hostivařské přehrady. Samozřejmostí bude velký bazén a brouzdaliště pro děti. V plánu 

nechybí ani nové moderní sportoviště, lezecká stěna, dráha pro kolečkové brusle nebo 

vlek pro zimní lyžování. 

Rybaření 

Údolní nádrž Hostivař poskytuje příjemné chvíle i sportovním rybářům, kteří tento revír 

znají také pod označením Botič 2. Je to jméno potoka, který přehradu napájí relativně 

čistou vodou. O dobré zarybňování tohoto, možno říci hojně navštěvovaného, mimo 

pstruhového revíru, spolehlivě pečuje Územní svaz ČRS města Prahy, který pravidelně 

zarybňuje nádrž 15 druhy rybích násad. Proto se zde každoročně dosahují značné 

úlovky, zvláště kaprů, cejnů a některých dravců vedle celé řady dalších rybích druhů. 

Nejčastěji se loví kapr, ročně asi 5000 ks a následuje cejn s 2500 ks a dravci 500-900 

ks. Stoupají i úlovky úhoře, které nyní dosahují počtu asi 300 ks. Celkem se z této 

nádrže odloví udicí ročně přes 11000 kg ryb. Jelikož Hostivař má zvláštní rekreační 

statut, jsou mu podřízeny i podmínky rybolovu. Sportovní rybolov je povolen 

celoročně. Existuje zákaz vnadění a znečišťování celého prostoru nádrže. Sportovní 

rybolov je zakázán z hráze a na pravém břehu 50 m od hráze, v celém oploceném 

prostoru na levém břehu nádrže a také v horní části nádrže od tabulí až k jízku 
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v Petrovicích. Lov z loděk a zavážení nástrah je přísně zakázáno. Také lov přívlačí je 

zakázán.  

Bruslení 

Na Hostivařské přehradě se bruslí od hráze až k malému jezu z lomového kamene u 

vtoku Botiče do nádrže. Nad přehradou se dá sice ještě najít několik malých lagun se 

zamrzlou hladinou potoka, ale to už je jen pro osamělé duše. Veškeré bruslení se proto 

odehrává na ploše přehrady, která se zaplní vždy odpoledne. Atmosféra zde připomíná 

Vltavu v dávných časech, jak ji známe z dobových fotografií. Bruslit se dá v Hostivaři 

jen přes den nebo za jasných nocí, protože na led nedosáhne umělé osvětlení (Turek, 

2007). 

Běžky 

Zamrzlou plochu Hostivařské přehrady využívají běžkaři i v době, kdy sněhová 

pokrývka nedovoluje v Praze vyrazit na pevnou zem. Trasa sice není nijak dlouhá, asi 

jen dva kilometry, ale příjemné zážitky určitě poskytne. Navíc na rozdíl od bruslařů, pro 

které se po oblevě či sněžení stává hrbolatý led nesjízdný, si můžou běžkaři vychutnávat 

lyžování i v těchto podmínkách. A na zamrzlé ploše bývá minimum lidí (Turek, 2007). 

Hostivařský lesopark nabízí své zalesněné plochy i k jiným aktivitám než je běh, pěší 

turistika, cykloturistika či jízda na koních. Travnaté louky lidé využívají nejen 

k venčení psů, ale také k různým míčovým hrám, ideální jsou zde plochy pro frisbee. 

Místní stromy jsou ideální ke stavění nízkých lan. Pravidelně se zde pořádají různé 

běžecké soutěže. 

V poslední době se Hostivařská přehrada stává také místem kulturních akcí, např. 

koncertů, firemních akcí, teambuildingů. 
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Milí čovský les 

Milí čovský les najdeme na jihovýchodním okraji Jižního Města, kde spolu s přilehlými 

rybníky tvoří významnou rekreační lokalitu. V minulosti zde bývala obora a bažantnice, 

které patřily k Milí čovskému dvoru, a z  této doby také pochází soustava čtyř rybníků 

v severovýchodní části území: Nový (někdy také Milíčovský), Kančík, Homolka                  

a Vrah. Na severním okraji lesa vznikly při budování Jižního Města tři umělé kopce, 

které jsou dnes již porostlé vzrostlými stromy a plynule navazují na porost 

Milí čovského lesa. Lesní komplex s okolními rybníky je od roku 1988 přírodní 

památkou o rozloze 93 ha, chránící zdejší zachovalé lesní porosty a mokřadní 

společenstva v okolí rybníků (Lesy hl. m. Prahy, 2006). 

Možnosti aktivit  

Milí čovský les je často využíván místními obyvateli k venčení psů, ale také 

k sportovním aktivitám, jako cyklistika či kondiční běh. Trasy pro běh jsou nenáročné, 

vedeny střídavě po asfaltových a šotolinových cestách, menší část po nezpevněných 

pěšinách. Vede zde cyklistická trasa A216.  Místní rybníky nejsou určeny k plavání, 

pouze Milíčovský rybník má upravené břehy pro rekreační využití. Vzhledem 

k chráněnému charakteru území je území lesa omezeno pouze na sportovně-relaxační 

individuální vyžití. Neměly by se zde provozovat organizované sportovní aktivity, a to 

především mimo značené cesty. 

Mnohem rozmanitější vyžití nabízí k lesu přilehlá zelená plocha, tzv. Haldy. Rozsáhlá 

plocha je naopak velmi vhodná pro organizované sportovní aktivity, jako jsou např. 

běžecké, cyklistické nebo cyklokrosové závody (Praha sportovní, 2009). 

Kunraticko-Michelský les 

Kunratický les (severozápadní část se jmenuje Michelský les a je lidově označována 

jako Krčský les) je zalesněná souvislá plocha přibližně 300 ha na území hlavního města 

Prahy, která se nachází na území Kunratic. 

Les je izolován od jiných lesních ploch městskou zástavbou, což neumožňuje volnou 

migraci živočišných společenstev. Ročně je les navštíven okolo 678 tisíci návštěvníky, 

kteří jej využívají pro krátkodobou relaxaci snadno dosažitelnou v oblasti Prahy (Lesy 

hl. m. Prahy, 2006). 
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Možnosti aktivit  

Oblast Kunratického lesa je pro svoji polohu uprostřed zástavby přirozenou plochou 

sloužící ke sportovním aktivitám provozovaných na čerstvém vzduchu. Mezi nejčastější 

sportovní využívání patří turistika, kondiční běh (nevýhodou běhání po lesních i 

asfaltových cestách je velké množství pobíhajících psů, takže řada běžců preferuje 

pošmourné a deštivé počasí, kdy je zde volněji. Z Kunratického lesa vede značená 

cyklostezka A22 až k řece Vltavě a dále ke koupališti Žluté lázně. Podle budoucích 

plánů by mohla vzniknout cyklostezka, která by propojovala Kunratický les s oblastí 

hostivařského lesoparku. Vedle cyklotrasy je v lese zřízena modrá, žlutá a zelená 

turistická stezka. 

V oblasti se pořádá každoročně velký běžecký přespolní závod zvaný Velká Kunratická, 

který se běhá vždy v druhou listopadovou neděli v jihovýchodní části lesa. 

Chodovská tvrz 

Původní vodní tvrz zde stála už v roce 1185. Za třicetileté války byla ovšem značně 

zpustošena a následné přestavby změnily její charakter na zámeček, jejž využíval řád 

Benediktýnů. Dnes slouží kruhová tvrz jako kulturní dům, restaurace a obřadní síň. 

Možnosti aktivit  

Před několika lety vznikl na Jižním Městě u Chodovské tvrzi nový park s asfaltovým 

okruhem pro in-line bruslení. 800 m dlouhý okruh nemůžeme sice srovnávat se 

zavedenějšími lokalitami, ale kvalitní asfalt, minimální převýšení tvoří ideální 

podmínky pro nácvik jízdy a brzdění, před výletem na některou ze stezek pro 

zkušenější. Navíc je zde možnost utužit fyzičku na venkovních posilovacích strojích 

(Praha sportovní, 2009). 

Centrální park Jižní M ěsto  
 
Nejde o typický park. Pod touto travnatou plochou, vedoucí od Opatova k Hájům, je 

vybudováno metro, proto plocha není zastavěna věžáky, které jinak park obklopují. 

Parkem se táhne kvalitní asfaltová cesta, kterou lemuje kopcovitý terén, sloužící v létě i 

v zimě k různým rekreačním aktivitám.  
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Možnosti aktivit  

Park je nejčastěji využíván k procházkám, venčení psů. Je zde nespočet laviček 

k odpočinku a posezení. Mezi nejčastější sportovní vyžití patří in-line bruslení či 

cyklistika. Park je součástí městské cyklotrasy A22 A41. V zimních měsících slouží 

uměle vytvořený kopcovitý terén k sáňkování. Městská část Praha 11, při nedostatečné 

sněhové nadílce, zasněžuje kopce sněhovým dělem. V parku se také celoročně konají 

různé akce, koncerty, soutěže či závody. Mezi pravidelné akce patří např. Jarní                     

a podzimní cyklokros nebo rodinné štafety. Na podzim se zde pořádají pro děti a jejich 

rodiče drakiády.  

V současné době se na území městské části Praha 11 nachází 36 obecních sportovních 

sportovišť, z toho 9 jsou sportoviště při základních školách a 27 jsou veřejně přístupná 

sportoviště. Tato hřiště jsou postupně rekonstruována a modernizována. Z 27 veřejně 

přístupných sportovišť je 16 po rekonstrukci a 11 před rekonstrukcí. Všechna 

zrekonstruovaná veřejná hřiště jsou převážně s umělým travnatým povrchem. Nejčastěji 

jsou hřiště určeny ke sportovním aktivitám, jako je malý fotbal, házená, tenis, basketbal 

a nohejbal (MČ Praha 11, 2010). 

Cyklotrasy na Jižním Městě 

A21: Modřanská rokle (Modřany – Kunratice – Háje) 

A212: Krč, zastávka Michelský les – údolím Kunratického potoka – Kunratice 

A213: Kunratický mlýn – Šeberák - východ 

A217: metro Chodov – Šeberák-východ 

A216: Kateřinky – Újezd 

A22: Kunratický potok  (Braník – Krč – Háje – Petrovice – Uhříněves – Říčany…) 

A221: Podolí, Dvorce – Krč, Na strži  

A224: nádraží Krč – Na strži  

úsek A42: Krč, zast. Michelský les – Kačerov – Bohdalec  

úsek A41: Háje – Košíkovský potok––Spořilov – Kačerov – Na strž  – Nuselský most  

A22:  Pankrác – nádraží Vyšehrad  

A223: Kačerov – Michle  

A222: Michelský les (Roztyly) – sídliště Spořilov  

A225: Chodov – sídliště Košík 

A226: Háje – přehrada Hostivař – sídliště Košík – Práče  
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6.1.3 Přehled organizací nabízející pohybové aktivity 

 Níže uvedený přehled zahrnuje pouze neziskové organizace, nabízející sportovní 

činnost pro děti staršího školního věku. 

 

• Jižní Supi - basketbalová přípravka Sokola 

zaměření: basketbal 

• SANG, o. s. - Sportovní Akademie Nové Generace 

zaměření: aerobic, tanec 

• Junák - 93. středisko 

Zaměření: turistika 

• Okresní rada AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) 

Zaměření: školní sporty  

• HC Háje JM 

Zaměření: házená 

• Pohoda JM II., o. s. 

Zaměření: nohejbal, bowling 

• PS Kraken M 

Zaměření: turistika 

• Český svaz interkrosu 

Zaměření: interkros 

• TJ JM Chodov 

Zaměření: gymnastika, florbal, házená 

• SK Lakros JM 
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Zaměření: lakros 

• Dům dětí a mládeže Jižní Město 

Zaměření: florbal, volejbal, stolní tenis, basketbal, fotbal 

• Křesťanský sportovní klub 

Zaměření: turistika 

• 101. Sportovní PS (sportovní klub Praha) 

Zaměření: florbal, interkros, sportovní přípravka dětí 

• SK 1. FC Folprecht o. s. 

Zaměření: fotbal 

• Háje - SOS, o.p.s 

Zaměření: fotbal 

• Athletic Veterán Club ČR 1982, o.s. 

Zaměření: běh, atletika 

• Cykloturistický oddíl UFO  

Zaměření: cykloturistika 

• Volejbalová škola Praha 

Zaměření: volejbal 

• FC Háje 

Zaměření: fotbal 

• Klub sportovního tance Silueta Praha o. p. s 

Zaměření: latinsko-americké a standardní tance  

• Škola Taekwondo  ITF 

Zaměření: bojová umění 

• Taneční škola ECHO 

Zaměření: tanec 
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• SK Dvojka Praha 

Zaměření: atletika 

• In-line speedskating club 

Zaměření:  In-line rychlobruslení 

• Sokol Chodov 

Zaměření: cvičení rodičů s dětmi, aerobik, kalanetika 

• Sportovní Jižní Město o.p.s. 

Zaměření: provoz sportovišť a dětských hřišť, organizace a pořádání sportovních                            

a tělovýchovných akcí, vzdělávací, osvětová a propagační činnost v oblasti sportu                             

a tělovýchovy,sporty- florbal, běh, stolní tenis 

• FK Jižní Město 

Zaměření: fotbal 

• Školní sportovní klub 

Zaměření: volejbal – dívky 

• Škola tai-chi chuanu 

Zaměření: tai-chi chuan, čchi-kung 

Aktuální a kompletní seznam sportovních organizací je k dispozici na webových 

stránkách Prahy 11. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6.2 Analýza dotazník

Výzkumný soubor 

Zkoumaným vzorkem jsou žáci 6. a

• 60 žáků ZŠ Květnového vít

• 59 žáků ZŠ a MŠ

• 60 žáků ZŠ Mendelova , Praha 4

Zpracování výsledků 

Po vybrání dotazníků jsme výsledky zpracovali ve form

zpracovány v počítačovém programu Microsoft Excel 2007. P

dat vycházím z údajů zjišt

jednoduchých maker a filtr ů

Graf č. 1 Intenzita sportovních aktivi

Graf č. 1 znázorňuje, jak intenzivn

50% dětí sportuje alespoň

zastoupení mezi závodními sportovci (sportovní trénink pod dohledem trenéra), je 

výrazně vyšší než u dívek. 

realizuje i v nějakém dalším sportu, kterému se v

jednou měsíčně). Poměrně

srovnání s průzkumem, který provedl 

průzkumu velmi podobné.

svém volném čase sportu, u dívek je to naopak mírn
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Analýza dotazníků 

Zkoumaným vzorkem jsou žáci 6. až 9. tříd základních škol na Praze 11

ětnového vítězství, Praha 4 

MŠ Chodov, Praha 4 

Mendelova , Praha 4 

ů jsme výsledky zpracovali ve formě tabulek a graf

č čovém programu Microsoft Excel 2007. Při interpretaci primárních 

ů zjištěných v dotazníku. Analýza dat byla provedena pomocí 

filtr ů.  V příloze uvádím tabulkou s daty k jednotlivým graf

Intenzita sportovních aktivit 

jak intenzivně se věnuje sportu populace ve věku 11 až 15 let. P

tí sportuje alespoň jednou týdně. Chlapci jsou sportovně

zastoupení mezi závodními sportovci (sportovní trénink pod dohledem trenéra), je 

 vyšší než u dívek. Část dětí, které se věnují sportu závodně č

jakém dalším sportu, kterému se věnují přinejmenším rekrea

ě ěrně vysoké číslo představují nesportující dívky 

, který provedl Rychtecký (2006), jsou výsledky 

zkumu velmi podobné.  Dle Rychteckého, se lehce přes 50% 

čase sportu, u dívek je to naopak mírně pod 50%. Tato č

Pravidelně 
sportuje

Rekreačně 
sportuje

Nesportuje

íd základních škol na Praze 11- Jižní Město. 

 tabulek a grafů. Tabulky jsou 

ři interpretaci primárních 

dotazníku. Analýza dat byla provedena pomocí 

jednotlivým grafům.  

 

ěku 11 až 15 let. Přes 

vně aktivnější, jejich 

zastoupení mezi závodními sportovci (sportovní trénink pod dohledem trenéra), je 

ě či pravidelně, tak se 

menším rekreačně (alespoň 

edstavují nesportující dívky – 22,2%. Ve 

Rychtecký (2006), jsou výsledky z mého 

řes 50% chlapců věnuje ve 

 pod 50%. Tato čísla odpovídají i 

Celkem

Dívky

Chlapci



 
 

 

mému zjištění. V dotazníku n

tedy v kategorii pravidelně

sportujících dětí v Praze 11 je

o 20%). Lze tedy říci, že d

než je celorepublikový pr

průzkumům MHMP KOPPR 2005, která došla k

částech Prahy mají více možností ke sportovn

děti v Praze 1, 2 a 3.  

Graf č. 2 Návštěvnost sportovního 

Graf č. 2 znázorňuje odpov

v místě bydliště. Přes 50 % d

dětí, navštěvuje sportovní oddíl v

dětí, které nenavštěvují žádný sportovní oddíl má dv

nabídka sportovních oddíl

sportování. Odpověď se bud

zastoupení jednotlivých sport

Grafy zohledňují sporty i gen
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dotazníku některé děti uvádí, že pouze závodně sportují, neobjevují se 

kategorii pravidelně sportujících. Analýzou jsem zjistila, že po

Praze 11 je ve skutečnosti až o 15% více (dívek cca o 10% a chlapc

říci, že děti na Praze 11 se více věnují ve svém volném 

ový průměr dle Rychteckého (2006). Tato zjišt

m MHMP KOPPR 2005, která došla k závěrům, že děti na v

ástech Prahy mají více možností ke sportovně-volnočasovým aktivitám, než nap

ěvnost sportovního oddílu v místě bydliště 

ňuje odpovědi na otázku, zda děti navštěvují nějaký sportovní oddíl 

ě řes 50 % dětí vůbec nenavštěvuje žádný sportovní oddíl. P

vuje sportovní oddíl v místě bydliště. Ostatní děti dojíždě

ěvují žádný sportovní oddíl má dvě vysvětlení 

nabídka sportovních oddílů v místě bydliště, nebo b) nezájem dě

ěď se budu snažit najít v dalších otázkách dotazníku. Níže uvádím 

ých sportů, kterým se děti věnují závodně, pravideln

ují sporty i genderově. Uvádíme pouze nejfrekventovaně

které sporty se vyskytovaly pouze jednotlivě. 

Dívky Chlapci

Ano

Dojíždím

Nenavštěvuji žádný oddíl

ě sportují, neobjevují se 

 sportujících. Analýzou jsem zjistila, že počet pravidelně 

dívek cca o 10% a chlapců 

nují ve svém volném čase sportu 

to zjištění i odpovídá 

m, že děti na v okrajových 

asovým aktivitám, než například 

 

ě ějaký sportovní oddíl 

vuje žádný sportovní oddíl. Přes 30% 

ěti dojíždějí. Vysoké číslo 

ětlení – a) nedostatečná 

, nebo b) nezájem dětí o organizované 

dalších otázkách dotazníku. Níže uvádím 

ě, pravidelně, či rekreačně. 

Uvádíme pouze nejfrekventovaněji uváděné sporty 

Ano

Dojíždím

Nenavštěvuji žádný oddíl



 
 

 

Graf č. 3 Tři nejvíce navšt

 

Graf č. 4. Dva nejvíce navšt

Graf č. 5. Tři nejvíce navšt
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i nejvíce navštěvované závodní oddíly 

4. Dva nejvíce navštěvované závodní oddíly - Dívky 
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Mezi nejoblíbenějšími závodními sporty jsou fotbal, lakros, tanec a florbal. U dívek 

dominuje tanec, zatímco u chlapců fotbal. U dívek je zajímavý fakt, že závodně se 

různým formám tance věnuje až 50 % dívek, zatímco spektrum ostatních sportů je 

velmi roztříštěné. Proto také uvádím u dívek pouze dva dominantní sporty. U chlapců je 

zřetelný zájem o, v Čechách velmi populární sport, florbal. Lakros jako jediný 

koedukovaný sport, je oblíbený u dívek i chlapců (viz graf č. 3). 

V porovnání s tabulkou nejpopulárnějších sportů dle Rychteckého (2006) je zájem 

dívek v závodní kategorii značně odlišný – uváděné sporty tanec a lakros se ve výčtu 20 

nejpopulárnějších sportů vůbec nenacházejí. Tento fakt, lze zdůvodnit tím, že od roku 

2006 se rozrostl počet oddílů lakrosu a na Praze 11 je poměrně dobrá základna pro 

závodní tancování (taneční studia apod.) Dalším důvodem může být obrovský rozvoj a 

mediální zájem o tyto aktivity v posledních letech. Tanec se objevuje v televizních 

soutěžích pro mladistvé -  Česko-slovenská Superstar, Česko-Slovensko má talent, Let´s 

dance apod.  Na druhou stranu se jedná o sporty, kterým se děvčata věnují závodně, 

nelze tedy hovořit o masovějším zájmu (viz graf č. 4). 

Naopak u chlapců se mé výsledky takřka shodují se seznamem 20ti nejpopulárnějších 

sportů u chlapců – 1. místo fotbal a 3. místo florbal. Jedinou obměnou je lakros, který 

nahradil cyklistiku. Důvody proč lakros, jsou velmi podobné jako u děvčat (viz graf č. 

5). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Graf č. 5. Čtyři nejčastě

Graf č. 6. Tři nejčastěj i

Graf č. 7. Tři nejčastěji pravideln
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ř častěji pravideln ě provozované sport 

i pravidelně provozované sporty -  Dívky 

č ěji pravideln ě provozované sporty – Chlapci
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Pravidelně provozovaným sportům tzn. minimálně jednou týdně, dominuje cyklistika, 

kterou lze provozovat individuálně a bez větších nároků na prostor. Na druhých 

pozicích se umístily sporty, které „zvítězili“ v kategorii nejčastější závodní sport. Tzn. u 

chlapců fotbal a u dívek tanec. Na nižších pozicích se u obou kategorií objevilo plavání 

(viz graf č. 5). 

Kategorie pravidelně sportujících dětí je největší skupinou. Sporty uváděné v této 

kategorii nejsou provozovány závodně, ale rekreačně. Nejčastěji individuálně, 

kolektivní sporty pak v rámci sportovních kroužků na školách, skautských nebo 

zájmových oddílů. 

U dívek dominuje cyklistika a na druhém místě je tanec. V porovnání s výzkumem, 

který provedl Rychtecký (2006), dochází ke shodě na prvním místě – cyklistice. V mém 

i Rychteckého výzkumu je cyklistika dominantním sportem/aktivitou. Na druhém místě 

je tanec. Zde je situace velmi obdobná jako v závodní kategorii. Tanec jako sportovní 

disciplína se velmi vyvíjí a nabízí mnoho směrů. Od roku 2006, kdy Rychtecký výzkum 

provedl, se situace značně změnila.  

Chlapci uvádějí v mém výzkumu také jako sport číslo jedna – cyklistiku a na druhém 

místě fotbal. V Rychteckého průzkumu výrazně dominuje fotbal a cyklistika je až na 

druhém místě. Zde je ale třeba rozlišit, že průzkum uvedený v této diplomové práci dělí 

sporty dle jejich intenzity provozování, zatímco Rychtecký uvádí pouze seznam 

nejpopulárnějších sportů. Fotbal je v ČR velmi organizovanou formou a víceméně jej 

lze hrát hlavně závodně, málokde existuje fotbalový oddíl, který se zaměřuje na děti, 

které chtějí fotbal hrát, ale nechtějí mu věnovat všechen volný čas. Zajímavou výjimkou 

na Jižním Městě je oddíl SOS Háje, který pod hlavičkou FC Háje se věnuje právě 

dětem, které neplánují závodní kariéru, případně jsou méně talentovaní a neprošli by 

náborem do klasických fotbalových oddíl (viz graf č. 7). 

  

 

 

 

 



 
 

 

Graf č. 8. Tři nejčastěji rekrea

Graf č. 9. Tři nejčastěji rekrea
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č ěji rekrea čně provozované sporty 

č ěji rekrea čně provozované sporty – Dívky 

častěji rekrea čně provozované sporty – Chlapci
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V kategorii rekreačně provozovaných sport

v drtivé většině individuální sport, jak uvádí graf 

chlapců (viz graf č. 10).
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č ě provozovaných sportů (alespoň jednou měsíčně

ě individuální sport, jak uvádí graf č. 8. Jedinou výjimkou je fotbal u 

č. 10). Zajímavé je, že se prosazují sporty, které jsou finan

řeba zdůraznit, že sporty uvedené v této kategorii, mohou být tzv. 

druhé nebo lépe, doplňkové – př. chlapec, který závodně hraje fotbal, si jde jednou za 

či tenis, nebo zaplavat do aquaparku. Naopak cyklistiku uvedl

které sportují jenom rekreačně. Nejvýznamnějším rozdílem v této kategorii 

tí je oproti Rychteckého průzkumu, tenis. Jak jsem již uvedla výše, tenis 

ůže být pouze doplňkovým sportem. Na druhou stranu finan

nákladnost na provozování tenisu oproti předchozím letům značně klesla, nemluv

 Praha 11 buduje volně přístupná tenisová hřiště, jež jsou zdarma. 

. 11. Procento dětí uvádějící, že v místě bydliště chybí sportovní 

i nejvíce chybějící sportovní areály 
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ě, jež jsou zdarma.  
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Graf č. 13. Tři nejvíce chyb
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i nejvíce chybějící sportovní areály - Dívky 

i nejvíce chybějící sportovní areály - Chlapci

dotazníku směrovala na názor, zda žákům na Jižním Mě

sportovní areál. Naprosto jednoznačnou odpovědí jak u chlapců i dívek byl plavecký 

bazén. Dále chlapci preferují prostory pro týmové hry – florbal a basketbal

řednostňují kurty pro tenis a volejbal. (viz graf č

ukazatelem je 52,2 procentní poptávka po plaveckém bazénu u dívek! U chlapc

portfolio poptávaných sportovišť více rozložené.  

Zajímavým srovnáním je konfrontace mezi chybějícími areály a oddíly. Následující 

grafy a tabulky nám ukazují, jaké oddíly by si chlapci a dívky přáli na Jižním M

Plavecký Tenisový kurt Volejbalový kurt

Tři nejvíce chybějící areály - Dívky

Plavecký Florbalový Basketbalový

Tři nejvíce chybějící areály - Chlapci

 

 

žním Městě chybí nějaký 

ů i dívek byl plavecký 

florbal a basketbal. (viz graf č. 

raf č. 13). Zajímavým 

ukazatelem je 52,2 procentní poptávka po plaveckém bazénu u dívek! U chlapců je 

jícími areály a oddíly. Následující 

řáli na Jižním Městě. 

Volejbalový kurt

Basketbalový



 
 

 

Graf. č. 15. Tři nejvíce chyb
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ři nejvíce chybějící sportovní oddíly 

i nejvíce chybějící sportovní oddíly - Dívky 

i nejvíce chybějící sportovní oddíly - Chlapci
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ějící oddíly chlapců takřka korelují s jejich požadavky na sportovní 

areály. Dívky tolik sportovní oddíly nepostrádají (viz. graf č. 18). 

poptávka po plaveckém bazénu ukazuje spíše na neorganizovaný sport 

vecký oddíl na Jižním Městě. 

. 18. Procento dětí, kterým nechybí sportovní oddíl na Jižním M

. 19. Je dostatek sportovní vyžití na Jižním Městě?

Na otázku, zda je dostatek sportovního vyžití na Jižním Městě, odpov

ě. Takřka 30% dětí se domnívá, že na Jižním Mě

sportovního vyžití (viz graf č. 19). 
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Poslední otázka v dotazníku sm
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dotazníku směřovala na využití obrovského přírodního fondu 

Frekvence využívání parku Hostivař ke sportovnímu vyžití

 a dívek využívá park Hostivař několikrát týdně (často) ke sportovnímu 

as (1 až 2 x měsíčně) využívá přes 40 % dětí. V těchto kategoriích nejsou 

významné genderové rozdíly. Naopak kolonku „Nechodím“ zaškrtlo výrazn

, jak uvádím v grafu č. 20. Vysvětlení může být ně

vyhledávají více kolektivní hry a tráví čas na okolních hřištích, nebo dě

, tráví více času u počítače. Zatímco dívkám nemusí být cizí procházky po 

e srovnání výsledků této otázky s Rychteckého průzkumem. V

ění sportovních a pohybových aktivit dle pohlaví respondent

 chlapců uvádí přírodu. Na našich výsledcích m

Praze 11, Hostivařský park užívají a přítomnost takového parku m

 ovlivnit kvalitu trávení volného času. 

Občas Výjimečně Nechodím

řírodního fondu – parku 

ř ke sportovnímu vyžití 

 

ě často) ke sportovnímu 

ěchto kategoriích nejsou 

dím“ zaškrtlo výrazně více 

ůže být několik – chlapci 

ištích, nebo děti, které sportují 

nemusí být cizí procházky po 

ůzkumem. V kapitole 

ní sportovních a pohybových aktivit dle pohlaví respondentů“ přes 

h můžeme vidět, že 

ítomnost takového parku může 

Celkem

Dívky

Chlapci



 
 

- 62 - 
 

6.3 Rozhovory 

Strukturovaný rozhovor je součástí výzkumné části. O rozhovor jsem požádala paní Ing. 

Vlastu Dirovou z odboru školství a kultury MČ Praha 11, která se zabývá sportem               

a volným časem na Praze 11. Dále jsem oslovila zástupce několika sportovních 

organizací na Jižním Městě, kteří poskytují pohybové a sportovní vyžití pro děti. 

Otázky se týkají financování sportovních organizací a podpory těchto organizací 

městskou částí Prahy 11. Rozhovor jsem předem telefonicky avizovala a poté otázky 

rozeslala elektronickou formou. Přestože byli osloveni zástupci tří sportovních 

organizací, odpověď jsme získali pouze od Jana Horníka, ředitele FC TJ Háje Jižní 

Město. Tento sportovní klub je největším fotbalovým klubem na Jižním Městě, 

zaměřuje se na výchovu fotbalové mládeže a pravidelnou sportovní organizovanou               

a zájmovou činnost zde nachází přes 400 obyvatel Jižního Města. 

Rozhovory uvádíme pro dokreslení situace na Jižním Městě a měly by částečně 

vypovídat o stavu na Praze 11 z hlediska organizované sportovní činnosti dětí. Zajímají 

nás názory a pohledy s obou stran spektra – MČ Praha 11 a sportovních organizací. 

 

Rozhovor s Janem Horníkem, FC TJ Háje Jižní Město 

1) Domníváte se, že MČ podporuje nově vzniklé sportovní organizace na úkor 

stávajících oddílů? 

V oblasti teoretické a mediálních výstupů MČ určitě ano. V roce 2008 si dala MČ 

zpracovat materiál „Strategie rozvoje sportovně-společenského prostředí na území MČ 

Praha 11“.  Z něj vyplývá, že hlavním posláním MČ je vybudovat atraktivní sportovní a 

kulturní prostředí na úrovni vyspělých evropských metropolí tak, aby občané již nadále 

nemuseli hledat sportovní příležitosti mimo městskou část. Již jen částečná praktická 

realizace těchto plánů pro nás znamenala ohrožení existence klubu s 85letou historií 

zaměřenou na výchovu mládeže. Podpora MČ marketinkovému projektu Dukla Praha 

a.s. vzniklého v roce 2008 na úkor dětí na JM přinesla ztrátu námi vybudovaného hřiště 

areálu Schulhoffova a ohrožení léta budovaného a funkčního a úspěšného výchovného 

systému. Současná probíhající privatizace na JM prosazuje převedení veřejného zájmu 

do působnosti akciových společností komerčně zaměřených. Komerce a výchova nejdou 

však dohromady. Naše děti jsou zbytečně násilně vtahovány do současného tržního a 

uměle vytvořeného konkurenčního prostředí. Zde zpravidla vítězí finančně silnější bez 

ohledu na sport. A to pro děti nemůže přinést nic dobrého. Jinak k Vaší otázce, myslím, 
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že vlastní podpora sportovní činnosti je potlačena na úkor obrovské neúměrné podpory 

investiční. Stačí porovnat výdaje běžného a kapitálového účtu rozpočtu MČ v letech 

2005-2010 v kapitole 34. Z nám známých MČ podporovaných nových subjektů můžeme 

zmínit problematickou Sportovní Jižní Město o.p.s., založenou MČ za účelem správy 

sportovních zařízení, na JM v loňském roce zaniklý Vodní svět a.s., z Prahy 6 

prosazovanou Duklu Praha a.s., podporu FK Jižní Město a FK Inferno i přes to, že 

v letošním roce se oba spíše okrajové fotbalové oddíly spojili pod společným názvem FK 

Dukla Jižní Město, občanské sdružení, v roce 2010 bylo slavnostně Danielem Landou 

otevřeno Centrum bojových sportů na Opatově a prostory vybudované MČ byly 

pronajaty tomuto centru boxu a thai boxu za symbolickou cenu. 

 

2)   Objem dotací z MČ do Vaší organizace se z dlouhodobého hlediska zmenšuje, 

či zvětšuje? 

Dotace jako takové MČ neposkytuje. Úhradu provozních nákladů si zajišťujeme vlastní 

hospodářskou činností. Lze využít grantový systém a požádat o podporu. Tato podpora 

je nenároková a je na rozhodnutí MČ, komu přispěje a komu ne. Z přehledu přidělených 

grantů v minulých obdobích je zřejmé, že podpora pravidelné sportovní zájmové 

činnosti dětí je na JM minimální.  Přednost dostávají jednorázové akce mediálně dobře 

využitelné a také subjekty působící pod MČ založenou Sportovní Jižní Město o.p.s. Náš 

sportovní úsek v poslední době o podporu v grantovém systému žádá zejména na 

pořádání turnajů mládeže s celopražským dopadem. Pokud se MČ nepodaří zcizit 

majetek na činnost klubu, budeme stále soběstační, tak jako do dnešní doby. Od roku 

1985 jsme do areálů vložili investice ve výši 30 mil. korun. Jedinou podporu, kterou 

dostáváme je dotace MHMP ve výši měsíčního nákladu na provoz. 

 

3) Preferujete výstavbu nových sportovišť, či renovaci a údržbu stávajících    

sportovišť? 

Prostory na nová sportoviště na Jižním Městě již asi nebudou a z našeho pohledu ani 

nejsou zapotřebí. Příklad nově vybudované haly v areálu školy Květnového vítězství je 

naprosto jasný a doložitelný. Děti na využití této haly nemají nárok, snad pouze 

v nevyužitelných hodinách a za vysoké komerční nájemné. V posledních třech letech se 

do rekonstrukce využitelných sportovišť, převážně při školách na JM, investovaly 

desítky milionů. Dá se říci, že JM má nyní dostatek kvalitních sportovišť pro potřeby 
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naší činnosti. Problém je v jejich využití. Je snaha z MČ využívat tyto prostory ke 

komerčním účelům, ve prospěch těch, kteří se svými kontakty zasloužili o získání 

státních a evropských dotací. A to děti určitě nejsou, naopak je zapotřebí do nich 

investovat a to zejména podporou vychovatelů, trenérů a těch co se o děti každodenně 

starají. Tady MČ selhává. Buď nemá sílu v tržním prostředí, nebo přímo účelově 

rezignovala na potřeby obyvatel JM. 

 

4)    Jste spokojeni se stávající podporou MČ? 

Rozhodně nejsme a ani nemůžeme být spokojeni s něčím, co neexistuje. V současné době 

by byla nejvyšší možnou podporou ze strany MČ její nezájem o naši činnost. 

 

5) Upravujete stávající nabídku aktivit a sportovišť aktuální poptávce dětí                     

a mládeže? 

Pracujeme s dětmi a jsme tak na nejnižším stupni žebříčku priorit MČ. Ač mediálně to 

tak nevypadá, je to tvrdá skutečnost. Nejsme ti, co mohou i jen doporučovat, natož 

rozhodovat a upravovat. Zájem developerů a těch, kteří se prostřednictvím sportu snaží 

odčerpat státní prostředky do sportu uvolněné, má na Jižním Městě zatím zelenou. To 

však neznamená, že se nebudeme snažit zvrátit současné poměry a vrátit sportování dětí 

zpět do oblasti prevence a výchovy. 
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Rozhovor s Ing. Vlastou Dirovou, odbor školství a kultury MČ Praha 11 

1) MČ podporuje stávající sportovní oddíly, nebo preferuje vznik nových                      

a moderních sportovních klubů? 

MČ Praha 11 podporuje stávající sportovní oddíly především formou sportovních 

grantů, které jsou každoročně pro oblast sportu a volného času vyhlašovány (více 

informací na www.praha11.cz/fondy granty). Zároveň podporuje i vznik nových                    

a netradičních sportů. 

2) Jakou věkovou kategorii preferujete při rozdělování dotací a podpoře 

sportovních organizací? 

MČ Praha 11 preferuje především děti a mládež. 

3)  MČ upřednostňuje výstavbu nových sportovišť nebo renovaci a údržbu 

stávajících? 

Na území MČ Praha 11 jsou každoročně rekonstruována sportovní hřiště – jedná se 

např. o hřiště v areálech základních škol, ale i veřejná a dětská hřiště.  Zároveň se 

budují i hřiště nová. 

V roce 2010 byla ukončena výstavba víceúčelové sportovní haly. 

V letošním roce bylo např. vybudováno hřiště na DiscGolf (více informací na 

www.praha11.cz) 

4)  MČ preferuje výstavbu veřejných sportovišť, která nepotřebují správce nebo 

rozvoj sportovišť, která vyžadují pravidelnou správu a jsou vhodná spíše pro 

sportovní organizace? 

Vzhledem ke vzrůstajícímu vandalismu je snahou MČ Praha 11, aby hřiště veřejná i 

hřiště ve školních areálech měla svého správce.  Hřiště, která MČ Praha 11 buduje, 

jsou určena pro jednotlivce i pro sportovní organizace a širokou veřejnost. 

5)  Objem peněz vložených do sportu MČ se z dlouhodobého hlediska zvětšuje či 

zmenšuje? 

Objem finančních prostředků vkládaných každoročně do oblasti sportu se zvyšuje. 
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6)   Jakým způsobem informujete mládež o možnostech sportovního vyžití na P11? 

Na webové stránky MČ Praha 11 je pravidelně vkládán přehled zajímavých sportovních 

akcí, které se budou konat na území MČ Praha 11. Tento přehled je vždy i v časopisu 

Klíč, který MČ Praha 11 pro své občany vydává. Zároveň je na www.praha11 

v aktualitách vždy upoutávka na všechny zajímavé sportovní akce. Rovněž je na našich 

webových stránkách přehled sportovních subjektů se sídlem na území MČ Praha 11 – 

viz sekce sport. 

7) Provádí MČ průzkumy zjišťující poptávku mládeže po sportovištích                          

a sportovních organizacích?   

Ano, průzkum provádí zejména Sportovní Jižní Město o.p.s. 

 

Doplňující informace – oblast tělovýchovy a volného času (od Ing. Dirové) 

Jsou organizovány akce lokálního charakteru, ale i akce, které svým zaměřením             

a rozsahem přesáhly území MČ Praha 11. Jsou to např. akce Pražské cyklozvonění 

(v letošním roce se do organizování této akce zapojilo již 8 MČ) nebo akce Dětské 

rybářské závody, kterou každoročně pořádáme společně s MČ Praha -Újezd.  

Z dalších zajímavých akcí, které pořádá odbor školství a kultury MČ Praha 11 uvádíme: 

Plavecké závody ZŠ, Cross Cup, Minicross Cup, Jižní Město na kolech, Jarní a letní 

příměstské jednodenní tábory, Farmářské a Adventní trhy s doprovodným programem, 

Léto mezi stromy, Greenways apod. V roce 2010 zajistil odbor školství 57 sportovních                

a volnočasových akcí pro děti i širokou veřejnost. 

 

Přestože na otázky odpověděla pouze jedna sportovní organizace a nemůžu tedy dělat 

nějaké obecné závěry, přijdou mi odpovědi velice zajímavé a domnívám se, že částečně 

vypovídají o situaci na Praze 11 z hlediska podpory sportovních organizací městskou 

částí. 
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7 DISKUSE A ZHODNOCENÍ HYPOTÉZ 

Základem výzkumu je dotazník, který vyplnilo takřka 200 dětí z druhého stupně 

základních škol na Praze 11. Na začátku byla představa, že budu konfrontovat skutečný 

stav trávení volného času na Praze 11 versus přání a představy dětí. Tuto konfrontaci 

jsem chtěla srovnat i s plány Městské části Praha 11 – zda existuje korelace mezi tím, co 

děti chtějí a potřebují, a s tím co MČ Praha 11 hodlá budovat. 

Základem dotazníku je 8 otázek, z toho některé otázky mají doplňující podotázky. 

Vyhodnocení dotazníku bylo možné pouhým statistickým sečtením, nebo 

prokřižováním jednotlivých odpovědí a jejích analýzou. Dotazníky jsem převedla do 

MS Excel 2007. K vytvořené tabulce jsem vytvořila filtry a napsala makro program pro 

podrobnější analýzu dat.  V této diskusi rozvedu jednotlivé otázky a analyzuji hypotézy. 

Dotazník vyplnilo 179 dětí z toho 91 dívek a 88 chlapců, kteří navštěvují šestou až 

devátou třídu. Otázky lze rozdělit do tří skupin: 

1) Jak a kde sportujete? 

2) Jaká sportoviště a sportovní oddíly vám na Praze 11 chybí? 

3) Jaký je váš vztah, ve smyslu trávení volného času, k přírodnímu parku Hostivař? 

První skupina otázek ukázala, že přes 50 % dětí sportuje alespoň jednou týdně. 30% dětí 

sportuje v místě bydliště a 10 % dětí nesportuje vůbec. Výrazně pasivnější jsou dívky, 

22% z nich nesportuje vůbec! Zajímavé je i rozložení sportů, nejoblíbenější obecně je 

fotbal (ten vyhrává u chlapců), na druhém místě je tanec (nejatraktivnější pro dívky) a               

na třetím místě lakros – unisport pro dívky a chlapce. Lakros se umístil na druhém místě 

v obou kategoriích chlapci a dívky. Zajímavým ukazatelem je rozsah zájmů u chlapců a 

dívek. Chlapci mají mnohem užší záběr svých zájmů a je tedy snazší je uspokojit, než 

dívky, jejichž zájmy jsou velmi rozdílné a individuální. 

Druhá skupina otázek zjišťuje poptávku po chybějících areálech a sportovištích. V této 

kategorii jsou odpovědi poměrně jednoznačné. Přes 70% dětí se domnívá, že na Jižním 

Městě je dostatek sportovního vyžití. Pouhým 17% dětí nechybí žádný sportovní oddíl 

(v této skupině dominují dívky 22%). Areál však chybí pouze 25% dětí – zde je to 

poptávka vyrovnaná 50 na 50 chlapci, dívky. Chybějící areálem je naprosto 

jednoznačně plavecký bazén (přes 50 %), k tomuto areálu se váže i chybějící oddíl – 

plavecký, který postrádají hlavně dívky 35% (chlapci 25%). Městská část Praha 11 
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v současné době provádí výstavbu nového plaveckého bazénu – což je tedy v souladu 

s tím, co děti vnímají jako jediný významný chybějící sportovní areál. Obecně lze říci, 

že na Jižním Městě je dostatek sportovních areálů, respektive prostor k sportovnímu 

vyžití. Další areály, které dětem chybějí, byly uváděny jen zlomkově. Jejich uvedení 

vidíme spíše jako neznalost dětí bližšího okolí. Děti například psali fotbalová                   

a basketbalová hřiště, kterých je v této oblasti dostatek. Alarmujícím číslem je však 

procento chybějících sportovních oddílů a to 83%, z toho tvoří 88% dívek! Mezi 

chybějícími oddíly se objevuje nejvíce plavecký oddíl, dále pak tenisový, florbalový, 

basketbalový a gymnastický. Obecně lze říci, že vyjma plaveckého oddílu, jsou pro 

zbývající chybějící oddíly dostatečné prostory. 

Poslední otázkou byl vztah dětí k přírodnímu parku Hostivař. Tento park poskytuje 

velmi široké množství možností ke sportovním aktivitám (cyklistika, orientační běh, 

lanové dráhy, volejbal, překážkové dráhy, frisbee atd.). 40% dětí navštěvuje park 

Hostivař alespoň 1 – 2 měsíčně. 25% dětí chodí do parku Hostivaře pravidelně – 

několikrát týdně. Z těchto čísel lze usuzovat, že park Hostivař má velký potenciál jako 

volnočasový areál pro děti, které jej využívají. Pouhých 9,5 % dětí do parku Hostivař 

vůbec nechodí – této skupině vévodí dívky s 11,4%. 

 

Hypotéza I. 

Předpokládám, že se většina dětí staršího školního věku nevěnuje ve svém volném čase 

organizovaným či neorganizovaným pohybovým aktivitám. 

 

Tuto hypotézu zodpovím pomocí otázky z dotazníku. 17,9 % všech dotázaných dětí 

nesportuje vůbec, z toho 22,2 % dívek a 13,5 chlapců. Pravidelně sportuje (několikrát 

týdně) 54% dětí. Pravidelně sportuje pod dozorem trenéra – závodně 32,4%. Zajímavé 

je, že závodnímu sportu se věnují hlavně chlapci - 40,4%.  

Hypotézu číslo 1 jsme vyvrátili, převážná většina dětí tráví svůj volný čas sportem. 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 69 - 
 

Hypotéza II. 

Domnívám se, že děti upřednostňují spíše organizované sportovní aktivity před 

neorganizovanými. 

 

Odpovědět na tuto hypotézu je trochu složitější. Základem je informace, že 32,4 % dětí 

sportuje pravidelně pod dozorem trenéra – tedy preferuje organizované sportovní 

aktivity. Část dětí, které sportují pod dozorem trenéra, se věnuje ještě dalším sportům 

pravidelně. Pokud tuto skupinu vyjmeme, zůstane nám necelých 37 % dětí, které 

sportují pravidelně. Tato skupina vždy uvádí nějaký druh sportu, kterému se pravidelně 

věnuje. Nesmíme však brát v úvahu sporty individuální a aktivity vykazující komerční 

znaky (fit-box, aerobic, posilovna apod.) Ponechali jsme pouze sporty, které aby mohly 

být provozovány pravidelně, vyžadující jistou organizační strukturu (fotbal, basketbal, 

volejbal apod.). Tato skupina představuje cca 11,7%. Prostým součtem této skupiny se 

skupinou závodně sportujících dětí získáme číslo 44,1%. Toto procentuální vyjádření 

představují děti sportující organizovaně. Toto číslo nám však na naši hypotézu 

neodpovídá, neboť nám nezohledňuje děti, které by rády sportovaly organizovaně, ale 

chybí jim vhodný sportovní oddíl. Tuto skupinu jsme generovali z pravidelně 

sportujících dětí, které nesportují organizovaně, ale v dotazníku uvádějí, že jim nějaký 

sportovní oddíl chybí. Získali jsme tak dalších 21,2% dětí, které upřednostňují 

organizovanou sportovní aktivitu. Otázkou samozřejmě je, zda by tyto děti skutečně 

daný oddíl navštěvovali. Naší rozvahou jsme se dostali k číslu 65,3% dětí, které 

upřednostňují organizované sportovní aktivity.  

Hypotézu číslo 2 jsme potvrdili, převážná většina dětí upřednostňuje organizované 

sportovní aktivity.  

 

Hypotéze III. 

Předpokládám, že u dětí staršího školního věku nejsou významné genderové rozdíly 

v oblasti trávení volného času. 

 

Tuto hypotézu se pokusím potvrdit, či vyvrátit analýzou několika otázek z dotazníku. 

V oblasti intenzity sportovních aktivit je rozložení mezi chlapci a dívkami, takřka 

rovnoměrné. Pravidelně sportuje 54,4% dívek a 53,9% chlapců. Tedy přes polovinu 

z obou skupin. V dalších kategoriích je situace odlišnější. Chlapci více sportují závodně 

40,4% oproti 24,4% dívek. Vůbec nesportuje 13,5% chlapců, zatímco u dívek je číslo 
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takřka dvojnásobné – 22,2, %. V této oblasti tedy můžeme pozorovat částečně 

genderové rozdíly.   

Dalším zajímavým faktorem jsou druhy sportů, kterým se chlapci a dívky věnují. 

Chlapci se závodně věnují výlučně kolektivním sportům. Zatímco u dívek je vidět 

značná roztříštěnost zájmů, kterému dominuje individuální tanec. V oblasti rekreačních 

sportů je situace obdobná, u obou kategorií vede cyklistika. Chlapci mají na druhém 

místě fotbal, zatímco u dívek se v jejich velmi širokém spektru pohybových aktivit 

kolektivní sport takřka nevyskytuje. Pokud ano tak pouze sporadicky. 

U rekreačně provozovaných sportů je situace velmi obdobná. Ta samá situace se 

objevuje i v otázce na chybějící areál. 

Další ukazatelem je poptávka po chybějících oddílech. Oddíl chybí 77,5% chlapcům a 

87,8% dívkám.  

Lze tedy říci, že rozdíly mezi chlapci a dívkami jsou. Současná situace spíše uspokojuje 

chlapce, pro které jsou možnosti sportovního vyžití daleko vyšší než pro dívky. Na 

druhou stranu je i rozsah zájmu chlapců výrazně omezenější – zahrnuje 4 

nejvýznamnější kolektivní sporty. Dívky naopak výrazně preferují individuální sporty, 

pro které však nenacházejí uplatnění. 

Hypotézu číslo 3 jsme vyvrátili, mezi dětmi staršího školního věku existují 

významné genderové rozdíly. 

 

Hypotéza IV. 

Současná situace na Jižním Městě umožňuje dětem dostatek možností volnočasových 

sportovních aktivit. 

 

Tato hypotéza opět předpokládá vyhodnocení několika hledisek a pohled z několika 

stran. 

1) Obecně cca 30% dětí odpovědělo ne na otázku, zda je dostatek sportovního 

vyžití na Jižním Městě. Přestože, se jedná o menšinovou skupinu, tak rozhodně 

není zanedbatelná, zvláště když pouhá 2% dětí, které nesportují vůbec a uvádějí, 

že jim přijde situace na Jižním Městě nedostatečná. Z tohoto hlediska lze naši 

hypotézu vyvrátit. 
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2) Další kritériem je počet dětí, které sportují, a aby jejich tužby byly naplněny, tak 

musí dojíždět. Zde se dostáváme na číslo 11%! Tedy pouhých 11 % dětí dojíždí 

za sportovními aktivitami za hranice Prahy 11. Z tohoto hlediska lze naši 

hypotézu potvrdit. 

3) 29% dětí, kterým chybí areál, přísluší 3% dětí postrádající sportovní oddíl. 

11,7% dětí, kterým chybí oddíl, přísluší 2% dětí, které chtějí areál. Z těchto čísel 

nám vychází, že zhruba 37% dětí chybí nějaký druh sportovního vyžití na Jižním 

Městě, ať je to areál nebo sportovní oddíl. Z tohoto hlediska lze naši hypotézu 

vyvrátit. 

4) Dle analýzy stavu prostor k volnočasovým aktivitám, počtu sportovních oddílů 

na  Praze 11 a výjimečnému přírodnímu zázemí lze naši hypotézu potvrdit.  

Výše uvedené body ukazují značnou rozporuplnost. Je tedy složité hypotézu potvrdit, či 

vyvrátit. Na základě této skutečnosti jsme se rozhodli hypotézu č. 4 vyhodnotit ze dvou 

hledisek. 

1. Hypotézu č. 4 lze potvrdit z hlediska neorganizované formy sportovně-

volnočasových aktivit. V Praze 11 je dostatek sportovních areálů, hřišť             

a přírodního zázemí k volnému a neorganizovanému využití. Jediný 

významně chybějící areál – plavecký bazén, MČ Praha 11 v současné době 

dostavuje. 

2. Hypotézu č. 4 lze vyvrátit z hlediska organizované formy sportovně-

volnočasových aktivit. V Praze 11 je dle našeho výzkumu nedostatek 

sportovních oddílů/kroužků. Současná situace upřednostňuje chlapce                        

a preferuje hlavně veřejně uznávané kolektivní sporty – fotbal. 

 

Zajímavé srovnání se nabízí s Rychteckého výzkumem, který se zabýval podobným 

tématem. Rychtecký však zkoumal velmi širokou věkovou skupinu. V této skupině se 

tak mohou ztrácet specifické potřeby dětí staršího školního věku, proto jsem se zaměřila 

pouze na tuto skupinu. Pro porovnání těchto dvou výzkumů, které jsou zdánlivě 

nesrovnatelné, jsem si vybrala pouze některé parametry. Rozdílné výsledky ukazují 

právě na specifické potřeby dětí staršího školního věku, naopak shodné výsledky na 

homogenní potřeby skupiny dětí a mládeže ve věku 9 až 20 let. 
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8 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zmapovat možnosti pohybových volnočasových aktivit na Praze 11 na 

Jižním Městě. Chtěla jsem zjistit jaká je účast dětí ve věku časné a střední adolescence 

ve sportu a jejich názor na podmínky pro sport a pohybové aktivity. V práci se 

zabýváme nejenom organizované formě sportovních aktivit, zajímá nás také 

neorganizované sportovní aktivity, jejichž možnosti bývají často na pražském sídlišti 

omezené. Dále nás zajímá názor odpovědných pracovníků některých sportovních 

organizací na Praze 11 na sport a volnočasové aktivity.  

Cíle mé diplomové práce se mi podařilo splnit. 

Hlavní částí výzkumné práce byl dotazník, který se týkal sportovních volnočasových 

aktivit na Jižním Městě-Praha 11.  Pro výzkum jsem si vybrala druhý stupeň základních 

škol, tedy 6 – 9 třídu. Průzkum byl realizován na třech školách, bylo rozdáno a 

vyplněno 200 dotazníků, ke konečnému zpracování bylo zařazeno celkem 179 

dotazníků.  Na základě dotazníků jsem mohla potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy. 

Hypotéza I., kde předpokládám, že se většina dětí staršího školního věku nevěnuje ve 

svém volném čase organizovaným či neorganizovaným pohybovým aktivitám, byla 

vyvrácena. Z dotazníku vyplynulo, že převážná většina dětí tráví svůj volný čas 

sportem. Více se však sportu a pohybovým aktivitám věnují chlapci.  Hypotéza II. byla 

naopak potvrzena. Převážná většina dětí upřednostňuje organizované sportovní aktivity 

před neorganizovanými. Nejoblíbenějším sportem mezi chlapci je fotbal, u dívek tanec. 

Společným oblíbeným sportem pro chlapce a dívky je lakros.  Hypotéza III., řešící 

genderové rozdíly v oblasti trávení volného času u dětí staršího školního věku, byla 

vyvrácena. Analýzou dotazníků bylo zjištěno, že mezi dětmi staršího školního věku 

existují významné genderové rozdíly. Chlapci upřednostňují závodní a kolektivní 

sportovní aktivity, oproti dívkám, které se věnují více individuálním a modernějším 

sportovním aktivitám. Hypotéza IV., řešící zda současná situace na Jižním Městě 

umožňuje dětem dostatek možností volnočasových sportovních aktivit, se zdála být 

nejsložitější. Vyhodnotila jsem ji ze dvou hledisek. Z hlediska neorganizované formy 

sportovně volnočasových aktivit bylo možno hypotézu potvrdit. Po zmapování 

možností sportovního vyžití se domnívám, že Praha 11 má dostatek sportovních areálů, 

hřišť a přírodního zázemí k neorganizovaným sportovním aktivitám. Naopak z hlediska 

organizované formy sportovně volnočasových byla hypotéza vyvrácena. Z výzkumu 
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vyplývá, že na Praze 11 není dostatek sportovních oddílů či kroužků. Tento výsledek je 

však z mého pohledu rozporuplný. V dotazníku děti často totiž uváděly jako chybějící 

oddíly ty, které jsou na Praze 11 k dispozici. Domnívám se tedy, že děti jsou často spíše 

špatně informováni o sportovním dění a organizacích v místě svého bydliště.  Více než 

polovina oslovených žáků se domnívá, že Jižní Město nabízí dostatek sportovního 

vyžití. 

Další částí výzkumné práce byl strukturovaný rozhovor. Oslovila jsem zástupce čtyř 

sportovních organizací a paní Ing. Vlastu Dirovou z odboru školství a kultury MČ Praha 

11. Po několika urgencích mi odpověděla pouze jedna sportovní organizace, a to FC TJ 

Háje Jižní Město, zastoupená panem Janem Horníkem. Zajímaly mě názory a pohledy 

s obou stran spektra – MČ Praha 11 a sportovních organizací. Ačkoliv jsem získala 

odpovědi pouze od jedné organizace, po srovnání s odpověďmi z MČ Praha 11 je 

výsledek velice zajímavý. Dle Jana Horníka jsou dotace a celková podpora FC TJ Háje 

a vůbec pravidelných sportovních zájmových činností na Jižním Městě minimální. 

Přednost, dle Horníka, dostávají hlavně jednorázové akce mediálně dobře využitelné. 

Domnívá se, že MČ Praha 11 nezohledňuje potřeby dětí a mládeže a soustřeďuje se 

převážně na finančně atraktivní projekty. Z odpovědí z městské části je patrné, že Praha 

11 se doopravdy soustřeďuje na jednorázové sportovní akce, na výstavbu nových areálů 

či renovaci veřejně přístupných hřišť. Objektivně je nutno říci, že sportovní vybavenost 

Jižního Města a četnost sportovních akcí výrazně stoupla. O stávajících sportovních 

organizacích se ale Ing. Dirová příliš nezmiňuje, pouze, že jsou podporovány formou 

sportovních grantů, které jsou každoročně vyhlašovány. Oba rozhovory se ve výsledku 

diametrálně odlišují. Bohužel ze dvou rozhovorů se nedají dělat obecné závěry, proto je 

nutné je brát pouze jako dokreslení situace na Jižním Městě z hlediska organizované 

sportovní činnosti. 

Jižní Město je ještě nyní často označováno jako ghetto plné panelákových králikáren, 

šedivé, odříznuté od zbytku hlavního města, s ponurou atmosférou. Předsudky a klišé je 

jedna věc, a skutečnost druhá. Praha 11 nabízí svým obyvatelům mnoho možností 

sportovního vyžití, je zde výjimečné přírodní zázemí pro neorganizované sportovní 

aktivity a mnoho sportovních organizací pro pravidelný pohyb pod dozorem trenéra či 

jiné kompetentní osoby. Domnívám se tedy, že je jen na dětech a jejich rodičích, zda 

tyto možnosti využijí a pohyb se stane každodenní součástí jejich života. 
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Období raného dospívání je spojeno s velkými změnami, jak tělesnými, tak především 

emocionálními. Mění se myšlení, nastává druhé období vzdoru, mladý člověk se 

nevyzná sám v sobě. Hledá nové cesty a stojí na křižovatkách, kde přemýšlí kudy se 

vydat. Hlavním cílem je podporovat mladé lidi, aby si vybrali cestu pohybu, aby se 

sport stal jejich životním stylem. Dokážou si tak plnit své cíle, překonávat překážky              

a posunovat se zas o něco dál. 
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10 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Doplňující tabulky k analýze dotazníků 

Tabulka č. 1. Intenzita sportovních aktivit 

 Celkem Dívky Chlapci 

Závodně sportuje 32,4% 24,4% 40,4% 

Pravidelně sportuje 54,2% 54,4% 53,9% 

Rekreačně sportuje 40,2% 47,8% 32,6% 

Nesportuje 17,9% 22,2% 13,5% 

 

Tabulka č. 2. Navštěvuješ sportovní oddíl v místě bydliště? 

 Celkem Dívky Chlapci 

Ano 35,8% 36,7% 34,8% 

Dojíždím 11,7% 6,7% 16,9% 

Nenavštěvuji žádný oddíl 52,5% 57,8% 47,2% 

 

Tab. č .3. Tři nejvíce navštěvované závodní oddíly 

 Tři nejvíce navštěvované závodní oddíly 

Fotbal 22,8% 

Tanec 21,1% 

Lakros 14,0% 

 

Tab. č. 4. Dva nejvíce navštěvované závodní oddíly - Dívky 

 Dva nejvíce navštěvované závodní oddíly - Dívky 

Tanec 54,5% 

Lakros 13,6% 

 

Tab. č. 5. Tři nejvíce navštěvované závodní oddíly - Chlapci 

 Tři nejvíce navštěvované závodní oddíly - Chlapci 

Fotbal 34,3% 

Lakros 14,3% 

Florbal 11,4% 
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Tab. č. 5. Čtyři nejčastěji pravidelně provozované sporty 

 Čtyři nejčastěji pravidelně provozované sporty 

Cyklistika 25,5% 

Fotbal 14,9% 

Tanec 6,4% 

Plavání 6,4% 

 

Tab. č. 6. Pět nejčastějších, pravidelně provozovaných sportů - Dívky 

 Tři  nejčastější, pravidelně provozovaných sportů -  Dívky 

Cyklistika 22,9% 

Tanec 10,4% 

Plavání 6,5% 

Volejbal 6,5% 

 

Tab. č. 7. Čtyři nejčastěji pravidelně provozované sporty – Chlapci 

 Čtyři nejčastěji pravidelně provozované sporty - Chlapci 

Cyklistika 28,3% 

Fotbal 28,3% 

Plavání 6,5% 

Volejbal 6,5% 

 

Tab. č. 8 Tři nejčastěji rekreačně provozované sporty 

 Tři nejčastěji rekreačně provozované sporty 

Tenis 15,2% 

Cyklistika 13,9% 

Plavání 10,1% 
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Tab. č. 9. Tři nejčastěji rekreačně provozované sporty – Dívky 

 Tři nejčastěji rekreačně provozované sporty - Dívky 

Tenis 24,5% 

Cyklistika 18,6% 

Plavání 14,0% 

 

Tab. č. 10 Tři nejčastěji rekreačně provozované sporty – Chlapci 

 Tři nejčastěji rekreačně provozované sporty - Chlapci 

Fotbal 24,1% 

Tenis 20,7% 

Cyklistika 10,3% 

 

Tab. č. 11. Procento dětí uvádějící, že v místě bydliště chybí sportovní oddíl 

 Areál chybí 

Celkem 25,1% 

Chlapcům 12,8% 

Dívkám 12,3% 

 

Tab. č. 12. Tři nejvíce chybějící sportovní areály 

 Tři nejvíce chybějící areály 

Plavecký 40,0% 

Florbalový 6,7% 

Basketbalový 6,7% 

 

Tabulka č. 13. Tři nejvíce chybějící sportovní areály - Dívky 

 Tři nejvíce chybějící areály dívkám 

Plavecký 52,2% 

Tenisový kurt 8,7% 

Volejbalový kurt 8,7% 
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Tab. č. 14. Tři nejvíce chybějící sportovní areály - Chlapci 

 Tři nejvíce chybějící areály chlapcům 

Plavecký 27,3% 

Florbalový 13,6% 

Basketbalový 13,6% 

 

Tab. č. 15. Tři nejvíce chybějící sportovní oddíly 

 

Tab. č. 16. Tři nejvíce chybějící sportovní oddíly - Dívky 

 Tři nejvíce chybějící oddíly dívkám 

Plavecký 40,0% 

Tenisový  5,6% 

Gymnastický 5,6% 

 

Tab. č. 17. Tři nejvíce chybějící sportovní oddíly - Chlapci 

 Tři nejvíce chybějící oddíly chlapcům 

Plavecký 27,3% 

Florbalový 10,2% 

Basketbalový 10,2% 

 

Tab. č. 18. Procento dětí, kterým nechybí sportovní oddíl na Jižním Městě 

 Oddíl nechybí 

Celkem 17,3% 

Dívkám 12,2% 

Chlapcům 22,5% 

 

 

 Tři nejvíce chybějící oddíly 

Plavecký 33,5% 

Basketbalový 7,4% 

Florbalový 6,8% 
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Tab. č. 19. Je dostatek sportovní vyžití na Jižním Městě? 

 Je dostatek sportovního vyžití 
na JM? 

  

 Celkem Dívky Chlapci 

Ano 70,4% 67,8% 73,9% 

Ne  29,6% 32,2% 26,1% 

 

Tab. č. 20. Frekvence využívání parku Hostivař ke sportovnímu vyžití 

 Celkem Dívky Chlapci 

Často 25,1% 24,1% 26,1% 

Občas 40,8% 40,7% 40,9% 

Výjimečně 24,5% 27,5% 21,6% 

Nechodím 9,5 % 7,7% 11,4% 
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Tab. č. 21. Dotazníková databáze. 

No. Pohlaví Třída Sportuješ Rekreačně Jaký sport Pravidelně Jaký sport Závodně  Jaký sport 
Navštěvuješ 
sport v místě 

bydliště 

Dostatek 
sportovního 

vyžití 

Nejvíce 
chybějící 

oddíl 

Chybí 
areál 

Jaký areál? 
Využíváš 
Hostivař 

1 Dívka 9 ano ano tenis ano cyklistika ano tanec ano Ano tenis ne 
 

Nechodím  

2 Dívka 9 Ano Ne 
 

Ano volejbal Ne 
 

Ano Ano plavecký Ne 
 

Výjimečně 

3 Dívka 8 Ano Ano cyklistika Ano bruslení Ano aerobic Ano Ne plavecký Ano 
 

Občas 

4 Dívka 8 Ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano žádný Ne 
 

Výjimečně 

5 Dívka 8 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ano tanec Ano Ano žádný Ne 
 

Výjimečně 

6 Chlapec 8 Ano Ne 
 

Ano bruslení Ano lakros Ano Ano žádný Ano skatepark Občas 

7 Chlapec 8 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ano taek-wondo Dojíždím Ano plavecký Ne 
 

Často 

8 Chlapec 8 Ano Ne 
 

Ano cyklistika Ano lakros Ano Ano žádný Ne 
 

Často 

9 Dívka 8 Ano Ne 
 

Ano 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ano plavecký Výjimečně 

10 Chlapec 9 Ano Ano fotbal Ano volejbal Ne 
 

Ano Ano žádný Ne 
 

Občas 

11 Chlapec 9 Ano Ano tenis Ano volejbal Ano kickbox Dojíždím Ano softball Ne 
 

Výjimečně 

12 Dívka 9 Ano Ano cyklistika Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano žádný Ne 
 

Často 

13 Dívka 9 Ano Ano cyklistika Ano plavání Ano tanec Ano Ano tenis Ne 
 

Občas 

14 Dívka 9 Ano Ne 
 

Ano fit-box Ne 
 

Ano Ne plavecký Ne 
 

Občas 

15 Dívka 9 Ano Ne 
 

Ano fit-box Ne 
 

Ano Ne plavecký Ne 
 

Výjimečně 

16 Dívka 9 ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ne 
 

Často 

17 Dívka 9 Ano Ano bruslení Ano cyklistika Ne 
 

Ano Ne softball Ano Brusl. dráha Často 

18 Dívka 9 Ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano horolezecký Ne 
 

Výjimečně 

19 Dívka 9 Ano Ano bruslení Ano běh Ne 
 

nenavštěvuji Ano žádný Ano tenis kurt Často 

20 Dívka 9 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ano lakros Ano Ne plavecký Ano plavecký Občas 

21 Chlapec 9 Ano Ne 
 

Ano fotbal Ne 
 

nenavštěvuji Ano softball Ne 
 

Občas 

22 Dívka 9 Ano Ano bruslení Ano cyklistika Ano tanec Ano Ano softball Ne 
 

Často 

23 Dívka 9 Ano Ano lyže Ano cyklistika Ano roztleskávání Ano Ano plavecký Ne 
 

Výjimečně 

24 Chlapec 7 Ano Ne 
 

Ano fotbal Ne 
 

Ano Ano florbalový Ne 
 

Občas 

25 Chlapec 7 Ano Ano plavání Ano cyklistika Ano fotbal Ano Ano plavecký Ano plavecký Občas 

26 Chlapec 7 Ano ne 
 

Ne 
 

Ano Hokej Dojíždím Ne florbalový Ne 
 

Často 

27 Chlapec 7 Ano Ano fotbal Ne 
 

Ano florbal Ano Ano plavecký Ne 
 

Často 

28 Dívka 7 Ano Ano plavání Ano tanec ne 
 

Ano Ano plavecký Ne 
 

Občas 

29 Chlapec 7 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ano florbal Ano Ano softball Ne 
 

Výjimečně 

30 Chlapec 7 Ano Ne 
 

Ano cyklistika Ne 
 

Ano Ne futsal Ano 
 

Často 

31 Chlapec 7 Ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano žádný Ne 
 

Občas 

32 Dívka 7 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ne plavecký Ne 
 

Občas 

33 Dívka 7 Ano Ano plavání Ano cyklistika Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ne 
 

Občas 

34 Dívka 7 Ano Ano tenis Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ne tenis Ne 
 

Občas 

35 Dívka 7 Ano Ano tenis Ne 
 

Ano tanec Ano Ne gymnastika Ano gymnastický Výjimečně 

36 Dívka 7 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano žádný Ne 
 

Často 

37 Chlapec 7 Ano Ne 
 

Ano fotbal ne 
 

Ano Ne plavecký Ne 
 

Často 

38 Chlapec 7 Ano Ano hokej Ano plavání Ano fotbal Ano Ano plavecký Ano horolezecký Často 

39 Chlapec 7 Ano Ano lyže Ano cyklistika Ne 
 

nenavštěvuji Ne plavecký ne 
 

Často 

40 Chlapec 7 Ne ne 
 

ne 
 

ne 
 

nenavštěvuji ne basketbalový Ne 
 

Výjimečně 

41 Dívka 7 Ano Ne 
 

Ano tenis ne 
 

nenavštěvuji ne házenkářský ne 
 

Nechodím  

42 Dívka 7 Ano Ano lyže Ano fotbal Ano házená Ano Ano plavecký Ano cyklistický Často 

43 Chlapec 7 Ano Ano přehazovaná Ano bruslení Ne 
 

nenavštěvuji ne horolezecký Ano horolezecký Občas 

44 Chlapec 7 ne Ne 
 

ne 
 

ne 
 

nenavštěvuji Ne plavecký ne 
 

Často 

45 Chlapec 7 Ano Ne 
 

Ano cyklistika ne 
 

nenavštěvuji ne florbalový Ano florbalový Nechodím  

46 Chlapec 7 Ano Ne 
 

Ano tenis Ne 
 

nenavštěvuji Ne tenis Ne 
 

Občas 

47 Chlapec 7 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ano tenis Dojíždím Ano tenis Ne 
 

Nechodím  

48 Chlapec 7 ano ano cyklistika Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ano florbalový Nechodím  

49 Chlapec 7 ano Ne 
 

ano thai-box Ne 
 

ano Ano basketbalový ne 
 

Nechodím  

50 Chlapec 7 ano Ne 
 

Ne 
 

ano cyklistika ano Ne plavecký Ano basketbalový Občas 

51 Chlapec 7 ano ano fotbal ano basketbal Ne 
 

nenavštěvuji Ne basketbalový Ano basketbalový Výjimečně 

52 Chlapec 7 Ano Ano tenis Ano fotbal Ne 
 

nenavštěvuji Ano žádný Ne 
 

Občas 

53 Dívka 7 Ano Ano tenis Ano jízda na koni Ne 
 

nenavštěvuji Ne jezdecký od. Ne 
 

Občas 

54 Dívka 7 Ano Ano přehazovaná Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ne plavecký Ne 
 

Občas 

55 Dívka 7 Ano Ano tenis Ano balet Ano tanec nenavštěvuji Ne plavecký Ano plavecký Občas 

56 Chlapec 7 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ano fotbal Ano Ano házenkářský Ne 
 

Občas 

57 Dívka 7 ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano fotbalový Ano fotbalový Občas 

58 Chlapec 7 Ano Ne 
 

Ano kick-box Ne 
 

Ano Ano plavecký Ne 
 

Často 

59 Dívka 7 Ano Ano cyklistika Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ano plavecký Výjimečně 

60 Dívka 7 Ano Ano plavání Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ano plavecký Výjimečně 

61 Chlapec 7 Ano Ne 
 

Ano plavání Ano basketbal Ano Ano plavecký Ano plavecký Občas 

62 Dívka 7 Ano Ano cyklistika Ano volejbal Ne 
 

Ano Ne basketbalový Ano beachvolejbal Občas 

63 Dívka 7 Ano Ano volejbal Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ne basketbalový Ano volejbal Občas 

64 Dívka 8 Ano Ano házená Ano bruslení Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ne 
 

Výjimečně 

65 Chlapec 8 Ano ne 
 

Ano airsoft ne 
 

nenavštěvuji Ano airsoftový Ne 
 

Občas 

66 Chlapec 8 Ano Ano basketbal Ne 
 

Ano taek-wondo Ano Ano žádný Ne 
 

Občas 

67 Chlapec 8 Ano Ano windsurfing Ano cyklistika Ano taek-wondo nenavštěvuji Ne basketbalový Ano basketbalový Nechodím  

68 dívka 8 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ano volejbal Ano Ano žádný Ne 
 

Často 

69 Chlapec 8 Ano Ne 
 

Ano cyklistika Ne 
 

nenavštěvuji Ne florbalový Ano florbalový Občas 

70 Chlapec 8 Ano Ne 
 

Ano cyklistika Ne 
 

nenavštěvuji Ano florbalový Ne 
 

Občas 

71 Chlapec 6 Ano Ano tenis Ano fotbal Ano florbal Dojíždím Ano florbalový Ne 
 

Často 

72 Dívka 6 Ano Ano florbal Ne 
 

Ano fotbal Ano Ne plavecký Ne 
 

Často 

73 Chlapec 6 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ano fotbal Ano Ano florbalový Ne 
 

Občas 

74 Chlapec 6 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ano fotbal Ano Ano tenis Ne 
 

Výjimečně 

75 Dívka 6 Ano Ano volejbal Ano tenis ne 
 

nenavštěvuji Ne volejbalový Ne 
 

Nechodím  

76 Dívka 6 Ano ne 
 

Ano aerobic ne 
 

Ano Ano gymnastika Ne 
 

Občas 

77 Chlapec 7 Ano Ne 
 

Ano fotbal Ano basketbal Ano Ano florbalový Ne 
 

Výjimečně 

78 Dívka 6 Ne Ne 
 

Ne 
 

ne 
 

nenavštěvuji Ne házenkářský Ne 
 

Občas 

79 Chlapec 6 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ano fotbal Ano Ano plavecký Ne 
 

Občas 

80 Chlapec 6 Ne ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ne 
 

Výjimečně 

81 Dívka 6 Ano Ne 
 

Ano lakros Ano lakros Ano Ne volejbalový ne 
 

Výjimečně 

82 Dívka 6 Ano Ne 
 

Ano badminton Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký ne 
 

Občas 

83 Dívka 6 Ano Ano plavání Ano přehazovaná Ne 
 

Ano Ano volejbalový Ne 
 

Občas 

84 Dívka 6 Ano Ano volejbal Ano přehazovaná Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ne 
 

Občas 

85 Dívka 6 Ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano horolezecký Ne 
 

Občas 

86 Dívka 6 Ano Ano přehazovaná Ano lakros Ano lakros Ano Ano atletický Ano atletický Občas 

87 Dívka 6 Ne Ne 
 

ne 
 

ne 
 

nenavštěvuji Ne plavecký Ne 
 

Občas 

88 Chlapec 6 Ano ne 
 

ne 
 

ne 
 

nenavštěvuji Ano horolezecký ne 
 

Často 
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89 Chlapec 6 Ano ne 
 

ne 
 

Ano karate Dojíždím Ano plavecký ne 
 

Občas 

90 Dívka 6 Ne ne 
 

ne 
 

ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ne 
 

Občas 

91 Dívka 6 Ano Ne 
 

ne 
 

Ano tanec Ano Ano plavecký ne 
 

Občas 

92 Dívka 6 Ano Ano bruslení ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký ne 
 

Občas 

93 Dívka 6 Ano Ne 
 

Ano cyklistika Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký ne 
 

Občas 

94 Dívka 6 Ano Ne 
 

Ano tenis ne 
 

ano Ano florbalový ne 
 

Často 

95 Dívka 6 Ano Ne 
 

Ano plavání ne 
 

ano ne florbalový ne 
 

Často 

96 Chlapec 6 Ano Ne 
 

Ano florbal Ano fotbal ano Ano plavecký Ano plavecký Občas 

97 Chlapec 6 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ano fotbal ano Ano plavecký Ne 
 

Výjimečně 

98 
dívka 6 ano ano lyže ano jízda na koni Ne 

 
Dojíždím Ne 

jezdecký 
oddíl ne 

 
Občas 

99 Chlapec 9 ano Ne 
 

ano fotbal Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký ne 
 

Občas 

100 Chlapec 9 ano ano cyklistika Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ano atletický Občas 

101 Chlapec 9 ano Ne 
 

ano cyklistika Ano lakros Ano Ano softball Ne 
 

Často 

102 Chlapec 9 ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ne 
 

Často 

103 Chlapec 9 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ano Hokej Dojíždím Ano hokejový Ano hokejový Občas 

104 Chlapec 9 Ano Ano tenis Ano cyklistika Ano lakros Ano Ano žádný Ne 
 

Občas 

105 Dívka 9 Ano Ano plavání Ano šerm Ne 
 

Dojíždím Ne horolezecký Ne 
 

Často 

106 Chlapec 9 ne ne 
 

ne 
 

ne 
 

nenavštěvuji Ano žádný Ne 
 

Občas 

107 Dívka 9 Ano Ano cyklistika Ano volejbal Ne 
 

Ano Ne plavecký Ne 
 

Výjimečně 

108 Dívka 9 Ano Ano florbal Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ne florbalový Ano 
 

Často 

109 Chlapec 9 Ano Ano florbal Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ne softball Ne 
 

Často 

110 Chlapec 9 Ano Ano fotbal Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano žádný Ne 
 

Občas 

111 Dívka 9 Ano Ano volejbal Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano softball Ano volejbal Občas 

112 Chlapec 9 Ano Ano fotbal Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano horolezecký Ano 
 

Často 

113 Chlapec 9 Ano ne 
 

Ne 
 

Ano fotbal Dojíždím Ano žádný Ne 
 

Často 

114 Dívka 9 Ne ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano basketbalový Ne 
 

Často 

115 dívka 9 Ano ne 
 

Ano cyklistika ne 
 

nenavštěvuji Ano žádný Ne 
 

Často 

116 dívka 9 Ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano žádný Ne 
 

Výjimečně 

117 Chlapec 9 Ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano žádný Ne 
 

Výjimečně 

118 dívka 9 Ano Ne 
 

Ano tanec Ne 
 

Ano Ano žádný Ne 
 

Výjimečně 

119 Chlapec 9 Ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano basketbalový Ne 
 

Výjimečně 

120 Chlapec 9 Ano Ano kanoistika Ano cyklistika Ne 
 

nenavštěvuji Ano žádný Ne 
 

Výjimečně 

121 dívka 9 Ano Ano běh Ano volejbal Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ne 
 

Občas 

122 Chlapec 9 Ano Ano fotbal Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano žádný Ne 
 

Výjimečně 

123 Chlapec 9 Ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano žádný Ano thaibox Občas 

124 dívka 9 Ano Ano volejbal Ano jízda na koni Ne 
 

Dojíždím Ano gymnastika Ne 
 

Nechodím  

125 Chlapec 9 Ano Ano florbal Ano fotbal Ano florbal Ano Ano atletický Ne 
 

Často 

126 dívka 9 Ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano volejbalový Ne 
 

Občas 

127 dívka 9 Ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ne 
 

Výjimečně 

128 Chlapec 9 Ano Ne 
 

Ano fotbal Ne 
 

nenavštěvuji Ne softball Ne 
 

Nechodím  

129 dívka 9 Ano Ne 
 

Ano atletika Ne 
 

Dojíždím Ano žádný Ne 
 

Často 

130 dívka 9 Ano Ne 
 

Ano tanec Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ne 
 

Nechodím  

131 Chlapec 9 Ano Ne 
 

Ano 
 

Ne 
 

Dojíždím Ano žádný Ne 
 

Výjimečně 

132 dívka 8 Ano Ano basketbal Ano cyklistika Ano tanec Ano Ano atletický Ano plavecký Často 

133 dívka 8 Ano Ano bruslení Ano plavání Ano tenis nenavštěvuji Ne atletický Ne 
 

Výjimečně 

134 Chlapec 8 Ano Ne 
 

Ano plavání Ne 
 

Dojíždím Ne plavecký Ano plavecký Výjimečně 

135 Chlapec 8 Ano Ne 
 

Ano basketbal Ne 
 

nenavštěvuji Ano žádný Ne 
 

Občas 

136 Chlapec 8 Ano Ano cyklistika Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano žádný Ne 
 

Občas 

137 dívka 8 Ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ne 
 

Občas 

138 Chlapec 8 Ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano žádný Ne 
 

Občas 

139 Chlapec 8 Ano Ano bruslení Ano fotbal Ano motocross Dojíždím Ano horolezecký Ano 
 

Občas 

140 Chlapec 8 Ano Ano fotbal Ne 
 

Ne 
 

Dojíždím Ano žádný Ano 
 

Občas 

141 dívka 8 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ano tanec Ano Ano plavecký Ano plavecký Občas 

142 dívka 8 Ano Ano plavání Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ne atletický Ne 
 

Výjimečně 

143 dívka 8 Ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ne 
 

Výjimečně 

144 dívka 8 Ne ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ne 
 

Výjimečně 

145 Chlapec 8 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ano fotbal Ano Ano plavecký Ne 
 

Občas 

146 dívka 8 Ne 
  

Ano tanec Ne 
 

Ano Ano plavecký Ne 
 

Výjimečně 

147 dívka 8 Ano Ano cyklistika Ano squash Ano jízda na koni Ano Ano tenis Ne 
 

Často 

148 dívka 8 Ano Ne 
 

Ano squash Ne 
 

nenavštěvuji Ne tenis Ano tenis kurt Často 

149 dívka 8 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ano tanec Ano Ne plavecký Ano plavecký Nechodím  

150 Chlapec 8 Ano Ne 
 

Ano 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano softball Ano softball Výjimečně 

151 Chlapec 8 Ano Ne 
 

Ano fotbal Ano ragby Ano Ano ragbyový Ne 
 

Výjimečně 

152 dívka 8 Ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ne basketbalový Ne 
 

Občas 

153 Chlapec 8 Ano Ano tenis Ano volejbal Ano fotbal Dojíždím Ne tenis ne 
 

Občas 

154 Chlapec 8 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ano 
 

Ano Ne florbalový Ano fotbalový Výjimečně 

155 Chlapec 8 Ano Ano plavání Ano posilování Ano fotbal Dojíždím Ano softball Ano plavecký Nechodím  

156 Chlapec 8 Ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano plavecký Ne 
 

Často 

157 Chlapec 8 Ano Ano karate Ne 
 

Ne 
 

Dojíždím Ne basketbalový Ne 
 

Občas 

158 dívka 8 Ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano volejbalový Ne 
 

Občas 

159 Chlapec 8 Ano Ne 
 

Ano posilování Ne 
 

nenavštěvuji Ano basketbalový Ne 
 

Často 

160 dívka 8 Ano Ano bruslení Ano cyklistika Ne 
 

nenavštěvuji Ano gymnastika Ne 
 

Občas 

161 dívka 9 Ano Ano tenis Ano volejbal Ne 
 

nenavštěvuji Ano volejbalový Ne 
 

Výjimečně 

162 Chlapec 9 Ano Ano tenis Ano běh Ne 
 

nenavštěvuji Ano basketbalový Ano 
 

Často 

163 dívka 9 Ano Ano tanec Ano cyklistika Ne 
 

Ano Ne žádný Ano plavecký Často 

164 Chlapec 9 Ano Ne 
 

Ano fotbal Ne 
 

nenavštěvuji Ne plavecký Ano Sport. hala Nechodím  

165 dívka 8 Ano Ano přehazovaná Ano volejbal Ne 
 

nenavštěvuji Ano volejbalový Ne 
 

Nechodím  

166 Chlapec 8 Ano Ne 
 

Ano florbal Ne 
 

Ano Ano basketbalový Ne 
 

Výjimečně 

167 dívka 8 Ne Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

nenavštěvuji Ano gymnastika Ne 
 

Výjimečně 

168 Chlapec 8 Ano Ne 
 

Ano tanec Ne 
 

nenavštěvuji ne fotbalový Ne 
 

Často 

169 Chlapec 8 Ne Ne 
 

Ne 
 

ne 
 

nenavštěvuji Ano žádný Ne 
 

Nechodím  

170 Dívka 8 Ano Ano cyklistika Ne 
 

ne 
 

nenavštěvuji Ano házenkářský Ano plavecký Často 

171 Dívka 8 Ano Ne 
 

Ano tanec ne 
 

Ano Ano plavecký Ne 
 

Občas 

172 Dívka 8 Ano Ne 
 

Ano cyklistika ne 
 

nenavštěvuji Ano softball Ne 
 

Výjimečně 

173 Chlapec 8 Ano Ne 
 

Ano fotbal ne 
 

nenavštěvuji Ano fotbalový Ne 
 

Nechodím  

174 Chlapec 9 Ano Ano skateboard Ne 
 

ne 
 

nenavštěvuji Ne hokejový Ano skatepark Výjimečně 

175 Chlapec 9 Ano Ne 
 

Ano cyklistika Ano lakros Ano Ne softball Ano plavecký Často 

176 Dívka 9 Ne Ne 
 

Ne 
 

ne 
 

nenavštěvuji Ano volejbalový Ano plavecký Výjimečně 

177 Dívka 9 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ano tanec Dojíždím Ano horolezecký Ano plavecký Často 

178 Dívka 9 Ano Ne 
 

Ne 
 

Ano tanec Dojíždím Ano horolezecký Ano horolezecký Občas 

179 Chlapec 9 Ano Ne   Ano cyklistika Ano tenis Ano Ano horolezecký Ne   Občas 
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Příloha č. 2 Dotazník  
 
Milí žáci, 
ve své diplomové práci se zabývám sportovními volnočasovými aktivitami na Jižním 
Městě – Praha 11. Ráda bych vás poprosila o vyplnění následujícího dotazníku. 
Dotazník je anonymní a výsledky poslouží k soukromým účelům ke školní práci. 
Prosím o pravdivost vyplněných údajů. 
 
Děkuji Vlaďka Martiníková 
 

 
Zvolenou možnost, prosím, zakroužkuj, v případě prázdného políčka údaj 

doplň! 
 
1) Jsi:    dívka    -    chlapec 
 
2) Navštěvuješ ročník:  6      7       8      9 
 
3) Sportuješ?              ano     -     ne 

Pokud ano, vypiš sporty, které provozuješ: 
       

rekreačně (párkrát za rok) 
 

      pravidelně (minimálně 1x týdně, ne pod dozorem trenéra) 
 

 
   závodně (pravidelné tréninky pod dozorem trenéra) 
 

 
 
4) Navštěvuješ v místě bydliště nějakou sportovní organizaci (sportovní oddíl, 

kroužek…)? 
a) ano  
b) ne, dojíždím (nad 20 min MHD či autem) 
c) nenavštěvuji žádnou sport. organizaci 

 
5)  Je, dle tvého názoru, v okolí tvého bydliště dostatek možností sportovního vyžití?   
        ano  -  ne 
 
6) Který sportovní oddíl ti v místě bydliště chybí? 

fotbalový házenkářský basketbalový softbalový volejbalový
 plavecký  

horolezecký gymnastický atletický florbalový tenisový žádný 
jiný:  
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7) Chybí ti v místě bydliště nějaký sportovní areál?        ano  -  ne 
Pokud ano, jaký? 

 

 
 
8) Jak často během roku využíváš k volnočasovým aktivitám rozlehlý Hostivařský 

lesopark a přehradu?  
(chůze, běh, jízda na kole, kolektivní hry, bruslení, plavání atd.) 
 
a) často (několikrát týdně) 
b) občas (cca. 1x měsíčně) 
c) výjimečně (párkrát do roka) 
d) nechodím tam 

 

 

 


