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1. Úvod 
Pro  současnou dobu je charakteristický výskyt různých civi l izačních 

problémů  jako např íklad špatný ž ivotní styl  a nízký objem pohybové 

aktivi ty vedoucí ke zvýšené tělesné hmotnosti  –  obezi tě a dalším 

zdravotním potížím. Dnešní společnost nemá správně a pevně 

ustálen vhodný pohybový rež im .Tím rozumíme uspořádání všech 

pohybových č inností, které se vyskytují  ve způsobu ž ivota č lověka 

v daném časovém období.  Další obrovský problém pro dnešní 

společnost představuje takzvaná hypokinéza neboli   způsob ž ivota, 

který s sebou př inesla civil izace (nedostatek pohybu, hypoaktivi ta), 

př ivádí každého jednotl ivce k výraznému konfl iktu mezi jeho vrozenou 

dispozicí k pohybu a skutečným pohybovým rež imem. Každý č lověk 

se narodil  pro pohyb. My si však pohyb neustále usnadňujeme 

nejrůzně jšími dopravními prostředky. Větš inu školní a pracovní doby i 

volného času trávíme v sedavých polohách č i  statických polohách, 

kde pohyb je omezen na minimum.  Máme výrazně omezenu aktivní 

svalovou práci  a č innost dalších orgánů  a systémů , bez nichž by 

pohyb nebyl  možný, a které vlastně tvoř í pohybový systému 

v nejš i rším slova smyslu (muskuloskeletální aparát, neuromuskulární 

ř ídící systém, neuroendokrinní systém, energetický metabol izmus, 

transportní systém - oběhový a dýchací systém, metabol ismus vody a 

minerálů  a j.). Tato hypokinéze je pak prazákladem civi l izačních 

chorob l idstva.   K hypokinezi  silně př ispívá i  další ovlivňující faktor,  

a to rozsáhlá modernizace ve všech oblastech  l idské společnosti . 

Obrovský nárůst stráveného času zaznamenala především  doba 

strávená u počítače (různorodost poč ítačových her) a na internetu.  

Virtuální real i ta se dostala do všedního ž ivota každého (ne)školáka. 

Už zř ídka se nalezne domácnost bez počítače nebo notebooku, 

elektronického vybavení nebo mobi lního telefonu. Tato doba ovl ivňuje 

PA do značné míry, nejenom studované dívky v DP, ale celou naší 

populaci . 

Klademe si  otázky, kam asi  vede zrychlené tempo dnešní 

společnosti? Jakým směrem se společnost, a hlavně vývoj dnešních 
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dívek ubírá? Je třeba řeš i t  pohybovou aktivi tu/tě lesnou výchovu ve 

školách. Pod správným vedením a ochranou rukou uč i telů  lze 

předcházet katastrofám, rozví jet a správným směrem rozš iřovat TV. A 

to nejen v prostorách školy, ale i  v různých zájmových klubech.  

 

 Obsah DP  řeší dívky na ZŠ  je jich ž ivotní styl  a pohybovou aktivi tu. 

Tato DP se zaměřuje na dívky ve věku 11- 15 let,  protože toto 

období je vel ice dů lež i té z hlediska zanedbání pohybové aktivi ty 

jel ikož  právě v tomto období se zakládají pohybové návyky,  které 

populaci pak provázejí v pokroč i lejším věku. Tento věk je také velice 

dů lež i tý jel ikož děti  si  tvoř í vztah k pohybové aktivi tě, který je pak 

provází celým ž ivotem.  Snížení všeobecné zdatnosti  a inaktivi tu 

způsobuje mimo jiné i   dnešní moderno-technická doba, která  

posouvá sportovní č innosti  tak trochu do pozadí. Dále také nevhodná 

nabídka sportovních př í lež i tostí .Dět i   potřebují š i roké spektrum 

vol i telných aktivi t pro své využ i t í  z kterého by mohl i  vol i t pro sebe 

nejoptimálně jší, zábavnou a cenově dostupnou  aktivi tu.  Uč i telé TV 

zajišťují PA a zvyšují  všeobecnou tě lesnou zdatnost. Vyučující  

jednotky TV mohou působit alespoň na udržení základní tělesné 

zdatnosti . Též je dů lež i té rozvíjet  minimálně základní PA i  u 

nezdatných nesportovních dívek. Třeba jen  někol ik pohybových 

dovedností, pro které mají alespoň  ně jaké předpoklady.  

 

Uč i tel  TV má jak rol i  informativní, tak i  kontrolní a motivační. Dívky 

hlavně v období 11-15let, vyžadují  pozornost ze strany uč i tele a 

celého okol í, a proto jsou vhodné krátké komentáře uč i tele TV. 

Komentáře se mohou týkat cvičení i  výž ivy,  a to na začátku VJ, a 

také lze  dívky zapoji t do konverzace a zodpovídat je jich otázky.  

Tě lesně nezdatným dívkám je dů lež i té stále zdůrazňovat význam a 

dů lež i tost cvičení a jakého výsledku mohou dosáhnout. Na dívky má 

peč l ivě př ipravená a dobře vedená vyučovací jednotka s vyšším 

stupněm pozornosti  pozi t ivní vliv. 
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2.Teoretická a metodologická východiska 
práce 
 

2.1 Základní pojmy  

 

2.1.1 Vymezení pojmů: pohybová aktivita, činnost, jednání 

 

 Pohybová aktivita (PA)  

      

 V současnosti  mnohokrát užívaným a diskutovaným pojmem 

v tě lesné výchově je PA. Zabýval i  se jím mnozí autoř i  např . Ďurič, 

Hotár, Pastier (1995,s.188-190),také Měkota, Cuberek (2007.s.37),  

Kasa (2001,s.48) a j. Vycházel i  z lat. activi tas/activus –  činnost.  

 Autoř i  Měkota a Cuberek (2007,s.37) vidí termín „aktivi ta“  poněkud 

obecně ji ,  neboť  č innost je spíše vázána na konkrétní pro jev urč i tého 

č lověka. Nejzákladně jším vyjádřením l idské aktivi ty je proces vedoucí  

k uspokojování l idských potřeb, včetně potřeby pohybu. Pohybová 

aktivi ta může být vymezena jako suma těch č inností, které real izuje 

kosterní svalový systém; jsou podmíněny energetickým výdejem a 

souč inností všech fyziologických funkcí. V angl ické lékařské li teratuře 

je pojem „physical   aktivi ty“  (fyzická č i  pohybová č innost) lapidárně 

definován jako každý tě lesný pohyb produkovaný kosterními svaly, 

který má za následek kalorický výdej. 

 

    Definici  PA rozvíjí  Kasa (1995,s.189-190), mnohostranná 

pohybová č innost č lověka, která se real izuje jeho pohybovými  

orgány. Vyznačuje se typicky lidskými atributy, jako cílevědomostí, 

sociální determinovaností, spjaté s procesem komunikace mezi l idmi. 

V užším významu je PA např . terénní běh, chůze do školy, fotbal  a j.  

Je to vlastně souhrn pohybů  zaměřených na dosažení jednoho cíle. V 



 13 

druhém, š i rším významu chápeme PA jako souhrn všech PA 

dů lež i tých pro celkový tě l .  a psych. rozvoj č lověka. 

 

    Již dítě pociťuje od začátku svého ž ivota stálou potřebu pohybu. 

Pohyb je př i rozenou součástí ž ivota.  Nedostatek pohybu u dítěte 

vede k onemocnění a negativně se projeví v jeho motorickém a 

psychickém vývoji . Pohyb je nezbytný k poznávání okol í. Dětem 

bychom mě l i  nechat volný prostor k pohybové aktivi tě. Jejich 

spontánní pohybová č innost se stř ídá s odpoč inky. Dokáží si hrát 

celé hodiny a stále hledají nové a nové zajímavé podněty. Soustředí 

se vždy na jednu věc chvíl i  a mž ikem je upoutá jiná. Mě l i  bychom 

všeobecně dět i  a hlavně dívky už od raného věku vést k pohybovým 

aktivi tám, aby si  k nim vytvoř i ly  trvalý vztah. Často se stává,  že 

dívky bývají pohybově aktivní jen ve školních podmínkách a to pro 

rozvoj motoriky není dostačující. U sportovně směrovaných dívek 

bývají reakce a celkově všeobecná učenlivost vyšší,  př i  optimálním 

objemu PA. 

 

    Na pohybovou aktivi tu a chování i  jednání dívek má vl iv komplex 

vazeb biologických (biologická zralost, růst), psychických 

(motivace,sebevědomí,sebehodnocení aj.) a sociálních (rodina, místo 

bydl iště, postavení v kolektivu aj.) a také genetických aj.  Genetické 

dispozice ovl ivňují pohybové předpoklady a snadnost provedení 

pohybového prvku. PA se provádí urč i tou frekvencí, intenzi tou, dobou 

trvání a druhem pohybové č innosti . Pohybová aktivi ta je nezbytnou 

součástí př i  rozvoji  tě lesné zdatnost i  a psychickém rozvoji  dívek.  

Právě v období 11-15let by mě l i  být dívky a obecně i  děti  velmi 

aktivní a jakmile dostanou herní př í lež i tost, tak jsou pohybově 

aktivní. 

 

    Také autoř i  Kasa (2001,s.47) a Gajda (2004,s.57) sledují PA a 

tvrdí, že se podíl í na průběhu celé ontogeneze, spoluvytvář í a 

usměrňuje vývoj l idského organismu. Celkově je pro tě lesný a 

psychický vývoj č lověka nevyhnutelná, protože l idské orgány 
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(pohybový aparát, nervové dráhy, smyslové orgány atd.) nemohou 

zůstat bez funkce a prostřednictvím PA se cíleně rozvíjí. PA 

charakterizuje průběh, výsledky, ale i  vni třní prožívání, což jsou 

poci ty uspokojení č i  zklamání, které vedou k opakování nebo 

zanechání př íslušné PA. Dů lež i tá je adekvátní úroveň  PA, protože jak 

je jí nedostatečná úroveň  (tzv.hypokinéza), tak nadbytečná úroveň  

(tzv.hyperkinéza) může škodit l idskému organismu.„Nesoulad mezi 

př í jmem a výdejem energie ve prospěch energetického př í jmu provází  

současnou populaci . Její  podstatná část v dospě lém, ale i  v dětském 

věku trpí tzv.hypokinézou, nedostatkem PA. Nedostatečný 

energetický výdej se neprojevuje okamž i tě, ale pomalu a postupně. 

Tím vznikají negativní následky dlouhodobé hypokineze, které se 

odstraňují velmi obtížně,“  dívá se na stejný problém Suchomel 

(2006,s.245 ). 

 

    „Vrchol úrovně PA u dětí je kolem 12. roku, pak začíná postupně  

klesat. Výrazné snížení úrovně PA ve věkovém rozmezí 13 až  18let je 

zřejmé zejména u dívek“ ,tvrdí Suchomel (2006).   

 

 

 

Pohybová činnost (PČ) 

       

     V nejobecně jš ím smyslu se č inností rozumí aktivní chování 

ně jakého systému (bezporuchová č innost stroje, vyšší nervová, 

pracovní č innost). V antropomotorice nás zajímá vědomá 

intencionální pohybová činnost člověka. Př ívlastkem pohybová 

zdůrazňuje hybný (motorický) charakter č innosti , vyjadřujeme, že 

pohybová stránka je v dané č innosti  rozhodující. Cizojazyčnými 

ekvivalenty jsou “physical“  (event.motor) aktivi ty v angličt ině a 

„  Bewegungstätigkei t“  v němč ině (Měkota,Cuberek,2007). 

 

PČ vidí Kasa (2001,s.48) jako záměrné praktické pohyby, které 

uvědomě le real izujeme za cílem vyřeš i t  urč i tou pohybovou úlohu. PČ 
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ovl ivňuje mnoho procesů  v tě lesné a psychologické složce č lověka. 

Pod vl ivem PČ se mění vni třní funkce orgánů , aktivují se psychické 

procesy (vnímání, myš lení, poci ty atd.), dosahuje se urč i tý výsledek 

č innosti . Př i  opakování činnosti  vyniká adaptace. 

 

 

Pohybové jednání (PJ) 

      

     Jednání je konkrétní, cílově orientovaná č innost č lověka v urči té 

si tuaci . Je spjata s energetickými nároky, motivací  a úsi l ím o 

dosažení cíle. Jednání vychází  z analýzy si tuace. Dále uvádí 3 fáze 

sportovního jednání:  

anticipaci , která zahrnuje plánování a kalkulaci , po níž následuje 

rozhodnutí mezi al ternativami, jež jsou k dispozici .  

realizaci , t j.  uskutečnění intencí prostřednictvím konkrétního 

provedení.  

interpretaci , která zahrnuje procesy kontroly (srovnání toho, co mě lo 

být  a co je)  a evaluaci , t j.subjektivní ocenění a výklad vzniklých 

di ferencí. Jednání tedy charakterizuje vědomě předurčený cíl , účelu 

odpovídající plánování, procesy zpětné informace a korektur. Jednání 

končí, když cíl  a rezul tát se překryjí (Měkota,Cuberek,2007). 

 

Gajda (2004,s.57) pohlíží na PJ jako na speci f icky lidskou, vů l í 

ř ízenou, která se vyznačuje vědomým záměrem (sletem aktivi t 

směřujících k jasně stanovenému cíl i ) . 

 

 

2.1.2. Spektrum pohybových aktivi t: každodenní, pracovní, sportovní 

a tě locvičná, rekreační.   

 

     Každodenní pohybová aktivi ta (KPA) zahrnuje uspokojení  

základních ž ivotních potřeb, pohybovou č innost nepracovní a 

nesportovní. Patř í sem obrovská škála č inností např : ukl ízení, vaření, 

hygiena, oblékání, vstávání, oblékání, tahání, stání aj. Fyzická 
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náročnost každodenní KPA je velmi různorodá a rozdílná. Významnou 

měrou př ispívá k pohybové aktivaci  jedince a celkovému podněcování 

motoriky. Projevuje se to např . př i  déletrvající inaktivi tě zapř íč iněné 

upoutáním na lůžko.     

   

  Mezi  pracovní aktivi ty (PRA) patř í chození do školy nebo práce  

 všeho druhu: právník, uč i tel , malíř  aj. Jedná se tedy o fyzické 

aktivi ty realizované v pracovním procesu, v zaměstnání. 

Větš ina pracovních profesí v současné době a v naš ich podmínkách 

již klade jen malé nároky na hrubou motoriku a fyzickou zdatnost.  

Zaměstnancům tak spíše než přetížení hrozí pracovní nevytížení,  

které vzniká př i  práci s malým informačním obsahem a nepř iměřeně  

s nízkými nároky na organismus. Pracovníky mnoha profesí ohrožuje 

hypokinéza. Za hranici  hypokinézy se pokládá pokles energetických 

nároků  př i  činnosti pod 4,2 Kj.min- 1,t j.  pod 1kcal .min-1  

(Měkota,Cuberek,2007). 

 

    Tě locvičná aktiva (TA) je souhrn všech tě lesných cvičení, které 

rozvíjí jak tě lesnou, tak i  psychickou a sociální stránku člověka. Patř í 

sem posi lování, streč ink, tanec, aerobic aj. 

TA je obsahem jednotek školní tě lesné výchovy, která garantuje 

alespoň  min. penzum PA. Průměrná intenzi ta zatížení během 

jednotky je asi   

4-6,6 METs, žáci  vykonávají cca 2300-2800 kroků . Moderní 

pedagogikou zdůrazňovaná orientace na emotivnost a prož i tkovost  

tě lesné výchovy ve škole, tedy nemusí být překážkou př iměřeného 

tě lesného zatížení (Měkota,Cuberek,2007). 

 

    Sportovní aktivi ta (SA) zahrnuje pohybové akty a dílčí aktivi ty 

všech sportů  a sportovních her. Zaměření na výkon a soutěžení, 

sportovní selekce a eliminace jsou typickými znaky sportu. Mezi SA 

patř í - gol f, stolní tenis, basketbal , lyžování na lyžích a běžkách, 

fotbal  a mnohé další. Každý sport má svá speci f ika a pohybovou 

př ípravu na správné provedení techniky daného pohybu. Je třeba 
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systematických tréninků  k dosažení závodní úrovně daného sportu.  

Výkon a výkonnost je ovl ivněna různými faktory např : dědičností, 

schopnostmi, motivací, charakterovými vlastnostmi, temperamentem, 

volními vlastnostmi, aspirační úrovní, sociálním prostředím aj. 

 

     Rekreační aktivi ta - slouží k odpoč inku, relaxaci  a př í jemnému 

prož i t í  volného času. Typická je nízká intenzi ta zatížení. Řadí se sem 

vodní aktivi ty převážně v létě (volejbal , frisbee, ringo, minigol f aj.) a 

v zimě je populární lyžování s vyšší intenzi tou zatížení. 

 

 

Tab. 1  Druhy PA, Gajda (2004.s.58)  

 

 

Pracovní Společenská Tě locvičná Branná Umě lecká 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Pohybová inaktivi ta (PI) u dívek  

 

PI je jeden z negativních faktorů , který může vést ke zdravotním 

problémům (viz další kap.2.4). Pravidelným cvičením je ovl ivňováno 

zdraví, ale častým důvodem k PA je péče o svů j zevně jšek a zvýšení 

sebevědomí. Najdou se i  dívky lhostejné k jakémukol iv pohybu, a 

tedy  pohybově neaktivní/inaktivní (Pohybová Inaktivi ta= neč innost). 

Otázkou je, jak podmíni t vztah dívek k PA. Touto problematikou, 

vytvářením vztahu k PA u dívek,  se zabýval i  Horkel  a Horklová 

(2001,s.27). Autoř i  napsali , že za vším je motivace podněcující  

k intenzivně jší č innosti . Je třeba působit komplexně ji ,  jak vně jší, tak 

Rekreační Sportovní Tě lovýchovná 
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vni třní motivací pro zlepšení učení. Též motivační působení je 

vhodné pro formování PA. Nejen motivace, ale převážně je  třeba 

vlastností u dívek, jako: potřeba výkonu, sociálního styku, 

společenského uznání, č inností a podnětů , kladného sebehodnocení. 

 

    Uč i tel  by mě l  motivovat pozi t ivně a mě l  by se vyhnout  negativní 

motivaci  (např .když dívka musí cvič i t  na známku, z povinnosti ). 

Pozi t ivní motivace jsou utvářeny především racionálními a emotivními 

pohnutkami.  

„Zájem o cvičení se bez problémů  dař í  vytvářet u pohybově nadaných 

dětí, které se větš inou věnují  sportu i  v mimoškolním čase. Naopak 

málo se to dař í u dětí s menšími předpoklady sportovní úspěšnosti  a 

nezř ídka u nich vzniká přezírání až averze k této sféře osobní 

kompetence,“  napsal Hošek (1994,s.11). 

 

Dívky by mě ly mít dobrý poci t z dosaženého výsledku, a významný je 

pro ně motiv úspěchu. Dokáže-l i  uč i tel  dosáhnout u dívek poci tu, 

nebo alespoň  náznaku úspěchu z urč i té PA, dokonce jestl iže zmenší  

poci t neúspěchu a strachu, pak by se aktivnost mě la zvýš i t .  Dalším 

důvodem inaktivi ty ve školních podmínkách vidím ve stylu 

známkování. Uč i tel  by nemě l  hodnoti t podle nejtalentovaně jšího žáka 

ve tř ídě. Do konečné známky v podmínkách školy by mě lo být 

započítáno i  hledisko snahy, motivace, aktivi ty a provedení. Nejvyšší  

hodnotu ve známkování má mít aktivi ta ve VJ, a tím zvýš i t  motivaci  u 

inaktivních dívek. „Jednou ze změn ve výuce školní tělesné výchovy, 

která podpoř í vztah k PA i  u méně pohybově nadaných dětí, bude 

změna v hodnocení žáků ,“  tvrdí Horkel ,Horklová (2001,s.28). 
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2.2. PA -  Zdravý životní styl 

 

    „Nezbytná a nepostradatelná,“  takto lze vyjádř i t  význam pohybové 

aktivi ty. Jen myš lenka o tom, že bychom se jen jediný den 

nepohyboval i , nám př ipadá nereálná. Pohyb, pohybová aktivi ta je 

př i rozeným č lánkem našeho ž ivota. Po mnoho generací bývávala 

nezbytná pro přež i t í . Člověk jako sběrač a lovec strávil  mnoho hodin 

denně pohybovou č inností, aby zajisti l  obž ivu. Dnešní doba se 

zřetelně změni la a doš lo k poklesu př i rozené pohybové aktivi ty. 

Vl ivem zavedení stro jů  do výroby, tedy technickým pokrokem a 

vývojem ve všech l idských sférách, doš lo ke transformaci ž ivotních 

podmínek č lověka. 

 

    Současným problémem je vysoká sedavost v práci  a ve školách, za 

počítačem, TV aj. (u dospě lých cca. 8h v práci). Soudobá společnost 

radikálně mění vzhled.  

    . 

 

    Významnost pohybu má utváření poci tů  radosti , l ibosti , důsledkem 

vyplavování endorfinů , které zlepšují  náladu a dodávají  poci t 

uspokojení . Také poci ty radosti  z vítězství ve hře má jistě každý rád.  

Výkon a motivace vedoucí nás k seberealizaci . Ta touha být lepší než 

ostatní nás vede k vysokým výkonům a dosahování pohybových cílů . 

Pohybová aktivi ta skrývá př í lež i tosti  k navazování a udržování 

sociálních kontaktů  a přátelských vztahů , př ispívá k soudržnosti  a 

pomoci v kolektivu. 

Jsou i  negativní stránky, kdy př i  nepř iměřeném dávkování PA dochází  

k vyčerpání, ztrátě motivace a zdravotním problémům.   

 

     Př i  sestavování pohybových programů  pro dět i  a mládež se 

ukázalo, že nejúč inně jší  formy pohybové č innosti  mají spontánní 

charakter. S věkem potřeba pohybové č innosti klesá. Proto je 

dů lež i té „potřebu pohybu“  vyvolávat a kul t ivovat už u dětí. Již  
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v dětském věku se utvář í vztah dítěte k pohybovým č innostem, který 

hraje rozhodující rol i  v dospívání a dospě losti  (Vavrušková,2002). 

 

 

2.3.Zdravotní význam pohybové aktivity 

 

   Př ínosy pohybové aktivnosti  jsou dalekosáhlé.„Z hlediska 

zdravotního má PA pozi t ivní vl ivy v mnoha oblastech: zvětšení 

objemu srdce, podpora adaptačních schopností jedince na horko a 

chlad. Př i  pohybu dítě odevzdává teplo a v chladu zabraňuje ztrátám 

tepla tím, že se stáhnou cévy a předchází se prochladnutí,“  sledoval 

projevy Suchomel (2006). Na téma je velké množství studi í a další, 

kdo se  jím zabývá, je autor Dobrý (ročník 74,č.3). ,,Je zdůvodněno, 

že pohybová nedostatečnost je hlavním  r izikovým faktorem 

kardiovaskulárních, metabol ických a jiných chorob. Př ímé závislosti 

(spoje, vztahy) byly z jištěny mezi pohybovou aktivností a nižší 

úmrtností následkem infarktu, srdeční mrtvice, vysokého krevního 

tlaku, diabetes nezávislé na inzulinu, lámavostí kost í, některých 

druhů  rakoviny, úzkosti  a deprese." 

 

    Suchomel (2006) sleduje z pramenů  (Sal l is § McKenzie,1991; 

Blair,1995,Oja § Tuxworth,1997; Strong et al .,2005; Dobrý,2006)  

zdravotní význam PA. Vysoký stupeň  civi l izace, pokračující 

technizace ž ivota a zvýšení podílu duševní práce spojené 

s nadměrnou stresovou zátěž í č lověka vede ve velké míře ke stále 

výrazně jšímu snižování objemu i  intenzi ty pohybového zatěžování 

l idského organismu. Př i tom výsledky řady výzkumů  prokázaly, že 

pravidelná a dostatečně energeticky náročná PA má význam pro 

celkový zdravotní stav č lověka, prodloužení délky ž ivota, zvýšení 

tě lesné zdatnosti  i  výraznou redukci r izik nemocnosti  a úmrtnosti  

spojených s civi l izačními onemocněními. Pravidelná PA snižuje r iziko 

předčasného úmrtí zejména na kardiovaskulární onemocnění, snižuje 

r iziko  vzniku cukrovky 2.typu a rakoviny tlustého střeva, př ispívá ke 

snížení r izika vzniku vysokého krevního tlaku a ke snížení jeho 
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zvýšených hodnot, pomáhá udržovat tě lesnou hmotnost.  Předcházení 

obezi tě př ispívá k vývoji  a udržování zdraví kostí, svalů  a kloubů , 

výrazný vl iv má př i  prevenci  bolestí zad, podporuje dobrý psychický 

stav,  snižuje úzkost a deprese a zvyšuje sebevědomí . 

 

Tab. 2  Pravidelnost PA a zdravotní význam shrnuli  Jürimäe,T.;  

Jürimäe,J.(32) a Suchomel(2006). 

 

 (Tabulka poukazuje na 6 hlavních výhod pravidelné pohybové          

aktivi ty a je jich podrobně jší rozebrání)  

Rozv oj  tě lesného složení 

Prev ence obezi ty 

Redukce tě lesného tuku u jedinců  s nadv áhou 

Rozv oj  akt ivní tě lesné hmoty 

Zlepšení sv alově-kosterního zdrav í  

Podpora rozv oje kosterního aparátu 

Prev ence sv alových a kosterních zranění a úrazů  

Zv ýšení sv alové sí ly a vytrvalost i  

Z lepšení pohybl iv ost i  a funkční nezáv islost i  

Z lepšení kardiov askulárního zdrav í  

Regulace krev ního t laku u hypertoniků  

Zv ýšení hladiny HDL cholesterolu 

Snížení hladiny t r iglyceridů  

Zv ýšení kardiov askulární /aerobní  zdatnost i  

Zv ýšení imuni ty 

Zlepšení mentálního zdrav í  

Prev ence depresí  

Prev ence úzkost i  a st rachu 

Redukce př íznaků  deprese a úzkost i  

Zv ýšení sebeúcty 

Zv ýšení celkov ého a tě lesného sebepojet í  

Zv ýšení školní  v ýkonnost i  

Zv ýšení školní  v ýkonnost i  

Z lepšení školního prospěchu 

Zlepšení nepř ímých indikátorů-koncentrace,  pamě t i ,  chov ání 
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Nedostatek PA je dnes alarmující. Cooper (1999) uvádí následující  

r izikové faktory kardiovaskulárních onemocnění, které jsou významné 

již v období školního věku: riziková hladina cholesterolu, vysoký 

krevní t lak, pohybově neaktivní ž ivotní styl  a obezi ta. 

 

K autorům se př idává Měkota (1997,s.25), „nedostatečná pohybová 

stimulace všestranného charakteru negativně ovl ivňuje osi f ikaci 

kostí, novotvoření kostí v růstové zóně  a obnovu defini tivní kosti .“   

 

 

2.3.1 Doporučení k pohybové aktivitě dět í a mládeže ze 
zdravotního hlediska 

 

      Doporučená dávka pohybové aktivity se různí dle autorů  (Tabulka 

2) a  např íklad Měkota (1988,s.53) p ředpokládá objem PA v období 

prepubescence př ibl ižně 5,5hod.denně. Poněvadž v pracovních dnech 

je objem PA tlumen denním rež imem (část dne stráví dět i  v sedavém 

školním zaměstnání), vyrovnává se v mimoškolním čase aktivi tou až 

mimořádnou. Matouš, Matoušová (1995, s.29) tvrdí: „Nutnost 

pohybové aktivi ty minimálně - jedna hodina denně.“  

 

Tab. 3  Přehled doporučeného objemu pohybové aktivi ty  

Suchomel,2006; Jürimäe,T.; Jürimäe,J.(32)  

Autoř i  ( rok)  Stát  Doporučená úrov eň  PA 

Ross a Gi lbert   

(1985) 

USA Minimálně  3x/ týdně ,  po dobu 20min. ,na 

úrov ni  60%aerobní kapaci ty,  zapojení  

velkých sv alových skupin.  

 Shephard(1986) Kanada Min 3h/ týden,  v  průměru 25min.denně  

Pyke(1987) Austrál ie Frekv ence 3-4krát  týdně ,30min,v yšší  

intenzi ta zat ížení 

Blai r  et  al . (1989) USA Min.energet ický v ýdej  př i  tě lesných cv ičení 

3kcal .kg-1.den-1.  

ACSM(1991) USA Frekv ence 3x / týden,min 20min,intenzi ta na 

nebo nad úrov ní 60%VO2max. 
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Telama et al . (1994) Finsko Min 30min/denně  

Corbin et  al . (1994) USA Min.zdravotní  standard:  30min/denně ;PA 

st řední intenzi ty 

Optimální  funkční standard:  60min/denně ;  

PA st řední intenzi ty 

Sal l is a 

Patr ick(1994) 

USA 11-21let :30-60min.PA/denně-skoro 

denně ,doplněné o 3 nebo v íce 

interv alů /týdně  obsahuj ící  nejméně  20min.  

PA v ysoké intenzi ty 

Bunc(1996) CZ Minimální/ týdenní energet ický v ýdej  př i  

pohybov ých č innostech 6 až  8 MJ a 

rozv í jej ící  okolo17 MJ za týden.  

Pangrazi  et  

al . (1996) 

USA Denně  30-60 min PA st řední intenzi ty,  

min.3x 

týdně /20min.kont inuálně ,nedoporučuje se  

vysoká intenzi ta.   

Cooper(1999) USA Denně  30-60min.PA, 3-4x  týdně  

30min.aerobních akt iv i t  st řední a v yšší  

intenzi ty,3x / týdně  protahov ací  cv ičení  

a 2-3x / týdně  posi lov ací  cv ičení.  

Frömel et  al . (1999) CZ DÍVKY:PA 9 Kcal .kg-1.den-1,denní počet  

kroků11t i s. ,denní PA  85min,organizov aná 

PA nejméně  3x/ týdně /90min 

PCPFS(2001) USA Min.5x/ týdně  za den11t is kroků  

Strong et  al . (2005) USA Minimálně  60min,zábav ných a př iměřených 

pohybov ých č innost í ,st řední a  v yšší  intenzi ta  

s dobou t rv ání  jednoho interv alu mi .10 

minut .  

Vysvě t l ivky:ACSM=Americká společnost  sportov ní 

medicíny;PCPFS=Prezidentská rada pro tě lesnou zdatnost  a sport .  

     

Doporučení pohybové aktivnosti pro mládež též publ ikovali v letech 

1994 Corbin, Pangrazi a Welk. Vypracoval i  model každodenní 

pohybové aktivnosti  mládeže (dívek).  Minimální standard pohybové 

aktivnosti  dětí a ochranu zdraví z hlediska koronárních chorob 

představuje energetický výdej 3-4 kcal /kg/den. Kalorický výdej se 

rovná nejméně 60 minutám různých PA v mírné intenzi tě denně, což 

se považuje za minimum. PA nejrůzně jšího druhu by mě la být 

rozložena do tř í časových úseků  denně. Se zajímavým doporučení 
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př išla  organizace NASPE (National  Association of Sports and 

Physical  Education). Požaduje, aby doba strávená sezením u televize 

nebo počítače nebyla delší než 2hod. Obecně mládež by mě la být  

vedena k celoživotní pohybové aktivnosti . Vyšší kalorický výdej v 

dětství (dívek) je zárukou pohybové aktivnosti  v pozdě jších letech 

(Dobrý, ročník 74, 2008,č.3/08). 

 

2.4 Věková období a jejich zvláštnosti 

 

    Př i  volbě pohybového režimu a př i  výběru vhodné pohybové 

aktivi ty nemůžeme opomenout věk cvičenců . Je velmi dů lež i té 

úměrné dávkování PA, vzhledem k věku a předpokladům u dětí a 

mládeže. V průběhu je jich růstu a vývoje dochází ke změnám, které 

můžeme jak pozi t ivně, tak negativně ovl ivňovat. 

Ontogeneze –  vývoj jedince od narození do smrti  –  se č lení na řadu 

období. Ta mají  své charakteristické, fyziologické i  psychologické a 

sociální zvláštnosti . Během ontogeneze dochází ke změnám ve vývoji  

a k růstu, tedy ke zvětšení vel ikosti  tě la i  jeho částí. Růst konč í 

dospě lostí. Vývoj trvá po celý ž ivot. 

 

 

2.5 Pohybová aktivita – charakteristika vývojového 

období dívek 11-15let 

 

   Matouš,  Matoušová pojmenoval i  období kol . 11 - 15 roku:  starší  

školní věk. Starší školní věk je obdobím pohlavního dospívání. 

Nastupuje pubertální vývoj, je ovl ivňován dědičností, výž ivou a 

sociálními podmínkami. Pro toto období je charakteristický zvýšený 

tě lesný růst a dochází k narušení dosavadní tě lesné a pohybové 

harmonie. Mění se tě lesné tvary a souběžně s vně jšími změnami  

dochází ke změnám v č innosti  vni třních orgánů . Funkční změny 

nervové soustavy způsobují nadměrnou ci tl ivost a vzrušivost. 

Organismus se stává ci t l ivě jší na choroby typu plicní tuberkulóza, 
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poruchy ž láz s vni třní sekrecí, včetně poruch štítné ž lázy, 

neurovegetativní poruchy atd.  

 

V programu zkoumání dívek (Svatoň ,  Tupého, 1997) byly z jištěné 

výsledky biologických změn u dívek následovné: Kosti rostou výrazně 

do délky a šířky,  pokračuje osi f ikace kostí. Vyví jí  se kostra,  postupně  

se zpevňuje vazivo a kloubní pouzdra. Hmotnost  dívek 11- 15let: 

35,05kg - 52,64kg; +-6,25kg. Rozvíjí se svalstvo. Výška u dívek je ve 

věku 11-15let od 144,01 –  163,09cm; +- 7cm.  Prepuberta a puberta 

je období, kdy může dojít př i  jednostranném a nedostatečném rozvoji  

svalstva ke zvýšené náchylnosti  vzniku některých poruch 

pohybového aparátu (zvl . skol ióza). „U dívek se častě ji  objevuje 

skol ióza v krajině hrudní nebo bederní,“  napsal i  Matouš, Matoušová 

(1995). Velká náchylnost k poranění kloubů . Tělesná výkonnost je 

ovl ivněna somatotypem. Pro období je charakteristický zájem o svů j  

vzhled. U více vyspělých a atraktivních dívek sebevědomí, ješ i tnost,  

domýš l ivost, méně vyspě lé dívky trpí nespokojeností, poci ty 

méněcennosti , vzniká potřeba úspěchu, uznání. Dívky mají zájem o 

cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem (motivací je hubnutí). 

 

 

2.6 Výzkumné metody a metody pro monitorování 
pohybové aktivity 

 

Monitorování PA a diagnostika skladby PA dětí a mládeže je jedním 

ze závažných problémů  týkajících se současné školní tě lesné 

výchovy a volného času. Měření úrovně PA je velmi obtížné, protože 

zahrnuje š i roký komplex pohybového chování č lověka. 

    V současné době patř í mezi  nejčastě ji  používané ukazatele 

vel ikosti  pohybového zatížení stanovení relativní energetické 

spotřeby vyjádřené v ki lokalori ích nebo ki lojoulech na kilogram 

tě lesné hmotnosti  za jednu hodinu (kcal .kg-1.h- 1 nebo kj.kg- 1.h- 1) a 

stanovení intenzi ty zatížení vyjádřené v jednotkách METs. Jednotka 
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1MET je kl idový výdej energie, který je definován jako energetický 

výdej v neč inném sedu. 

Suchomel (2006) už i l  studie různých autorů  (Bunc,1995; Frömel et 

al .,1999; Pate et al . 1995) k rozlišení intenzi ty PA do tř í pásem: 

 

nízké zatížení:   <3,0 METs nebo <4 kcal .min - 1; 

střední zatížení:   3,0-6.0 METs nebo <4-7 kcal .min -1; 

vysoké zatížení:   >6,0MET nebo >7kcal.min-1. 

 

    Z mnoha metod měření úrovně  PA jsou používány zejména 

následující postupy:  metoda dvoji tě izotopicky značené vody, 

nepř ímá kalorimetrie, pohybové senzory –  akcelerometry a 

pedometry, monitorování srdeční frekvence, dále jen SF (palpačně, 

monitorovacími př ístroji ), pozorování (chronologický záznam, analýza 

záznamu), dotazníky se zpětným záznamem, dotazníky 

zaznamenávající frekvenci  PA, rozhovory, deníky apod. Metody se 

vzájemně l iší přesností měření (zejména rel iabil i tou, validi tou, 

objektivi tou), jednoduchostí, rychlostí zpracování náročností, možným 

výstupem měření,  sociální př i jatelností, f inanční a personální 

náročností. Zatímco ve školní tě lesné výchově je patrně nejdů lež i tě jší  

vzdě lávací hodnota dané metody a je jí cena, v rámci výzkumu se do 

popředí dostává požadavek na dostatečnou validi tu, reliabil i tu a 

objektivi tu zvolené metody. Větš ina metod je vzhledem ke své 

finanční náročnosti  použi telná jen v rámci malých studi í. 

 

     Jürimäe (31) a Suchomel (2006) publ ikovali  doporučení ke 

kombinaci  metod pro měření úrovně PA u dětí školního věku 

s určeným pořadím je jich dů lež i tosti  v souvislosti  s velikostí 

měřených souborů  (viz tab.4). 
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Tab.  4  Doporučené pořadí metod pro měření úrovně pohybové 

aktivi ty u školních dětí. 

 

Vel ikost  souboru(počet jedinců)  Metoda moni torov ání  PA 

Méně  než  20 př ímé pozorov ání 

dv oj i tě  značená v oda 

nepř ímá kalor imetr ie 

20 až  100 pohybov é senzory 

moni tory srdeční f rekv ence 

dotazníky(s pomocí rodičů  a uč i telů)  

Více než  100 dotazníky(s pomocí rodičů  a uč i telů)  

pohybov é senzory 

 

 

 

Dotazník - uži tá metoda v Diplomové práci 

 

    Metoda dotazníková, která je použ i ta v této práci , patř í k 

nejdů lež i tě jším metodám společenského výzkumu. Každý dotazník 

musí být po sestavení ověřen  a val idován na zkušebním souboru 

srovnáním dosažených výsledků  s  výsledky šetření týchž osob 

objektivními metodami, hodnocením stálosti  výsledků  př i  opakování, 

respektive i  dalšími způsoby zjištění správnosti  a spolehlivosti  údajů .  

 

    Horák (1989) uvádí, že dotazník je soustava př ipravených a 

peč l ivě formulovaných otázek,  které jsou promyš leně seřazeny a na 

které dotazovaný odpovídá písemně. 

 

     

Podle typu rozlišujeme v dotazníku otázky: 

-  na kvanti tativní údaje 

-  otevřené 

-  uzavřené 

U prvního typu otázek odpovídá dotazovaný kvanti tativním údajem, 

nejlépe číslem (věk, počet dětí, věk dětí apod.). Otevřené (volné) 
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otázky předpokládají  volnou slovní odpověď . Respondent není vázán 

předloženými variantami odpovědí a může přesně ji  a výstižně ji  

popsat svou si tuaci . Nevýhodou jsou však větš í časové nároky,  

závislost odpovědi na vzdě lání a schopnost se písemně vy jadřovat a 

především pak zvýš í náročnost zpracování dotazníkové akce. 

Uzavřené otázky jsou takové, kde jsou předepsány různé varianty 

odpovědí a respondent má označ i t tu, která je v jeho př ípadě 

správná. Nejjednodušším př ípadem jsou otázky se dvěma 

al ternativami odpovědí „ANO“ ,  „NE“ , často se používá i  otázek s více 

al ternativami odpovědí. Počet těchto odpovědí je nutno dobře zváž i t ,  

doporučuje se nanejvýš pět až šest. Př í l iš velký počet variant 

odpovědí znesnadňuje zpracování a interpretaci  (Kotulán, 1991). 

 

    Dotazník plní konkrétní základní úkoly. Proto jsou na jeho tvorbu 

kladeny urč i té požadavky. Schneider (1993) shrnuje základní 

požadavky a úkoly, které má dotazník splňovat: 

1. Dotazník má obsahovat všechny podstatné problémy, na které 

výzkum hledá odpověď  a na které nemůže odpověď  získat jiným 

způsobem. 

2. Otázky mají být formulovány tak, aby bylo možné na ně získat  

vyčerpávající odpovědi. 

3. Dotazník má být  konstruován tak, a otázky v něm postaveny 

takovým způsobem, aby neodradi l  a neznechuti l  respondenta, ale 

naopak ho nabádal k odpovědím. 

4. Otázky v dotazníku mají být zformulovány zcela srozumitelným 

způsobem. 

5. Otázky mají být formulovány tak, aby odpovědi na ně byly zcela 

jednoznačné. 

6. V dotazníku mají být otázky,  na které je možno  odpovídat  

upř ímně. 

7. Formulace otázek má být taková, aby respondent na ně mohl  

odpovídat bez nadměrné myš lenkové námahy. 

8. Dotazník nemá respondenta př í l iš namáhat, nemá tedy být př í l iš 

obsažný a dlouhý. 
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     Pokud jde o psychologické požadavky na otázky, je třeba 

především zdůrazni t jasnost , jednoznačnost a srozumitelnost ve 

vztahu k úrovni  a mental i tě předpokládaných respondentů . 

Vyvarujeme se cizích slov, neobvyklých termínů  a neurč i tých výrazů  

jako: často, obvykle, zř ídka apod. (Kotulán, 1991). 

 

 

 

2.7 Struktura zájmů o sportovní aktivity u žáků II.stupně 
ZŠ 

 

     Tě lesná výchova vyžaduje respektování individuali ty dítěte, tedy 

respektování je jich sportovních zájmů ,  udává autor Lebeda (1996). 

    Ke zjišťování sportovních zájmů  Lebeda (1996) prostudoval 

materiály vypracované fi rmou SWC Olomouc, navržené Frömlem 

(1992). Dotazník je standardizovaný. Skládá se ze dvou částí, v první  

části  je z jišťována organizovaná i  neorganizovaná tě locvičná aktivi ta, 

t j. je jí druh, úroveň  a počet hodin v týdnu. Ve druhé části  jsou 

zjišťovány zájmy z hlediska jednotl ivých sportovních odvětví. 

Respondenti  vždy mě l i  seřadit jednotl ivé sporty do pořadí, od 

nejlepšího k nejhoršímu. Srovnám-l i  chlapce s dívkami, tak dívky 

preferují nejvíce tanec, plavání a na třetím místě  bruslení, oproti 

tomu chlapci  na prvním místě mají plavání, druhém sportovní hry a 

třetím bruslení (Tab. č 5 )  
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Tab. 5 Struktura zájmů  dívek –  pořadí sportovních odvětví podle 

obl íbenosti .  

(Dívky) 

 6.ročník 7.ročník 8.ročník 

1.Tanec 1 1 1 

2.Plav ání  3 2 2 

3.Bruslení  2 3 3 

4.Lyžov ání sjezd 4 4 4 

5.Sportov ní  hry 5 5 7 

6.Moderní  

gymnast ika 
6 9 5 

7.Turist ika 8 6 9 

8.At let ika 7 7 8 

9.Rytmická 

gymnast ika 
10 8 6 

10.Lyžov ání běh 11 10 11 

11.Sportov ní  

gymnast ika 
13 14 10 

12.Windsurf ing 14 12 13 

13.Úpoly(sebeobrana

) 
17 11 12 

14.Orientační běh 9 15 17 

15.Kondiční 

kul tur ist ika 
15,5 13 14 

16.Kanoi st ika 12 17 15 

17.Sport . techn.akt iv i t

y 
15,5 16 16 
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Nejobl íbeně jší discipl inou u dívek stejného stář í je trampolína 

(Tab.6). Na dalších místech jsou kruhy a hrazda. Nejobl íbeně jší jsou 

bradla. 

 

Tab. 6     Struktura zájmů  –  pořadí obl íbenosti  jednotlivých odvětví  

sportovní gymnastiky. 

      (Dívky) 

 6.ročník 7.ročník 8.ročník 

1.Trampol ína 1 1 1 

2.Kruhy 2 2 2 

3.Hrazda 3 5 3 

4.Přeskok 5 4 4 

5.Kladina 4 6 6 

6.Akrobacie 7 3 5 

7.Bradla 6 7 7 

 

    U dívek je v atletice nejobl íbeně jší disciplinou skok daleký, a dále 

štafetový běh (tab.7). Stejně  jako u chlapců  jsou nejméně obl íbenými 

disciplinami skok vysoký na 6. místě a vrh koul í na místě 7. 

 

Tab. 7 Struktura zájmů  –  pořadí dle obl íbenosti  jednotl ivých 

atletických discipl in 

  (Dívky) 

 6.ročník 7.ročník 8.ročník 

1.Skok daleký 2 1 1,5 

2.běh štafetov ý 5 3 1,5 

3.Hod(míček,granát) 4 2 3 

4.Sprint  1 5 6 

5.Běh v ytrv alostní  3 4 5 

6.Skok v ysoký 6 6 4 

7.Vrh koul í  7 7 7 
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    Nejpř i taž l ivě jším je zejména tenis a stolní tenis (Tab. 8). Na 

3.místě uvádě jí  dívky košíkovou a na místě 4 házenou. Mezi nejméně 

obl íbené sportovní hry patř í u dívek softbal  a nohejbal . Zajímavé je,  

že mezi šesti  nejobl íbeně jšími hrami dívky uvádě jí  čtyř i  hry síťové. 

 

 

Tab. 8 Struktura zájmů  –  pořadí obl íbenosti  jednotl ivých 

sportovních her. 

        (Dívky) 

 6.ročník 7.ročník 8.ročník 

1.Tenis 4 1 2 

2.Stolní  tenis 2 2 4 

3.Košíkov á 3 6 1 

4.Házená 5 4 5 

5.Odbí jená 6 3 3 

6.Badminton 1 5 6 

7.Kopaná 7 7 7 

8.Vodní pólo 8 8 8 

9.Lední hokej  10,5 9 9 

10.Nohejbal  9 11 10 

11.Sof tbal  10,5 10 11 

 

 

    Sledováním vztahů  školní mládeže k PA se také věnoval Til inger 

(1996,s.153-155) - ve výzkumném šetření, probíhajícím v letech  

1994 –  95  se zaměř i l  na PA mládeže  od 11 - 14let. Zjištěná data se 

brala ze tř í ZŠ v různých lokali tách –  Praha (velkoměsto), Kladno 

(malé město), Chotovice (vesnice) a dět i  jedné sportovní  školy 

v Kladně se zaměřením na atletiku. Cílem výzkumu bylo nalézt 

di ference ve vztazích k pohybové aktivi tě u dětí v různých lokali tách 

a rozdíly ve vztahu k tě lesné výchově a sportu mezi žáky 

standardních škol  a školy sportovní. Podkladem pro zpracování bylo 

378 dotazníků . Poměr chlapců  a dívek byl  48% chlapců  a 52% dívek. 

Dotazník byl  anonymní. Př i  porovnání odpovědí dětí ze standardních 

ZŠ byly z jištěny malé rozdíly, neboť  žáci  odpovídali  velmi podobně, 
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avšak výrazné rozdíly se objevi ly mezi školáky ze standardních škol  a 

sportovních škol . 

 

     Autor Ti l inger (1996,s.153-155) uvádí, že na hodiny tě lesné 

výchovy se sportovci  vždy, nebo alespoň  někdy těší, a u nesportovců  

uvádí 6% dětí lhostejnost k tě lesné výchově a větš inou se netěší.  

Podstatný vl iv na vztah dětí k předmětu tě lesná výchova má obsah 

hodin. Největš í preference jsou u nesportovců  dávány sportovním 

hrám –  58%, atletice – 13%, gymnastice –  12%, úpolovým sportům –  

7%, sportovci  (atleti ) preferují pochopitelně atletiku – 56%, dále 

sportovní hry –  26% a gymnastiku –  13% 

     Jako nejméně obl íbené uvádí nesportovci  gymnastiku –  34%, 

turistiku –  19%, úpolové sporty –  15%, atletiku –  15%. Sportovci  

odmíta jí  úpolové sporty –  42% a gymnastiku –  28%. Z uváděného 

vyplývají jednoznačné preference u všech sledovaných škol  pro 

sportovní hry, naopak k neoblíbeným patř í gymnastika. 

 

     Překvapivým výsledkem je z jištění, kol ik hodin TV by žáci  chtě l i  

mít za týden. 80% sportovců  by chtě lo mít 5h TV týdně. Nesportovci  

by chtě l i  ve 35% 5h týdně, 15% 4h a 20% alespoň  3h týdně. Jednu 

hodinu týdně, či  zrušení předmětu TV by uvítalo 7% nesportující  

mládeže. 

     Výše uvedené potvrzuje touhu dětí po PA. Kolem 20% dětí  

z normálních ZŠ cvičí v zájmové organizaci  (sportovní kluby aj.). 30% 

dětí vypovědě lo, že cvičí s kamarády a 10% dětí cvičí s rodič i .  

    Dále Til inger tvrdí, že o obl ibě sportu mezi mládeží (11-15let) 

svědčí odpovědi o preferenci  školních akcí a sledovanosti  

sport.přenosů  a pořadů v TV. Sportovní akce ve škole staví na první 

místo 60 –  70% nesportovců  a 94% sportovců . V nesportovních 

školách dává 21% dětí na druhé místo akce kul turní. 65% žáků  

sportovní školy sleduje sportovní přenosy a pořady. U nesportovců  je  

to 35 –  40% dětí. 
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     Rodina a sport  - jedním z významných faktorů  pro ž ivotní 

orientaci  dítěte a formování jeho postojů  a vztahů  je ovl ivňování 

rodiči .  Žáci  sportovní školy uvádí, že 22% matek a 37% otců  

systematicky sportu je. U dětí ze standardních škol se toto procento 

pohybuje u matek kolem 13 –  15%, u otců  kolem 20% (věk rodičů 

sledovaných dětí je v 85% v rozmezí 31 –  45let). Sportování dětí 

rodiče vesměs podporují. U nesportovních škol  sděl i lo 23% dětí (u 

nesportovců  7%), že je rodiče nepodporují, 5% dětí ve standardních 

školách pociťuje, že je jich sportování rodiče znepokoju je.  

(Til inger,1996) 

 

     Závěry autora Ti l ingera (1996,s.153-155) jsou následující: rozdíly 

jsou mezi dětmi sportovních škol a standardních škol . Jsou 

způsobeny především principy výběru do sportovní školy a 

hodnotovou orientací žáků  těchto škol .  

 

Jak již bylo uvedeno výše,  dítě pociťuje od začátku svého ž ivota 

stálou potřebu pohybu. Pohyb je př i rozenou součástí ž ivota. 

Nedostatek pohybu u dítěte vede k onemocnění a negativně se 

projeví v jeho motorickém a psychickém vývoji . Pohyb je nezbytný k 

poznávání okol í. 

Naše práce má tedy jasný cíl : zmapovat pohybový rež im u vybrané 

populace vyhodnoti t toto zmapování, které by mě lo slouži t  jako 

zdrojová data pro zlepšení pohybové nabídky pro tuto populaci a tím 

př ispět k navýšení PA této věkové skupiny.    
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3. Cíl práce 
 

Zmapování pohybového rež imu dívek ve věku 11-15 let a jeho 

determinanty. 

Cílem šetření je př ispět k zmapování ž ivotního stylu a objemu 

pohybových aktivi t (volném čase/hodinách tělesné výchovy) a 

inaktivi t v průběhu týdne u dívek v Praze 11.  Úkolem 

standardizovaného dotazníku je z jisti t základní informace o pohybové 

aktivi tě a prostředí, dostupnosti  zař ízení, vl ivu televize, PC na dívky 

a jak ovl ivňují PA kamarádi s rodiči  aj.  

 

     Získaná data byla zpracována a mohou být využ i ta k rozvoji  

pohybových aktivi t, ke zlepšení zdravotní prevence a k zmapování 

výsledků  dívek od 11-15let. Jedná se převážně o údaje zaměřené na 

zjištění, zda a jakým způsobem se projevují pohybové aktivi ty. 

 

 

3.2 Hypotézy(H) a dílčí hypotézy (DH) 

 

 

H1. S rostoucím věkem dívek lze zaznamenat snížení objemu PA. 

 

 

H2.    Hodnoty ukazatelů , charakterizující průměrné denní hodnoty 

uplatňování pohybových aktivi t během pracovních dnů  jsou vyšší než 

během dnů  víkendových. 

 

 

H3.  S rostoucím věkem dívek lze zaznamenat nárůst doby (hodin) 

strávené sledováním PC/TV. 

 



 36 

3.3 Úkoly práce 

1. Získat a zpracovat teoreticko - metodologické podklady k práci . 

2. Shromáždit dotazníkovou formou dostatečné množství údajů  pro 

naplnění potřeb šetření. 

3. Zpracovat a vyhodnoti t získaná data. 

4. Ve vztahu ke stanoveným hypotézám porovnat nutné ukazatele 

pro vyjádření závěrů . 

5. V diskusi  konfrontovat námi získané poznatky a zkušenosti  s 

předem vyslovenými předpoklady, zhodnoti t průběh šetření, 

problémy, které se vyskytu jí,  a vyjádř i t  se k získaným výsledkům. 

 

4. METODIKA A REALIZACE VÝZKUMU 
 

4.1 Zkoumaný soubor 

     U výběrových souborů  jsem zkoumal pohybovou aktivi tu a životní 

styl  - tvoř i ly je žákyně 6-9. tř íd ZŠ v Praze 11.Dívky spadaly do 

věkové kategorie 11-15let. Ve výběrovém souboru je zahrnuto 136 

dotazovaných dívek. Přehled o šetřeném souboru Tab.9. Výsledky 

byly získány běžnými statistickými postupy v období  2010/09 - 

2010/11 s využ i t ím standardizovaného dotazníku „Univerzi ty of 

Tasmania“  a „FTK UP Olomouc.“  Vybavení a prostory obou ZŠ  jsou 

podobné: velká tělocvična, hř iště  se sportovním vybavením. Dětem 

nabízí obě školy různé zájmové kroužky pro sportovní vyž i t í . 

 

Tab.9 Šetřené soubory (počty dotazovaných dívek) 

 

11let  12let  13let  14let  15let  Celkem

=n 
 

Dív ky 28 23 28 36 21 n=136 
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4.2 Organizace šetření a pokyny k distribuci dotazníků 

 

    Real izace výzkumu standardizovaného dotazníku proběhla ve 

vybraných základních školách v Praze 11.  Dů leži tost byla kladena na 

správný výběr respondentů  (dívky 11-15let). Po organizační stránce 

bylo třeba domluvy s uč i tel i  a ředitelem o dnech konání daného 

průzkumu. Standardizovaný dotazník se vyplňoval v hodinách TV a 

OV v prostorách školy( za př ítomnosti  mé nebo mých kolegů) a týkal  

se (ne)cvičících dívek 11 –  15let. Výzkum byl  časově vel ice náročný,  

neboť  pro dobré pochopení dotazníku a otázek v něm bylo zapotřebí 

asistence mé nebo mého pomocníka. Dotazník byl  tedy vždy 

vyplňován za naší asistence a dětem byl  postupně vysvětován. 

Otázku jsme společně vždy přečetl i a vysvět l i  si  je jí význam. Pak 

teprve mohla být správně zodpovězena.  Pokud nebylo dětem něco 

srozumitelné ihned,  dostali  vysvět lení na danou otázku.  

Použ i tý dotazník  je dvoustranný - text z obou stran, postihoval 

podrobně jší základní osobní údaje, den (ne) účasti  na PA vyjádřený v 

minutách a sledování televize/PC vyjádřený v hodinách; důvody k 

necvičení zjišťovaly prostřednictvím  škály 1 – 5/14bodů a škály byly 

už i ty i  v př ípadě poci tů  dívek v průběhu nejobvyklejšího dne (12bodů) 

a také u vlastního př ístupu ke cvičení, dále hodnoty-názory na 

cvičení; dostupnost zař ízení ke cvičení v místě bydl iště a školy 

(kroužkování ano - ne); sociální podporu účasti  na cvičení (rodina – 

kamarádi); jako poslední otázkou v dotazníku byly doplňující dotazy 

ke cvičení (kroužkování ano-ne). 

 

 

 

4.3 Způsob statistického vyhodnocení 

 

     Jel ikož jsou testované soubory nezávislé, byl  v  diplomové práci   

jako způsob statistického vyhodnocení použ i t  F –  test a t –  test  pro 

nezávislé výběry. Apl ikoval  jsem ho k výpočtu ve třech dílčích 
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hypotézách s hladinou významnosti  p < 0,05. K porovnání 

vypočtených a tabulkových hodnot bylo použ i to tabulek:  

Kri t ické hodnoty t studentova rozdě lení 

Kri t ické hodnoty F rozdělení 

 

 

Obecná charakteristika jednotl ivých etap 

     Dle internetových stránek KTV, Hnízdi l  (31): 

posouzení věcné významnosti  

přesná formulace Ho 

zvolení hladiny významnosti  

výpočet hodnoty statistického testu 

nalezení př íslušné tabulkové kri tické hodnoty testovaného     kri téria 

pro zvolenou hladinu významnosti  

posouzené statistické významnosti  

 

 

 

 

5. VÝSLEDNÁ ŠETŘENÍ 

5.1 Váhové a výškové př írůstky dívek  

Tab.10 Šetřené soubory dívek 11-15let (přehled výškových a 

váhových př írůstků  dívek za jednotl ivé roky) 

 

Dív ky 11let  12let  13let  14let  15let  

Počet 

respondent.  
28 23 28 36 21 

Průměrná 

výška(cm) 
153,8 158,9 159,8 163,5 164,4 

Průměrná 

váha(kg) 
47,1 52 53,9 51 54,5 
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   Ze směrodatných odchylek jednotl ivých věkových skupin lze ř íci , že 

u výškových průměrů  je nejvíce homogenní  skupina dívek ve věku 11 

let,  nejméně pak dívky ve věku  15 let.  

Směrodatné odchylky: skupina 11 let 4.4, skupina 12 let 5,4, skupina 

13 let 5,1 skupina 14 let 5,3, skupina 15 let 5,7. 

U váhových př írůstků  lze konstatovat,  že opět nejvíce homogenní je 

skupina dívek ve věku 11 let a nejméně  dívky ve věku  15 let. 

Směrodatné odchylky 11 let 3,5, 12 let 3,7, 13 let 3,9, 14 let 4,1, 15 

let 4,0.  

    Výsledky zkoumání u dívek 11-15let (n=136): s věkem se výška 

děvčat zvyšuje  o 5,1cm [11/12let]; 0,9cm [12/13let]; 3,7cm [13/14let]; 

0,9cm [14/15].  

 

 

Tab.11 Tě lesné cvičení (v prostorách školy/volném čase) a 

sledování televize, PC u dívek ve věku od 11-15let. Jednotl ivé 

procenta v tabulce ukazují, kol ik dívek v daném týdnu 

cvič i lo/necviči lo a naproti  tomu kol ik procent dívek sledovalo/ 

nesledovalo TV. 

 

Dív ky  11let  12let  13let  14let  15let  

Za1 týden % % % % % 

Ano 85 96 96 97 90 cv ičení 

Ne 14 4 4 3 10 

Ano 90 100 100 100 100 Sled.TV 

/  PC 

Ne 10 0 0 0 0 

 

    V posledních sedmi dnech cvič i lo 92,8% dívek a nevěnovalo se 

cvičení vůbec 7% dívek ve věku 11-15let. Dívky zaznamenávaly do 

dotazníků  tě lesné cvičení jak ve volném čase, tak i  ve škole. Tělesná 

výchova ve školách je důvodem vysokých procent. 
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5.2 Srovnání pohybové aktivity 11-15 letých dívek  

Graf 1 Srovnání pohybové aktivi ty 11-15letých dívek 

v jednotl ivých dnech 

 

 

 

 

 

 

 

 

    V průběhu týdne nejvyšší PA byla v úterý: 18% a nejnižší PA 

ve středu: 7%. Zhodnotíme-l i  jednotl ivé věkové kategorie: nejvyšší  

procento zastoupení v PA je u 14letých dívek a nejnižší u 15letých. 

Veškeré hodnoty jsou zprůměrňovány (Graf 1). 
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Graf 2. Účast na pohybové aktivi ty vyjádřena v minutách u  

aktivních dívek  

11-15let 
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   Průměrná doba PA u aktivních dívek ve věku 11- 15let je 

65,3min/denně. Doba účasti  (graf.2) se ve všedních dnech 

pohybovala nad 55 - 70minut a nejvyšší PA byla o víkendu v nedě l i  – 

90 minut, sobota - 77,2 minut. Směrodatná odchylka u těchto souborů 

je 20,4.  

Zhodnotíme-l i  jednotl ivé věkové kategorie, tak nejvyšší hodnoty 

vykazují 14leté dívky- 84,3min/denně, a nejnižší hodnoty se objevi ly 

opět u 15letých dívek –  56,6min/denně. Veškeré hodnoty jsou 

zprůměrňovány. 

 

Dívky;  
Minutový 
průměr 

Ne Po Ut St Čt  Pa So 

11let 73,9 56,6 44,6 77,3 54,6 56,3 77,4 
12let 67,9 54,4 51,1 44,6 37,4 66,5 35,9 

13let 90 60,6 65,2 63,5 64,1 65,3 91,9 

14let 127,2 98,1 47,1 88,5 62,8 56,1 110,3 

15let 90 26,7 48,8 60 58,5 41,7 70,7 
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Graf 3. Účast na pohybové aktivi tě vyjádřena v minutách u všech 

dívek 11-15let 
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 Průměrná doba PA u dívek 11-15let je 31min/denně. Směrodatná 

odchylka 14,5 což vypovídá o větší homogenitě testovaného souboru 

než u aktivních dívek.  

Ve srovnání s PA u aktivních dívek (graf.2) jsou výsledky o polovinu 

nižší (graf.3): PA u všech dívek se po celý týden pohybuje v rozmezí 

20-35minut, až na úterý, kdy PA –  45minut. 

Zhodnotíme- l i  jednotl ivé věkové kategorie, tak nejaktivně jší jsou 

14leté dívky - 44,3min/denně a nejméně minut strávených pohybovou 

aktivi tou –  15leté dívky - 20,3min/denně. Veškeré hodnoty jsou 

zprůměrňovány. 

 

Dív ky;  

Minutov ý 

Průměr  

Ne Po Ut St  Č t  Pa So 

11let  23,4 38,4 44,6 27,6 21,4 40,2 44,2 

12let  20,7 35,7 51,1 25,2 22,8 28,9 12,5 

13let  32,1 34,6 65,2 22,7 36,6 39,6 26,3 

14let  45,9 49 47,1 24,6 40,1 42,1 61,3 

15let  8,6 3,8 48,8 2,9 30,7 23,8 23,6 
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5.3 Srovnání sledování TV v průběhu týdne 

 

 

Graf 4. Čas sledování TV/PC v průběhu týdne u dívek 
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Průměrná doba/min. v dívání se na te levizi  a užívání PC (dívky, 11-

15let, graf.4) je 97minut/denně. Hodnoty PC/TV v průběhu týdne 

kol ísají, ale neklesnou pod 85 minut. Směrodatná odchylka u tohoto 

testovaného souboru je 28,7,  což vypovídá o velkých rozdílech 

v jednotl ivých věkových skupinách a dnech v týdnu.  O víkendu jsou 

hodnoty nejvyšší –  nedě le  (110min); sobota (127min). Zhodnotíme- l i 

jednotl ivé věkové kategorie, tak nejvyšší hodnoty vykazují 15leté 

dívky - 149min/denně a nejnižší 11leté dívky –  66min/denně. Veškeré 

hodnoty jsou zprůměrňovány. 

 

 

Dívky;  
Minutový 
průměr 

Ne Po Ut St Čt  Pa So 

11let 71,2 62,9 46,8 49,5 56 53,7 119,3 
12let 115,2 72,4 71,7 75,2 56,1 91,5 105,7 

13let 108,8 87,1 98 78,9 91 78,6 114,2 

14let 99,9 104 79,2 85,1 88,6 93,9 99 

15let 153,8 135,7 124,8 141 129,3 161,2 194,5 
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5.4  Názory dívek k necvičení 

Tab.12a Názory dívek od 11-15 let na důvody k necvičení. 

Dív ky% 11let  12let  13let  14let  15let  

Dův ody k necv ičení;% 

 

 

Nikdy 21 31 25 25 37 

Z ř ídka 

 

21 31 18 8 29 

Někdy 36 17 29 31 24 

Často 

 

18 4 21 25 10 

a) U
v

ědom
uji si p

ři 

cvičení jak vypadám
 

Velmi  často 

 

4 17 7 11 0 

Nikdy 

 
32 22 21 17 24 

Z ř ídka 

 
35 13 18 25 14 

Někdy 29 22 47 38 38 

Často 

 
0 17 7 14 14 

b)N
edostatek 

zájm
ů o cvi

čení 

 

Velmi  často 4 26 7 6 10 

Nikdy 

 

36 35 42 36 47 

Z ř ídka 

 
18 30 18 22 19 

Někdy 32 13 18 25 10 

Často 7 9 11 14 10 

f) N
em

á nikoho, 

kdo by s
 ní cvi

čil 

 

Velmi  často 7 13 11 3 14 

Nikdy 

 
42 35 25 17 33 

Z ř ídka 

 
18 9 18 22 19 

Někdy 

 
18 38 42 28 29 

Často 

 
4 9 11 14 5 

 

g) N
ebaví m

ě 

cvičit 

 

Velmi  často 18 9 4 19 14 

Nikdy 

 
39 40 61 64 32 

Z ř ídka 

 
21 17 18 8 29 

Někdy 

 
18 30 7 22 24 

r) m
ám

 nadváhu
 

  

Často 

 
18 9 0 6 10 
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Tab.12b Názory dívek od 11-15 let na důvody k necvičení 

Dív ky % 11let  12let  13let  14let  15let  

 

    Statistiky z dotazníků  vypovídají o následujících výsledcích: 27,8% 

dívek si  nikdy neuvědomuje, jak př i  cvičení vypadá, 27,4% si  někdy 

uvědomuje, jen 15,6% si  často uvědomuje a velmi často si  všímá 

sebe př i  cvičení –  7,8%. 

 

Nikdy 

 
53 70 57 61 52 

Z ř ídka 

 
28 9 11 28 29 

Někdy 

 
11 17 14 8 0 

Často 

 
4 0 18 3 

 
5 

x) nedosta
-tek pen

ěz 

  

Velmi  často 

 
4 4 0 0 14 

Nikdy 

 

21 17 25 17 24 

Z ř ídka 

 

21 9 21 25 14 

Někdy 

 

44 40 36 44 42 

Často 

 

14 17 18 8 10 

j) špatné po
časí 

 

  

 Velmi často 0 17 0 6 10 

Nikdy 

 

21 17 21 19 19 

Z ř ídka 

 

25 9 14 14 10 

Někdy 

 

29 40 25 28 32 

Často 

 

14 17 29 22 29 

d) nedosta
-tek 

času
 

 

Velmi  často 11 17 11 17 10 

Nikdy 

 

38 17 53 47 52 

Z ř ídka 

 

29 9 11 14 19 

Někdy 

 

18 43 21 28 19 

Často 

 

4 22 4 0 0 

n) 
špatný 

zdravotní stav 
 

 

Velmi  často 11 9 11 11 10 
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   Dívky nikdy nepociťují nedostatek zájmu o cvičení z 23,2%, někdy 

nedostatek zájmů  pociťuje 34,8% a o sport se nezajímá velmi často 

10,6% z dotazovaných dívek. Nejvyšší procenta vykazují všechny 

věkové kategorie u nedostatku zájmu o pohybovou aktivi tu. Dívky 

mají s kým cvič i t  –  39,2% a jen cca. 10% nemá s kým. 

I když dívky mají  někdy nedostatek zájmu o PA, tak i  přesto je PA 

baví–  30,4%, a naopak často nebaví  cvič i t  9% a velmi často 13%. 

Problémy s nadváhou neřeší větš ina dívek (11–15let) - pouze 5% z 

nich. Peníze nehrají žádnou roli , ale jakmile je nepř íznivé počasí, 

někdy 41,2% dívek nesportu je. Málo času má 31% a nejvíce 

zaneprázdněné jsou 12leté dívky –  40% a nejméně  11leté. 41% se 

cítí být zdráva a 10% má poci t, že má velmi často špatný zdravotní  

stav (tab. 12a,b). 

5.5 Dostupnost sportovních zařízení  

 

Tab.13 Dostupnosti  zař ízení u děvčat ve věku od 11- 15let 

 

Položk

y 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

 

studio 

aerobik
 

B
asketbal.

hřiště 

cyklostezk

y G
olfové 

hřiště 

tělocvi
čna

 

R
ůzná 

hřiště 

park
 

squash
 

P
lavecký 

bazén
 

B
ěž

ecká 

dráha
 

Turistic 

stezka
 

Tenisový 

kurt 

Dív ky 

n-136 
55 71 57 13 85 124 111 9 37 79 50 46 

 

        Dostupnost zař ízení ke cvičení u dívek uvádí tab.13.  Parky 

jsou místa nacházející  se na cestě,  kudy nejčastě ji  dívky chodí.  

Oproti  squashové kurty a gol fová hř iště se minimálně objevují v okol í 

dívek.  

 

 

5.6 Sledování názorů dívek  na cvičení  
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Tab.14 Sledování názorů   dívek od 11-15let na cvičení 

 

Doplňuj ící  dotazy  ke cv ičení -  

dív ky 
11let 12let 13let 14let 15let 

% 

Ano 

 
36 35 46 56 33 Nyní cv ič ím 

Ne 64 65 54 44 67 

Ano 61 52 57 67 57 Plánuj i  cv ič i t  př íšt í  

měsíc 
Ne 39 48 43 33 43 

Ano 36 43 64 31 33 Nyní prav idelně  

cv ič ím Ne 64 87 36 69 67 

Ano 29 35 36 19 14 Během posledních 6 

měsíců  cv ič ím 

prav idelně  Ne 71 65 64 81 86 

Ano 64 57 71 61 57 Dř ív e jsem cv ič i l  

prav idelně  po dobu 

nejméně  3 měsíců  Ne 36 43 29 39 43 

 

  Nejvíce - 56% 14letých dívek nyní cvičí a chtěly by i  př íští měsíc 

cvič i t  více. K pravidelnosti  cvičení se př iklání nejvíce 13letých dívek.  

A k dlouhodobému cvičení se př iznává malé procento dívek (všechny 

kol . 30%). Větš ina dívek pravidelně cvič i la nejméně po dobu 3 

měsíců  (tab.14). 
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Tab.15 Sledování vlivů  rodičů  a kamarádů  na cvičení dívek od 11-

15let. 

 

Výsledky šetření sociální podpory účasti  na cvičení:  

Dívky ve svém volném čase chodí cvič i t  hlavně s kamarády, méně  

pak s rodiči .  Kamarádi nabízí dívkám společné cvičení více než 

rodiče a z větší části  jsou ovl ivněny kamarády.  I přesto je rodiče 

motivují ke cvičení a občas i  plánují sportovní výlet, a následně dívky 

odmění za PA. Obě strany podobně př ipomínaly dívkám cvičení a 

povídaly si  s nimi na toto téma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

položky 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12
. 

Sociální 
podpora 
ú

časti na 
cvičení – 
dívky n=136

 

C
vičili se m

nou
 

 N
abídli 

spole
čné 

připom
enuli m

i 
cvičení 
 P

ovzbudili m
ě 

ke cvičení 
 Zm

ěna plánu 

kv
ůli cvi

čení 

P
ovídali si se 

m
nou o cvi

čení 
 S

te
žovali si na 

stráveným
 

časem
 nad 

K
ritizovali m

é 
cvičení 
 O

dm
ěnili m

ě za 
cvičení 

P
lánovali 

cvičení i na 
rekreaci

 

P
om

ohli p
ři 

plánování 
akcích  

M
luvili o tom

 
jak rá

di cvi
čí 

ANO 99 61 44 81 40 37 14 15 9 25 32 59 

K
am

arádi
 NE 37 75 92 55 96 99 122 121 

12

7 
111 104 77 

ANO 40 40 45 60 30 32 9 15 47 47 31 48 R
odiče NE 96 96 91 76 106 104 127 121 89 89 105 88 
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Tab.16 Sledování vlastního př ístupu u dívek ve věku 11-15let 

 

dív ky % 11let  

 

12let  

 

13let  

 

14let  

 

15let  

 

Vlastní  př ístup ke cv ičení;% 

 

Nikdy 21 35 50 33 33 

Někdy 32 13 18 33 19 

Obv ykle 7 13 25 3 10 

D
odr

žím
 

cvič.program
,i 

kdy
ž p

řátelé 

vy
žadují více 

Vždy 4 9 4 14 5 

Nikdy 42 4 46 33 48 

Někdy 29 26 29 14 24 

Obv ykle 11 17 11 3 14 

D
odr.cvi

č.progr

am
,i kdy

ž m
ám

 

povinnost 
či 

vy
řizování

 

Vždy 11 13 4 14 0 

Nikdy 29 52 18 28 38 

Někdy 29 13 21 34 33 

Obv ykle 7 9 7 8 10 

D
odr.cvi

č.progr

am
,i kdy

ž m
i 

spol.povinnosti 

zabírají 
čas

 

Vždy 14 4 18 11 5 

Nikdy 35 48 46 44 69 

Někdy 29 22 7 28 13 

Obv ykle 18 0 21 3 9 

M
én

ě 
čtu a 

studuji,abych 

m
ohl více cvi

čit 

Vždy 0 9 7 6 0 

Nikdy 57 70 75 66 82 

Někdy 29 9 14 14 9 

Obv ykle 0 4 7 3 0 

V
stávám

 brzo, 

abych cvi
čil 

Vždy 0 4 0 0 0 

Nikdy 39 52 50 51 56 

Někdy 21 9 18 8 24 

Obv ykle 18 4 11 11 5 

C
vičím

 po dni 

ve škole/ práci
 Vždy 4 13 7 11 5 

Nikdy 43 36 

 
46 37 45 

Někdy 32 17 14 22 27 

C
vičím

 

cítím
-li se 

depresivn
ě Obv ykle 4 4 21 8 9 
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Vždy 0 13 4 11 0 

Nikdy 40 44 43 40 38 

Někdy 14 13 25 22 33 

Obv ykle 7 4 7 11 10 

C
vičím

 cítím
-li 

se unavený
 

Vždy 7 9 4 8 0 

Nikdy 37 30 36 27 48 

Někdy 14 9 7 17 14 

Obv ykle 14 9 14 14 14 

alespo
ň

 30m
in 

3x týdn
ě 

Vždy 21 26 25 25 14 

 

     Studie sledování vlastního př ístupu dívek ke cvičení byly zjištěné 

průměrné hodnoty dívek (Tab.16): nikdy nedodržuje cvičební program 

34,4% a vždy pouze 7,2%. V druhé otázce výsledky byly obdobné: 

nikdy 34,6% a vždy 8,7%. Ani př i  společenských povinnostech se 

nenechají svést dívky ke cvičení. Dívky nepreferují cvičení před 

čtením a studováním ze 48,4% a jen pouhé 4% dívek preferují PA. 

70% z nich nikdy nevstane brzo ráno na cvičení, pouhé 1% vstane i  o 

víkendu kvů l i  cvičení. 

50% nikdy necvičí po dlouhém dni ve škole a vždy cvičí 8%; ani  když 

mají dívky depresi , necvičí 41,4%, někdy 22,4%, vždy 5,6%; jsou– l i  

unavené, 41% si  nejde zacvič i t  a vždy 5,6% se jde odreagovat na 

cvičení. 22,2% dívek 30 minut  tř ikrát týdně, obvykle 13%, někdy 

12,2% a nikdy si  neudělá čas na cvičení ve svém volném čase 35,6% 

dívek. 

 

. 
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Tab.17 Sledování názorů  na cvičení u dívek od 11-15let 

dív ky % 11let  12let  13let  14let  15let  

Hodnoty/názory na cv ičení 

Nikdy 18 26 11 17 14 

Někdy 32 22 42 39 33 

Obv ykle 14 17 18 11 5 

P
ravidelné 

cvičení  uvolní 

nap
ětí 

Vždy 7 4 4 11 14 

Nikdy 11 39 25 36 19 

Někdy 31 22 25 17 33 

Obv ykle 11 9 18 14 19 

P
ravidelné 

cvičení k 

seb
ed

ůvěře 

Vždy 18 13 18 14 19 

Nikdy 11 22 4 22 19 

Někdy 39 0 35 22 14 

Obv ykle 25 17 11 17 10 

P
octiv

ě 

cvičila,cítila 

bych se lépe
 Vždy 14 30 29 28 47 

Nikdy 14 30 7 11 0 

Někdy 11 4 18 14 5 

Obv ykle 21 9 18 17 29 
P

octivé 

cvičeníspokoj

enost s 

po
stavou

 
Vždy 50 53 46 55 66 

Nikdy 14 39 18 31 19 

Někdy 54 30 53 25 43 

Obv ykle 11 9 14 11 14 

P
ravidelné 

cvičení proti 

stresu
 

vždy 

 
7 9 4 8 0 

Nikdy 29 26 36 28 19 

Někdy 32 44 21 22 39 

Obv ykle 7 4 14 8 14 

P
ravidelné 

cvičení zabírá 

příliš času
 

Vždy 7 4 18 14 14 

Nikdy 21 52 21 19 24 

Někdy 25 25 47 37 33 

Obv ykle 25 4 0 11 10 

C
vičení by m

ě
 

unavilo k
 pln

ění 

povinností
 

Vždy 
4 9 18 14 14 
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Hodnoty a názory na cvičení u dívek od 11-15let. Dívky si  někdy 

deprese zmírňují cvičením 33,6% a větš inou kolem 30% dívek 

předpokládá, že pravidelným cvičení si  získá větší sebedůvěru, a 

29,6% by se cít i lo lépe, neboť by si zlepš i ly postavu. Proti stresu 

pomáhá cvičení 41% dívek. 31,6% dívek se domnívá, že by jim 

zabíralo cvičení př íl iš mnoho času a 33,4% dívek by pak nemě lo síly 

na plnění povinností (Tab 17). 

 

 

 

Hypotézy (H) a dílčí hypotézy(DH) 

 

H1: S rostoucím věkem dívek lze zaznamenat snížení objemu 

pohybové aktivi ty. 

 

Graf 5. a) DH: Srovnání PA u 11/15letých dívek 
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Srovnání PA (průměrné hodnoty)

205,3; 61%

131,9; 39%
11leté
15leté

 
 

Pohybová aktivi ta je vyšší u 11letých dívek. Na hladině významnosti  

p = 0,05 není statisticky významný rozdíl  (F-test: 2,396; t-test: 

1,691). Pro srovnání uvádíme i  tabulkové hodnoty (F-test: 1,98; t-

test: 2,06).  

V grafu 5. vyjádření objemu PA v minutách (11leté - 5747;15leté - 

2769) a v průměrných hodnotách PA (11leté - 61%; 15leté - 39% ) u 

dívek. 

 

Graf 6. b) DH: Srovnání PA u 11/12letých dívek 
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Srovnání PA (průměrné hodnoty)

205,3; 54%

172,5; 46% 11leté
12leté

 
 

Pohybová aktivi ta je vyšší u 11letých dívek. Na hladině významnosti  

p = 0,05 není statisticky významný rozdíl  (F-test: 2,99; t-test: 1,69). 

Pro srovnání uvádíme i  tabulkové hodnoty (F-test: 1,96; t-test: 2,06).  

 

V grafu 6. vyjádření objemu PA v minutách (11leté - 5747;12leté - 

3967) a v průměrných hodnotách PA (11leté - 54%; 12leté - 46% ) u 

dívek. 

 

Graf 7. c) DH:  Srovnání PA u 11/13letých dívek 

 

5747

6222

5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300

minuty

11leté dívky 13leté dívky

věk

Srovnání PA/týden u 11/13letých dívek

Series1

 
 



 55 

Srovnání PA (průměrné hodnoty)

205,3; 48%
222,2; 52%

11leté
13leté

 
 

Pohybová aktivi ta je vyšší u 13letých dívek. Na hladině významnosti  

p < 0,05 není statisticky významný rozdíl  (F-test: 2,99; t-test: 1,69). 

Pro srovnání uvádíme i  tabulkové hodnoty (F-test: 1,96; t-test: 2,06).  

 

V grafu 7. vyjádření objemu PA v minutách (11leté - 5747;13leté -

6222) a v průměrných hodnotách PA (11leté - 48%; 13leté - 52% ) u 

dívek. 

. 

Graf 8. d) DH: Srovnání PA u 11/14letých dívek 
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Srovnání PA (průměrné hodnoty)

205,3; 41%

290,8; 59%

11leté
14leté

 
 

 

Pohybová aktivi ta je vyšší u 14letých dívek. Na hladině významnosti  

p < 0,05 není statisticky významný rozdíl  (F-test: 4,190; t-test: 

1,197). Pro srovnání uvádíme i  tabulkové hodnoty (F-test: 1,89; t-

test: 2,03).  

 

V grafu 8 vyjádření objemu PA v minutách (11leté - 5747;14leté -

10470) a v průměrných hodnotách PA (11leté - 41%; 14leté - 59% ) u 

dívek. 

Graf 9. e) DH: Srovnání PA u 12/13letých dívek 
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Srovnání PA (Průměrné hodnoty)

172,5; 44%

222,2; 56%

12leté
13leté

 
 

Pohybová aktivi ta je vyšší u 13letých dívek. Na hladině významnosti  

p < 0,05 není statisticky významný rozdíl  (F-test:4,01; t-test:0,04). 

Pro srovnání uvádíme i  tabulkové hodnoty (F-test:1,98; t-test:2,05).  

 

V grafu 9. vyjádření objemu PA v minutách (12leté - 3967;13leté -

6222) a v průměrných hodnotách (12leté - 44%; 13leté - 56% )  u 

dívek. 

 

 

 

Graf 10. f) DH: Srovnání PA u 12/14letých dívek 
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Srovnání PA (Průměrné hdnoty)

172,5; 37%

290,8; 63%

12leté

14leté

 
 

Pohybová aktivi ta je vyšší u 14letých dívek. Na hladině významnosti  

p < 0,05 není statisticky významný rozdíl  (F-test:12,57; t-test:0,72). 

Pro srovnání uvádíme i  tabulkové hodnoty (F-test:1,89; t-test:2,03).  

V grafu 10. vyjádření objemu PA v minutách (12leté - 3967;14leté -

10470) a v průměrných hodnotách (12leté –  37%; 14leté - 63% ) u 

dívek. 

 

 

 

 

Graf 11. g) DH: Srovnání PA u 12/15letých dívek 
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Srovnání PA (Průměrné hodnoty)

172,5; 57%

131,9; 43% 12leté
15leté

 
     

 

 

Pohybová aktivi ta je vyšší u 12letých dívek. Na hladině významnosti  

p < 0,05 není statisticky významný rozdíl  (F-test:1,25; t-test:1,74). 

Pro srovnání uvádíme i  tabulkové hodnoty (F-test:2,08; t-test:2,02).  

 

V grafu 11 vyjádření objemu PA v minutách (12leté - 3967;15leté -

2769) a v průměrných hodnotách PA (12leté – 57%; 15leté - 43% ) u 

dívek. 

Graf 12. h) DH: Srovnání PA u 13/14letých dívek 
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Srovnání PA (Průměrné hodnoty)

290,8; 57%

222,2; 43% 14leté
13leté

 
 

 
Pohybová aktivi ta je vyšší u 14letých dívek. Na hladině významnosti  

p < 0,05 není statisticky významný rozdíl  (F-test:3,14; t-test:0,91). 

Pro srovnání uvádíme i  tabulkové hodnoty (F-test:1,89; t-test:2,04).  

 

V grafu 12. vyjádření objemu PA v minutách (14leté 10470;13leté -

6222) a v průměrných hodnotách PA (14leté - 57%; 13leté - 43% ) u 

dívek. 

Graf 13. i ) DH: Srovnání PA u 13/15letých dívek 
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Srovnání PA (průměrné hodnoty)

2769; 31%

6222; 69%

15leté
13leté

  

 

Pohybová aktivi ta je vyšší u 13letých dívek. Na hladině významnosti  

0,05 není statisticky významný rozdí l  (F-test:3,20; t-test:1,89) Pro  

srovnání uvádíme i  tabulkové hodnoty (F-test:1,96; t-test:2,06). 

 

V grafu 13. vyjádření objemu PA v minutách (15leté 2769;13leté -

6222) a v průměrných hodnotách (15leté - 31%; 13leté - 69% )  u 

dívek. 

 

 

 
Graf 14. j) DH: Srovnání PA u 14/15letých dívek 
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Srovnání PA (průměrné hodnoty)

290,8; 69%

131,9; 31%

14leté
15leté

 
 
Pohybová aktivi ta je vyšší u 14letých dívek. Na hladině významnosti  

0,05 je statisticky významný rozdíl  - PA dívek se l iší(F-test:10,04; t-

test:2,34). Pro srovnání uvádíme i  tabulkové hodnoty (F-test:1,89; t-

test:2,04). 

 

V grafu 14. vyjádření objemu PA v minutách (15leté 2769;14leté 

10470) a v průměrných hodnotách (15leté - 31%; 14leté - 69% ) u 

dívek. 

 

 

H2.  Hodnoty ukazatelů , charakterizující průměrné denní hodnoty 

uplatňování pohybových aktivi t během pracovních dnů  jsou vyšší než 

během dnů  víkendových(Graf 15). 
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Graf 15.  Srovnání PA  víkend/pracovní dny 
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SROVNÁNÍ VÍKEND/PRACOVNÍ DEN 
(Průměrné hodnoty)

30,6; 48%
32,5; 52%

pracovní den
víkend

 
 

Pohybová aktivi ta je vyšší  o víkendových dnech. Na hladině 

významnosti   

<0,05 není statisticky významný rozdí l  (F-test:3,11; t-test:0,219) Pro 

srovnání uvádíme i  tabulkové hodnoty (F-test:1,28; t-test:1,96). 

Vyjádření objemu PA (Graf 11) v minutách (víkend -8833; Prac.dny-  

20831) a v průměrných hodnotách (víkend - 52%; Pracovní dny - 48% 

) u dívek. Nepotvrzení hypotézy. 

H3.    S rostoucím věkem dívek lze zaznamenat nárůst doby(hodin) 

strávené sledováním PC/TV (DH k- t). (Četnost souboru dle tab.10) 
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k) DH : Srovnání doby (hodiny) strávené sledováním televize a 

užívání PC u dívek 11letých (n=28) a 12letých (n=23) (graf 16). 

 

Graf 16 Doba strávená u PC/TV - dívky 11/12let. 

(Průměrné hodnoty). 
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Doba strávená u sledování televizní obrazovky a užívání PC je vyšší  

u 12letých dívek. Na hladině významnosti  0,05 není statisticky 

významný rozdíl  (F-test:2,29; t-test:1,94) Pro srovnání uvádíme i  

tabulkové hodnoty (F-test:1,96; t-test:2,07).  

 

Graf 16 srovnává průměrné týdenní hodnoty ve sledování TV a PC u 

dívek 11letých (6,9hod.) a 12letých (9,9hod.). 

 

 

 

l )  DH: Srovnání doby (hodiny) strávené sledováním televize a užívání  

PC u dívek 11letých (n=28) a 13letých (n=28) (graf 17). 

 

Graf 17 Doba strávená u PC/TV - dívky 11/13let. 

(Průměrné hodnoty). 
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12
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Doba strávená u sledování televizní obrazovky a užívání PC je vyšší  

u 13letých dívek. Zamítáme nulovou hypotézu a usuzujeme na 

hladině významnosti  0,05 - statisticky významný rozdíl . Soubory 

dívek se l iší. (F-test:4,88; t-test:2,65) Pro srovnání uvádíme i  

tabulkové hodnoty (F-test:1,96; t-test:2,06).  

 

Graf 17 srovnává průměrné týdenní hodnoty ve sledování TV a PC u 

dívek 11letých (6,9hod.) a 13letých (12hod.). 

 
 

 

m) DH: Srovnání doby (hodiny) strávené sledováním televize a 

užívání PC u dívek 11letých (n=28) a 14letých (n=36) (graf 18). 

 

Graf 18 Doba strávená u PC/TV - dívky 11/14let. 

(Průměrné hodnoty). 
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10,9
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Doba strávená u sledování televizní obrazovky a užívání PC je vyšší  

u 14letých dívek. Zamítáme nulovou hypotézu a usuzujeme na 

hladině významnosti  0,05 - statisticky významný rozdíl . Soubory 

dívek se l iší. (F-test:2,52; t-test:2,93) Pro srovnání uvádíme i  

tabulkové hodnoty (F-test:1,89; t-test:2,04).  

 

Graf 18 srovnává průměrné týdenní hodnoty ve sledování TV a PC u 

dívek 11letých (6,9hod.) a 14letých (10,9hod.). 

 

 

 

n) DH: Srovnání doby (hodiny) strávené sledováním televize a 

užívání PC u dívek 11letých (n=28) a 15letých (n=21) (graf 19). 
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Graf 19 Doba strávená u PC/TV - dívky 11/15let. 

(Průměrné hodnoty). 
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Doba strávená u sledování televizní obrazovky a užívání PC je vyšší  

u 15letých dívek. Zamítáme nulovou hypotézu a usuzujeme na 

hladině významnosti  0,05 - statisticky významný rozdíl . Soubory 

dívek se l iší. (F-test:11,41; t-test:3,24) Pro srovnání uvádíme i  

tabulkové hodnoty (F-test:1,96; t-test:2,08).  

 

Graf 19 srovnává průměrné týdenní hodnoty ve sledování TV a PC u 

dívek 11letých (6,9hod.) a 15letých (17,3hod.). 

 

o) DH: Srovnání doby (hodiny) strávené sledováním televize a 

užívání PC u dívek 12letých (n=23) a 13letých (n=28) (graf 20). 
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Graf 20 Doba strávená u PC/TV - dívky 12/13let. 

(Průměrné hodnoty). 
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Doba strávená u sledování televizní obrazovky a užívání PC je vyšší  

u 13letých dívek. Na hladině významnosti  0,05 není statisticky 

významný rozdíl  (F-test:2,13; t-test:0,95) Pro srovnání uvádíme i  

tabulkové hodnoty (F-test:1,96; t-test:2,065).  

 

Graf 20 srovnává průměrné týdenní hodnoty ve sledování TV a PC u 

dívek 12letých (9,9hod.) a 13letých (12hod.). 

 

 
p) DH: Srovnání doby (hodiny) strávené sledováním televize a 

užívání PC u dívek 12letých (n=23) a 14letých (n=36) (graf 21). 
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Graf 21 Doba strávená u PC/TV - dívky 12/14let. 

(Průměrné hodnoty). 
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Doba strávená u sledování televizní obrazovky a užívání PC je vyšší  

u 14letých dívek. Na hladině významnosti  0,05 není statisticky 

významný rozdíl  (F-test:1,10; t-test:0,57) Pro srovnání uvádíme i  

tabulkové hodnoty (F-test:1,78; t-test:2,009).  

 

Graf 21 srovnává průměrné týdenní hodnoty ve sledování TV a PC u 

dívek 12letých (9,9hod.) a 14letých (10,9hod.). 

 
 

q) DH: Srovnání doby (hodiny) strávené sledováním televize a 

užívání PC u dívek 12letých (n=23) a 15letých (n=21) (graf 22). 
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Graf 22 Doba strávená u PC/TV - dívky 12/15let. 

(Průměrné hodnoty). 
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Doba strávená u sledování televizní obrazovky a užívání PC je vyšší  

u 15letých dívek. Zamítáme nulovou hypotézu a usuzujeme na 

hladině významnosti  0,05 - statisticky významný rozdíl . Soubory 

dívek se l iší. (F-test:4,97; t-test:2,18) Pro srovnání uvádíme i  

tabulkové hodnoty (F-test:2,03; t-test:2,08).  

 

Graf 22 srovnává průměrné týdenní hodnoty ve sledování TV a PC u 

dívek 12letých (9,9hod.) a 15letých (17,3hod.). 

 

 

 

r) DH: Srovnání doby (hodiny) strávené sledováním televize a užívání 

PC u dívek 14letých (n=36) a 13letých (n=28) (graf 23). 
 

 

 

Graf 23 Doba strávená u PC/TV - dívky 13/14let. 

(Průměrné hodnoty). 
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Doba strávená u sledování televizní obrazovky a užívání PC je vyšší  

u 13letých dívek. Na hladině významnosti  0,05 není statisticky 

významný rozdíl  (F-test:1,93; t-test:0,53) Pro srovnání uvádíme i  

tabulkové hodnoty (F-test:1,71; t-test:2,05).  

 

Graf 23 srovnává průměrné týdenní hodnoty ve sledování TV a PC u 

dívek 13letých (12hod.) a 14letých (10,9hod.). 

 
 

s) DH: Srovnání doby (hodiny) strávené sledováním televize a 

užívání PC u dívek 15letých (n=21) a 13letých (n=28) (graf 24). 
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Graf 24 Doba strávená u PC/TV - dívky 13/15let. 

(Průměrné hodnoty). 
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Doba strávená u sledování televizní obrazovky a užívání PC je vyšší  

u 15letých dívek. Na hladině významnosti  0,05 není statisticky 

významný rozdíl  (F-test:2,34; t-test:1,48) Pro srovnání uvádíme i  

tabulkové hodnoty (F-test:1,96; t-test:2,08).  

 

Graf 24 srovnává průměrné týdenní hodnoty ve sledování TV a PC u 

dívek 13letých (12hod.) a 15letých (17,3hod.). 

 

 
t) DH: Srovnání doby (hodiny) strávené sledováním televize a užívání 

PC u dívek 14letých (n=36) a 15letých (n=21) (graf 25). 
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Graf 25 Doba strávená u PC/TV - dívky 15/14let. 

(Průměrné hodnoty). 
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Doba strávená u sledování televizní obrazovky a užívání PC je vyšší  

u 15letých dívek. Na hladině významnosti  0,05 není statisticky 

významný rozdíl  (F-test:4,51; t-test:1,94) Pro srovnání uvádíme i  

tabulkové hodnoty (F-test:1,96; t-test:2,08).  

 

Graf 25 srovnává průměrné týdenní hodnoty ve sledování TV a PC u 

dívek 14letých (10,9hod.) a 15letých (17,3hod.). 

 
Mezi zájmy doplněné do dotazníků  uvedly dívky následující: tenis, 

ping pong, turistika, kolo, koloběžka, brusle, míčové hry aerobic, 

volejbal , karate, tanec, basketbal , kick box, basketbal , plavání, 

atletika, posilování. 
 

Zhodnotíme-l i  grafy a tabulky : Za celý týden bylo plně pohybově 

inaktivních 7%dívek (tab.11). 

 

Celková pohybová aktivi ta/týden u dívek 11-15let, byla nejvyšší  

v úterý a nejnižší ve středu. To i  dokazuje viz.H2. 

 

Nemohu se ztotožnit s tvrzením autorů  (přepracované autorem 

Suchomelem,2006: např . Rážové,1999; Bunce et al .,2004,) Lhotské 
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et al .(1955); aj. o snižující se úrovni  pohybové aktivi ty s narůstajícím 

věkem. 

Ve  grafu 3 byly zřetelné výsledky s nejvyšším objemem PA u 

14letých dívek a nejnižší u 15letých dívek. Pořadí v objemu PA dle 

věku za 1týden: nejvíce - 14leté; - 13leté; - 11leté, 12leté a nejméně  

aktivní byly 15leté dívky. Srovnáme –  l i  graf 3 a Graf 2: sledovali 

jsme účast PA u aktivních dívek a celkově všech dívek (aktivních i 

inaktivních). Průměrné hodnoty PA u aktivních dívek (1,1h/denně)  

jsou jednou tol ik vyšší než u všech dívek (31h/denně).   

Aktivní dívky (Graf 2) se nejvíce pohybují o víkendových dnech so - 

1,3h; ne –  1,5h. Oproti  tomu u všech dívek (graf 3) je PA nejvyšší  

v úterý –  45min.  a so –  34min.  Stále platí, že i  zde vykazují  15leté 

dívky nejnižší pohybovou aktivi tu a 14leté nejvyšší PA. 

 

 

Názory dívek: 

V období vývoje dívek je př i rozená péče o svů j zevně jšek a 

uvědomování si  svého vzhledu př i  cvičení (někdy 27,4% dívek, často 

15,6%,velmi často 7,8%). Někdy nedostatek zájmů  pociťuje 34,8% a 

o sport se nezajímá velmi často 10,6% z dotazovaných dívek.  

Nejvyšší procenta vykazují všechny věkové kategorie u nedostatku 

zájmu o pohybovou aktivi tu. Dívky mají s kým cvič i t  –  39,2% a jen 

cca. 10% nemá s kým. I  když dívky mají někdy nedostatek zájmu o 

PA, tak i  přesto je PA baví –  30,4%, a naopak často nebaví cvič i t  9% 

a velmi často 13%. Problémy s nadváhou neřeší větš ina dívek (11–

15let) - pouze 5% z nich. Peníze nehrají žádnou rol i , ale jakmile je 

nepř íznivé počasí, někdy 41,2% dívek nesportuje. Málo času má 31% 

a nejvíce zaneprázdněné jsou 12leté dívky –  40% a nejméně 11leté. 

41% se cítí být zdráva a 10% má poci t, že má velmi často špatný 

zdravotní stav (tab. 12a,b). 

Dívky v tab.13 uvedly pozi tivní hlediska o dostupnosti  sportovních 

zař ízení. Nejobjevovaně jším místem jsou parky a nejméně squashové 

kurty a gol fová hř iště. Jak i  dívky potvrdily, tak v Praze 11 je značné 



 75 

množství  míst pro sportovní vyž i t í , ale podle mého názoru, by 

neuškodi lo rozšíř i t  víceúčelová veřejná hř iště. 

     Samy dívky potvrdi ly aktivnost pod 50% a jen 14leté dívky se 

př iznaly k pravidelnému cvičení jak v minulosti , tak v současnosti . 

Dívky by rády (všechny nad 50%) pravidelně cviči ly od př íštího 

měsíce a rády by byly aktivními jako dř íve.  

Dívky nejvíce ve svém volném čase i  ve škole ovlivňují kamarádi, 

kteř í s nimi více cvičí než rodiče. I přesto je rodiče motivují ke 

cvičení a občas i  plánují  sportovní výlet, a následně dívky odmění za 

PA. Obě strany podobně př ipomínaly dívkám cvičení a povídaly si  

s nimi na toto téma. 

Zásadovost u dívek v pravidelnosti  pohybového rež imu je těžce pod 

průměrem: nikdy nedodržuje cvičební program 34,4% a vždy pouze 

7,2%. Jakmile mají povinnosti  č i  vyř izování, tak necvičí nikdy 34,6%  

a vždy 8,7%. Ani př i  společenských povinnostech se nenechají svést  

dívky ke cvičení. Dívky nepreferují cvičení před čtením a studováním 

ze 48,4% a jen pouhé 4% dívek preferují  PA. Není tedy překvapením, 

že 70% z nich nikdy nevstane brzo ráno na cvičení, pouhé 1% vstane 

i  o víkendu kvů l i  cvičení.V následujících otázkách dívky opět 

odpovídaly negativně na PA: 50% nikdy necvičí po dlouhém dni ve 

škole a vždy cvičí 8%; ani  když mají  dívky depresi , necvičí 41,4%, 

někdy 22,4%, vždy 5,6%; jsou– l i  unavené, 41% si  nejde zacvič i t  a 

vždy 5,6% se jde odreagovat na cvičení. 22,2% dívek si  vždy vyhradí 

na cvičení alespoň  30 minut tř ikrát týdně, obvykle 13%, někdy 12,2% 

a nikdy si  neudělá čas na cvičení ve svém volném čase 35,6% dívek. 

 Shrnutí: Pro dívky nebývá pravidlem cvičební program a jen někdy 

se mu věnují s pravidelností. Pohyb není nejdů lež i tě jším prvkem 

je jich ž ivotního stylu. 

30% dívek předpokládá, že pravidelným cvičením si  získá větší  

sebedůvěru, a 29,6% by se cíti lo lépe, neboť  by si  zlepš i ly postavu. 

Proti  stresu pomáhá cvičení 41% dívek. 31,6% dívek se domnívá, že 

by jim zabíralo cvičení př íl iš mnoho času a 33,4% dívek by pak 

nemě lo síly na plnění povinností. 
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6. Hypotézy: 
 

H1. Nebyla potvrzena. Již zmíněná neshoda s výsledky jiných autorů  

o snižování PA  s rostoucím věkem dívek. Nejvyšš í PA vykazují  

14leté dívky a nejnižší PA vykazují 15leté dívky. Srovnáním dílčích 

hypotéz mezi sebou jsme doš l i  k závěru, že soubory se nel iší. 

Potvrzena je nulová hypotéza.  Jediný statisticky významný rozdíl  je  

mezi soubory dívek 14letých a 15letých. 

 

H2. Nebyla potvrzena.  Objem PA o víkendových dnech (52%) je 

skoro obdobný jako objem PA v pracovních dnech(48%). Soubory se 

neliší. 

 

H3. Potvrzení hypotézy,s narůstajícím věkem dívek se sledování TV a 

užívání PC zvyšuje. Statisticky významný rozdíl  mezi soubory dívek 

11/13letých; 11/14letých;11/15letých;12/15letých v čase stráveném u 

PC/televize za 1 týden. 

 

 

7. ZÁVĚRY 
 
Výsledky šetření nepotvrdi ly hypotézu H1, že pohybová aktivi ta se 

snižuje s narůstajícím věkem dívek. Na hladině významnosti  < 0,05 

není statistický rozdíl . Usouzení na statisticky významný rozdíl  jen 

mezi soubory 14/15letých  dívek. 

 

Výsledky šetření nepotvrdily hypotézu H2, že PA během pracovních 

dnů  je  vyšší  než během dnů  víkendových. Vypoč ítaná hodnota 

nedosahuje kri t ické hodnoty, soubory se nel iší.  

 

Výsledky šetření potvrdily hypotézu H3. S narůstajícím věkem dívek 

se sledování TV a užívání  PC zvyšuje. Statisticky významný rozdíl  
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mezi soubory dívek 11/13letých; 11/14letých;11/15letých;12/15letých 

v čase stráveném u PC/televize za 1týden.   

 

Srovnání PA mezi 11-15letými dívkami , kdy nejvyšš í hodnoty PA jsou 

u 14letých a nejnižší hodnoty jsou u 15letých dětí. 

 

Nejvíce času u sledování TV/PC vykazují 15leté dívky a nejnižší 

11leté dívky. 

 

V průběhu týdne nejvyšš í PA  u dívek 11 –  15let bylo úterý 18% a 

nejnižší PA ve středu –  7%. 

 

Výsledky v průběhu 1týden: PA 31min/denně a doba strávená u 

televize a PC (1,59H/denně). Zhodnotíme- l i  jednotl ivé věkové 

kategorie (PA/denně): 14leté - 42min., 13leté –  32min., 11leté – 

29min.,.,12leté - 25min.,.,15leté –  19min. Celková PA/týden: 11leté – 

3,42h.,12leté –  2,9h.,13leté –  3,7h.,14leté –  4,9h.,15leté –  2,2h. 

 

Z vyhodnocení struktury zájmů  o sportovní aktivi ty vyplývá, že 

nejobl íbeně jší sportovní aktivi tou je tanec a nejméně obl íbené jsou 

technické sporty.  

 

Z vyhodnocení obl íbenosti jednotl ivých odvětví sportovní gymnastiky 

vyplývá, že nejobl íbeně jší u dětí jsou skoky na  trampolíně a nejméně  

obl íbená jsou  bradla. 

 

Z vyhodnocení obl íbenosti  jednotl ivých atletických disciplin vyplývá, 

že nejobl íbeně jší discipl ínou  je skok daleký a nejméně obl íbenou je 

vrh koul í. 

 

Z vyhodnocení obl íbenosti jednotl ivých sportovních her vyplývá, že 

nejobl íbeně jší hrou je tenis a nejméně obl íbenou hrou je softbal . 
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Celkové zhodnocení  názorů 
 

I přesto, že dívky mají někdy nedostatek zájmu o PA, tak 30% uvedlo 

že je  PA baví. Dívky nejvíce ve svém volném čase i  ve škole 

ovl ivňují kamarádi. Pro dívky nebývá pravidlem cvičební program a 

jen někdy se mu věnuji . 
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