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Anotace 

Bakalářská práce „Druhy a funkce oblečení pro sporty v přírodě“ se věnuje 

problematice sportovního oblékání dětí předškolního věku. Práce obsahuje teoretickou 

část, která se věnuje úvodu do aktivit a sportů v přírodě, jejich původu, vývoji a 

rozčlenění. Dále pojednává o názorech na oblékání pro tyto činnosti, shrnuje a 

charakterizuje dostupné značky na našem trhu a seznamuje nás s moderními materiály 

používanými pro sportovní oblečení. Práce je zaměřena na období předškolního věku, 

jeho specifika a potřeby. Tomuto období je také věnován výzkum, který zjišťuje 

povědomí o sportovním oblékání mezi rodiči. 
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Sportovní oblečení, outdoor, termoprádlo, outdoorové oblečení; vrstvy oblečení; 

funkční materiály, značky 
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Abstract 

The bachelor thesis "Forms and functions for outdoor sports clothing" is devoted to the 

issue of sports clothing of preschool children. The work contains a theoretical part, 

which is devoted to an introduction to the activities and outdoor sports, their origin, 

development and classification. Further it deals with views of dressing up for these 

activities, summarizes and characterizes the brands available in our market and 

acquaints us with the modern materials used for sportswear. The work focuses on the 

preschool age and its specifics and needs. Also, research identifying the awareness of 

sports clothing among parents is dedicated to this period. 

 

Keywords 

Sportswear, outdoor, thermal underwear, outdoor clothing, layers of clothing, functional 

materials, brands 
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1 Úvod 

 

Při výběru tématu práce jsem se rozhodovala podle toho, co vidím kolem sebe každý 

den, a o co se sama zajímám. Vzhledem k tomu, že poměrně aktivně sportuji, věděla 

jsem, že má práce bude zaměřena na sport. V širokém světě sportu jsem se rozhodla 

věnovat svou pozornost tomu, co se týká všech. A to je oblékání. V dnešní době je 

pokrok při vývoji nejnovějších materiálů velmi daleko a nabídka na trhu je podle mého 

názoru opravdu široká. Proto jsem se rozhodla zjistit, zda tuto nabídku dokáží 

spotřebitelé správně využít. 

Vzhledem k tomu, že jsem často při sportovních činnostech v kontaktu s dětmi, je 

logické, že se ve své práci zaměřím právě na ně. Sportovní aktivity, které si především 

spojuji s moderním sportovním oblečením, jsou sporty a pobyt v přírodě, turistika a 

outdoor. 

Zaujala mě pohybová aktivita dětí předškolního věku. Ve chvíli, kdy dostanou volnost 

pohybu, nejsou schopny svou aktivitu kontrolovat. Běhají, honí se, padají, zvedají se, 

smějí se a křičí. Je to opravdu upřímné vyjádření radosti z pohybu, ale děti jsou po 

takové aktivitě zpocené a přehřáté. Měla jsem možnost v rámci vycházky s mateřskou 

školou změřit několika dětem pomocí sport-testerů tepovou frekvenci při sportovní 

aktivitě. U spousty dětí hodnoty přesahovaly 200 tepů za minutu, přičemž klidová 

tepová frekvence byla v průměru kolem 120 tepů za minutu. Děti byly zpocené a 

udýchané, což ve spojení s nevhodným oblečením může vést snadno k prochladnutí a 

tím pádem k onemocnění. 

Proto se domnívám, že bude přínosné utvořit pro potřeby rodičů a široké veřejnosti 

přehled druhů a funkcí oblečení pro sporty v přírodě. 

 



 
9 

2 Cíl 

 

Cílem mé bakalářské práce je nabídnout ucelený pohled na problematiku sportovního 

oblékání se zaměřením na předškolní věk. Budu se snažit poskytnout přehled značek 

sportovního oblečení na našem trhu, seznámit s moderními materiály a s principy jejich 

použití.  

Zatímco v teoretické části směřuji svou pozornost všeobecně na sporty v přírodě, druhy 

a funkce různých materiálů, v praktické části se na základě vlastního výzkumu zabývám 

více obdobím předškolního věku, na který se snažím dosažené znalosti aplikovat. 

Pomocí výzkumu uskutečněného v mateřské škole se snažím zjistit, zda děti v tomto 

věku mají opravdu dostatek pohybových aktivit, zda jsou nebo nejsou na sport správně 

oblékány a proč. Na závěr bych ráda, na základě mých zkušeností, poskytla doporučení 

pro zlepšení této situace. 
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I. Teoretická část 

3 Charakteristika předškolního věku  

 

Období předškolního věku jsem si zvolila na základě vlastní zkušenosti s pohybovými 

aktivitami u těchto dětí a především z přesvědčení, že pokud chceme v co největší a 

nejkvalitnější míře ovlivnit život mladého člověka, je toto období tím nejvhodnějším. U 

dítěte dochází v tomto období k největším pokrokům a rozvoji, získává a osvojuje si 

základní dovednosti a kompetence potřebné pro začleňování do společnosti, správnou 

socializaci.  

Fyziologická specifika dětí předškolního věku 

V souvislosti s výzkumem, kterým se dále bakalářská práce zabývá, považuji za 

důležité zmínit fyziologická specifika dětí předškolního věku. Bacus (2004) popisuje 

vývoj dítěte v jednotlivých oblastech osobnosti, já jsem se ovšem v tomto výčtu 

zaměřila pouze na tělesnou stavbu a základní pohybové schopnosti dětí.  

 

Dítě od 3 do 4 let (s. 66-69 a s. 94) - výška 97 – 110 cm, váha 14 – 20 kg; má velkou 

potřebu tělesného pohybu, je velmi aktivní, vyžaduje dostatek prostoru; rádo si hraje na 

koníky, na honěnou, poskakuje, skáče, leze po stromech, dělá kotrmelce; dokáže samo 

sejít ze schodů a střídat při tom nohy, je dobrý chodec, zvládne delší procházky; časté 

hry s míčem (dokáže jej hodit správným směrem, chytí ho); zajímá se o své tělo  

Dítě od 5 do 6 let (s. 122 a s. 148) - výška 105 – 115 cm, váha 16 – 21 kg; samo skáče 

po jedné noze nebo snožmo, udrží lépe rovnováhu a zkouší další fyzické aktivity, které 

vyžadují dobrý smysl pro rovnováhu (brusle, švihadlo); je spokojeno se svým tělem, 

pohyby jsou přesnější, umí dobře rozlišovat pravou a levou stranu; zvládá jízdu na kole, 

šplhá, skáče, klouže se, plíží se, leze po zemi, samo se houpe (má dobrý smysl pro 

rytmus a koordinaci pohybů)  
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Výše uvedené vymezení se týká pouze průměrných fyzických schopností dítěte v tomto 

věku. Je samozřejmé, že vývoj každého dítěte je individuální a tudíž nemůžeme tvrdit, 

že pokud dítě těmto parametrům nevyhovuje, není „normální“. Průměrné nebo normální 

dítě podle mého názoru neexistuje - některé děti si dané dovednosti osvojují lépe, jiné 

hůře. Každé je jedinečné a ve svém vývoji se bude od ostatních dětí vždy něčím lišit. 

Důležité je nechat mu prostor a čas, aby si na vše přišlo samo, popřípadě mu poskytnout 

podporu a činnosti nebo hry směřované k posílení méně rozvinuté schopnosti. 
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4 Sporty v přírodě 

 

Původně byl sport hrou, zábavou a rozptýlením, začínal činnostmi vázanými na 

prostředí (lov, jízda na koni, běh, skok, veslování). Dnes je sport spojován 

s vrcholovými soutěžemi. Rostoucí nedostatek pohybu a nezdravý způsob života ve 

velkoměstech nutí rozumně uvažující část obyvatelstva k pohybové aktivitě a 

k vyhledávání takových činností, které nevyžadují upravené plochy nebo sportovní haly 

a tělocvičny. Další důvod je ten, že většina vrcholových sportů je prováděna ve městě, 

kde člověk přestává vnímat estetické podněty vnějšího prostředí v přírodě. 

Sporty v přírodě jsou činnosti, které může provádět pod širým nebem v přírodě 

současně velký počet osob bez rozdílu věku a pohlaví. Cíle jsou zlepšování zdraví a 

zvyšování výkonnosti, poskytující dostatek radosti a zábavy. V současné době se 

zvyšuje počet lidí provozující tyto sporty u nás i v zahraničí. 

Hlavní charakteristika sportů v přírodě je tedy tato. Realizace disciplín je podmíněna 

závislostí na přírodním prostředí, hlavní obsahovou složkou jsou turistické činnosti, 

kvalita vnímání estetických podnětů vnějšího prostředí není narušena enormní 

výkonnostní zátěží. Provádějí se převážně rekreačně a jsou charakterizovány z hlediska 

faktorů času, prostoru, stupně organizovanosti a výběru aktivit. Stále větší množství 

sportů v přírodě je zařazováno do systému tělesné výchovy, neboť mají dobré 

předpoklady přispět k celoživotnímu sebevzdělávání a tělesnému zdokonalování. 

 

Druhy turistiky a z ní vycházející sporty v přírodě: 

Turistika vysokohorská, pěší, krasová (horolezectví, orientační běh, lehká atletika, 

speleoalpinismus). 

Turistika lyžařská (běh na lyžích, sjezdové lyžování, skialpinismus) 

Cykloturistika (silniční cyklistika, MTB – horská kola, cyklokros) 

Turistika vodní (kanoistika na divoké vodě, rychlostní kanoistika, veslování) 
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Mototuristika (motocyklový sport, automobilový sport, vodní motorismus) 

Jiné druhy turistiky (jachting, surfing, windsurfing, jezdectví) 

Další sporty v přírodě (skiboby, sáně a boby, bruslení, plavání, potápění, bezmotorové 

lítání, golf, lukostřelba). 

Další aktivity při pobytech v přírodě (táboření, průzkumnictví, poznávání a pozorování 

přírody, cvičení v přírodě, hry v přírodě, kulturní a umělecké programy, procházky, 

houbaření, rybaření, myslivost). 

 

4.1 Pěší turistika 

Pěší turistika je nejrozšířenější druh turistiky; využívá chůze jako nejpřirozenějšího 

pohybu převážně v přírodním prostředí, je nenáročná z hlediska speciálních dovedností 

a vybavení. Všechny formy pěší turistiky jsou vhodné pro rekreaci nejrůznějších skupin 

populace. Pěší turistiku lze využívat ve školách a všech dalších organizacích mládeže. 

K základním formám řadíme vycházky, výlety, túry, delší turistické pochody a 

vícedenní putování spojené s nošením vybavení pro přenocování a stravování. K 

výkonnostním formám pěší turistiky patří také dálkové pochody, dálkové etapové 

pochody a přechody horských hřebenů, pomocí nichž se plní podmínky výkonnostních 

odznaků pěší turistiky (VOPT) nebo pěší zápočtové cesty vyšších stupňů obtížnosti. 

Předpokladem účasti na výkonnostních formách je dobrá tělesná kondice, znalost 

odborně technických dovedností a odpovídající vybavení. 

Výkonnostní i zdravotní aspekt zdůrazňují různé rekreační programy a různě zaměřená 

intenzivní chůze (walking). 

 

4.2 Nordic Walking 

Nordic Walking je druh sportovní chůze se speciálními holemi, s jejichž pomocí se 

klasická procházka mění v efektivní cvičení, které léčí srdce i metabolismus. Oproti 

běžné chůzi je aktivním cvičením, oproti rychlochůzi či běhu nabízí hned několik 

výhod. Především cvičení vychází z pohybu rukou, nikoliv z rychlosti pohybu. Díky 

tomu mohou společně cvičit lidé s různou fyzickou kondicí a ještě si u chůze stačí 
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popovídat. Technika správné chůze není nijak složitá, levá ruka jde dopředu s pravou 

nohou a naopak. Hole se při chůzi odrážejí, ale vždy zůstávají vzadu. Ruka, kterou se 

aktuálně „odpichujeme“, musí být sevřená, druhá povolená. 

Náklady na provozování této chůze, která se poprvé objevila v severských zemích, jsou 

pouze vstupní. Rozhodně se ale doporučuje zakoupit bytelnější a kvalitnější hole už na 

první procházku a investovat také do pohodlných sportovních bot. Vynásobením tělesné 

výšky číslem 0,68  se zjistí optimální délka holí. Třídílné hole jsou skladnější, ty 

dvoudílné zase kvalitnější. Nejefektnější materiál je titan, nejlevnější varianta, která se 

ale brzy opotřebuje, je hliník. Hroty jsou ideálně karbidové nebo vidové, a dobré hole se 

poznají i díky možnosti vyměnitelnosti tzv. talířků (jiné se užívají pro chůzi do města, 

jiné např. do lesa či do sněhu). Rukojeť je gumová nebo korková, plastová má krátkou 

životnost.  

Pozitivní zdravotní účinky: 

1. Zvyšuje fyzickou kondici. 

2. Redukuje váhu. 

3. Odstraňuje bolesti zad a napomáhá ke správnému držení těla. 

4. Pohyb na čerstvém vzduchu zrychluje okysličování organismu. 

5. Je podporou při léčbě nemocí metabolismu. 

6. Slouží jako prevence civilizačních chorob, včetně chorob zažívacího traktu. 

7. Zlepšuje srdeční činnost. 

8. Posiluje paže (především triceps) a nezatěžuje klouby. 

9. Slouží při rehabilitaci po operacích nohou a kloubů. 

Nordic Walking byl původně využíván coby letní příprava běžců na lyžích. 

Speciální hole pro tento sport byly poprvé představeny až v roce 1997. 
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4.3 Vysokohorská turistika (VHT) 

Pěstování vysokohorské turistiky (pro kterou se někdy používá výrazu “horská 

turistika” “turistika v horách”, nebo “trekking”) vyžaduje ve srovnání s pěší turistikou 

další specifické odborné znalosti a dovednosti i dobrou tělesnou kondici. 

Pohyb v horách, i když po vyznačených cestách, vyžaduje k postupu často použití rukou 

a někde je třeba využít prvky horolezecké techniky. K odlišení VHT od horolezectví se 

často uvádí, že maximální obtížnost výstupů končí u II. stupně klasifikace UIAA (tzn. 

že je k postupu třeba používat rukou). Akce VHT probíhají v horském, případně i v 

ledovcovém terénu především v letním období. Motivy pro kulturně poznávací činnost 

se oproti pěší turistice rozšiřují. Důraz se klade na znalosti geomorfologie terénů 

vhodných pro VHT (např. Tater), vysokohorských rostlin a zvířeny i na ochranu přírody 

(národní parky a chráněné krajinné oblasti). Z odborně technických znalostí se ve 

vysokohorském terénu nejvíce uplatní znalosti orientace (práce s mapou, busolou, 

výškoměrem, GPS apod.) a základy předpovědi počasí. V extrémních horských 

podmínkách je důležitá znalost první pomoci, organizace záchranných akcí a 

přivolávání záchranných služeb. 

Základní formou VHT jsou jednodenní i vícedenní túry ve vysokohorském terénu, které 

mají vést zkušení cvičitelé. Délka přesunu závisí na překonávaném převýšení a 

obtížnosti terénu. Při putování v horách se obvykle k přespávání využívá horských chat. 

Nejnáročnější formy VHT v málo obydlených horách vyžadují nesení veškerého 

vybavení a stravy, a přespávání ve volné přírodě (je-li v dané oblasti povoleno). Při 

takovém putování se musí uplatňovat všechny zásady ochrany přírody. 

 

4.4 Zimní turistika 

Pohyb v zasněžené přírodě je emotivně a esteticky velmi přitažlivý a máme řadu druhů 

a forem zimní turistiky, které můžeme využívat pro objevování nových a zajímavých 

míst. V dnešní době rozlišujeme u zimní turistiky několik druhů, které nám umožňují 

pohybovat se ve volné přírodě po sněhu pomocí různé výzbroje, jež nám ulehčuje a 

zjednodušuje pohyb, přesun nebo aktivity, které zde provádíme. Všechny tyto druhy 

zaručují zvýšenou pohybovou aktivitu, na které se podílí velké procento svalových 
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skupin celého těla, což zapříčiňuje zvýšený výdej energie, a tedy vyšší nároky na 

tělesnou připravenost. To při pravidelném a aktivním provozování má pozitivní vliv na 

zdatnost člověka i jeho tělesné zdraví. Z pohledu sociologického je to zájmová oblast 

vhodná k aktivnímu provozování po celý život, od dětství do vysokého věku, pro 

jednotlivce i kolektivy, ale i pro rodiny s dětmi bez společenského nebo sociálního 

vymezení. 

Vývoj zimní turistiky má za sebou dlouhou cestu a v dnešní době rozeznáváme několik 

druhů pohybových aktivit, které se od sebe liší především typem výzbroje a pohybovou 

strukturou, pomocí které se na sněhu přesunujeme. Lyžařská turistika obsahuje 

především základní a původní turistiku na běžeckých a turistických lyžích ve volné 

přírodě a dále její modernější formy, skitouring, (což je turistika na skialpinistických 

lyžích) a turistiku na telemarkových lyžích. Všechny jsou si velmi podobné, příbuzné, 

nicméně mají svá specifika, která se projevují především v jejich používání v odlišném 

terénu a některých zvláštnostech techniky pohybu. Mezi další druhy počítáme Zimní 

turistiku na sněžnicích a Zimní pěší turistiku. Všechny pohybové dovednosti 

jednotlivých druhů zimní turistiky mají společný pohybový základ, nejpřirozenější 

lidskou lokomoci – chůzi, ale jsou náročnější o dovednosti spojené s používáním 

specifické výzbroje. Jedná se především o pohyb ve skluzu, v hlubokém sněhu, spojený 

s aktivní činností paží. 

 

4.5 Cykloturistika 

Cykloturistika je odnož turistiky provozovaná na kole. Začátky cykloturistiky sahají na 

českém území na konec 19. století. Největší rozmach ale cykloturistika zaznamenala po 

rozšíření horských a trekových kol. Vzniklo hodně cykloturistických oddílů a sdružení. 

Také vzniklo hodně cestovních kanceláří zabývajících se touto problematikou. Rozvoji 

cykloturistiky pomáhá stále větší počet cyklotras a cyklostezek, které poslední léta 

vznikají kolem měst a obcí. Tento rozmach ale přinesl jedno negativum: přetlak cyklistů 

na značených turistických trasách, který občas vyvolává konflikty mezi turisty. 
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4.6 Vodní turistika 

Vodáctví je jedna z forem turistiky, která jako prostředek k přesunu z jednoho místa na 

jiné využívá různé druhy plavidel. Z toho vyplývá, že je nejvíc rozšířena na říčních 

tocích. 

K rozvoji vodní turistiky začalo docházet ve druhé polovině 19. století. Roku 1866 byl 

založen v Evropě první kanoistický klub. V Čechách se první kánoe objevila v roce 

1875, kdy jí roudnický lékárník Ferdinand Zinke koupil od anglických obchodníků se 

závodními koňmi. Další kánoe se v na území dnešního Česka objevují až roku 1910, z 

Kanady je nechává přivézt velký propagátor sportu Josef Rössler Ořovský. Obliba 

těchto lodí rychle stoupala a tak již roku 1913 byl založen Český svaz kanoistů. Velký 

vliv na rozvoj zvláště dětské vodní turistiky mělo uzpůsobení rybářské pramice. Ta se 

začala používat po první světové válce. Turistické oddíly si ji upravily. Příď se pokryla 

krytem s vlnolamem a zároveň se zvýšily i boky na zádi. K ovládání pramice se 

nepoužívalo vesel, ale pádla. Vzniklo tak originální, v té době nejlevnější a při tom 

velmi pevné a bezpečné plavidlo. 
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5 Teorie sportovního oblékání 

 

V knížce Člověk v drsné přírodě (Pavlíček, 1987) se setkáváme, dá se říci, s dnes již 

překonanými teoriemi o oblékání do drsných podmínek. Autor např. jako základní části 

oděvu do extrémních podmínek uvádí vlastnoručně vyrobené oteplováky, čtyři svetry a 

péřovou bundu. To působí, vzhledem k dnešním materiálům, až humorně. Samozřejmě, 

vzhledem k roku vydání se nelze divit, ale i přesto jsem zde našla mnoho rad a 

informací, které platí v oblékání stále (důležitost ponožek), anebo z nich minimálně 

dnešní věda o oblékání a udržování tepla vychází - „Třes chladem je jakousi ochranou, 

při které tělo produkuje teplo. … Mráz sám není tak strašlivý, umocňují ho teprve 

vlhkost a vítr. S vlhkostí je to podstatně horší, těžko se proti ní hledá ochrana. … 

Technický vývoj v tomto směru nejdále pokročil u tkaniny gore-tex, která je prodyšná 

pro molekuly páry a nepropustná pro kapičky vody. Tato látka je však poměrně 

choulostivá na otěr a při teplotách pod -10 °C nebo při námraze ztrácí své jinak 

vynikající vlastnosti.“. 

Velmi mě také zaujala zmínka o důležitosti oděvu i v relativně vysokých teplotách. 

„Bez jídla se obejdeme několik týdnů, bez vody několik dní, ale bez dostatečného oděvu 

jen několik hodin, a to i v podmínkách relativně vysokých teplot. … Bez dostatečného 

oblečení se dá např. zahynout podchlazením i při teplotě 20 °C a větru 20 m/sec.“ Autor 

se dále zaměřuje tepelnou ochrany a její principy vzhledem k extrémním podmínkám a 

dlouhodobým výpravám. To se přímo netýká zaměření a cíle mé práce, proto jsem 

z Pavlíčka více nečerpala. 

Celkově se dá říct, že shánění literatury o oblékání pro sport bylo velmi obtížné. Proto 

knihy, ze kterých vycházím jsou tématicky zaměřené na jednu sportovní činnost, či 

problematiku a oblékání tvoří kapitoly či části knihy. Nejinak tomu bylo v knize 

Jogging (Tvrzník, Soumar, 2004). Věnuji se jí proto, protože jogging, neboli kondiční 

běh je nejjednodušší a nejdostupnější forma sportování pro každého. Proto i oblečení 

pro jogging může být stejné jako oblečení pro jakékoli běžné sporty v přírodě na nízké a 

střední úrovni. Pozor si musíme dávat jen na speciální obuv. Té je v knize věnován 

dostatek prostoru, např.: „Právě z preventivních důvodů bychom na běžecké obuvi šetřit 
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neměli. Správně vybraná obuv je základem běžeckého úspěchu a může pomoci včas 

předejít pozdějším zdravotním problémům. … Poslední dobou se výzkum orientuje na 

zdravotní prevenci. To znamená, že jsou vyvíjeny typy obuvi určené pro běh na různých 

površích, pro různé věkové skupiny, pohlaví, obuv se liší podle hmotnosti běžce nebo 

podle jeho anatomické stavby nohy a techniky došlapu.“. 

Co říká kniha o oblečení pro kondiční běh? „Oblečení by nás mělo chránit před 

chladem, vlhkostí, ale i před silnými slunečními paprsky a přitom by mělo odvádět pot 

tak, aby se náš organizmus nepřehříval.“ Je zcela zřejmé, že toto by se dalo aplikovat 

na libovolný sport a aktivitu v přírodě, jak jsem již naznačila výše. 

Autoři se i stručně zmiňují o vývoji materiálů. „Podobně jako sportovní obuv, 

zaznamenává i běžecké oblečení v posledních letech velmi výrazný skok kupředu. Už 

jsme si zvykli na materiály jako fleece nebo goretex.“ 

Běžecké oblečení je zde rozděleno do tří oddělení: 

Ponožky. „Pro ponožky je doposud asi nejvděčnějším materiálem bavlna. Její největší 

předností je, že velmi dobře saje pot. Přírodní materiály jako je právě bavlna nebo vlna 

ovšem neodvádějí tak dobře pot jako některá syntetická vlákna (např. polyacryl, 

polyamid, polyester). Proto se jako nejlepší řešení jeví kompromis mezi oběma typy 

vláken.Vedle materiálových nároků je vhodné u ponožek samozřejmě dbát na správnou 

velikost a v neposlední ředě i na bezvadné natažení, čímž se vyvarujeme nepříjemných a 

většinou i zbytečných puchýřů.“ 

Spodní prádlo. „Stejně jako ponožky, mělo by i spodní prádlo pot nejen zachycovat, ale 

z důvodu správné termoregulace i dále odvádět. I v tomto případě jsou tedy nejhodnější 

smíšené materiály, které se příjemně nosí a zároveň jsou plně funkční, což znamená, že 

díky odvodu potu od těla zůstává pokožka poměrně suchá a nedochází tak k jejímu 

nežádoucímu podchlazení.“ 

Běžecká souprava. „I za poměrně teplého (obzvláště větrného) počasí lze vlivem 

propocení a bez dalšího intenzivního pohybu velice rychle prochladnout. Za suchého a 

bezvětrného počasí běžně stačí oblečení z přírodních materiálů (teplákový typ). Ale jaké 

oblečení do větru a deště? Zde se jedná o známé dilema. Některé materiály (pláštěnky) 

sice nepropustí vodu dovnitř, ale ani ven, a tak se po chvíli běhání „koupeme“ ve 
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vlastním potu. Jiné materiály jsou naopak prodyšné směrem ven, ale zase nezabrání 

proniknout vlhkosti dovnitř. Jsou tedy vhodné pouze jako ochrana proti větru (tzv. 

větrovky). Jedním ze zatím nejdokonalejších materiálů v tomto směru je goretex, který 

však pro našince stále ještě není levnou záležitostí.“ 

Dále je zde velice podrobně a přehledně popsáno jaké oblečení je doporučeno pro běh 

v různých tepelných, povětrnostních a srážkových podmínkách. Autor se však ani 

jednou nezmiňuje o doporučení konkrétní značky oblečení. 
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6 Značky sportovního oblečení 

 

Tato kapitola mapuje výběr značek sportovního oblečení na českém trhu. Většinou se 

jedná o české značky, ze zahraničních jsou uvedeny ty, které jsou na českém trhu hodně 

známé, oblíbené a tradiční. 

Výrobci sportovního oblečení se pochopitelně dají dělit podle toho na jaký sport je 

jejich oblečení určeno, na jaký sport se specializují, např.: Rogelli, Castelli, Etape ČR – 

cyklo; Legea, Joma – fotbal; Kjus – lyžování; Salming, Unihoc – florbal; Arena – 

plavání. 

Poté jsou firmy se širokým polem působnosti, které se zaměřují na outdoor a vyrábí 

nejenom oblečení, ale i spací pytle, stany a batohy. Na definici slova outdoor jsem se 

proto podívala do literatury. „Outdoorové aktivity jsou dobrodružstvím za dveřmi, ve 

spojení člověk-pohyb-příroda. Outdoorové aktivity jsou však dobrodružstvím ve všech 

směrech.“ (Mikoška, 2006). Dále se Mikoška zmiňuje i o výbavě. „Výběr vhodného 

oblečení, výstroje a technické výbavy je pouze otázkou dostatku finančních prostředků. 

Nabídka obchodních firem v tzv. kamenných obchodech i na internetu je nepřeberná.“ 

S tímto se nedá než souhlasit. Sama jsem se přesvědčila, že značek oblečení na tento typ 

činnosti je spousta. Proto bych chtěla znovu podotknout, že jsem do práce nezahrnula 

všechny značky dostupné na našem trhu. Ale to nebylo mým cílem, proto jsem se 

zaměřila na ty nejznámější a na ty původně české. (Alpine pro, Husky, Loap, Hannah, 

Columbia, Nordblanc, Rejoice, Salomon, Mammut). 

Významné odvětví sportovního oblékání u nás už historicky tvoří následující značky. 

Rozhodla jsem se jim věnovat samostatný odstavec. Tyto, řekněme komerční, značky u 

nás stále značná část veřejnosti považuje za nosné pilíře sportovního oblékáni. Často 

spojují sponzorsky s různými kluby a týmy, jsou tedy nejvíce vidět. Je to především 

Adidas, Reebok, Nike, Umbro, Puma. Tyto značky se zaměřují na klasické, spíše letní, 

sálové sportovní oblečení, ale i na oblečení na běžné nošení a doplňky. 

Mezi nejmladší odvětví sportovních značek patří ty, které se zaměřují na nejnovější 

technologie a umělá vlákna. Umělá vlákna jsou textilie získaná chemickým výrobním 
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postupem z přírodních nebo syntetických polymerů nebo z anorganických 

(nepolymerních) látek. Často se proto označují pojmem chemická vlákna. Umělé vlákno 

sestává z molekulárních řetězců obsahujících uhlík, vodík, kyslík a dusík nebo alespoň 

část z těchto prvků. Velká část jejich vlastností se nechá při výrobě ovlivnit a 

přizpůsobit požadavkům uživatele. Ze základních typů se tak vyvinuly a stále znovu 

vyvíjí nové modifikace, které se často dělí do tří generací. Ve druhé generaci se u 

základních druhů, první generace, odstraňují některé nevhodné vlastnosti za účelem 

širšího použití a vlákna třetí generace mají pak speciální vlastnosti vhodné zpravidla pro 

úzký sortiment textilních výrobků. 

Ve výrobě se zaměřují na tzv. funkční prádlo a termoprádlo, což ovšem neznamená jen 

spodní vrstvu oblečení, ale všechny vrstvy až po zimní bundu. Termoprádlo, neboli 

funkční prádlo má schopnost dobře odvádět pot od těla, předávat jej další vrstvě 

oblečení, nebo odpařovat tuto vlhkost pryč, přímo do vzduchu. Termoprádlo je 

antialergické, tělu příjemné, výrazně zlepšuje mikroklima pokožky a přispívá ke 

spokojenosti a pohodě celého našeho organismu. Termoprádlo je proto vhodné pro 

sport, rekreaci, práci, ale i pro běžné nošení. 

Zařadila bych sem značky Klimatex, Moira, Sensor, Craft, Progress, Jitex, Envy a 

Lasting. 
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6.1 Specializované sporty 

 

6.1.1 Rogelli 

 

Cyklistické oblečení / cyklo oblečení, sportovní oblečení, běžecké oblečení a oblečení 

na běžky. Barevně sladěné akční sady sportovního oblečení. Nabídka jako stvořená pro 

cyklisty, běžce a běžkaře. Velmi širokou nabídku doplňků tvoří sluneční sportovní brýle 

a kvalitní cyklistické rukavice. 

 

6.1.2 Joma 

 

Joma je španělský sportovní výrobce, který v současné době vyrábí obuv a oblečení pro 

fotbal, běh a tenis. Jeho ředitelství je lokalizováno ve městě Toledo, ve Španělsku. Joma 

byla založena v roce 1965 se záměrem vyrábět obuv pro všeobecné použití. V roce 1968 

se společnost stala specialistou na sportovní obuv, výrobu a distribuci. Po relativním 

úspěchu Joma vstoupila na fotbalový trh, kde se jí velmi dařilo a prorazila ve své zemi a 

ve světě. 

 

6.1.3 Arena 

 

Původcem myšlenky a zakladatelem úspěchů zn. Arena byl Horst Dassler, který 

začátkem sedmdesátých let dostal nápad vytvořit specifickou plaveckou značku pro 
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plavce vrcholných soutěží. Sedm zlatých medailí vyhraných Markem Spitzem na 

Olympijských hrách v Mnichově v roce 1972 bylo základem tohoto projektu: po 

skončení jeho vynikající sportovní kariéry se Spitz stal prvním plavcem na světě, který 

podepsal smlouvu se sportovní obchodní firmou. Avšak opravdovým začátkem byl rok 

1973, kdy byla v Landersheimu blízko Strasbourgu vytvořena divize Arena v rámci 

firmy Adidas Francie. 

Arena je mezi evropskými uživateli a obchodníky přijímána jako nejlepší a nejsilnější 

sportovní značka v plavecké kategorii „Waterwear“. Je to tím, že Arena je plným 

právem považována za značku, která již tradičně svými kvalitními výrobky plně 

uspokojuje jak olympijské plavce, tak i běžné zákazníky. 

V roce 2000 díky intenzivní spolupráci s nejlepšími plavci světa včetně Alexandra 

Popova, Arena uvedla na trh dosud nejnovější „high-tech“materiál: Powerskin-ultra 

lehký materiál s revolučním koeficientem s „fakticky nulovým třením“. Plavecké 

kombinézy a plavky z tohoto materiálu byly používány mnoha vítězi na Olympijských 

hrách v Sydney v roce 2000, na Mistrovstvích světa r.2001 a 2003 a na Mistrovství 

Evropy r.2002. V současné době je Arena oficiálním sponzorem českého svazu 

plaveckých sportů.  

 

6.2 Outdoor 

 

6.2.1 Alpine pro 

 

Česká společnost Alpine pro, a.s. vyrábí a distribuuje sportovní a outdoorové oblečení, 

vybavení a obuv pod registrovanou značkou Alpine pro. Patří mezi největší společnosti 

na českém trhu. V současné době je značkou s největší sítí autorizovaných prodejen a 

franchize prodejců v oblasti outdoorových aktivit. Dodává zboží do největších 

obchodních řetězců např. Sportisimo či Globus. Společnost působí na Slovenském, 
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Polském a Maďarském trhu. Dále je zastoupena v několika zemích obchodními 

zástupci, např. v Austrálii, Belgii, Francii, Portugalsku, Řecku, Itálii, Anglii, 

Chorvatsku, Srbsku, Rusku a dalších zemích. Nosný program společnosti je založen 

především na outdoorovém oblečení, zimních lyžařských bundách, kalhotách, street 

oblečení, funkčním spodním prádle, batozích, taškách a na ucelené kolekci outdoorové 

obuvi. Alpine pro představuje pro zákazníka široký výběr značkových produktů pro 

všechny druhy aktivit.  

 

6.2.2 Loap 

 

Značka Loap je tradičním výrobcem sportovního oblečení a vybavení pro volný čas a 

pobyt v přírodě. Nabízí široké spektrum výrobků pánského, dámského a dětského 

oblečení nebo batohů různých velikostí a litráží, stanů a spacích pytlů. Při navrhování 

klade firma důraz nejen na módnost a atraktivní vzhled, ale také na použití kvalitních 

materiálů a doplňků. Funkčnost výrobků zajišťují moderní střihy a praktické 

propracované detaily. Samozřejmostí jsou módní barevné kombinace. Oblečení pro 

volný čas, outdoorové i extrémní využití pak maximálně odpovídá určení a funkci pro 

kterou bylo navrženo. Značka Loap je v nabídce většiny specializovaných sportovních 

prodejen po celé České republice. V současnosti jsou výrobky vyváženy do řady zemí 

Evropy, především na Slovensko, do Ruska, Lotyšska, Litvy a Estonska,Ukrajiny, 

Maďarska, Polska, ale také do Turecka, Izraele nebo Velké Británie. 
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6.3 Komerční, se širším zaměřením 

 

6.3.1 Adidas 

Adidas je firmou s celosvětovým působením v designu, vývoji a marketingu sportovní 

obuvi, oděvů a příslušenství s posláním stát se vedoucí sportovní značkou světa. Značka 

Adidas je součástí Adidas Group, korporace, která zahrnuje značky jako Reebok, 

TaylorMade a Rockport. Adidas produkty jsou dle svého zaměření rozděleny do dvou 

hlavních kolekcí: 

Adidas Performance - nabízí celou šíři funkčních sportovních 

produktů v kombinaci s kolekcemi na volný čas ve sportovním stylu. 

Ty nejlepší technologie se setkávají s vypracovaným stylem v mnoha 

kolekcích pro    každý druh sportovce - od vrcholového sportovce až po rekreačního 

milovníka sportu, ženy, může i děti. 

Adidas Originals - nabízí kultovní street fashion v různých stylech 

inspirovaných dekádami historie značky Adidas i jejich hudebních či 

sportovních ikon. Street, urban a hip-hopová móda čeká na každého, 

kdo nechce splynout s davem a odvažuje se vyjadřovat svou 

originalitu.  

Adi Dassler, zakladatel společnosti Adidas, vyrobil své první boty již v roce 1920 ve 

věku pouhých 20 let s jednoduchou vizí poskytovat každému sportovci to nejlepší obutí 

pro jeho sportovní disciplínu. Společnost Adidas se zaměřovala zpočátku na výrobu 

sportovní obuvi. V roce 1954 uvedl Adidas na trh první kolekci sportovního oblečení a 

spolu s dalšími četnými inovacemi tak vyšel vstříc četnému boomu, kterého se 

společnost dočkala v 60. letech 20. století. 
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6.3.2 Nike 

 

Nike, Inc. sídlí poblíž města Beaverton ve státě Oregon a je předním světovým 

návrhářem, prodejcem a distributorem originální sportovní obuvi, oděvů, vybavení a 

doplňků pro celou řadu sportů a pohybových činností. 

Nike se na trhu poprvé objevila v roce 1972. Jejími zakladateli byli Bill Bowerman, 

legendární inovátor a trenér lehké atletiky na Oregonské universitě a jeho svěřenec Phil 

Knight, běžec středních tratí. Jejich původní myšlenkou bylo vyrábět běžecké boty, 

které by sportovcům pomáhaly dosahovat lepších výkonů. V roce 1962 začali se svoji 

neznámou firmou Blue Ribbon Sport dovážet boty z Japonska. Ty však pro ně nebyly 

zcela vyhovující a tak se rozhodli zahájit výrobu vlastních bot. Logo Nike pro Phila 

Knighta navrhla studentka grafického designu Carolin Davidson. Dnes již světoznámý 

“swoosh” vyjadřuje pohyb, rychlost a dynamiku. 

Součástí společnosti Nike je společnost Umbro. 

 

6.4 Termoprádlo 

 

6.4.1 Craft 

 

Společnost Craft se při vývoji oblečení zabývá potem. Pot je součástí sportu, sport je 

součástí našeho života. Ve společnosti Craft zkoumají oblečení v laboratořích, 

naslouchají názorům nejnáročnějších sportovců, kteří testují všechny novinky 

společnosti při svém tréninku i závodech, diskutují o designu i ergonomii sportovního 

oblečení. Historie švédské firmy Craft, založené v roce 1977 je spojena se snahou 

vytvořit lidskému organismu maximálně příznivé prostředí pro sportovní výkon a 
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aktivní rekreaci. Smyslem funkčního oblečení je omezit nadbytečné pocení, dané 

nevhodným oblečením při sportu, které vede ke zbytečným ztrátám tekutin a snížení 

výkonu. Funkční oblečení odvádí pot od pokožky, udržuje organismus v optimální 

provozní teplotě a zajišťuje komfort i při náročném sportovním výkonu a nepříznivém 

počasí. 

V roce 2006 získal Craft na prestižním veletrhu ISPO v Mnichově hlavní cenu Global 

Sportstyle Award za nejlepší vyváženost funkčnosti a sportovního stylu. 

 

6.4.2 Moira 

 

Termoprádlo Moira bylo vyvinuto zejména pro výkonnostní sportovce. Dnes je 

termoprádlo využíváno ve všech oblastech lidských činností. Vlákna Moira jsou 

vyrobena z modifikovaného polypropylenu. 

Moira je značka prádla, ale také textilie, vlákna i materiálu. Prádlo Moira je 

termoprádlo vyvinuté pro výkonností sportovce vystavené extrémní fyzické zátěži a 

mezním klimatickým podmínkám. Jedinečné vlastnosti funkčního oblečení jsou však již 

využívány ve všech oblastech lidských činností. 

Hlavní surovinou pro výrobu pleteniny Moira je modifikovaný polypropylen, který má 

oproti bavlně mnoho jedinečných vlastností. 
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7 Materiály sportovního oblečení 

 

7.1 Merino vlna 

Vlna ovčího plemene Merina. Merino vlna je mnohem kvalitnější než vlna normálních 

ovcí. Je to díky tomu, že Merinovce žijí v daleko drsnějších klimatických podmínkách, 

než normální "masoovce". Proto se u nich vyvinula vlna mnohem jemnější, která lépe 

izoluje a je  prodyšnější než "tradiční" vlna. Merino vlna má spousty výhod a geniálních 

vlastností, které lze s vynikajícími výsledky využít pro člověka. 

Její vlákno je jemné a hebké. Výborně izoluje a přitom je vysoce prodyšné (vlákno 

dýchá i skrz svoji strukturu) vlákno skvěle izoluje a je velmi lehké. Merino vlna hřeje i 

když je vlhká. Díky tomu, že vlákno dokáže pohltit vodu přibližně o třetině své 

hmotnosti, pocit sucha tepla přetrvává, i když je oblečení vlhké. Naopak když je horko, 

odpařováním vlhkosti příjemně chladí. Díky tomu má merino vlna vysoký dynamický 

rozsah při udržování tělesného mikroklima. Vysoce odolná vůči vzniku zápachu. Je to 

tím že bakterie, které s námi (na nás) žijí, nemají ve vlně vhodné životní podmínky. Na 

rozdíl od bavlny a umělých vláken, nejsou nutné žádné antibakteriální úpravy. Vlákno 

merino vlny má navíc skvělé samočistící schopnosti, takže oblečení lze opravdu nosit 

po dlouhou řadu dní aniž by potřebovalo vyprat. Vlna sama o sobě je jen velmi těžko 

hořlavá. Navíc je přirozeně odolná vůči UV záření. Merino vlna nachází uplatnění ve 

všech vrstvách oblečení. 

 

7.2 CoolMax 

CoolMax je vysoce kvalitní čtyřkanálkové vlákno vyvinuté a patentované firmou 

DuPont. Je složeno z polyesterového vlákna Dacron® se zvětšenou vnější plochou. 

Díky této technologii dokonale transportuje přebytečnou vlhkost směrem od těla, kde se 

ve formě vodních par odvádí dále do dalších vrstev, anebo rychle osychá. Proto máte 

stále příjemný pocit sucha, pohodlí a stálé teploty při té nejnižší možné váze. 
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7.3 Softshell 

Materiál odolný vůči vodě, větru a přitom zůstává vysoce prodyšný. Navíc je měkký, 

teplý, lehký a pružný. Velmi pohodlně se nosí. 

Nový trend v přístupu k oblékání ve světovém outdooru. Trochu opačně ke klasickému 

a často mentorovanému principu (spodní prádlo, flís a funkční bunda) najednou stojí 

softshell. Softshell je obecně materiál, který sám o sobě zajistí do určité míry 

voděodolnost, teplo flísu a odolnost proti větru. Jeho hlavními znaky jsou tak 

mnohotvárnost, multifunkčnost (nahrazení více vrstev/slupek jednou), nebo chcete-li 

univerzálnost a zároveň potvrzuje trend odlehčování vybavení.  

Cílem softshellu je poskytnout v jednom kusu oblečení dostatečný komfort pro většinu 

aktivit a klimatických podmínek. Svrchní vrstvu tvoří nejčastěji úplet z hustě tkaného 

elastického polyamidu s vodoodpudivou úpravou (DWR) a zvýšenou odolností vůči 

oděru. Vnitřní vrstvu tvoří oblíbená a příjemná flísová vrstva uchovávající teplo a 

efektivně transportující vlhkost ven.  

Softshell, jako název pro druh vícevrstvého materiálu, je na trhu používán ve dvou 

provedeních – membránový softshell a tkaný softshell. Jak již název napovídá 

membránový softshell (3 vrstvy) v sobě obsahuje mezi vnější a vnitřní vrstvou ještě 

membránu a poskytuje lepší odolnost vůči větru. První membránový softshell byl 

vyvinut již takřka před 4 lety firmou Malden Mills (výrobce známého Polartecu) ve 

spolupráci s firmou Arcteryx. Naproti tomu tkaný softshell je vyroben pouze z textilních 

vláken speciálním tkaním a vyznačuje se naopak lehkostí, je prodyšnější a je také 

cenově dostupnější.  

Často diskutovaná je otázka odolnosti softshellu vůči dešti a vodě vůbec. Při testech se 

ukazuje, že softshellové bundy si bez problémů poradí s krátkou přeháňkou. Ukázalo se, 

že odolnost vůči vodě není zásadně ovlivněna rozdílem membránový versus tkaný 

softshell, ale mnohem větší vliv hraje konstrukce a provedení jednotlivých modelů.  
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7.4 Gore-Tex 

Registrovaná značka, nejvíce je známá ve vztahu k nepromokavým tkaninám. Pro tento 

účel je materiál Gore-Tex složený z úzké pórovité membrány z expandovaného 

polytetrafluoretylenu (teflon), která je nalaminována mezi jiné textilie, nejčastěji nylon 

nebo polyester. Membrána má okolo 1,4 miliardy pórů na centimetr čtvereční, 

nejnovější mají i více pórů. Tím se stává neprostupnou pro tekoucí vodu a zároveň 

umožňuje skrze sebe výpar. Tyto póry jsou přibližně 20 000krát menší než kapka vody 

(to že ta kapka neprojde skrz souvisí s jejím povrchovým napětím) ale zároveň asi 700x 

větší než molekula páry, která tak může snadno projít skrz. 

Veškeré výroby obsahující goretexovou membránu musí projít náročnými zátěžovými 

testy, které zjišťují jednak jejich fyzickou odolnost např. proti přetržení nebo odírání a 

dále voděodolnost a paropropustnost. Goretexovou membránu nesmí ve svých 

výrobcích používat kterýkoliv výrobce oděvů, ale pouze ten, jehož výrobky splňují 

vysoké kvalitativní normy. 
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8 Princip nepromokavosti a prodyšnosti materiálů 

8.1 Vodní sloupec 

Vodní sloupec je pomocný údaj, kterým se vyjadřuje schopnost materiálu odolávat tlaku 

vody. Udává se nejčastěji v mm. Čím je udávaná hodnota vyšší, tím je materiál 

odolnější vůči promoknutí. Stupeň odolnosti proti vodě měříme tak, že na materiál se 

přiloží skleněný válec o průměru 10 cm, který se naplní vodou.Voda ve válci působí na 

materiál a průnik prvních tří kapek nám určí hodnotu, která se udává na výrobcích. 

Standard na odolnost proti vodě je 2 000 mm, ale samozřejmě čím vyšší hodnota, tím 

lepší nepromokavost. Např. při hodnotě 20 000 mm si představte válec vysoký 20 000 

mm naplněný vodou. Látkou o této hodnotě začne voda prosakovat až při této výšce 

vodního sloupce. V laboratořích se měří na speciálních přístrojích a hodnota tlaku se 

poté pro lepší orientaci převádí na výšku vodního sloupce v mm či metrech. Měření se 

používá například na stany, oblečení, batohy a další výrobky které nemají propustit 

vodu. 

  

 
Obrázek 1 - vodní sloupec 
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8.2 Prodyšnost, paropropustnost 

Při skutečných a déletrvajících outdoorových činnostech nevystačíme s oděvy pouze 

voděodolnými. Outdoorové oblečení musí být i dostatečně paropropustné. V opačném 

případě by se náš organismus brzy nebezpečně přehřál a spodní oblečení by pod 

takovým neprodyšným oděvem zvlhlo naším vlastním potem. 

Dobrý outdoorový oděv  musí být tedy i dostatečně propustný pro naše tělesné výpary, 

abychom v něm vydrželi provozovat dlouhodobě, dle potřeby, aktivní činnost a 

následně po jejím ukončení neprochladli. Vysoce kvalitní materiály dnes splňují vysoké 

požadavky na paropropustnost i při vysoké voděodolnosti. Ty nejlepší výkony v tomto 

smyslu jsou schopny podávat opět pouze membránové materiály.  

Vlastnost materiálu převádět výpary do vnějšího prostředí (dýchat) se nazývá 

paropropustnost a udává se v g/m2/24 hod, tedy kolik vlhkosti v g propustí 1m2 za den. 

Čím vyšší hodnota, tím materiál lépe „dýchá". Jiný údaj vyjadřující schopnost „dýchat" 

je prodyšnost, která udává odolnost materiálu proti permanentnímu odpařování vlhkosti. 

Jednotkou je Ret (
W

mPa 2
⋅

). Zde platí opačně, že čím menší hodnota (menší odpor) tím 

materiál lépe dýchá.  

Klasifikace prodyšnosti látek v těchto jednotkách je pak následující: 

RET   <  6 velmi dobrá                   nad 16 000 g/m2 za 24 hod. 

RET       6 – 13 dobrá                            6 000 - 15 000 g/m2 za 24 hod. 

RET       13 – 20         uspokojivá                    4 000 - 5 000 g/m2 za 24 hod. 

RET   >  20 neuspokojivá                pod 4 000 g/m2 za 24 hod. 

Tabulka 1 - klasifikace prodyšnosti látek 

Metoda na stanovení Ret je objektivnější, ale dražší a ne všechny zkušebny jsou pro ni 

zařízeny. Proto se hodnota Ret zatím méně používá.  

Ty nejlepší membránové materiály dnes i při hodnotách 20 000 mm vodního sloupce 

dosahují hodnot 20 000 g/m2/24hod i více, tedy mají Ret menší než 6. 
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9 Vrstvení oblečení 

 

Člověk si udržuje tělesnou teplotu regulačními prostředky na stálé hodnotě. K regulaci 

teploty mu nemalou měrou přispívá vhodně zvolený oděv, který nejenže chrání tělo 

proti povětrnostním vlivům, ale také pomáhá tělu při termoregulaci např. odvodem 

vodních par z povrchu kůže. Aby byl regulační efekt co největší, je třeba oděv vhodně 

vrstvit. Dnes nejčastěji používaným systémem vrstvení je „třívrstvý“ systém složený z: 

funkčního prádla, tepelně-izolační vrstvy a ochranné vrstvy. 

První vrstva (sací) 

Tuto základní vrstvu tvoří funkční spodní prádlo. Hlavní funkcí této vrstvy je odvádět 

pot od pokožky směrem do ostatních vrstev a udržovat tak pokožku těla neustále v 

suchu. První vrstva ve formě funkčního prádla nejenže odebírá vlhkost z povrchu těla, 

ale také zabraňuje tepelným ztrátám organismu. 

Druhá vrstva (Izolační) 

Tato vrstva plní především funkci termoizolační. Díky speciální vazbě a použitým 

vláknům je ve struktuře textilie obsažen vzduch, který plní izolační funkci a zadržuje 

tak tělesné teplo. Tato vrstva také pomáhá odvádět pot ve formě vodní páry do dalších 

vrstev a dále do okolí. Na druhou vrstvu se používají nejčastěji různé typy fleecových 

materiálů (pojmem fleece jsou dnes nazývány všechny kartáčované úplety ze 

syntetických vláken). 

Třetí vrstva (ochranná) 

Třetí vrstva oblečení tvoří bariéru mezi organismem a okolím, a chrání tak tělo před 

nepříznivým počasím. Svrchní oblečení (bundy a kalhoty) musí být proto nepromokavé, 

aby vlhkost nepronikla k tělu, zároveň ale velmi prodyšné, aby se vlhkost 

vyprodukovaná tělem odpařovala snadno ven. Důležitá je také větruvzdornost a 

odolnost materiálu vůči mechanickému poškození. Větruvzdornost materiálu je důležitá 

proto, aby se zabránilo ochlazování pokožky větrem. 
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II. Praktická část 

 

Praktickou část mé bakalářské práce tvoří dotazníkový průzkum. Průzkum je zaměřený 

na děti předškolního věku. Cílem je zjistit sportovní a pohybovou aktivitu dětí v tomto 

věku a dále to, jak jsou děti na sport oblékány, zda se jejich rodiče o sportovní oblečení 

zajímají. Dále se budu snažit hledat důvody v přístupu rodičů k této problematice, jejich 

znalost nabídky sportovního oblečení na našem trhu a jejich názory na nutnost 

správného vrstvení oblečení při sportovní aktivitě dětí. 

 

10  Hypotézy 

 

1. Domnívám se, že více než 50% rodičů, dotazovaných v průzkumu, kupuje dětem 

ve věku 3-6 let funkční oblečení na sport a pohybové aktivity.  

2. Podle mého názoru, kupuje přes 60% rodičů dětem předškolního věku funkční 

sportovní oblečení spíše do chladnějšího počasí a na zimní sporty. 

3. Předpokládám, že funkční sportovní oblečení řeší více rodiče dětí staršího 

předškolního věku, tj. dětí ve věku 5-6 let.  
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11  Metody sběru dat 

 

Výzkumnou metodou byl dotazník, obsahující deset otázek. Jelikož cílová skupina byly 

děti předškolního věku, průzkum byl prováděn u rodičů dětí z mateřské školy. 

Po sestavení dotazníku byla nejprve provedena jeho pilotáž u třech nezávislých rodičů, 

kteří mají děti předškolního věku. S nimi byl dotazník konzultován a otázky 

upřesňovány, případně zjednodušovány. Pilotáž dotazníku byla provedena s cílem učinit 

ho co nejkonkrétnější a její výsledky nebyly zahrnuty do výsledků průzkumu. 

Po výběru mateřské školy v mém okolí jsem strávila několik dní v šatnách a 

v prostorách této školy a oslovovala jsem osobně rodiče, se kterými jsem dotazníky 

vyplňovala. Původně jsem se domnívala, že dotazníky rozdám, ale obávala jsem se o 

jejich návratnost, a tak jsem se rozhodla pro tuto metodu. Rozhovory s rodiči probíhaly 

bez problémů, nenarazila jsem na žádný odpor či neochotu. Dotazovaní byli ujištěni, že 

jejich odpovědi jsou anonymní a výsledky budou použity pouze pro potřeby mé 

bakalářské práce. Vyhovovalo mi, že jsem rodičům vždy mohla otázku vysvětlit a 

ujistila jsem se, o tom, že jí dobře porozuměly. Tímto způsobem jsem nashromáždila 

padesát vyplněných dotazníků, poté jsem výsledky sečetla a pracovala s nimi dále. 
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12  Výzkumný soubor 

 

Pro můj výzkum jsem zvolila mateřskou školu, která se nachází v malém městě v okrese 

Kladno. Do mateřské školy je zapsáno 78 dětí, které jsou rozděleny do třech tříd – 

Sluníček, Koťátek a Berušek. Třídy jsou věkově heterogenní, ve všech jsou děti od 3 do 

6 let. Zaměstnance tvoří paní ředitelka, pět učitelek, dvě kuchařky a školnice. Každá 

třída je dostatečně vybavená pro zábavu a vzdělávání dětí – prostor pro hru, hračky, 

stavebnice, vhodný nábytek, dále prostor pro jídlo – výškově rozlišené stolečky a 

židličky a prostor pro odpočinek – koberec a speciální postýlky. V prostorách školy se 

dále nachází dvě šatny, ředitelna, místnost pro učitelky s knihovnou, herna „klubíčko“, 

kuchyň, keramická dílna s pecí, sklad potravin a starých hraček, prádelna a prostory pro 

výtvarný a pracovní materiál. U školky je dětem k dispozici velká a nově vybavená 

zahrada, která zahrnuje tři herní centra s pískovišti, houpačkami a dalšími herními 

prvky. Na zahradě je dále podium, které je využíváno především v letních měsících. 

Koná se zde školní akademie a různá představení pro děti. Další vybavení zahrady jako 

hračky na písek, přenosné skluzavky, trampolínky apod. jsou v zahradním altánku. 

Škola nabízí pro své svěřence kurzy plavání, lezení na umělé stěně a další nadstandardní 

aktivity (veselý štěteček, angličtina hrou, flétnička, písničky s klavírem, malý jogín). 

V herně klubíčko se scházejí dvakrát týdně maminky s menšími dětmi v Bejby klubu. 

Podle rámcového vzdělávacího programu má škola vypracovaný program Hrajeme si od 

podzimu do léta, který je koncipován na tři roky. Tento program je dále vodítkem pro 

tvorbu třídních plánů, které se každý rok obnovují. 
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13  Prezentace výsledků 

 

1. Věk dítěte   

 a) 3-4 roky         46% 

 b) 5-6 let            54% 

 

Věk dítěte

46%

54%

3-4 roky 5-6 let
 

Obrázek 2  - graf k otázce č. 1 

 

Tuto otázku jsem do dotazníku zahrnula proto, abych mohla zodpovědět třetí hypotézu. 

Dále budu na základě výsledku této otázky dělit odpovědi, týkající se funkčního 

oblečení na dvě skupiny, podle věku dětí. 

Jelikož byl průzkum prováděn v mateřské škole, kterou navštěvují děti ve věku 3-6 let, 

je pochopitelné, že tyto dvě věkové kategorie jsou zastoupeny rovnoměrně. Respondenti 

byli oslovováni náhodně, proto mírná převaha dětí staršího věku zatím o ničem 

nevypovídá. 
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2. Jak často dítě sportuje    

a) 1x denně                                         0% 

b) 1-2x týdně                                    70% 

c) 1-2x do měsíce                             24% 

d) nepravidelně, málokdy                  6% 

 

Jak často dítě sportuje

0%

70%

24%

6%

1x denně 1-2x týdně 1-2x do měsíce nepravidelně, málokdy

 
Obrázek 3 - graf k otázce č. 2 

 

Ukázalo se, že děti předškolního věku mají většinou četnou sportovní a pohybovou 

aktivitu. Tento výsledek není nijak překvapivý. Proto se domnívám, že má smysl se 

správným oblékáním na sport v tomto věku zabývat. 
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3. Sportovní aktivita dítěte je převážně v rámci: 

a) organizovaný sportovní klub – výkonnostní            16% 

b) sportovní kroužek – zážitkový                                 50% 

c) nepravidelné sportovní aktivity s rodinou                26% 

d) individuální aktivita dítěte (dětské hry)                    8% 

 

 

Sportovní aktivita dítěte je převážně v rámci

16%

50%

26%

8%

organizovaný sportovní klub -výkonnostní sportovní kroužek - zážitkový

nepravidelné sportovní aktivity s rodinou individuální aktivita dítěte (dětské hry)

 
Obrázek 4 - graf k otázce č. 3 

 

I když děti sportují často, chtěla jsem zjistit jakého charakteru jejich pohybová aktivita 

je. Pokud je jen v rámci dětských her na hřišti, nebo v organizovaném sportovním 

klubu, bude samozřejmě rozdíl i v oblečení na tyto činnosti. Ukázalo se, že převážná 

většina dětí zastoupených v průzkumu sportuje v rámci sportovního kroužku, ať už 

výkonnostně zaměřeného nebo ne. Na tyto aktivity, stejně jako na sportování v rámci 

rodiny budou podle mého názoru rodiče dětem pořizovat sportovní oblečení. Zůstává 

otázkou, jestli nové, funkční nebo nošené, starší. 
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4. Kupujete dítěti na sport nové oblečení nebo obnošené? 

a) vždy nové                                                                                                24% 

b) podle toho o jaké druh oblečení se jedná, někdy nové, někdy nošené   44% 

c) nošené – od známých, z bazaru                                                               32% 

 

Kupujete dítěti na sport nové oblečení nebo nošené?

24%

44%

32%

vždy nové

podle toho o jaký druh oblečení se jedná, někdy nové, někdy nošené

nošené - od známých, z bazaru

 
Obrázek 5 - graf k otázce č. 4 

 

Při sestavování tohoto dotazníku jsem měla u této otázky jen dvě možnosti odpovědi – 

vždy nové a nošené. Až pří vyplňování dotazníku s rodiči jsem musela přidat další 

možnost, někdy nové, někdy nošené. Tato odpověď není moc vypovídající, pro mě má 

ale zásadní hodnotu počet odpovědí na první možnost. Vždy nové, tedy moderní a 

funkční sportovní oblečení kupuje jen 24% rodičů . To je méně, než jsem očekávala. 

Proč tomu tak je, jsem se pokusila zodpovědět níže v průzkumu. 

To, že rodiče pořizují oblečení nošené může mít za důvod to, že děti v tomto věku 

rychle rostou. Dá se říci, že každý rok mění šatník a proto se většině rodičů nevyplatí 

kupovat kvalitní a drahé oblečení, které dětem zanedlouho bude malé a bude nutné ho 

obměnit. 
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U této otázky jsem rozdělila odpovědi rodičů různě starých dětí. Sleduji tak svou 

hypotézu o tom, že funkční oblečení na sport kupují spíše rodiče dětí ve věku 5-6 let. 

Jejich odpovědi byly následující. U první odpovědi tvoří celých 20% z 24%, u druhé 

odpovědi tvoří 18% z 44% a u třetí odpovědi tvoří 16% ze 32%. V součtu tedy i většina 

rodičů starších dětí nekupuje nové sportovní oblečení, ale v poměru s mladšími dětmi se 

jednoznačně moje hypotéza potvrdila. 

 

Poměr odpovědí rodičů starších a mladších dětí
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Obrázek 6 - pomocný graf ke 4. otázce 
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5. Kupujete stále stejnou značku oblečení? 

a) ano                                                                 0% 

b) ano, s drobnými výjimkami                        10% 

c) ne, podle značky se neřídím                        90% 

 

Kupujete stále stejnou značku oblečení?

0% 10%

90%

ano ano, s drobnými výjimkami ne, podle značky se neřídím

 
Obrázek 7 - graf k otázce č. 5 

 

Tato odpověď není pro mě překvapující. Vzhledem k tomu, že jsme se dozvěděli, že 

většina rodičů dětem ani nové oblečení na sport nepořizuje. Značka není pro kupující 

rozhodující faktor. U neznačkového oblečení je to pochopitelné a u značkových 

výrobků je kvalita a nabídka na trhu tak široká, že rozdíly jsou nepatrné. 
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6. Podle čeho se rozhodujete při nákupu nového sportovního oblečení pro děti? 

a) podle osvědčené značky                10% 

b) podle ceny                                     60% 

c) doporučení známých                     30% 

 

Podle čeho se rozhodujete při nákupu nového sportovního 

oblečení?

10%

60%

30%

podle osvědčené značky podle ceny doporučení známých

 
Obrázek 8 - graf k otázce č. 6 

 

Tímto výsledkem byla zodpovězena otázka předestřená výše. Všichni dotazovaní rodiče 

si z nabídky odpovědí na tuto otázku bez problému vybrali. Někteří ještě zmiňovali 

další faktory, jako názor dítěte, vzhled výrobku, ale zároveň přiznali, že tyto nejsou 

nejdůležitější a přiklonili se k možnostem z dotazníku. Opět se potvrzuje, že u tohoto 

vzorku dotazovaných nemá značka téměř žádnou důležitost. Velká část rodičů dá na 

doporučení a dobrou zkušenost někoho dalšího, ale většina se řídí cenou. Připomínám, 

že dotazník byl realizován v maloměstské školce a proto výsledky jsou vypovídající jen 

pro tento vzorek dotazovaných. Jiných výsledků by možná bylo dosáhnuto ve větším 

městě, nebo v jiném regionu. 
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7. Kupujete vrstvy funkčního oblečení náhodně? 

a) náhodně, hlavně vrchní vrstvu                                     78% 

b) ne, snažíme se dbát na správné vrstvení oblečení        22% 

 

Kupujete vrstvy funkčního oblečení náhodně?

78%

22%

náhodně, hlavně vrchní vrstvu ne, snažíme se dbát na správné vrstvení oblečení

 
Obrázek 9 - graf k otázce č. 7 

 

U této otázky jednoznačně převládají odpovědi na první možnost. Při rozhovorech 

s rodiči se mi často stávalo, že někteří neznali princip správného vrstvení oblečení, nebo 

tento termín nikdy neslyšeli. O to více mě potěšily odpovědi pozitivní, i když jich bylo 

málo. 

Pokud bych měla sečíst odpovědi rodičů dětí ve věku 5-6 let, výsledek je následující. U 

první odpovědí tvoří 36% ze 78% a u druhé odpovědi tvoří 18% z 22%. Tady se tedy 

opět částečně má hypotéza potvrzuje. Z rodičů, kteří dbají na správné vrstvení oblečení 

je naprostá většina těch, kteří mají děti ve věku 5-6 let. Zatímco u mladších dětí 

převažují odpovědi na první možnost. 
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Poměr odpovědí rodičů starších a mladších dětí
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Obrázek 10 - pomocný graf k 7. otázce 
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8. Za jakým účelem kupujete funkční oblečení pro vaše děti? 

a) hlavně na chladnější počasí, pobyt na horách                               58% 

b) všechny druhy sportovní činnosti, podle toho, co je potřeba       24% 

c) převážně na letní sporty                                                                18% 

 

Za jakým účelem kupujete funkční oblečení pro vaše děti?

58%24%

18%

hlavně na chladnější počasí, pobyt na horách

všechny druhy sportovní činnosti, podle toho, co je potřeba

převážně na letní sporty

 
Obrázek 11 - graf k otázce č. 8 

 

Většina dotazovaných přiznala, že kvalitní oblečení kupuje jen na zimu a zimní sporty. 

To potvrzuje výsledek předchozí otázky, že rodiče kupují hlavně teplou vrchní vrstvu. 

Zdá se, že i když děti v předškolním věku navštěvují řadu kroužků a sportovních aktivit, 

rodiče funkční sportovní oblečení pořizují jen pokud to považují za nutné. Chladnější 

počasí a pobyt na horách je pro většinu rodičů důvod kvalitní oblečení pořídit. 

Na druhou stranu mě překvapilo, že 18% rodičů, což není málo, pořizuje toto oblečení 

převážně na letní sporty. Předpokládám, že se jedná o rodiny, které neprovozují zimní 

sporty a cena u nich nehraje velkou roli. 

I u této otázky jsem se zaměřila na rozdělení na mladší a starší děti. Odpovědi rodičů 

dětí ve věku 5-6 let jsou následující. U první otázky je jich 22% z 58%, u druhé otázky 

20% z 24%, u třetí otázky 12% z 18%. Ukázalo se tedy, že většina rodičů starších dětí 
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kupuje funkční oblečení na všechny sportovní činnosti a na letní sporty. U těchto 

odpovědí je zastoupení rodičů mladších dětí minimální. 

 

Poměr odpovědí rodičů starších a mladších dětí

5-6 let 5-6 let
5-6 let

3-4 roky

3-4 roky

3-4 roky

0

10

20

30

40

50

60

70

A B C

5-6 let 3-4 roky

 
Obrázek 12 - pomocný graf k 8. otázce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
49 

9. Kupujete funkční značkové oblečení i pro sebe? 

a) ano     34% 

b) ne       66% 

 

Kupujete funkční oblečení i pro sebe?

34%

66%

ano ne

 
Obrázek 13 - graf k otázce č. 9 

 

Domnívám se, že pro vypovídající výsledky celého výzkumu je důležitý údaj zkoumaný 

v této otázce. To, jestli rodiče sami používají speciální oblečení na sportovní i jiné 

činnosti, může ovlivnit jejich postoj na oblékání svých dětí. Většina dotazovaných však 

funkční oblečení nepoužívá, což nám pomáhá pochopit některé výsledky zjištěné výše. 
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10. Kupujete dětem sportovní oblečení podle své vlastní zkušenosti?    

a) ano, také                                                                                        29,4% 

b) spíše ne, rozhodující jsou pro mě jiné faktory (viz otázka 6)       70,6% 

 

Kupujete dětem sportovní oblečení podle své vlastní 

zkušenosti?

29%

71%

ano, také spíše ne, rozhodující jsou pro mě jiné faktory (viz otázka 6)

 
Obrázek 14 - graf k otázce č. 10 

 

V případě kladné odpovědi na předchozí otázku jsem chtěla vědět, jestli se rodiče 

rozhodují podle své zkušenosti s funkčním oblečení při výběru oblečení pro děti.  Proto 

jsou výsledky této otázky počítané pouze z počtu sedmnácti rodičů. Většina těchto 

rodičů ale podle své zkušenosti dětské oblečení nenakupuje. Je to pochopitelné, 

vzhledem k tomu, že nabídky značkových výrobců sportovního oblečení se velice liší 

v sortimentu dětského a dospělého. Rozhodující jsou pro rodiče opravdu faktory 

uvedené v otázce č. 6. 
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14  Diskuse 

 

V empirické části své práce jsem se věnovala výzkumu, který byl zaměřený na děti 

předškolního věku. Bylo sledováno několik cílů. Snažila jsem se zjistit četnost a způsob 

sportovní aktivity dětí. Na to navazovaly otázky zjišťující, jak jsou děti na sportovní 

aktivity oblékány, jestli rodiče těchto dětí využívají nabídku funkčního sportovního 

oblečení na trhu. Snažila jsem se zjistit důvody proč rodiče dětem oblečení kupují, 

případně nekupují, pro jaké sportovní aktivity a jestli znají správné způsoby vrstvení a 

využití těchto materiálů. 

Výzkum byl realizován bez zvláštních obtíží, rodiče při jeho realizaci reagovali 

vstřícně, proto se domnívám, že výsledky jsou prokazatelné, i když je nelze zobecňovat, 

platí jen pro tento výzkumný vzorek respondentů. 

Pomocí výzkumu jsem se snažila nalézt odpovědi na mé hypotézy. Nyní bych se chtěla 

pokusit interpretovat výsledky.  

 

1. Byla vyslovena hypotéza, že rodiče dětí v předškolním věku kupují dětem na 

sportovní pohybové aktivity funkční oblečení. Pod pojmem funkční oblečení je myšleno  

sportovní oblečení, zakoupeno ve sportovní prodejně, tzv. značkové oblečení. I přesto, 

že bylo výzkumem prokázáno, že se děti pohybovým aktivitám různého druhu věnují ve 

velké míře, tato hypotéza se nepotvrdila. V otázce č. 4 se prokázalo, že 76% rodičů 

pořizuje dětem na sport vždy nebo někdy nošené oblečení. Což podle mého názoru 

dokazuje, že rodiče nedbají na funkčnost materiálů a tudíž na komfort s tím spojený pro 

své děti. Toto dokazuje i otázka č. 7, kde 78% dotazovaných přímo uvedlo, že pořizují 

hlavně vrchní vrstvu funkčního oblečení a nedbají na správné vrstvení prádla. Příčiny 

takového jednání jsou částečně zodpovězeny dále v průzkumu. Rodiče se při nákupu 

tohoto zboží orientují hlavně podle ceny. Rodiny s malými dětmi mají v dnešní době 

zpravidla velké výdaje spojené s financováním bydlení a právě péčí o děti. Proto není 

překvapivé, že se v této oblasti snaží vyhnout, pro někoho možná, zbytečným výdajům. 
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Navíc děti v tomto období rychle rostou a nákladně pořízené vybavení by jim sloužilo 

jen krátkou dobu. 

 

2. Má druhá hypotéza se týkala účelu pro jaký rodiče dětí předškolního věku sportovní 

oblečení kupují. Domnívala jsem se, že většina dotazovaných uvede, že kvalitní 

sportovní oblečení pořizují pro děti spíše na zimu a zimní sporty. Tato hypotéza se 

potvrdila nejprve v otázce č. 7, kde rodiče ve většině uvádějí, že kupují hlavně vrchní 

vrstvu oblečení, a dále v otázce č. 8, kde přímo 58% dotázaných uvádí chladnější počasí 

a pobyt na horách jako důvod pro nákup funkčního oblečení. Zdá se, že letní sporty, 

případně ostatní pohybové činnosti dětí nepovažují rodiče za dostatečně důležité pro 

nákup značkového oblečení. Důvody jsou pochopitelně stejné jako u předchozí 

hypotézy. 

 

3. V poslední hypotéze jsem se zaměřila na rozdělení dětí zkoumaných v dotazníku 

podle věku. Pro tento účel jsem některé otázky vyhodnocovala nejen z pohledu 

předškolních dětí, ale i mladších a starších předškolních dětí. Rodiče v první otázce 

uvedli, zda mají dítě ve věku 3-4 roky, nebo 5-6 let. Domnívala jsem se totiž, že rodiče 

starších dětí více řeší správné a funkční oblečení dětí na různé činnosti, dají více na 

názor dětí a pořizují oblečení na delší časové období. Pro zodpovězení této hypotézy 

jsem prozkoumala odpovědi na otázky č. 4, 7 a 8. Tyto otázky jsem proto vyhodnotila i 

z pohledu věkového rozdělení respondentů. Z odpovědí na tyto otázky se potvrdilo, že 

rodiče starších dětí více kupují nové sportovní oblečení, více dbají při nákupu na 

vrstvení sportovního oblečení a kupují sportovní oblečení na rozmanité sportovní 

aktivity, nejen na zimní činnosti. Rozdíly v odpovědích z pohledu mladších a starších 

dětí jsou u těchto otázek jasně patrné, takže kdyby se dělal tento průzkum zvlášť u dětí 

mladšího a staršího předškolního věku, výsledky by byly pravděpodobně hodně 

rozdílné. Domnívám se, že rodiče kupují dětem staršího věku funkční oblečení více, 

protože děti v tomto věku více sportují, více si sami vybírají své aktivity, rozhodují více 

o náplni svého volného času a oblečení jim déle vydrží. Starší děti jsou sportovně 

aktivnější a jejich volný čas začíná být naplněn zájmovými pohybovými aktivitami. 
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Rodiče dětí v tomto věku začínají podle mě více vnímat individuální požadavky dětí na 

komfort a pohodlí při různých, a tedy i sportovních, činnostech. 

 

Opět bych chtěla poznamenat, že výsledky průzkumu uskutečněného pro potřeby mojí 

bakalářské práce nelze zobecňovat, platí jen pro vzorek respondentů, se kterými jsem 

pracovala. V jiném výzkumu sledujícím podobné cíle se mohou výsledky částečně lišit. 
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15  Závěr 

 

Cílem mé práce bylo podat ucelený pohled na problematiku sportovního oblékání ve 

vztahu k pohybovým aktivitám dětí předškolního věku. Při srovnání teoretických 

poznatků o aktivitě předškoláků a výsledků z výzkumu se jednoznačně potvrdilo, že děti 

v tomto věku mají velkou potřebu pohybu a většinou také dostatek prostoru tuto potřebu 

uspokojit. Vzhledem k výsledkům výzkumu se ale ukázalo, že jen malá část dětí je pro 

tyto své sportovní aktivity vhodně oblékána. Asi nejdůležitějším faktorem, ovlivňujícím 

rodiče při pořizování sportovního oblečení, jsou peníze, ale ráda bych zde také zmínila 

častou neinformovanost. 

Při realizaci průzkumu mezi rodiči jsem se setkala s poměrně velkou neznalostí z jejich 

strany. Ráda bych zde proto poukázala na přínos, který vidím v mé práci, a to je přínos 

pro rodiče. Průzkum byl realizován formou rozhovoru, často jsem rodičům vysvětlovala 

některé termíny (funkční prádlo, vrstvení oblečení) a i po vyplnění dotazníku jsem jim 

zodpovídala dotazy a dále jsme se bavili na toto téma. Myslím si, že alespoň někteří 

z nich nové vědomosti o možnostech ve sportovním oblékání uplatní v praxi. 

Bakalářská práce sice pojednávala o oblékání dětí, ale její výsledky a poznatky jsou 

spíše určeny rodičům. Ve vztahu ke školní praxi  bych proto doporučila pedagogickým 

pracovníkům provádět osvětu mezi rodiči, nebát se s rodiči řešit a konzultovat vhodné 

oblékání dětí. 

Práce na této práci byla přínosem i pro mě, především v rovině sociální. Získala jsem 

mnoho zkušeností a to jednak při psaní práce, ale obzvláště v průběhu realizace 

výzkumu, kdy jsem absolvovala množství rozhovorů na toto téma. Zaregistrovala jsem 

spoustu, méně či více, podnětných názorů, které ovlivnily můj pohled na možnosti 

oblékání dětí v každodenní praxi. Svou práci považuji v tomto směru za pomocníka pro 

další zájemce, kteří by se chtěli problematikou sportovního oblečení zabývat. 
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