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Abstrakt 
Ve své práci pojednávám o životním stylu žáků druhého stupně základních škol. 

O využívání jejich volného času a aktivního pohybu jako vhodné volno-časové aktivity, 

nejen pro rozvoj tělesné zdatnosti a motorické výkonnosti, ale i pro podporu svého 

zdraví, budování kolektivu, spolupráce a zlepšování vztahů mezi nimi.  

V první části mojí práce, tedy teoretické, jsou shromážděny nejdůležitější 

poznatky českých i světových odborníků týkající se těchto témat. Druhá, tedy praktická 

část práce je zaměřena na podrobnější zkoumání uvedených jevů.  

Pro konkrétní rozbor jsem vybral žáky sedmých tříd čtyř základních škol 

Plzeňského kraje. K získání potřebných informací jsem použil připravený dotazník 

z projektu COMPASS, měření somatických dat a testu tělesné zátěže. 

Cílem mojí práce je zjistit jestli aktivní životní styl ovlivňuje somatické 

vlastnosti a tělesnou zdatnost respondentů. A jak se liší profil volno-časových aktivit 

mládeže s vyšší pohybovou aktivitou od nesportující části testovaných žáků.  

 

Klíčová slova: Pohybová aktivita, tělesná zdatnost, zdraví, životní styl, sociálně-

patologické jevy 

 

Abstract 
In my work I deal with the lifestyle of second grade pupils of elementary 

schools. The use of their leisure time and active movement as appropriate leisure-time 

activities, not only to develop physical fitness and motor performance, but also to 

support your health, team building, cooperation and improving relations between them. 

            In the first part of my work is theoretical, are gathered important knowledge of 

Czech and international experts on these topics. Second, a practical part is focused on 

detailed examination of these phenomena. 

For specific analysis, I chose four classes of seventh pupils of elementary 

schools of the Pilsen Region. To obtain the necessary information, I prepared a 

questionnaire used in the COMPASS project, measuring and test data somatic body 

burden. 

The aim of my work is to determine whether an active lifestyle influences 

somatic and fitness characteristics of respondents. And how is it different profile of 
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free-time activities for young people with high physical activity from less sporting of 

tested students.  

 

Keywords: Physical activity, physical fitness, health, lifestyle, socio-pathological 

phenomena 
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Úvod 
Již devět let se pohybuji v prostředí pohybových aktivit žáků základních škol, ať 

jako cvičitel ASPV nebo učitel tělesné výchovy a snažím se o zpestření a přiblížení 

pohybové činnosti dnešní mládeži. A proto jsem zaměřil svoji bakalářskou práci na 

životní styl této skupiny populace a zapojení pohybové aktivity jako vhodného 

prostředku výchovy.  

Cílem této práce je zjistit, jak mladí využívají svůj volný čas a jak může 

pohybová aktivita ovlivňovat jejich tělesnou zdatnost, zdraví či somatické vlastnosti. 

Dalším cílem je porovnání skladby volno-časových aktivit u dětí s vyšší a nižší 

pohybovou aktivitou.  

V současnosti působí na mladé lidi tlak moderní společnosti. Musí se vyrovnat 

se spoustou svodů a lákadel, kterými na ně působí třeba reklama. Potom záleží hlavně 

způsobu jakým děti tímto lákadlům odolávají. Mezi nejzásadnější tvůrce jejich volného 

času patří zejména prostředí v němž děti vyrůstají, přístup rodičů a školy k výchově, ale 

také kontakt s vrstevníky. Pokud má dítě dobré zázemí a podmínky ke správnému 

životnímu stylu, dokáže lépe čelit daným nástrahám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

1. Životní styl 
Životní styl jako takový, představuje velmi obsáhlou oblast. Jednu 

z nejobecnějších definicí publikuje Dufková takto: „Životní styl je způsob, jakým lidé 

žijí – tedy jak bydlí, stravují se, vzdělávají se, chovají se v různých situacích, baví se, 

pracují, spotřebovávají, vzájemně komunikují, jednají, rozhodují se, cestují, vyznávají 

určité hodnoty…“.[1] 

Široké spektrum problematiky tohoto tématu dokazuje například i to, že je úzce 

spjatý se zdravím, módou a odíváním, pohybem, bydlením, konzumním chováním, 

ekologickém chováním, atd. 

Životní styl je dále funkční prvek života, resp. funkční systém člověka i sociálna, 

který si člověk vybírá z repertoáru dané kultury, za určitých podmínek jisté prvky podle 

svých kritérií (hodnot, cíle atd.) a potřeb; a rovněž to, jak tyto prvky propojuje, 

transformuje a obohacuje a přetváří do vlastního systému. Je to způsob propojení 

soukromé a veřejné sféry, přizpůsobování zvolených prvků privátnímu, osobnímu 

rozměru. Životní styl(y) může být rovněž jistým vzorcem relací člověka mezi 

jednotlivými sférami a prvky života (životního pole). Nejde o oddělenou sféru života 

člověka, skupiny, ale spíše o určitý důležitý aspekt všech vztahů, rolí, činností a 

institucí (Šmídová, 1992). 

 

1.1 Obsah kategorie životního stylu 

Definice životního stylu jakožto způsobu, podle kterého lidé žijí, je správná, ale 

ne zcela jasná. Pro přesné vymezení této problematiky se musíme zaměřit na jeho 

obsah. 

Životní styl se skládá z řady složek a má na něj vliv mnoho faktorů. 

K porozumění obsahovým složkám přispívá tzv. konceptuální schéma, které ve své 

knize představuje Dufková. Toto schéma je vytvořeno na základě otázek, jež si 

sociologové nejčastěji pokládají při zkoumání životního stylu. 

 

Co je životní styl 

Hlavní zaměření této otázky je to, co se všechno konkrétně zkoumá. Setkáme se 

tu s termíny jako formy života, životní zvyklosti a projevy, životní praktiky, chování a 

jednání či vztahy a činnosti.  
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Kdo je subjektem životního stylu 

Tato otázka se soustředí na nositele životního stylu. Můžeme rozlišovat tři druhy 

subjektů životního stylu: 

1. individuum – nejvíce konkrétní typ, jehož zkoumání zahrnuje psychologické a 

sociálně psychologické poznatky a přístupy. 

2. skupina – nejčastěji se vyskytující v sociologickém zkoumání. Jedná se o 

skupinu osob, která vykazuje společné rysy životního stylu. 

3. společnost – nejobecnější a proto i nejsložitější subjekt. Nemůžeme hovořit o 

životním stylu celé společnosti vzhledem k většímu počtu jedinců s odlišnými 

rysy životního stylu.  

 

Kdy se zkoumá životní styl 

Celý život probíhá v různých časových úsecích. Důležitá je jak etapa životního 

cyklu člověka, tak i konkrétní časový úsek. 

 

Kde (a s kým) se životní styl odehrává 

Životní prostředí, kde se životní styl utváří, lze rozdělit na prostředí fyzické 

(město, venkov) a sociální (společnost, komunity, rodina a přátelé). Další část 

sociálního prostředí tvoří i mezilidské vztahy, které výrazně ovlivňují formování 

životního stylu jednotlivce. 

 

Podle čeho se životní styl vytváří 

Tato otázka se zaměřuje na omezení životního stylu určitými pravidly, které 

plynou ze vzájemného soužití jedince s ostatními lidmi. Pravidla mají vliv na jednání 

člověka a mnohdy mu zabraňují v tom, aby žil tak, jak by si přál. Nejvýznamnější 

pravidla jsou sociální normy a kultura dané společnosti, morálka, hodnoty, potřeby a 

ideje (Dufková, 2008). 

 

Jaké jsou ekonomické podmínky života 

Na velikosti příjmů a způsobů jejich získávání závisí životní úroveň, životní styl, 

budoucnost a budoucnost dětí a v neposlední řadě i váženost jedince ve společnosti, bez 

ohledu na skutečné schopnosti či vlastnosti jedince. V neposlední řadě se potom v 

příjmech a majetku odráží rozdíly v životní úrovni a životním stylu 

(www.cs.wikipedia.org/wiki/Životní_styl). 
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1.2 Pohyb, zdraví a životní styl mládeže 

V hierarchii hodnot je zdraví stavěno na nejvyšší příčku. Je to hodnota, kterou si 

člověk nejvíce uvědomuje protože zcela ovlivňuje průběh jeho celého života. Zdraví 

není stav neměnný, ale nepřetržitý proces, jehož cíl je dosažení optimálního souladu 

mezi vnějšími a vnitřními faktory, kterými je podmíněno. (Hodaň, 1987) 

Podle Mužíka (1997) se životní styl a vztah k vlastnímu zdraví utváří během 

života člověka v závislosti na mnoha faktorech, mezi než patří výchova, vzdělání, 

zkušenosti, sociální prostředí, profese a další. Žák stráví velkou část života ve škole. 

Kromě školy na něj působí hlavně rodina ve které žije. Pokud ho tato nevede 

k vytváření hodnotového systému, v němž jsou zásady zdravého životního stylu na 

předním místě, je působení školy v podstatě nenahrazující.  

 Nevyhnutelnou podmínkou zdravého vývinu každého člověka je pohybová 

aktivita. Její nedostatek se projeví jako možný rizikový faktor směřující do špatného 

zdravotního stavu, jehož následkem je vznik patologických změn. Pohybovat se 

znamená aktivně žít. Požadavky určitého minima fyzické činnosti je potřebná pro 

zabezpečení správného vývinu organizmu, jeho normální růst a rozvoj kosterní tkáně. 

(Petráčková, 2008) 

 

 

2. Volný čas 
Pod samotným výrazem volný čas si každý vybaví činnosti, které rád dělá. Co 

však lze zařadit do volného čau? Nabízí se otázka, kde je hranice mezi volným časem 

spojeným se zábavou a časem určeného povinnostem. Pro někoho může být péče o 

domácnost zábavou a pro druhého povinností. V následující části se zaměřím na 

vymezení pojmu volného času a pohledu jednotlivých autorů na danou problematiku.  

 

2.1 Definice volného času jednotlivých autorů 

 Volný čas je definován spoustou odborníků, jejichž názory se svým způsobem 

prolínají a překrývají, ale i do jisté míry se i odlišují.  

První vymezení volného času pochází z období starověkého Řecka a to 

filosofem Aristotelem, který volný čas chápe jako čas na rozumování, čtení veršů, 

setkávání se s přáteli a poslouchání hudby, nemá nic společného s lenošením a 

nicneděláním. 
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„Ve středověku byl volný čas vnímán jako časový úsek, který je věnován 

rozjímání a modlitbám, ale také různým zábavám, hrám a tancům.“ (Hodaň, Dohnal, 

2005, 53). V době renesance bylo množství volného času minimalizováno, byla 

preferována práce a zahálka (volný čas) neměla v tehdejší společnosti svůj význam. 

Karel Marx „chápe volný čas jako sféru lidské svobody, svobodného 

rozhodování a svobodné činnosti. Práci charakterizuje jako říši nutnosti, volný čas jako 

říši svobody“. 

Významný francouzský sociolog volného času Joffre Dumazedier říká, že „volný 

čas představuje jen určitou část mimopracovní doby, do které dále patří osobní potřeby 

a povinnosti – biologické potřeby (strava, hygiena, spánek) a povinnosti rodinné 

(vaření, úklid, nákup, péče o děti).“ V. Spousta (1996) „chápe volný čas jako zbytkový, 

který zbývá po splnění všech povinností – pracovních, studijních, rodinných i po 

uspokojení všech fyziologických potřeb.“ M. Pásková a J. Zelenka (2002) „považují za 

volný čas ten, kde lidé nevykonávají činnosti pod tlakem pracovních závazků či 

rodinného systému.“ Obecně je potom volný čas definován jako „čas, v němž člověk 

nevykonává činnost pod tlakem závazků plynoucích ze společenské dělby práce, nebo z 

nutnosti zachování biofyziologického či rodinného systému“ (Velký sociologický 

slovník, 156) (http://cs.wikipedia.org/wiki/Volný_čas). 

 

2.2 Mládež a volný čas 

Specifickou zvláštností volného času dětí je jeho pedagogické ovlivňování. Děti 

se díky nedostatku zkušeností nedokážou orientovat ve všech oblastech zájmových 

činností. Potřebují nenásilné a citlivé vedení. To je úkol pro vychovávatele (učitel, 

rodič, trenér), nabízet různorodé a atraktivní činnosti, které musí být dobrovolné. 

Různorodé je i prostředí ve kterém děti tráví svůj volný čas; ať už je to domov, 

škola, zájmové kroužky, společenské organizace a další instituce. Nezapomeňme na čas 

trávený ve veřejných prostranství, jako jsou: lesy, parky, ulice, apod. Problém trávení 

volného času ve veřejných prostranství souvisí s nepřítomností dohledu, ale i zájmu 

dospělých. V tomto momentu se volný čas může stát zdrojem ohrožení bezpečnosti, 

zdraví, ale i výchovy. Při tomto neorganizovaném volném času dochází k mnoha 

úrazům, experimentům s alkoholem, cigaretami, drogami, šikanou, ale i vandalismem a 

jiným překračováním zákona. A právě správná výchova dětí a mládeže v jejich volném 

čase má výrazný preventivní význam. (Pávková, 2002). 
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Volný čas je veličina, která je chápána jako znak svobody. Je charakteristický 

volbou jedince, způsob jakým bude svůj volný čas trávit a využívat. Je významnou částí 

demokratického a vyspělého systému společnosti, včetně samotného státu. 

Volný čas může být pozitivní jen tehdy, když ho jedinec využívá ke prospěchu 

svých osobních kvalit. Volným čase dítěte disponují i ti, kteří o něj pečují, a to 

z hlediska materiálního, tak i duchovního. Rodiče nechají dítě, aby se bavilo hrou, která 

je pro ně zároveň učením. Vedou je k rozmanitým činnostem, které však musí 

disponovat jeho schopnostem a věku. Doprovází jej a poskytují mu podporu v případě 

neúspěchu a motivují jej v hledání další činnosti. V době, kdy dítě začne chodit do 

školy, začínají s jeho časem disponovat i další – učitel, vychovatel. Ti navazují na 

činnost rodičů a podněcují dítě k realizaci volno-časových aktivit, ale také i disponují 

s jeho časem pro vzdělávání. Postupně u dítěte vznikají zájmy, které se pokouší 

realizovat samo v tom čase, který mu zbude po splnění svých povinností. (Spousta, 

1996) 

 

2.3 Pohyb jako vhodný prostředek volno-časové aktivity 

Podle Kubátové (2010) je pohyb jedním ze základních projevů existence 

živočichů, včetně člověka. Živočišné organismy si pohybem zabezpečují takovou 

polohu v prostoru, která je nejoptimálnější při vyhledávání potravy, ukrytí před nepříteli 

nebo nebezpečím vyvolanými faktory vnějšího prostředí, při vyhledávání druhého 

pohlaví apod.  

Lidské tělo, jako tělo všech živočichů, je vyvinuto k pohybu a aktivitě. I když je 

zdánlivě v klidu, provádí dechové pohyby, cirkulaci krve, srdeční stahy, pohyby střev a 

dalších orgánů. Přemisťování těla v prostoru je umožněno aktivním pohybem (výsledek 

vlastní pohybové aktivity) nebo pasivním pohybem (s využitím jiných živočichů či 

technických prostředků). Pro zachování a upevňování zdraví je nezbytným a 

nejpřirozenějším předpokladem aktivní pohyb. 

 

 

3. Civilizační choroby  
Civilizační choroby jsou ta onemocnění, která se neoznačují popisem, ale 

především mají vysoký výskyt v populaci a souvisejí s životním stylem obyvatelstva. 

Tyto choroby jsou typické pro průmyslově vyspělé země světa. Populace je mnohem 
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více ohrožována rizikovými faktory z okolí. Mezi rizikové faktory patří zhoršující se 

životní prostředí vlivem průmyslové velkovýroby, nedostatek pohybu, nevhodná výživa 

(např. příjem kalorických potravin, nadměrný nebo naopak příliš nízký příjem potravy, 

nadměrná konzumace alkoholu), stres, kuřáctví. V těle se hromadí škodlivé látky, které 

napomáhají rozvoji mnoha onemocnění. Civilizační choroby lze ovlivnit prevencí jejich 

vzniku. Nejúčinnější prevence by měla začít již v dětském věku (Fořt, 2005). 

 V následující části se zaměřím na nejčastější civilizační choroby, které souvisí se 

špatným životním stylem a trávením volného času dnešní mládeže. 

 

3.1 Nadváha a obezita 

Obezitu nelze vnímat jen jako zmnožení tuku v těle, ale spíše jako chronické 

onemocnění, spojené s řadou jiných poruch. Jde o významný rizikový faktor, který se 

podílí na vzniku a rozvoji závažných nemocí jako jsou: nemoci kardiovaskulární, 

metabolické, nádorové a nemoci pohybového aparátu.  

 

Vývoj v ČR 

Česká republika se v počtu obézních propracovala na přední místo v celé 

Evropě. Tento problém skutečně narůstá. 21 % mužů a 31 % žen je obézních. Když 

sečteme nadváhu a obezitu, vyjde nám u žen alarmující číslo 68 % a u mužů dokonce 72 

%. Výskyt obezity a nadváhy je u nás vyšší než v evropském průměru. Oproti zbytku 

Evropy je u českých mužů zejména vyšší výskyt obezity , u žen je nižší výskyt nadváhy 

a výrazně vyšší výskyt obezity.  

V dávných dobách, kdy ještě bylo běžné pravidelné střídání období dostatku 

potravy s týdny a měsíci strádání a kdy hlad a podvýživa byly častou příčinou úmrtí, 

staly se symbolem hojnosti, zdraví a plodnosti ušlechtilé tvary Věstonické Venuše. Od 

těch časů se ale mnohé změnilo. Téměř na každém kroku nás lákají nejrůznější 

potraviny a pochutiny. Často se stává, že jíme, aniž bychom vůbec měli pocit hladu. 

Naše tělo si ale stále udrželo zvyk veškerý přebytek ukládat na horší časy a tak jej 

hromadí ve formě zásobního tuku. Navíc dnešní moderní doba málokoho nutí k fyzické 

aktivitě a pohybu vůbec. 

 

Vývoj ve světě 

Obezita je poslední dobou často nazývána jako epidemie 3. tisíciletí. Říká se, že 

přejídání už zabilo víc lidí než všechny války dohromady. V roce 1995 se počet 
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obézních lidí na celém světě odhadoval na 200 milionů. V roce 2000 však toto číslo 

stouplo na 300 milionů obézních lidí. Obezita představuje problém nejen ve vyspělých 

zemích, ale roste rapidně i v mnoha rozvojových zemích. Prevalence obezity u 

dospělých je 10 až 25 % ve většině zemí západní Evropy a 20 – 25 % v některých 

zemích v Americe. Situace je však mnohem horší ve východní Evropě, kde obezitou trpí 

40 % žen, dále ve státech Středozemí a u černých žen v USA. Ještě větší prevalence 

obezity je poslední dobou pozorována mezi americkými Indiány, Američany 

hispánského původu, nejvyšších hodnot dosahují v Melanésii, Mikronésii a Polynésii. 

Tato populace je vybavena tzv. šetřícími geny, u nichž se obezita v podmínkách 

dostatku stravy a nedostatku pohybu vyvíjí obzvláště rychlým tempem. Obezita se však 

nevyhýbá ani zemím, kde se s tímto problémem v minulosti prakticky nesetkávali – 

např. Čína, Thajsko a Brazílie (http://www.obezita.cz). 

 Podle studie šetření HBSC (2008) činí v ČR podíl 13-15letých chlapců s vyšší 

než normální hmotností asi 15%, dívek kolem 10%. Ze srovnání dvou etap této studie 

vyplývá, že v ČR došlo mezi lety 2001/02 a 2005/06 k nárůstu počtu těchto dětí až o 

70% (u 13letých dívek).  

 Podle české studie (Kunešová, 2006), provedené v roce 2005 společností 

STEM/MARK, jejímž iniciátorem byla Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve 

spolupráci s Národní radou pro obezitu, byl výskyt nadváhy a obezity u 6-12letých dětí 

kolem 20% a u 13-17letých pak 11%. 

 Podle studie Světové zdravotnické organizace Childhood obezity surveillance 

initiative z roku 2008 mělo v ČR 15% 7letých chlapců a 12,7% 7letých dívek vyšší než 

normální hmotnost; 8,2% chlapců a 5,4% dívek bylo obézních 

(www.szu.cz/uploads/documents/.../vyskyt_nadvahy_a_obezity.pdf). 

 

3.2 Vadné držení těla 

Podle státního zdravotního ústavu se poruchy pohybového aparátu v dnešní době 

stávají jedním z nejčastějších chronických onemocnění dospělých. Dlouhodobé obtíže 

pohybového aparátu má asi 30% populace v produktivním věku, bolesti páteře v 

posledních 14ti dnech uvedlo 40% dospělých (ve věkové skupině 15-24 let to bylo 25% 

mužů a 30% žen - HIS 2001).  

Příčiny vzniku onemocnění pohybového aparátu je třeba hledat již v dětství, kdy 

se vlivem nesprávného zatížení pohybového aparátu rozvíjí svalová nerovnováha, která 

vede k vadnému držení těla (funkční poruchu pohybového systému projevující se 
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změnami ve tvaru reliéfu těla, které lze, na rozdíl od skutečných deformit či 

ortopedických vad, volním úsilím vyrovnat).  

Na vzniku vadného držení těla se podílejí jak vnitřní faktory (vrozené vady, 

úrazy či choroby, které snižují odolnost pohybového ústrojí vůči zatížení), tak faktory 

vnější (jako dlouhé stání, nesprávné sezení, nevhodné pracovní a leckdy i odpočinkové 

polohy i nevhodný způsob provádění pohybu při běžných činnostech - stoj, chůze, 

přenášení těžkých předmětů). K rozvoji vadného držení těla přispívá i celá řada zdánlivě 

dosti vzdálených příčin (vady zraku, neprůchodnost dýchacích cest, zpožděný duševní 

vývoj).  

V posledních desetiletích se hovoří o enormním nárůstu vadného držení těla u 

dětí, tento nárůst je spojován se změnou životního stylu, s nárůstem obezity, s velkou 

mírou pohybové chudosti a jednostranností moderního způsobu života.  

O výskytu vadného držení těla a bolestivých stavech páteře u dětí jsme nenalezly 

v české literatuře v posledních pěti letech žádné publikace. Jedním z mála pracovišť, 

které se výskytem vadného držení těla zabývalo, bylo pracoviště HDD na KHS pro 

Středočeský kraj. Výsledky orientačního průzkumu výskytu vadného držení těla u dětí 

ve Středočeském kraji se pohybují od 10% u dětí předškolního věku po 30% dětí 

mladšího školního věku. (Filipová a spol., KHS Středočeského kraje, grant podpory 

zdraví 1994 - 1995). V odborné světové literatuře byly publikovány výsledky studií 

podle nichž se prevalence bolestivých stavů páteře pohybuje mezi 30 až 50% a vadné 

držení těla se vyskytuje u asi 30% dětí (www.szu.cz). 

 

 

4. Tělesná zdatnost mládeže 
 Tělesná zdatnost je schopnost přiměřeně reagovat na všechny podněty z vnějšího 

prostředí. Tyto podněty můžou být fyzikální (teplo, chlad), fyziologické (schopnost boje 

i útěku před nebezpečím) nebo psychické a sociální (Máček, Máčková, 1997). 

 V roce 1990 byla na mezinárodní konferenci v Singapuru tělesná zdatnost 

definována jako schopnost řešit dané úkoly pohotově a s dostatkem energie, bez zjevné 

únavy a s dostatečnou rezervou pro příjemné trávení volného času. 

 Tělesná zdatnost je do jisté míry podmíněna genetickou dispozicí. Během 

našeho života ji neustále rozvíjíme a udržujeme pomocí tělesných cvičení, otužováním, 

zdravou výživou a správnou životosprávou (Měkota a Cuberek, 2007) 
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4.1 Rozdělení tělesné zdatnosti  

Kladením důrazu na zdravotní stránku, včetně prevence, vedlo k tomu, že se do 

popředí dostala koncepce rozdělující tělesnou zdatnost na zdravotně orientovanou a 

výkonnostně orientovanou. 

Zdravotně orientovaná zdatnost (ZOZ, HRF: health-related-fitness) 

 Je vymezena jako zdatnost, která přímo i nepřímo, ovlivňuje zdravotní stav 

člověka. Působí preventivně, zejména na zdravotní problémy spjaté s hypokinézou 

(Měkota a Cuberek, 2007) 

Výkonnostně orientovaná zdatnost (VOZ, PRF: performance-related-fitness) 

 Zahrnuje komponenty zdatnosti důležité pro výkon v práci a sportu. Projevuje se 

ve sportovních soutěžích, ve výkonnostních testech, v pracovních výsledcích a má jen 

omezenou souvislost se zdravím. Zdůrazňuje dosažení maximálních výkonů a má 

význam při výběru sportovně talentovaných jedinců (Suchomel, 2003) 

 
4.2 Testování tělesné zdatnosti 

 Při diagnostikování se nejčastěji využívají terénní testy. Nejčastěji v podobě 

heterogenních sestav, testových baterií či testových profilů. Obvykle zahrnují 4-10 

položek (jednotlivých testů či subtestů) doplněných o základní somatometrii, indikátory 

složení těla a v poslední době i dotazník pohybové aktivity (Měkota a Cuberek, 2007). 

 Cílem je celkově otestovat tělesnou zdatnost pomocí jedné baterie testů. Hlavní 

výhodou těchto komplexních testových systémů je možnost usuzovat na celkovou 

zdatnost pomocí několika málo testů. Výhodou je také relativní časová a materiální 

nenáročnost a univerzálnost. 
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5. Cíle a úkoly práce, hypotézy 
Hlavním cílem mojí práce je zjistit, jak dnešní mládež využívá volný čas a jaký 

vliv má pravidelná pohybová aktivita na jejich somatické vlastnosti a tělesnou zdatnost. 

Z výše uvedených skutečností jsem vybral tyto hlavní úkoly práce: 

1. pomocí dotazníku zjistit jak mládež využívá volný čas 

2. zaměřit se na účast respondentů ve sportu a v pohybových aktivitách 

3. měření somatických dat a testování motorické výkonnosti 

4. porovnat získané materiály s projektem COMPASS 

5. porovnat složení volno-časových aktivit u sportující a nesportující mládeže 

Hypotézy: 

1/ Pravidelná a intenzivní pohybová aktivita pozitivně ovlivňuje somatické vlastnosti a 

tělesnou zdatnost mládeže. 

H1: Pravidelná a intenzivní pohybová aktivita má pozitivní vliv na somatické vlastnosti 

a tělesnou zdatnost mládeže. 

H0: Pravidelná a intenzivní pohybová aktivita nemá pozitivní vliv na somatické 

vlastnosti a tělesnou zdatnost mládeže. 

 

2/ Respondenti s vyšší pohybovou aktivitou mají odlišný profil volno-časových aktivit 

než nesportující. 

H1: Respondenti s vyšší pohybovou aktivitou mají odlišný profil volno-časových aktivit 

než nesportující. 

H0: Respondenti s vyšší pohybovou aktivitou nemají odlišný profil volno-časových 

aktivit než nesportující. 
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6. Metodika práce 
6.1 Popis sledovaného souboru a způsob sběru dat 

 Sledovanou skupinou respondentů je 86 žáků sedmých ročníků těchto 

základních škol na Plzeňsku: ZŠ Chotěšov, ZŠ Dobřany, ZŠ Poběžovice, ZŠ Klenčí pod 

Čerchovem. Dalších 23 respondentů z těchto škol jsem do mojí práce nezařadil pro 

neúplnost zjišťovaných dat. 

Tabulka č.1 - Sledovaný soubor žáků 

 chlapci dívky celkem 

ZŠ Dobřany 12 11 23 

ZŠ Chotěšov 12 12 24 

ZŠ Klenčí 11 11 22 

ZŠ Poběžovice 8 9 17 

 

ZŠ Dobřany 

Pro zpracování dotazníku a měření somatických dat nám posloužila kmenová 

učebna třídy 7.B a pro testování tělesné zdatnosti jsme měli k dispozici prostornou 

tělocvičnu. Kompletního testování a měření se zúčastnilo 11 dívek a 12 chlapců. 

S testováním žáků mě pomáhal zástupce ředitele a jako zapisovatelé posloužily dvě 

dívky omluvené z tělocviku. V prostoru tělocvičny byly zřízeny tři stanoviště pro skok 

z místa, leh-sed a člunkový běh. Po dokončení těchto testů se žáci rozdělili na chlapce a 

dívky a každá skupina zvlášť absolvovala Légrův vytrvalostní test. 

 

ZŠ Chotěšov 

Pro zpracování dotazníku a měření somatických dat nám posloužila kmenová 

učebna 7. třídy a pro testování tělesné zdatnosti jsme použili venkovní víceúčelové 

hřiště. Kompletního testování a měření se zúčastnilo 12 dívek a 12 chlapců. Zde jsem 

testování prováděl sám za asistence zapisovatelky z vyššího ročníku. Disciplíny 

probíhaly v tomto pořadí: skok z místa, leh-sed, člunkový běh, vytrvalostní Légrův test. 

 

ZŠ Klenčí pod Čerchovem 

Pro zpracování dotazníku a měření somatických dat nám posloužila kmenová 

učebna třídy 7.A a pro testování tělesné zdatnosti jsme měli k dispozici novou 

prostornou tělocvičnu. Kompletního testování se zúčastnilo 11 dívek a 11 chlapců. Žáci 
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byli rozděleni na chlapce a dívky a střídali jednotlivé testy. S měřením a testováním mě 

pomáhala zdejší učitelka TV. V prostorách haly byla zřízena jednotlivá stanoviště, kde 

se žáci střídali. Na závěr se vymezil prostor pro vytrvalostní Légrův test a  žáci ve 

skupinách (dívky, chlapci) jej absolvovali. 

 

ZŠ Poběžovice 

Zpracování dotazníku a měření somatických dat proběhlo v kmenové třídě 

sledovaného souboru, žáků 7. třídy Poběžovické základní školy. K testování tělesné 

zdatnosti posloužila malá, ale pro náš výzkum dostačující, tělocvična. Kompletního 

testování se zúčastnilo 9 dívek a 8 chlapců. Testování i zapisování jsem prováděl sám. 

Žáci jeden po druhém absolvovali jednotlivé zátěžové testy a poslední část, tedy 

vytrvalostní Légrův test, probíhala ve dvou skupinách – chlapci, dívky. 

 

6.2 Použité metody 

1/ sběr dat pomocí dotazníku 

K této části výzkumu jsem použil tabulku s projektu COMPASS (viz příloha  

č. 1). Součástí výzkumného projektu bylo zjistit, jakou pozici ve spektru jiných, pro 

činnost mládeže ve volném čase typických aktivit, zaujímá sport a pohybová aktivita. 

V této části dotazníku sledovali respondenti tři hlavní úkoly: 

a) ve výběru 21 aktivit vyznačit ty, které ve volném čase pravidelně provádějí 

b) zhodnotit jakou důležitost těmto aktivitám přikládají ve škále od 1 (velmi 

důležité) do 4 (nedůležité) 

c) napsat kolik volného času jim věnují 

 

V další části dotazníku se žáci zaměřili na pravidelné provádění dalších 

lokomočních aktivit, v tomto případě chůzi. Zde měli opovědět na následující dotazy: 

a) za poslední rok jsi pravidelně prováděl(a) chůzi nebo pěší procházky delší než  

2 km  

b) jestliže ano, tak napiš kolikrát v posledním měsíci jsi prováděl(a) chůzi nebo 

pěší procházky delší než 2 km 

  

Poslední část dotazníkového výzkumu zjišťovala účast respondentů ve sportovních a 

pohybových aktivitách. Zejména pravidelnost a množství jejich provádění, místo kde 

tyto aktivity provádí, popřípadě komu tyto sportovní zařízení patří. Poslední dvě otázky 
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pak zjišťují členství ve sportovních oddílech nebo klubech a účast respondentů na 

organizované soutěži ve svém sportu.  

Česká specifikace kategorií COMPASS, klasifikuje účast ve sportovních 

aktivitách do devíti základních kategorií: 1. soutěživá, organizovaná, intenzivní; 2. 

intenzivní, soutěživá a/nebo organizovaná; 3. intenzivní; 4. pravidelná soutěživá a/nebo 

organizovaná; 5. pravidelná rekreační; 6. nepravidelná; 7. příležitostná aktivita; 8. jiné, 

ne-sportovní pohybové aktivity; 9. žádné sportovní ani pohybové aktivity.  

Z důvodu nižšího počtu respondentů jsem kategorie sloučil do následujících 

skupin: 1. intenzivní, soutěživá, organizovaná; 2. pravidelná soutěživá a/nebo 

organizovaná; 3. pravidelná rekreační pohybová aktivita; 4. žádná sportovní a/nebo 

velmi slabá pohybová aktivita. 

 

2/ somatické měření biometrických údajů 

V projektu byla kromě struktury životního stylu, účasti ve sportu a pohybových 

aktivitách dle metody COMPASS, sledována i základní somatická data. Hlavním cílem 

této části bylo zjištění BMI indexu pro následnou analýzu vlivu pravidelného aktivního 

pohybu na somatické vlastnosti respondentů. 

Měření: 

a) tělesná výška – měření zaokrouhlováno na celé centimetry, použití klasického  

„dvoj-metru“  

b) tělesná váha – vážení zaokrouhleno na desetiny kilogramu, použita digitální váha 

c) BMI index – číslo užívané jako měřítko obezity, výpočet podle tohoto vzorce:  

BMI = hmotnost (kg) / výška (m)2 

 

3/ testování tělesné výkonnosti  

V souladu s cíli projektu jsem vybral čtyři motorické testy z baterie „Unifit-test 

(6-60)“, které nejsou pro žáky ZŠ náročné na pochopení a provádění a které pokrývají 

koncept tělesné výkonnosti a zdatnosti. Tyto testy také lze porovnat s dříve 

publikovanými normami. V publikaci (Chytráčková a kol., 2002) jsou uvedeny přesné 

pokyny pro provádění jednotlivých testů. Tyto podmínky byly při tomto výzkumu 

striktně dodržovány. 
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Tabulka č. 2 - Vybrané motorické testy 

Motorický tes Charakteristika Jednotka 

Skok daleký z místa Dynamická, výbušná (explozivní) silová 

schopnost dolních končetin. 

cm 

Leh-sed za 60 s Dynamická, vytrvalostně silová schopnost 

břišního svalstva a bedrokyčlostehenních 

flexorů. 

počet 

Člunkový běh 4x10 m Běžecká rychlostní schopnost se změnou 

směru, částečně i obratnostní dispozice. 

s 

Vytrvalostní člunkový běh Dlouhodobá běžecká vytrvalostní, aerobní 

schopnost. 

s 

  

6.3 Analýza dat 

 Kompletní analýza získaných dotazníků proběhla za pomoci počítačového 

programu MS Excel. Zde jsem do přehledných tabulek vypsal všechny respondenty, 

jejich odpovědi a získané informace pomocí somatického měření a motorického testu. 

S využitím sloupcových a spojnicových grafů jsem výsledky vyhodnotil. 

 

Bodové hodnocení testů:  

Hodnoty reálně změřené v motorických testech byly přepočítány na normy, 

standardy, pomocí desetistupňové bodovací škály, na základě stejného statistického 

principu, jako v publikovaném manuálu k UNIFITTESTU (6-60); (Rychtecký a kol., 

2006). 
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7. Výsledky 
7.1 Životní styl mládeže 

 První graf se zaměřil na účast respondentů ve 21 volno-časových aktivitách, 

které pravidelně provádějí. 
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Graf č. 1 – Pravidelně prováděné aktivity ve volném čase mládeže 
Legenda: 1 – poslech hudby; 2 – hra na hudební nástroj, zpívání ve sboru; 3 – sledování TV/videa; 4 – 

vydělávání peněz; 5 – loudání a povídání si s přáteli; 6 – schůzky s chlapcem/dívkou opačného pohlaví; 7 

– hraní karet, videohry, počítačové hry; 8 – četba (knihy, časopisy); 9 – organizování soutěživých sportů; 

10 – návštěvy sportovních utkání a soutěží; 11 – mimořádné práce pro školu, v návaznosti na domácí 

úkoly; 12 – návštěvy večírků, tance; 13 – umělecké a rukodělné činnosti; 14 – relaxaci, denní snění aj. o 

samotě; 15 – nakupování; 16 – návštěvy kin, divadel, koncertů; 17 – dobrovolné práce, sociální činnosti; 

18 – pomoc v domácnosti; 19 – návštěvy mládežnických klubů, místních center; 20 – návštěvy 

příbuzných; 21 – rekreační, organizovaný, neorganizovaný sport. 

 

 Z grafu je patrné, že největší zastoupení v pravidelném provádění volno-

časových aktivit u obou pohlaví má poslech hudby a sledování TV/videa. Poměrně silné 

a vyrovnané zastoupení má loudání a povídání si s přáteli, pomoc v domácnosti nebo 

návštěvy příbuzných. Bohužel zjišťujeme, že tři nejčastější aktivity prováděné chlapci 

(poslech hudby, sledování TV/videa, hraní her na PC) a dívkami (poslech hudby, 

sledování TV/videa,  mimořádné práce pro školu, v návaznosti na domácí úkoly) mají 

charakter pasivní pohybové aktivity a sedavého způsobu života.  

 Na druhou stranu nejmenší zastoupení měly aktivity jako: vydělávání peněz, 

organizování soutěživých sportů, dobrovolné práce a sociální činnosti nebo návštěvy 

mládežnických klubů a center.  
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 Při srovnání s projektem COMPASS z roku 2006 zjišťujeme u chlapců zvýšený 

zájem o poslech hudby, sledování TV a hraní her na PC. U dívek je patrný vzestup 

zájmu o sledování TV. V ostatních případech srovnávání jsou si výsledky podobné.   

 

 Následující graf se zaměřil na subjektivní hodnocení významu volno-časových 

aktivit. Graf zjišťoval jak jsou jednotlivé aktivity pro respondenty důležité. Nejnižší 

známkou oblíbenosti byla hodnota 1 a nejvyšší hodnota 4. Výsledky jsou průměrné 

hodnoty všech respondentů. 
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Graf č. 2 – Hodnocení významu volno-časových aktivit 
Legenda: 1 – poslech hudby; 2 – hra na hudební nástroj, zpívání ve sboru; 3 – sledování TV/videa; 4 – 

vydělávání peněz; 5 – loudání a povídání si s přáteli; 6 – schůzky s chlapcem/dívkou opačného pohlaví; 7 

– hraní karet, videohry, počítačové hry; 8 – četba (knihy, časopisy); 9 – organizování soutěživých sportů; 

10 – návštěvy sportovních utkání a soutěží; 11 – mimořádné práce pro školu, v návaznosti na domácí 

úkoly; 12 – návštěvy večírků, tance; 13 – umělecké a rukodělné činnosti; 14 – relaxaci, denní snění aj. o 

samotě; 15 – nakupování; 16 – návštěvy kin, divadel, koncertů; 17 – dobrovolné práce, sociální činnosti; 

18 – pomoc v domácnosti; 19 – návštěvy mládežnických klubů, místních center; 20 – návštěvy 

příbuzných; 21 – rekreační, organizovaný, neorganizovaný sport. 

  

Z grafu vyplývá, že jednoznačně nejvyšší známku důležitosti respondenti 

přikládají rekreačnímu, organizovanému, neorganizovanému sportu i když ho provádí 

necelých 50% dotazovaných. V tomto grafu zjišťujeme, že dívky ve většině případech 

přidělovaly vyšší známky důležitosti než chlapci. 

 Nejvyšší známky přidělovaly chlapci aktivitám jako: rekreační, organizovaný, 

neorganizovaný sport, návštěvy mládežnických klubů, místních center, schůzky 

s dívkou. Dívky pak: loudání a povídání si s přáteli, schůzky s chlapcem, rekreační, 

organizovaný, neorganizovaný sport. 
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 Na druhou stranu nejméně oblíbené jsou pro chlapce aktivity jako: četba nebo 

pomoc v domácnosti. U dívek jsou to: dobrovolné práce a sociální činnosti, pomoc 

v domácnosti, návštěvy kin, divadel a koncertů. 

 

 Poslední graf, týkající se volno-časových aktivit, zjišťoval průměrný počet hodin 

v týdnu, strávených nad vybranými aktivitami. 
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Graf č. 3 – Průměrný počet hodin v týdnu strávených s vybranými aktivitami 
Legenda: 1 – poslech hudby; 2 – hra na hudební nástroj, zpívání ve sboru; 3 – sledování TV/videa; 4 – 

vydělávání peněz; 5 – loudání a povídání si s přáteli; 6 – schůzky s chlapcem/dívkou opačného pohlaví; 7 

– hraní karet, videohry, počítačové hry; 8 – četba (knihy, časopisy); 9 – organizování soutěživých sportů; 

10 – návštěvy sportovních utkání a soutěží; 11 – mimořádné práce pro školu, v návaznosti na domácí 

úkoly; 12 – návštěvy večírků, tance; 13 – umělecké a rukodělné činnosti; 14 – relaxaci, denní snění aj. o 

samotě; 15 – nakupování; 16 – návštěvy kin, divadel, koncertů; 17 – dobrovolné práce, sociální činnosti; 

18 – pomoc v domácnosti; 19 – návštěvy mládežnických klubů, místních center; 20 – návštěvy 

příbuzných; 21 – rekreační, organizovaný, neorganizovaný sport. 

  

Zde má celkové nejsilnější zastoupení loudání a povídání si s přáteli. U dívek je 

to v průměru 17 hodin v týdnu, u chlapců méně. Podle mého očekávání se chlapci ve 

svém volném čase nejvíce věnují (15,4 hod.) hraní her na PC a videohrách.  

Více jak deset hodin v týdnu se sledovaní žáci věnují poslechu hudby, sledování 

TV/videa, schůzky s chlapcem/dívkou opačného pohlaví, loudání s přáteli, hraní her na 

PC a rekreačnímu organizovanému, neorganizovanému sportu.  

 Naopak nejméně času pak věnují vydělávání peněz, návštěvy kin, divadel, 

koncertů nebo návštěvy mládežnických klubů, místních center. 
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7.2 Lokomoční aktivity, chůze 

 Tabulka číslo 1 hodnotí, jestli sledovaní respondenti provádějí lokomoční 

aktivity – chůzi a jak často ji prováděli za poslední čtyři týdny. Chůze má velký 

význam, jakožto aktivita s nízkou až střední intenzitou a při pravidelném provádění 

s odpovídající délkou (alespoň 2 km) a rychlostí má pozitivní vliv na rozvoj aerobní 

vytrvalosti člověka (Rychtecký, 2006). 

Tabulka č. 3 – Provádění lokomoční aktivity – chůze, za poslední rok a kolikrát 

v průměru za poslední 4 týdny 

 ANO NE Poslední 4 týdny 

dívky 38 5 6,9 x 

chlapci 40 3 7,4 x 

 

 Ze zjištěných informací vyplývá, že téměř 90% dívek a 93% chlapců pravidelně 

provádějí pěší procházky – chůzi. Projekt COMPASS zjistil, že přibližně 19% všech 

dotazovaných nevykazuje pravidelnou pěší chůzi delší než 2 km. Důvodem této 

rozlišnosti může být složení testovaných respondentů (zejména místo bydliště, venkov – 

město) nebo špatný odhad pro vzdálenost a tudíž zkreslené údaje. 

 

7.3 Účast mládeže ve sportovních a pohybových aktivitách  

 Úvodní tabulka a graf této části vyhodnocuje zařazení testovaných žáků do čtyř 

základních skupin, které hodnotí jejich účast ve sportovních a pohybových aktivitách. 

Z následujícího zařazení budeme vycházet po zbytek výsledkové části této práce. 

Tabulka č. 4 – Klasifikace účasti ve sportu a pohybové aktivitě. 

Kategorie Charakteristika, frekvence, forma účasti 

1. intenzivní, soutěživá, 

organizovaná 

Roční frekvence účasti vyšší než 120 x, soutěží 

alespoň v jednom sportu a/nebo je členem klubu (SO) 

2. pravidelná soutěživá 

a/nebo organizovaná 

Roční frekvence účasti 60-120 x, soutěží alespoň 

v jednom sportu a/nebo je členem klubu (SO) 

3. pravidelná rekreační 

pohybová aktivita 

Roční frekvence účasti 12-120 x, nesoutěží v žádném 

sportu a není členem klubu (SO) 

4. žádná sportovní a/nebo 

příležitostná pohybová akt. 

Roční frekvence účasti do 12 x, nesoutěží v žádném 

sportu a není členem klubu (SO) 
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Graf č. 4 – Účast ve sportovních a pohybových aktivitách 

 Z uvedených skutečností zjišťujeme vysokou účast chlapců v první – intenzivní 

skupině, což je způsobeno téměř poloviční účasti chlapců ve fotbalovém sportovním 

oddílu. U dívek má pak největší zastoupení rekreační pohybová aktivita, která je i 

v celkovém součtu nejpočetnější skupinou účasti ve sportu a pohybové aktivitě u 

sledovaných žáků. 

Pozitivní je nízké procento respondentů s nízkou nebo žádnou pohybovou 

aktivitou.  

 

7.4 Nejčastěji prováděné sportovní a pohybové aktivity  

 V následujících grafech uvádím pořadí provádění jednotlivých sportů. 
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Graf č. 5 – Účast ve vybraných sportech a pohybových aktivitách, hoši 
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Zjištěné údaje odpovídají předpokladu, že nejvíce chlapců se ještě v dnešní době 

věnuje fotbalu. Na druhé místo se dostala cyklistika. V dnešní době sledujeme vzestup 

této sportovní aktivity, zejména pak v neorganizované, nezávodní formě. Na třetím 

místě se umístil florbal, který přes svoji dvacetiletou historii na území ČR přitahuje 

stále více mladých chlapců, ale jak uvidíme níže i dívek.  

 Hodnoty ostatních sportů jsou závislé na dostupnosti oddílů a středisek, které se 

daným sportům věnují.  

 Srovnání s projektem COMPASS přináší velmi podobné hodnoty pořadí, ale i 

množství zapojených respondentů. 
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Graf č. 6 – Účast ve vybraných sportech a pohybových aktivitách, dívky 

 Po dlouhé době se i pro dívky základních škol „našel“ nenáročný kolektivní 

sport, který oslovil spousty dívek po celé republice. Téměř čtvrtina dívek se věnuje 

nové, dynamicky se rozvíjející hře florbalu. Mezi další sporty a pohybové aktivity na 

předních pozicích účasti se postupně řadí cyklistika - horská kola, tanec, in-line brusle 

nebo drezůra - jízda na koni.    

 V projektu COMPASS byl florbal u dívek až na 13. místě, což může být 

způsobeno vzestupem oblíbenosti tohoto sportu nebo účastí tří ze čtyř testovaných škol 

v neregistrované florbalové lize. Ale účast v dalších aktivitách zůstává podobná. Více 

jak 5% účasti měly aktivity: cyklistika, in-line brusle, aerobik, plavání, volejbal, fotbal. 
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Graf č. 7 – Účast v nejoblíbenějších sportech a pohybových aktivitách, chlapci i dívky 

 Celkové hodnocení účasti ve sportu a pohybových aktivitách potvrzuje 

dominantní postavení fotbalu, cyklistiky a florbalu nad ostatními sportovními 

aktivitami. 

 

7.5 Prostředí, zařízení, ve kterých mládež sportuje 

 Cílem této části bylo zjistit, kde a v jakém prostředí mládež nejčastěji sportuje 

nebo provádí pohybové aktivity. Nabídka variant odpovědí zahrnuje všechny možnosti, 

kde tyto aktivity mohou být prováděny. 
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Graf č. 8 – Prostředí provádění sportovních a pohybových aktivit 

Podle grafu zjišťujeme, že nejčastějšími sportovištěmi chlapců i dívek 

dohromady jsou tělocvičny, bazény, fit centra (florbal, fotbal – v zimě). Dívky dále 

nejvíce sportují uvnitř i venku (doma, v bytě) nebo v přírodě, ale i na silnicích a cestách 
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(cyklistika, drezůra, in-line). Chlapci pak nejvíce v tělovýchovných zařízeních venku 

(fotbal) nebo uvnitř i venku - doma, v bytě (posilování). 

 

7.6 Provozovatelé sportovních zařízení ve kterých mládež sportuje 

 V následujícím grafu jsme zjišťovali komu patří sportovní zařízení kde mládež 

sportuje. Podle Rychteckého (2006) se v poslední době začínají prosazovat soukromí 

vlastníci či společnosti, které tyto sportoviště provozují.  

 Otázka v dotazníku zněla: „Jestliže jsou vaše sportovní pohybové aktivity 

prováděny ve vnitřních, či vnějších sportovních zařízeních nebo v nesportovních 

zařízeních (centra, haly), komu tato zařízení patří?“ 
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Graf č. 9 – Vlastník tělovýchovného zařízení pro sportovní a pohybové aktivity mládeže 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že největší zastoupení ve vlastnictví 

sportovních zařízení náleží obci, což koresponduje i s projektem COMPASS.   

Při dalším srovnání s projektem COMPASS zjišťujeme, že tělovýchovná a 

sportovní zařízení ve vlastnictví škol sehrávají větší roli u dívek než u chlapců.  

V této části dotazníku mohlo dojít ke zkresleným údajům, neboť spousta 

respondentů považuje školní tělocvičnu za majetek školy, což v některých případech 

nemusí být pravda. 

 

7.7 Organizovanost mládeže ve sportovních zařízeních 

 Otázka pro tuto část dotazníku zněla: „Byl/a jsi v posledních 4 týdnech členem 

sportovního oddílu/klubu, tak že jsi se účastnil/a jeho činnosti?“  

Jestliže ano tak: „O jaký typ sportovního klubu se jedná?“ 
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Tabulka č. 5 – Členství ve sportovním klubu/oddílu 

 ANO NE 

dívky 19 24 

chlapci 26 17 
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Graf č. 10 – Organizovanost mládeže ve sportovních zařízeních 

Nejvyšší podíl z vybraných kategorií má sportovní klub (zejména pak u 

chlapců). Jedná se především o fotbalové a florbalové oddíly. Fit kluby a podobná 

centra nejsou v této věkové skupině příliš zastoupeny. Ze sociálních klubů jsou to 

potom hlavně školní kluby a družiny. 
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8. Výsledky somatického měření 
 Následující graf znázorňuje průměrné hodnoty BMI indexu v souvislosti s účastí 

ve sportovních aktivitách.  
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Graf č. 11 – Výsledky somatického šetření pomocí BMI indexu 

 Uvedené výsledky ukazují, jak může mít pravidelná a intenzivní pohybová 

aktivita příznivý vliv, jako preventivní prostředek proti nadváze a obezitě. Výsledky u 

chlapců v poslední skupině se můžou zdát zkreslené. Do této kategorie byli zařazeni 

pouze dva chlapci s vysokým BMI indexem. 

 Respondenti s intenzivní pohybovou aktivitou jsou pravděpodobně vývojově 

akcelerovanější, než žáci v ostatních skupinách, tudíž mají i vyšší hodnotu BMI indexu. 
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9. Testování tělesné výkonnosti  
 V následujících grafech jsou zobrazeny průměrné hodnoty výkonů respondentů 

ve všech testech podle zařazení do skupin účasti ve sportu a pohybových aktivitách. 

Vlastní výsledky měření budou porovnávány s výsledky projektu COMPASS. 

 

9.1 Skok daleký z místa 
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Graf č. 12 – Průměrné hodnoty skoku do dálky z místa (v cm) 
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Graf č.13 – Bodové hodnocení skoku do dálky z místa 
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9.2 Leh – sed 
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Graf č. 14 – Průměrné hodnoty testu: leh-sed (počet/minutu) 
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Graf č. 15 – Bodové hodnocení testu: leh-sed 
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9.3 Člunkový běh 4 x 10 m 
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Graf č. 16 – Průměrné hodnoty v testu: člunkový běh 4 x 10 m (sec.) 
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Graf č. 17 – Bodové hodnocení testu: člunkový běh 4 x 10 m 
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9.4 Vytrvalostní člunkový běh 20 m 
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Graf č. 18 - Průměrné hodnoty v testu: vytrvalostní člunkový běh 20 m (sec.) 
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Graf č. 19 – Bodové hodnocení testu: vytrvalostní člunkový běh 20 m (sec.) 
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10. Závěrečné shrnutí výsledků 
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Graf č. 20 – Celkový součet bodů za všechny testové disciplíny 

Uvedený graf znázorňuje, že pravidelná a intenzivní pohybová aktivita má 

příznivý  vliv na tělesnou zdatnost a pohybovou výkonnost testovaných žáků.  

 Hypotéza č.1: se na základě grafu č. 11 a grafu č. 20 prokázala jako pravdivá. 

Pravidelná a intenzivní pohybová aktivita má pozitivní vliv na somatické vlastnosti a 

tělesnou zdatnost mládeže. 
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Graf č. 21 – Profil volno-časových aktivit u dívek s vyšší a nižší pohybovou aktivitou 
Legenda: 1 – poslech hudby; 2 – hra na hudební nástroj, zpívání ve sboru; 3 – sledování TV/videa; 4 – 

vydělávání peněz; 5 – loudání a povídání si s přáteli; 6 – schůzky s chlapcem/dívkou opačného pohlaví; 7 

– hraní karet, videohry, počítačové hry; 8 – četba (knihy, časopisy); 9 – organizování soutěživých sportů; 

10 – návštěvy sportovních utkání a soutěží; 11 – mimořádné práce pro školu, v návaznosti na domácí 

úkoly; 12 – návštěvy večírků, tance; 13 – umělecké a rukodělné činnosti; 14 – relaxaci, denní snění aj. o 
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samotě; 15 – nakupování; 16 – návštěvy kin, divadel, koncertů; 17 – dobrovolné práce, sociální činnosti; 

18 – pomoc v domácnosti; 19 – návštěvy mládežnických klubů, místních center; 20 – návštěvy 

příbuzných; 21 – rekreační, organizovaný, neorganizovaný sport. 

  
Graf uvádí rozlišnost trávení volného času vybranými aktivitami u dívek s vyšší 

pohybovou aktivitou ve srovnání s dívkami s pohybovou aktivitou nižší.  

Dívky zařazené do intenzivní a pravidelné skupiny častěji provádějí činnosti 

jako jsou: organizování soutěživých sportů, návštěvy sportovních utkání a soutěží, 

návštěvy večírků, tance, rekreační, organizovaný, neorganizovaný sport, než dívky 

s nižší pohybovou aktivitou. 

 Na druhou stranu více dívek, s nižší pohybovou aktivitou, tráví svůj volný čas 

sledováním TV/videa, loudáním a povídáním si z přáteli, mimořádnými pracemi 

s návazností na domácí úkoly nebo návštěvou příbuzných.  
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Graf č. 22 - Profil volno-časových aktivit u chlapců s vyšší a nižší pohybovou aktivitou 
Legenda: 1 – poslech hudby; 2 – hra na hudební nástroj, zpívání ve sboru; 3 – sledování TV/videa; 4 – 

vydělávání peněz; 5 – loudání a povídání si s přáteli; 6 – schůzky s chlapcem/dívkou opačného pohlaví; 7 

– hraní karet, videohry, počítačové hry; 8 – četba (knihy, časopisy); 9 – organizování soutěživých sportů; 

10 – návštěvy sportovních utkání a soutěží; 11 – mimořádné práce pro školu, v návaznosti na domácí 

úkoly; 12 – návštěvy večírků, tance; 13 – umělecké a rukodělné činnosti; 14 – relaxaci, denní snění aj. o 

samotě; 15 – nakupování; 16 – návštěvy kin, divadel, koncertů; 17 – dobrovolné práce, sociální činnosti; 

18 – pomoc v domácnosti; 19 – návštěvy mládežnických klubů, místních center; 20 – návštěvy 

příbuzných; 21 – rekreační, organizovaný, neorganizovaný sport. 
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Graf uvádí rozlišnost trávení volného času vybranými aktivitami u chlapců 

s vyšší pohybovou aktivitou ve srovnání s chlapci s pohybovou aktivitou nižší. 

Aktivity jako jsou: organizování soutěživých sportů, návštěvy sportovních 

utkání a soutěží, návštěvy mládežnických klubů a místních center, rekreační, 

organizovaný, neorganizovaný sport, častěji provádějí chlapci s vyšší pohybovou 

aktivitou. 

A chlapci s pohybovou aktivitou nižší častěji provádějí tyto aktivity: hraní karet, 

videohry, počítačové hry, mimořádné práce pro školu, v návaznosti na domácí, návštěvy 

kin, divadel, koncertů. 

Hypotéza č.2: byla na základě grafů č. 21 a 22 prokázána jako pravdivá. 

Respondenti s vyšší pohybovou aktivitou mají odlišný profil volno-časových aktivit než 

nesportující. Zejména pak v činnostech s vyšší pohybovou aktivitou. 
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