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Abstrakt: 

Moje práce především spočívá na dotazníkovém výzkumu, díky kterému se snažím 

zjistit, jaké druhy sportů jsou u dětí na základní škole nejvíce v oblibě, co dotyčné 

vede ke sportu, jaké typy sportovní činnosti preferují a zda mají ke sportu kladný 

vztah. 

První část práce se zabývá historií sportu, rozborem nalezených zdrojů s obdobnou 

tématikou, problematikou obezity a vlivu technologií na pohybovou aktivitu 

mládeže. Druhá část je tvořena převážně rozborem jednotlivých otázek 

z dotazníkového šetření, ze kterých jsou vyvozeny patřičné závěry.  

Klíčová slova: 

Sport, popularita, děti, pohyb, aktivita, pasivita, šetření, škola, volný čas, zaměření, 

úroveň  

 

 

Abstract: 

My work mainly consists of the questionnaire research, because I´m trying to find 

out what kind of sport at primary school children is the most popular, what leads to 

the sport, what types of sports activity prefer and whether they have a positive 

attitude to sport. 

The first part deals with the history of the sport, the analysis of found sources with 

similar themes, problems of obesity and the impact of technology on youth physical 

activity. The second part consists mainly of an analysis of individual questions from 

the questionnaire, from which are drawn the appropriate conclusions. 
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1. Úvod 

     Toto téma je velice zajímavé především pro zjištění preference sportovních 

odvětví u dětí. To může pomoci jak rodičům, tak pedagogům s výběrem 

pohybových aktivit u svých ratolestí a svěřenců, které je budou bavit a tím pádem 

 i do budoucna motivovat k rozvíjení dané činnosti dále. Výběr tohoto tématu byl 

z mé strany dán zájmem o sport jako takový, neboť sportuji od raných let svého 

života a je to něco, bez čeho se dnes jen těžko obejdu. Dalším důvodem bylo 

ověření pravdivosti neustálého „masírování veřejnosti“ v médiích o obezitě a nízké 

dětské sportovní aktivitě, která představuje do budoucna zdravotní problémy  

a rizika. Tyto informace nás neustále obklopují ze všech stran titulky jako: „České 

děti jsou stále tlustší“
1
, „Tři čtvrtiny dětí v Česku se málo pohybují. Pětina chlapců 

má nadváhu.“
2
, „Děti tloustnou! Žáci se stravují nezdravě, školy to mají změnit“

3
  

a „České děti zachvátila vlna obezity“
4
. To je velice znepokojivé a z této práce díky 

dotazníkovému šetření vyplývá, že valná většina dětí, kterých se výzkum týkal, 

 je naopak velice pohybově aktivní (nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i ve 

svém volném čase). Žáci si jsou v převážné míře vědomi pozitivních účinků 

sportování nejen z fyzického, ale i psychického hlediska. Obezita však není 

problém pouze hypokineze, ale i špatného stravování, vrozených předpokladů  

a deprese, proto je potřeba dbát i na ostatní faktory, které se jí týkají a nesoustředit 

se pouze na tělesnou činnost. Jako poslední důvod pro výběr tohoto tématu byla 

čistá zvědavost, neboť individualita jedinců (s dnešní rozmanitostí sportovních 

kroužků a klubů nejrůznějšího zaměření) přináší v celkovém měřítku obraz obliby, 

ze kterého lze poté vycházet. Jak už jsem zmínil, hlavním pilířem této práce je 

dotazníkové šetření, které jsem provedl ve vybraných třídách ZŠ Jeseniova na  

Praze 3.   

                                                 
1
 Zun. České děti jsou stále tlustší [online]. Publikováno 1. 10. 2012 [cit. 2013-06-12]. Dostupné z: 

<http://www.novinky.cz/zena/deti/279561-ceske-deti-jsou-stale-tlustsi.html>. 

 
2
 Pergl, Václav. Tři čtvrtiny dětí v Česku se málo pohybují. Pětina chlapců má nadváhu [online]. 

Publikováno 27. 6. 2012 [cit. 2013-06-12]. Dostupné z: < http://www.novinky.cz/domaci/271617-tri-

ctvrtiny-deti-v-cesku-se-malo-pohybuji-petina-chlapcu-ma-nadvahu.html >.  

 
3
 ČTK, Iena. Děti tloustnou! Žáci se stravují nezdravě, školy to mají změnit [online]. Publikováno 

21. 3. 2012 [cit. 2013-06-12]. Dostupné z: <http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-rodina-

deti/170999/deti-tloustnou-zaci-se-stravuji-nezdrave-skoly-to-maji-zmenit.html>. 
4
ČTK. České děti zachvátila epidemie obezity[online]. Publikováno 1. 6. 2011 [cit. 2013-06-12]. 

Dostupné z:<http://www.denik.cz/z_domova/ceske-deti-zachvatila-epidemie-obezity20110531.html 
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2. Cíl a úkol práce  

   2.1 Hlavní cíl práce 

     Hlavním cílem mé práce je zjistit, jaký konkrétní sport mají dotazovaní žáci 

v největší oblibě (oblíbenost sportu v médiích, preference provozovaného sportu, 

 či v posledu sport, který je pro dotazované doposud nedostižný, ale chtěli by 

 ho dělat).  

   2.2 Dílčí cíle práce 

1. Zjistit, zda mají studenti ke sportu příznivý vztah a povědomí o jeho 

kladném vlivu na psychickou stránku pohybově aktivního jedince. 

 

2. Porovnat poměr žáků, kteří sledují sportovní přenosy v médiích s těmi, kteří 

dané programy nesledují. Rostoucí rozvoj technologií a její masové rozšíření 

v současné době napomáhá k preferenci pasivnímu sledování před aktivním.  

 

3. Stanovit nejčastěji uváděné důvody počátku sportovní činnosti  

u dotazovaných studentů, neboť mě zajímá především počet studentů, kteří 

byli k této činnosti nedobrovolně donuceni svými rodiči. 

 

4. Porovnat poměr studentů inklinujících ke kolektivním a individuálním 

sportům s výsledkem hlavního cíle této práce.  
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 2.3 Úkoly práce 

1. Z dostupných zdrojů (bibliografických i elektronických) nalézt dostatek 

podnětů a informací k vytvoření obrazu situace v ČR, která se ztotožňuje  

s cílem mého výzkumu. 

 

2. Pohovořit o stagnaci, či klesající pohybové aktivitě mládeže z důvodu 

masivního rozvoje a dostupnosti technologických zařízení vedoucí 

k pasivitě. 

 

3. Sestavení dotazníku.  

 

4. Zadání dotazníku ve vybraných třídách dané školy. 

 

5. Vyhodnocení dotazníků pomocí grafického znázornění a vyvození závěrů 

z nich plynoucí.  

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  



10 

 

 3. Teoretická část 

   3.1 Definice sportu 

     Jelikož se má práce bude zabývat tématikou sportu, bylo by tedy vhodné na 

začátek vymezit, co to sport je. Velký slovník naučný encyklopedie Diderot (1999, 

s. 1381) uvádí:   

 sport, rekreační fyzická aktivita tvořící složku volného času a životního stylu,  

ve vrcholové formě prováděná i jako profese. Plní funkci zdravotní i relaxační, 

zahrnuje momenty soutěživosti, výkonu, regulované ventilace agrese, příslušnosti 

ke skupině. Se sportem souvisí i fenomén sportovního diváctví jako masové zábavy. 

– Pohybová činnost soutěžícího charakteru prováděná podle určitých pravidel. 

Závodní soutěžení se vyznačuje snahou po nejvyšším výkonu. …a dále: -Sportovní 

činnost se dělí na rekreační, výkonnostní a vrcholovou. Počet mezinárodně 

uznávaných sportů je asi 150. Základní dělení: sport individuální a kolektivní 

(sportovní hry). Některé sporty tvoří přirozené nebo historicky vzniklé skupiny 

(např. vodní sport, zimní sport) 

     Dále však můžeme říci, že pohled na to, co sport je a co ne, je velice individuální 

záležitost. To znamená, že někdo může danou aktivitu za „sport“ považovat, jiný 

však nikoli. Klasickým příkladem jsou šachy. Je to prakticky desková hra, při které 

se člověk fyzicky neunaví, pouze vyvine jakousi mentální snahu spojenou převážně 

s logickým uvažováním. Přesto je soutěžní šach brán, podle samotných hráčů, jako 

sport. To potom vyvstává na mysl otázka: „Patří mezi sport i piškvorky?“ Na to 

objektivní odpověď nenalezneme stejně jako u šachu. 

     Přesný počet typů sportu nelze určit i z jiného hlediska. Díky globalizaci, 

zdokonalování a zrychlování cestování po celém světě (převážně v dvacátém 

století), se můžeme dnes setkat se sporty a pohybovými aktivitami jiných kultur, 

které si přizpůsobujeme a inovujeme. Vymýšlíme nové sporty, díky rozvoji 

techniky i vědomostí. Vznikají nové sporty pro hendikepované atd., proto si 

troufám říci, že přesný počet současných sportů nám zůstane vždy neobjasněn. 

     Jelikož není sport tak homogenní, jako tomu bývalo v době minulé, ale 

zesložiťuje se a zasahuje i do široké skupiny lidí, kteří sport aktivně neprovozují,  

je složité sport jednoznačně rozčlenit. Nejužívanější rozdělení sportu je dnes bráno 
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z hlediska výkonnosti. Tedy na rekreační, výkonnostní a vrcholový sport. 

Vrcholový sport se pro někoho může stát sportem profesionálním, čili je spjat 

s obživou výdělečnou činností. Tím pádem se sport přesouvá ze sféry volného času 

a řadí se do pracovní činnosti. Vrcholový i výkonnostní sport se vyznačuje 

pravidelnou činností pod záštitou formální organizace (klub, jednota atd.) s účastí 

na závodech. Rekreační sport může být také provozován pravidelně, ale většinou 

není spojován se soutěžením a nebývá provozován bez vazby na organizaci. Cílem 

je pohyb samotný, ne dosažení maxima. Toto rozdělení je však omezené  

a nepokrývá všechny podoby sportu. Pro objektivnější rozdělení je vhodnější 

klasifikace dle: 

1. zaměření na vnější společenské impulzy jeho vývoje  

2. důvodu provozování sportovní činnosti – motivace 

(Slepičková, 2000) 

     3.1.1 Struktura sportu podle etap jeho vývoje 

     Když budeme nahlížet na nejdůležitější etapy vývoje sportu, nalezneme tři 

nejdůležitější. V první z nich došlo k určitému zastřešení sportovní činnosti pod 

právnickou osobu – institucionalizace. Druhá etapa se zaměřuje na rozvoj zdraví ve 

spojitosti se sportovní činností a rozmáhání tělesné zdatnosti u široké veřejnosti. 

Poslední etapa je spojena s náhledem na svět a samotný způsob života ve volném 

čase. (Wopp, 1992) 

1, Tradiční sport 

     V této první skupině se se sportem setkáváme v jeho soutěžní podobě, ve které je 

daná činnost přesně vymezena pravidly a cílem sportovce je dosažení co nejlepšího 

výkonu. Sport je zde provozován nejčastěji mimo volný čas a je pod záštitou 

formální skupiny. Soutěže se rozdělují na lokální, regionální, národní  

a mezinárodní. V této skupině se mohou objevovat velice rozdílné stupně motivace.  

2, Sociokulturně orientovaný sport 

     V této skupině se nebude vytvářet nátlak na formálnost a přesné dodržování 

pravidel a stanov daného sportu. Jak název napovídá, jedná se především o sport 
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s cílem kontaktu s druhými lidmi, seberealizaci spojenou např. se zdravým životním 

stylem, či překonávání sebe sama. Nalézáme zde jako motiv především zábavu  

a radost z pohybu, která netkví na přesném organizačním postupu a formě.  

3, Alternativně orientovaný sport  

     Poslední skupina patří mezi nejmladší (polovina sedmdesátých let minulého 

století) a zaměřuje se na kultivaci a humanizaci společnosti sportem. Snaží se 

probudit v lidech solidaritu a podněcuje ke spolupráci s druhými. Příkladem může 

být Běh Terryho Foxe, či různé cyklistické akce proti automobilismu. Součástí této 

skupiny jsou relaxační i bojová umění, která jsou spjata s filosofií a náhledu na svět. 

Jedná se o nesoutěžní sporty. Cílem je zdokonalení sebe sama. (Slepičková, 2000) 

     3.1.2 Struktura sportu podle motivace 

     Pakliže sportujeme dobrovolně, jen my sami si volíme jednotlivé hodnoty, které 

se díky němu snažíme naplnit. Záleží tedy čistě na nás, kterou budeme považovat za 

tu nejdůležitější, a která nám dá tu největší motivaci v daném sportu pokračovat. 

Samozřejmě není pravidlem mít pouze jednu motivaci, většinou se jedná o více 

typů s jednu více preferovanou. Na základě toho se rozdělil sport dle motivace na: 

1, Elitní sport – Tento termín užil již zakladatel obnovených olympijských her 

baron Pierre de Coubertain a jedná se o sport vrcholový – profesionální. Motivem 

bývá dosažení maximálního výkonu, postavení a finanční odměny. Jedná se o sport 

překračující rámec volného času. 

2, Soutěžní klubový sport – Jedná se o formálně organizovaný sport s pravidelnou 

účastí na soutěžním zápolení, ve kterém se tak nejedná o dosažení finanční odměny 

a světového maxima, jako o překonání osobních rekordů. 

3, Rekreační sport – Nemusí se jednat o formálně organizované sportovce, kteří 

hledají ve sportu relaxaci, zdraví a společenské kontakty. V současné době se 

rekreační sport dosti dostává do soukromého sektoru. 

4, Fitness sport – Ve fitness sportu je primárním cílem tělesná zdatnost. Lze ji 

provádět jak individuálně mimo zastřešení organizací, tak pod formální skupinou 

spadající do soukromé sféry. 
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5, Rizikový a dobrodružný sport – Jedná se především o adrenalinové sporty,  

čili sporty vyvolávající v člověku vzrušení. Tyto sporty jsou, obecně vzato, dosti 

finančně nákladné, jak z hlediska vybavení, tak z důvodu ne vždy lehce přístupných 

podmínek prostředí.  

6, Požitkářský sport – Jedná se o sporty spojené s touhou po výjimečném prožitku. 

Nazývá se také jako S-sport (sun - slunce, sea - moře, sand - písek, snow - sníh, sex 

- sex, speed - rychlost, satisfaction - uspokojení). Často spojen s komerční sférou  

a cestovním ruchem. 

7, Kosmetický sport – Jeho prioritní funkci je dokonalý vzhled. Jsou to tedy sporty 

formující postavu doplněné o kosmetické procedury – sauna, solárium, masáže atd. 

     Celkově vzato lze říci, že je možné na strukturu sportu hledět z vnějšího  

či vnitřního pohledu, jak je patrné z předchozích dvou typů struktur sportu. 

V podstatě v nich není razantní rozdíl, je jen na nás, který způsob rozdělení je nám 

bližší. (Slepičková, 2000)   

3.2 Historie sportu 

     Součástí této práce je spíše podotknout na pozastavení se a uvědomění si 

spojitosti nejdůležitějších kapitol z historie sportu a tělesné kultury se současnou 

situací sportovního dění, neboť podle nich je možné, pochopit oblíbenost určitých 

druhů sportu jak u v ČR, tak celosvětově. Všimněte si, že vývoj sportu  

a jednotlivých odvětví jest vždy spojen s myšlením a filosofickými směry tehdejší 

doby, které ovlivní lidskou etiku a tím i cíle, důvody a prostředky k dosažení jich. 

Je patrné, proč některé sporty vymizely a jiné, leč ty nejobyčejnější, přetrvaly tisíce 

let až do doby současné. Lze také říci, že bez některých hnutí, organizací a jednot, 

by se dnešní společnost na našem území, pohybově vyvíjela úplně odlišněji, než 

tomu je dnes. Bohužel nejdůležitější historické mezníky jsou velice rozsáhlým 

tématem, proto jsem chtěl na jejich důležitost alespoň poukázat. Přehledně  

a zajímavě je toto téma zpracované v knize Jiřího Sommera - Dějiny sportu: sporty 

našich předků, dále pak v publikaci Věry Olivové - Sport a hry ve starověkém světě 

a v díle Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury autorů Jiřího Kössla, Jana 

Štumbauera a Marka Waice. 
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   3.3 Analýza zdrojů s obdobnou tématikou 

     3.3.1 Truchelka, Hermannová, Janák, Berka 

     Při hledání materiálů s touto tématikou, nalezl jsem především bakalářské, 

diplomové práce kolegů z řad pedagogických a tělovýchovných fakult, dále 

 i některé články a práce vyhotovené zaměstnanci těchto kateder zabývajících se 

sportem. Vybrané z nich jsem sepsal do tabulky č. 1 a sestavil celkové pořadí 

oblíbenosti jednotlivých sportů. Jak je z tabulky patrné, první místo obsadil lední 

hokej, druhým byl fotbal a třetí atletika. Výběr těchto zdrojů jsem učinil na 

základně časové odlišnosti jejich vzniku (uvedeno u jednotlivých jmen autorů), 

neboť považuji za zajímavé vidět, byť ne příliš objektivně, vývoj obliby v průběhu 

času, ačkoli může být změna příčiny zvýšení popularity zcela náhodná (podle 

dotazovaného vzorku), je však možné vidět změny v souvislosti s úspěchy našich 

reprezentantů na světových turnajích, nebo vnitrostátním zápolení. Například 

 u ledního hokej, který se umístil na celkově první příčce, nárůst oblíbenosti byl 

v roce 2005 oproti 2000 velice rapidní (z 52,3% na 61,9%). Je možné to přičíst 

prvenství našich reprezentantů na MS, které se konalo ve Vídni.
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Tabulka č. 1 – Přehled oblíbenosti jednotlivých sportů z vybraných zdrojů 

Sporty 2008 – Truhelka 2005 – 

Herzmannová 

2000 - Janák, 

Berka 

Pořadí 

Fotbal 57,9 52,9 52,5 2 

Lední hokej 52,1 61,9 52,3 1 

Atletika 30,0 26,1 29,4 3 

Basketbal 26,4 13,9 9,8 6 

Florbal 22,1 1,9 2,1 11 

Cyklistika 17,9 13,9 9,6 7 

Tenis 16,4 24,3 24,4 5 

Lyžování 13,5 28,8 23,6 4 

Volejbal 8,6 14,1 9,6 10 

Snowboard 6,4 6,6 2,4 15 

Snooker 6,4 0 0 16 

Krasobruslení 5,0 23,7 11,8 8 

Aerobic 3,6 11,8 7,4 13 

Házená 3,6 11,1 4,9 14 

Plavání 2,4 12,8 10,4 12 

Střelectví 1,7 0 1,2 18 

Motorismus 0,7 26,7 9,8 9 

Box 0 2,8 2,1 17 

   (zdroj: Truhelka, 2008; Herzmannová, 2005; Berka, Janák, 2001) 

     3.3.2 Popularita sportu na Základní škole Litvínovská 

     Tento průzkum byl součástí bakalářské práce a proběhl v roce 2009 na ZŠ 

Litvínovská 500, která se nachází na Praze 9 – Prosek. Součástí výzkumné části 

bylo mimo jiné také zjistit, jaký sport je u dotazovaných respondentů v největší 

oblibě. To je klíčové téma mé práce, a proto považuji za nezbytné tyto výsledky zde 

uvést. U chlapců se stal nejoblíbenějším fotbal (32,4% chlapců), za ním se umístil 

florbal (22,5%), třetí místo obsadila s větším odstupem cyklistika (8,5%). U dívek 

jednoznačně byl na prvním místě tanec (29,1% z celkově dotazovaných dívek), 

druhé místo obsadilo plavání (17,7%) a třetí se stal aerobic (7,6%). Z celkového 

počtu se dá říci, že nehledě na pohlaví je v největší oblibě se stejným početním 
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zastoupením tanec a fotbal (16% z celkového počtu všech dotazovaných). Dále se 

umístilo plavání (12%) a florbal se umístil na třetí pozici (10,7%). (Nováková,2009) 

     3.3.3 Popularita sportu na ZŠ Štíty 

     Tento výzkum byl proveden na základní škole Štíty, která se nachází na 

Olomoucku. Přesný název této bakalářské práce zní: Sport and pupil´s attitude 

towards sport activities and physical education (Sport a postoj žáka vůči sportovním 

aktivitám a tělesné výchově). Celkový průzkum byl proveden na 160 dotazovaných 

ve věku 11 a 14 let. Z výsledků lze vyčíst, že v celkově největší oblibě je fotbal 

(23,8% z celkového počtu dotazovaných), druhé místo obsadil se stejným počtem 

(9,4%) tenis a lední hokej, třetím se stal florbal (7,5%). Kdybychom hleděli na 

preferenci u chlapců a dívek zvlášť, výsledky by byly následující:  

Chlapci: 

1. fotbal 

2. lední hokej 

3. basketbal 

Dívky: 

1. tenis 

2. florbal 

3. plavání 

(Doležal, 2011) 

 

     3.3.4 Oblíbenost sportu na Kolínsku 

     Při vyhledávání zdrojů jsem narazil na práci kolegy Bc. Michala Keltnera, který 

prováděl obdobný výzkum na Kolínsku. Procentuální zastoupení sportující mládeže 

ve volném čase se v jeho výzkumu rovná 88%. Zastoupení jedinců sledující 

sportovní pořady v médiích je u kolegy na Kolínsku 62,2%. U otázky vlivu sportu 

na psychiku člověka je stav následující: kladnou odpověď vyjádřilo 88% 

z dotazovaných studentů, zbytek si nemyslí, že by sportovní činnost na psychiku 
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kladně působila. Z šetření vyplynulo, že nejvíce provozovaným sportem na 

Kolínsku je fotbal. Hned za ním následuje cyklistika a in-line brusle. (Keltner,2011) 

 

     3.3.5 Oblíbenost dle Slepičky 

      Pavel Slepička se v knize „Divácká reflexe sportu“ zabývají především aktivním 

i pasivním diváctvím, významem sportovního dění u široké veřejnosti i diváctvím 

jako sociálním jevem. Z terénního výzkumu, který proběhl v období 2007-2009  

a zahrnovalo 5560 respondentů z řad aktivních diváků, je patrný i bod, který se týká 

mé práce. Z tohoto šetření vyplynulo, že mezi nejpopulárnější sporty u nás patří 

fotbal, lední hokej, basketbal, házená, volejbal a florbal (rostoucí popularita). 

Zajímavostí je také procentuální zastoupení mužů a žen z řad aktivních diváků 

(fanoušků na sportovištích) viz tabulka č. 2. 

 

Tabulka č. 2 – Skladba sportovních diváků ve sledovaných sportech podle pohlaví 

(%) 

 Fotbal Hokej Basketbal Volejbal Házená Florbal Celkem 

Žena 18,9 25,7 34,8 47,2 34,1 25,2 28,1 

Muž 81,1 74,3 65,2 52,8 65,9 74,8 71,9 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

   (Zdroj: Slepička, 2010) 

Lze z tabulky č. 2 vyčíst, že ženy tvoří přibližně čtvrtinu návštěvníků sportovních 

utkání a počet v průběhu let narůstá. Při srovnání současné situace s výzkumem, 

který proběhl v roce 1990, se návštěvnost zvýšila o 7%. Nejméně divácky 

atraktivním sportem pro ženy je fotbal, zato největší zastoupení žen lze vidět na 

zápasech ve volejbalu, kde tvoří bezmála polovinu diváků. (Slepička, 2010) 

     3.3.6 COMPASS 

      Mezi rokem 2000 a 2006 proběhl průzkum mezi mládeží ve věku 9-19 let za 

účelem sledování pohybových aktivit a sportu. Značný byl nárůst dotazovaných 

v průběhu let. Např. v roce 2000 bylo 2953 respondentů, kdežto o šest let později se 

počet zvýšil o více než 1200 na 4199. Klesl však počet sportovců, kteří sportují 

třikrát do týdne. Naopak díky novým sportovním klubům a rozvoji sportovních tříd 
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ve školách se počet sportující mládeže zlepšil. U tématu popularity jednotlivých 

sportů se stav na prvních pozicích v průběhu let neměnil. Mezi chlapci jednoznačně 

převládl fotbal, za ním cyklistika, florbal a tenis. U dívek byla nejpopulárnější 

cyklistika, kolečkové brusle a aerobic.  (Acta Universitatis Carolinae, 2008) 

     3.3.7 Sledovanost sportu v médiích – průzkum FTVS 

     Tématem popularity sportu u české veřejnosti a jejich prezentaci v masmédiích 

s tím spojenou se zabývalo oddělení sportovního managementu FTVS UK v Praze 

v letech 1999-2003. Jednalo se o dotazníkové šetření provedené na cca 1300 

respondentech s cílem zjistit popularitu a sledovanost jednotlivých sportovních 

odvětví u široké veřejnosti. Z výsledků vyplynulo, že nejvíce atraktivní, a tudíž 

nejvíce sledovaný sport (první skupina), je fotbal a lední hokej. Fotbalu je také 

věnováno nejvíce vysílacího času v médiích. Do druhé skupiny spadají také divácky 

přitažlivé sporty, jako je: atletika, tenis, cyklistika, lyžování atd. Tyto sporty nemají 

tak širokou diváckou základnu, jako fotbal a lední hokej. Jsou ale i tak dosti 

sledované a ve vysílacím čase médií mají své zasloužené pravidelné místo. U třetí 

skupiny se klesající sledovanost projevuje hlavně v nepravidelnosti zařazování 

těchto sportů do vysílání. Tyto sporty se vysílají více, jen když se stanou aktuálnější 

díky výraznějšímu úspěchu některého našeho sportovce. Mezi tyto sporty se řadí 

např. snowboarding, florbal, box, krasobruslení atd. Čtvrtá, a tudíž nejméně 

sledovaná skupina sportů se na obrazovky dostává pouze ojediněle. Popularita  

u diváků je tedy nízká, neřkuli ojedinělá. Tyto sporty jsou sledovány pouze lidmi, 

kteří jsou s nimi nějak spojeni. Ať aktivní činností, nebo tradicí. Konkrétně se jedná 

např. o surfing, paragliding, sumo atd. (Čáslavová, 2003) 
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 4. Volnočasové aktivity mládeže 

     Irena Slepičková ve svém díle „Sport a volný čas“ definuje volný čas takto: 

 

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

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

základě svého vlastního svobodného rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. 

Tyto činnosti ho baví, přinášejí mu radost a uspokojení, nikdy obavy či pocity 

úzkosti.“ (Slepičková, 2000, str. 12) 

 

     Podle knihy Pedagogika volného času je volný čas základním lidským právem, 

podporuje celkové zdraví, pohodu a představuje jeden z nejdůležitějších zdrojů 

osobního, společenského a ekonomického rozvoje a výrazně přispívá ke kvalitě 

života. (Pávková a kol., 1999, str. 32) 

   4.1 Vliv technologií  

     Jak už jsem zmínil v úvodu práce, vlivem a rozvojem nových zařízení  

a technických vymožeností, je volnočasová aktivita u populace výrazněji 

orientována k sportovní a pohybové nečinnosti. Primárním rizikem je dostupnost 

internetu. 

     Dle studie NCBI (Národní centrum bezpečnějšího internetu) je podle průzkumu, 

provedeném v roce 2010 na 25 142 respondentech ve věku 9-16 let z 25 zemí 

Evropy, patrné toto: 

 93% dětí se alespoň jednou týdně připojuje na internet 

 60% z dotazovaných je připojena denně 

 87% se připojuje z domova, 43% rovnou ze svého pokoje 

 83% hraje pravidelně na internetu hry 

 30% má zkušenost s nadměrným užíváním internetu, díky kterému byla 

zanedbána škola, přátelé nebo spánek 

(Kalinová, 2012) 
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   4.2 Nadváha a obezita 

     Díky metodě BMI (body mass index) lze celkem snadno určit, zda jedinec trpí 

podvýživou, nadváhou či obezitou. Je ovšem dobré výsledky brát pouze orientačně, 

neboť nebereme v úvahu stavbu těla (poměr svalové hmoty a tuku), somatotyp atd. 

BMI vypočítáme následovně:  

Hmotnost je uvedena v kilogramech a výška v metrech. 

       

     Výslednou hodnotu porovnáme s tabulkou č. 3 a stanovíme úroveň jedince.  

 

Tabulka č. 3 - Stanovení BMI  

 

(Zdroj: http://www.nutriacademy.cz/)     

     Bohužel dnes se počet lidí trpící nadváhou a obezitou zvyšuje. Převážně 

s obezitou jsou spojeny zdravotní rizika a problémy, které znesnadňují život - 

kloubní onemocnění, nebo mohou být až životu nebezpečny (cukrovka, 

kardiovaskulární choroby). Je proto nutné tento problém nepřehlížet a fyzickou 

aktivitou nadváze a obezitě předcházet.  
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5. Hypotézy 

     Na základě ankety o Sport roku 2012, který se konal 30. 7. – 9. 9. 2012 

společností SportCentral, z dohledaných zdrojů, které popisuji v kapitole  

3.3 Analýza zdrojů s obdobnou tématikou, a v neposlední řadě z mé dosavadní 

sportovní činnosti a pohybu ve sportovním prostředí, jsem stanovil tyto hypotézy: 

 

1. H1 – Procentuální zastoupení sportujících chlapců (nehledě na četnost) ve      

         svém volném čase bude vyšší než u děvčat. 

 

2. H2 – Procento sportující mládeže ve volném čase nepřesáhne 70%. 

 

3. H3 – Nejčastěji provozovaným sportem u chlapců je fotbal. 

 

4. H4 – Nejčastěji provozovaným sportem u dívek je cyklistika. 

 

5. H5 – Kolektivní sporty jsou více v oblibě nežli sporty individuální. 

 

6. H6 – Pasivní diváctví u dotazovaných převládá nad aktivním. 
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6. Výzkumná část 

   6.1 Metody výzkumu 

     Z rozdílných typů výzkumných metod jsem se rozhodl pro dotazníkové šetření, 

neboť pro daný počet dotazovaných, a tudíž velký počet informací, by např. metoda 

rozhovoru nebyla časově možná. A popř. snížením počtu dotazovaných by se 

nedostalo objektivnějšímu závěru. Hlavní cíl práce stanovým z otázek č. 16,17 a 19. 

Z těchto otázek vyhotovím graf, ze kterého bude patrný výsledek.  

   6.2 Dotazníkové šetření 

     Je nutno podotknout, že toto šetření je značně rozsahově omezené a neprokazuje 

tedy komplexní – celorepublikový výsledný stav obliby sportovní činnosti mládeže. 

     6.2.1 Výzkumný soubor 

     Jako svojí cílovou skupinu jsem zvolil žáky pražské ZŠ Jeseniova, která je mi 

blízká, neboť jsem jejím absolventem. Součástí této základní školy je na druhém 

stupni, v každém ročníku, sportovně zaměřená třída s rozšířenou výukou atletiky. 

Tato škola má k těmto účelům dobře vybavené sportoviště se sektory na všechny 

atletické disciplíny (vyjma příkopu na steeplechase) + hřiště a tělocvičny na 

sportovní hry a gymnastickou průpravu. S vědomím neobjektivnosti jsem proto 

zvolil pro dotazníkové šetření nesportovní třídy. Vybral jsem čtyři ročníky 

rozdílného věku pro případné srovnání odpovědí mladších studentů a jejich starších 

kolegů. Konkrétně to jsou 3., 5., 7. a 9. ročníky. Zvolil jsem jako nejmladší třetí 

třídu, neboť by dotazník pro mladší děti přinášel značná úskalí. 

     6.2.2 Pilotní dotazník 

     Pro zjištění pochopitelnosti a srozumitelnosti mnou sestaveného dotazníku jsem 

ho, před samotným zadáním v dané škole, nechal vyplnit několika mými vrstevníky 

(pro střízlivý pohled na věc, neboť v zápalu jsem mohl některé otázky formulovat 

ne příliš srozumitelně), dále dětem ve věkovém rozmezí 9-13 let, které chodí na mé 

hodiny kondiční přípravy. 
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     6.2.3 Aplikace dotazníku 

     Sestavené dotazníky jsem po domluvě s vedením školy rozdal ve zvolených 

třídách osobně, neboť jsem chtěl být u zadávání a případného ujasňování některých 

otázek, zvlášť u mladších studentů. 

 

     6.2.4 Dotazník 

     Dotazník se skládá z dvaceti dvou otázek, které se zaměřují především na oblibu 

jednotlivých sportovních odvětví (hlavní téma této práce), vztah dotazovaných ke 

sportu, rodinné sportovní zázemí, důvody sportovní činnosti a četnost sledování 

přenosů se sportovní tématikou v médiích. Zbylé otázky jsou doplňkové. Toto 

šetření je pro moji práci primárním zdrojem informací, a proto jsem se snažil 

dotazník sestavit tak, aby nebyl pro studenty problematický na vyplnění. Zvolil 

jsem uzavřené, polouzavřené a otevřené typy otázek, přičemž při otevřených 

otázkách (vyjma poslední) šlo o jednoslovné vyplnění dané otázky (četnost, typ 

sportu atd.).  

     Pro upřesnění a přehlednost jsem plné znění dotazníku uvedl do příloh (příloha 

č. 1). 
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7. Výsledky výzkumu 

     Ze čtyř dotazovaných ročníků jsem dohromady získal 73 vyplněných dotazníků 

v poměru určující tabulka č. 4. Informace z nich jsem vyhodnotil a zpracoval 

především do grafického znázornění (Graf č. 1). Ke každému grafu následuje krátký 

popisek s rozšiřujícími informacemi. Pro prostorovou náročnost jsem uvedl u každé 

otázky pouze celkový výsledek všech tříd dohromady.  

     Většina procentuální hodnoty jsou uváděny nikoli z počtu chlapců či dívek, ale 

z celkového počtu dotazovaných studentů. Zaokrouhlením některých hodnot na 

desetinné místo mohla vzniknout diference celkového součtu procent v celku  

o 0,1%. Číslice v závorce za procenty určuje konkrétní počet respondentů. 

 

Tabulka č. 4 – Počet respondentů v jednotlivých třídách 

 

 

Třída Chlapci Dívky Celkem 

3. ročník 9 11 20 

5. ročník 6 13 19 

7. ročník 10 9 19 

9. ročník 9 6 15 

celkem 34 39 73 
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     Tabulka č. 4 navazuje a upřesňuje graf č. 1, kde je pouze procentuální zastoupení 

jednotlivých tříd na celkovém hodnocení. V této tabulce jsou konkrétní údaje 

týkající se počtu chlapců a dívek v jednotlivých ročnících. 

 

     Z celkového počtu 73 respondentů mají o 6% větší zastoupení dívky (34 chlapců 

a 39 dívek). Je velice pozitivní, že poměr chlapců a dívek je celkově vyrovnaný.  

Ze získaných dat lze také říci, že na prvním stupni převažuje počet dívek, kdežto na 

stupni druhém se situace obrací a počet chlapců nad počtem dívek převládá. 

   7.1 Výsledky dotazníkového šetření  

Otázka č. 1: První otázka v dotazníku zní: „Sportuješ?“   Ano/Ne, ze které vyplývá 

zjištění, zda studenti jsou pohybově aktivní či nikoliv. Samozřejmě i v rámci školní 

TV, abych zjistil, zda někteří studeni jsou od tělesné výchovy oproštěni. 
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     Z vyhodnocení dotazníkového šetření jsem došel k závěru (viz graf č.3), že na 

dané škole, ve vybraných třídách, je zastoupení sportujících chlapců 42,5 %  

(31 chlapců) - hodnoceno z celkového počtu 73 respondentů, 52,1%  sportujících 

dívek (38), 4,1% nesportujících chlapců (3) a 1,4% nesportujících dívek (1). Je tedy 

patrné, že dívky jsou více sportovně činné než chlapci. 

 

Otázka č. 2: „Máš ke sportu kladný vztah?“    Ano/Ne, měla pouze zjistit, zda je 

mládež pozitivně nakloněna ke sportovním aktivitám. 

 

     Z grafu č. 4 lze říci, že valná většina dotazované mládeže má pozitivní vztah ke 

sportu. Z celkově 73 dotazovaných je stejný počet dívek i chlapců, kteří odpověděli 

na danou otázku záporně. 31 chlapců a 36 dívek se vyjádřilo kladně a stejný počet 

chlapců i dívek (tři u každého) nerado sportuje. 

 

Otázka č. 3: V této otázce se tážu: „Sleduješ sportovní přenosy v televizi nebo na 

internetu?“    Ano/Ne. Jedná se o přenosy, které nejsou na úrovni OH popř. MS. Jde 

mi o to, abych zjistil, zda dotazovaní sledují sportovní dění i v době, kdy 

neprobíhají celosvětové šampionáty a soutěže. Upřesněno při zadávání dotazníku. 
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Graf č. 5 - Poměr studentů sledující a nesledující 

sportovní přenosy v médiích

35,6

28,8

11

24,7
1. chlapci - sledují - 35,6%

2. dívky - sledují - 28,8%

3. chlapci -nesledují - 11%

4. dívky - nesledují - 24,7%

 

     V této otázce je patrné, že kladné odpovědi chlapců a dívek dohromady 

převažují nad zápornými. Chlapci, sledující sportovní přenosy, tvoří 35,6% (26), 

dívky téže odpovědi 28,8% (21) a studenti, kteří sport v médiích nesledují, jsou 

zastoupeni 11% (8) pro chlapce a 24,7% (18) pro dívky. Tato otázka v souvislosti 

s otázkou č. 9 je klíčem pro vyhodnocení hypotézy č. 6. Celkové procentuální 

zastoupení studentů, kteří sledují sportovní přenosy v médiích je 64,4%. 

 

Otázka č. 4: „Baví tě TV ve škole?“ Ano/Ne. Touto otázkou jsem sledoval oblibu 

školní tělesné výchovy u studentů, neboť si myslím, že zájem o sport a pohybovou 

činnost ústí mimo jiné ze zajímavých, a pro studenty zábavných, hodin TV. 
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     Z grafu je na první pohled patrné, že studenti mají převážně kladný vztah 

k hodinám školní tělesné výchovy. Skoro 90% dotazovaných odpovědělo pozitivně, 

z toho chlapci tvořili 42,5% (31) a dívky 45,2% (33) z celkového počtu 

dotazovaných respondentů. Dívky, které odpověděly „Ne“, byly zastoupeny 8,2% 

(6) a chlapci se stejnou odpovědí 4,1%. (3) Převážně kladný vztah k TV je určen 

nejen přístupem a schopností vyučujících, ale také velice kvalitními podmínkami, 

které tato škola pro pohybovou činnost mládeže má (tartanový běžecký okruh, 

vybavení a zázemí pro atletické a míčové sporty atd.). 

 

Otázka č. 5: „Myslíš si, že sport pomáhá proti špatné náladě?“ Ano/Ne. Touto 

otázkou jsem chtěl zjistit, zda mají studenti povědomí o přínosu sportu a tělesných 

cvičení na psychiku cvičence. 

 

     Dohromady lze říci, že studenti jsou s přínosem pohybové aktivity na psychický 

stav jedince obeznámeni (kladně odpovědělo 80,8% z celkového počtu 

dotazovaných). Pouze sedm chlapců a stejný počet dívek se v odpovědi od ostatních 

liší. Z dalších získaných informací jsem zjistil, že počet záporných odpovědí 

s narůstajícím věkem klesá. V průběhu procesu vzdělávání se tedy studentům 

odhaluje i tento segment sportovní činnosti. 
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Otázka č. 6: Jsi členem sportovního klubu?“ Ano/Ne, jsem chtěl zjistit, zda 

pohybově aktivní mládež sportuje organizovaně v rámci sportovního klubu či 

svazu.   

 

     Když se podíváme na graf č. 8, je zde patrné, že výrazné rozdíly nenastaly. 19 

chlapců a 22 dívek je členem některého sportovního klubu, svazu či jednoty. 

Neznamená to ale, že jsou závodně aktivně činní. Cílem této otázky bylo zjištění, 

zda žáci sportují pod specializovaným, trenérsky oprávněným, dozorem, nebo jsou 

pohybově sportovně aktivní pouze ve svém volném čase sami nebo pod dozorem 

rodičů. 15 chlapců a 17 dívek sportují bez profesionálního dozoru, nebo nesportují 

vůbec (viz. Otázka číslo 1). 

 

Otázka č. 7: V otázce sedmé („Jak často týdně sportuješ mimo školní TV?“) je 

mou snahou zjistit týdenní četnost sportující mládeže ve volném čase, tedy mimo 

hodiny TV ve škole. Odpověď od respondentů je volná (není stanovena uzavřená 

škála odpovědí), proto budu grafy tvořit s konkrétním počtem žáků a ne 

s procentuálním zastoupením skupin v rámci celé třídy. 
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Graf č. 9 – Četnost volnočasových sportovních aktivit 

 

     Jak je dobře vidět na grafu č. 9, jež zobrazuje všechny dotazované třídy 

dohromady, nejčastější odpovědí je „2x“ a „3x“ týdně. Tedy mimo hodiny TV ve 

škole se žákům dostává, až na pár výjimek, dostatek sportovního vyžití. Podíváme-

li se na počet studentů, kteří nesportují, nebo jsou tělesně aktivní pouze jednou 

týdně, zjistíme, že poměr chlapců a dívek je velice podobný. Když se však 

zaměříme na počet tréninku vyšší než 3x týdně, je patrné, že počet dívek se rapidně 

snižuje a nastává zde zastoupení, byť ne tak výrazné, chlapců. Z tohoto grafu 

vyvozuji hypotézu č. 1. Neporovnávám v ní četnost tréninků v týdnu, ale sportovní 

aktivitu jako takovou. Pro vyhodnocení mě bude zajímat část grafu „0x týdně“  

a velikost dotazovaných skupin. Při vypočítání procentuálního zastoupení této 

odpovědi jsem došel k závěru, že nesportující dívky jsou zastoupeny 7,7% a chlapci 

8,8% v rámci jejich vlastní skupiny. Z toho tedy vyplývá, že procento sportujících 

dívek je větší než chlapců. Dále lze také z grafu zjistit procento celkově sportující 

mládeže (souvislost s hypotézou č. 2). Zajímá nás celkový počet sportujících 

(nehledě na četnost i pohlaví). Skupinu sportujících tvoří 91,8% z celkově 

dotazovaných. 

 

Otázka č. 8: V osmé otázce se ptám na průměrný počet hodin, které dotazovaný 

stráví koukáním na sportovní pořady v televizi či internetu v obyčejném týdnu (kdy 

se nekoná mistrovství a další méně časté významné sportovní aktivity). Studenti na 

tuto poznámku byli upozorněni při zadávání dotazníku. Otázka zní: „Kolik hodin 
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týdně sleduješ sportovní pořady v televizi či internetu?“ a škála pro vybrání 

odpovědi se skládala ze čtyř variant: 0 hodin, 1-5 hodin, 5-10 hodin, víc než 10 

hodin. Opět budu pracovat s konkrétním počtem odpovědí u studentů a ne 

s procentuálním zastoupením skupiny z daného celku.  

Graf č. 10 – Četnost sledovanosti sportovních přenosů v médiích 

 

     Z grafu č. 10 vyplývá, že skoro 36% z dotazovaných nesleduje sportovní 

přenosy v televizi nebo na internetu (což odpovídá výsledku otázky č. 3). Nejvíce 

zastoupenou odpovědí se stalo rozmezí 1-5 hodin týdně, které bylo zvoleno 53,4% 

respondenty. 

 

Otázka č. 9: „Chodíš sledovat některá sportovní utkání přímo na sportoviště?“ 

Ano/Ne a dodatkovou otázkou bylo napsat jak často. Tuto dodatkovou otázku 

nebudu graficky znázorňovat, neboť bude zhodnocena pod následujícím grafem 

s celkovými údaji.  
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     V celkovém poměru jednotlivých odpovědí je zastoupení respondentů, kteří 

chodí aktivně sledovat sportovní utkání, 41,1% (14 chlapců a 16 dívek) – čili je na 

první pohled zřejmé, že početně převládá skupina žáků, která na utkání nechodí. 

Další částí této otázky bylo zjistit četnost u těch, kteří odpověděli pozitivně. 

V konkrétních číslech jsou výsledky následující: šest žáků chodí pravidelně jednou 

za týden, čtyři se dostanou na utkání jednou za čtrnáct dní, devět studentů je 

přítomno jednou za měsíc, pět z nich chodí dvakrát do roka (tedy cca jednou za 

půlrok) a šest respondentů aktivně sleduje utkání jednou ročně. Z toho je zřejmé,  

že počet aktivních diváků není nijak výrazný a při srovnání s otázkou č. 3 a 8 

pasivní diváctví u dotazovaných převládá.  

 

Otázka č. 10: V této otázce se ptám: „Jak často máš v týdnu jiné nesportovní 

kroužky?“ a podotázka bylo napsat jaké. Cílem této otázky bylo zjistit, zda vůbec 

některé kroužky s nesportovním zaměřením studenti mají a četnost a typ činnosti je 

pro mě významově druhořadý. Proto budu uvádět grafy pouze s procentuálním 

zastoupením týkající se pouze toho, zda je mají či nikoliv. 
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     Z grafu č. 12 vidíme, že přes šedesát procent celkově dotazovaných studentů 

nemá ve svém volném čase kroužky, které by neměli spojitost se sportovní činností. 

Konkrétně to je dvacet šest chlapců a devatenáct dívek. Pouze osm chlapců a dvacet 

dívek je, v rámci kroužků, „nesportovně aktivní“. 

 

Otázka č. 11: „Jezdíte s rodiči na sportovně zaměřené výlety či dovolené?“ Dále 

jsem uvedl do závorky příklady pro pochopení a ujasnění otázky. Cílem bylo zjistit, 

zda žáci provozují s rodiči nějaký sport a jsou vedeni ke sportu. 

 

     Z grafu č. 13 plyne jasná převaha kladných odpovědí. Necelých 85 % (27 

chlapců a 34 dívek) dotazovaných jezdí s rodiči na sportovně zaměřené výlety či 

dovolené. Tento velice jednoznačný výsledek je důsledkem rostoucí životní úrovně 
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a s tím spojeným nárůstem rozvoje cestovního ruchu. Dnes je o dost jednodušší 

vycestovat do zahraničí, než tomu bylo za minulého režimu, a tudíž se otevírají 

další možnosti k aktivitám v přírodě. Především nová střediska pro zimní sporty 

(sjezdové lyžování, snowboarding, běh na lyžích) jsou nejčastějším cílem zimní 

dovolené. Pět dívek a sedm chlapců z třiasedmdesáti dotazovaných odpovědělo na 

tuto otázku zápornou odpovědí. 

 

Otázka č. 12: V návaznosti na otázku předchozí se tážu na četnost: „Když ano, 

kolikrát do roka?“. K hodnocení  této otevřené otázky jsem vytvořil škálu pro lepší 

grafické znázornění. Rozdělil jsem ji na čtyři části – 0x do roka, 1-5x do roka,  

6-10x do roka a víc než 10x do roka (zvolil jsem tuto možnost, neboť jsem 

předpokládal některé značně „nadhodnocené“ odpovědi. Hodnoty představují 

konkrétní počet žáků – nikoli procentuální zastoupení skupiny v celku. 

 

Graf č. 14 – Četnost cestování na dovolené se sportovním zaměřením 

 

     Touto otázkou zjišťuji četnost odpovědí, které se vztahují k otázce předchozí. 

Zkoumám zde, jak často do roka jezdí rodiče se svými ratolestmi na dovolené,  

které jsou nějakým způsobem sportovně orientovány (kola, lyže, turistika atd.) 

Z vyhodnocených výsledků je patrné, že nejvíce zastoupena je skupina „1-5x do 

roka“ (32 dotazovaných), následuje „víc než 10x do roka“ (15 respondentů) – v této 

otázce se často objevovaly hodnoty přesahující číslo 20 a dokonce dosahující 
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hodnoty k 50. To osobně považuji za ne příliš pravděpodobné, byť ne nemožné. 

V těsném závěsu jsou odpovědí „6-10x do roka“ (13 studentů) a „0x do roka“ (12 

žáků). Jeden studen si svojí odpovědí nebyl jist, a proto uvedl, že neví. 

 

Otázka č. 13: „Dělají rodiče nějaký sport?“ Ano/Ne. Touto otázkou je mým cílem 

zjistit, zda mají žáci v rodinném kruhu někoho, kdo by je k pohybové činnosti mohl 

inspirovat či, v horším případě, donutit (známé jsou případy nucení ratolesti ke 

stejnému sportu, jako dělají či dělali rodiče, buď z vidiny vlastní neúspěšné 

realizace, nebo z pouhé potřeby mít následovníka v daném sportu). 

 

     Jak je patrné na první pohled z výše uvedeného grafu č. 15, procentuální 

zastoupení všech skupin je velice obdobné. Rozdíl mezi nejmenší a největší 

skupinou je pouze 9,6%. Vyplynulo, že počet studentů, které mají v rodině 

sportovní vzor či motivaci, je více než padesátiprocentní. Z toho vyplývá, že zbytek 

žáků, pakliže inklinuje ke sportu, musí motivaci hledat především z jiných 

možností, než z domácího prostředí. 

 

Otázka č. 14: Tato otázka navazuje na otázku předchozí, tedy jestli rodiče 

dotazovaných provozují nějaký sport, zajímá mě, jaký a na jaké úrovni. Samotnou 

úroveň jsem rozdělil na tři části: rekreační, výkonností a vrcholovou (vysvětlení 

jednotlivých termínů jsem provedl u každé třídy, aby nedošlo k jejich nepochopení - 
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neznalosti. Z celkového počtu třiceti devíti kladných odpovědí daný sport provozuje 

přibližně 77% na úrovni rekreační, cca 18% na úrovni výkonnostní a 5% vrcholově. 

 

     V celkovém součtu všech vyplněných odpovědí je patrné, že nejpočetněji 

zastoupený sport, provozovaný rodiči dotazovaných, je tenis, běh, fotbal a turistika. 

Ostatní sporty jsou zastoupeny jedním až dvěma rodiči. Závěrem lze z tohoto 

zkoumání vyčíst, že tenis, dříve považovaný za sport vyšší třídy - dokonce někdy 

 i „snobský“ – kvůli finanční náročnosti, je dnes velice populární a hraje ho čím dál 

více lidí. Dále lze z grafu č. 16 vyčíst, že v současné době jsou veliké možnosti 

výběru sportovních aktivit, což je velice dobré pro „najití svého oblíbeného sportu“. 

 

Otázka č. 15: „Jsou v okolí tvého bydliště volně přístupná hřiště?“Ano/Ne. 

Studentům bylo vysvětleno, že se nejedné pouze o „hřiště“, ale především  

o sportoviště. „V okolí“ – cca do 10 min. od svého bydliště (opět uvedeno při 

zadávání dotazníku). Zajímalo mě, zda respondenti mají, ve svém volném čase, 

možnost bezplatně sportovat či nikoliv.  
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     Celkově vzato se 74% dotazovaných vyjádřilo, že takovou možnost mají. 

Konkrétně se jedná o 54 studentů (25 chlapců a 29 dívek). Jako svoji odpověď „Ne“ 

zvolilo 26% žáků (9 chlapců a 10 dívek). Lze tedy celkově vyvodit závěr,  

že přibližně 3/4 studentů mají možnost, v okolí svého bydliště, sportovat, aniž by 

museli za pronájem sportovišť platit. 

 

Otázka č. 16: Tato otázka je typově podobná jako otázka č. 14. zní: „Jaký sport 

děláš nejraději?“ + úroveň sportovní činnosti – rekreačně, výkonnostně, vrcholově. 

Otázka č. 16 je jednou z neklíčovějších v celém dotazníku. V kombinaci s otázkou 

číslo 17 a 19 je možné určit oblibu jednotlivých sportů a tím tak objasnit zásadní 

téma celé mojí práce. Úroveň sportovní činnosti bude podrobněji rozebrána 

rozšiřující práci (momentálně není pro nás klíčová).
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Graf č. 18 – Obliba provozovaných sportů  
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     Jednoznačně nejvíce provozovaným sportem u chlapců je florbal, následuje 

fotbal (zastoupení je méně než poloviční, oproti florbalu), poté bojové sporty  

a následuje různorodá škála ostatních sportů, která nemá zastoupení víc než dvou 

respondentů. U dívek není situace tak radikální, jako u chlapců. Nejvíce zvoleným 

sportem byl běh, následuje atletika s házenou, volejbal s tenisem a opět různé 

sportovní aktivity s počtem jedné až dvou dotazovaných. Z těchto výsledků lze 

vyčíst, že chlapci inklinují převážně k hrám kolektivním a míčovým, kdežto dívky 

nejsou tolik vyhraněné a zastoupení u jednotlivých sportů je více vyvážené. 

Z celkového pohledu, nehledě na rozlišení chlapci/dívky, se jako nejvíce 

provozovaný sport stal florbal, dále se stejným počtem skončila házená a běh. 

 

Otázka č. 17: V otázce číslo sedmnáct se ptám na konkrétní nejoblíbenější 

sportovní přenosy, které respondenti sledují v televizi či internetu. Ptám se zde i na 

přenosy, které nemusí odpovídat zadání otázky číslo 3. Tedy na oblibu jednotlivých 

sportovních odvětví i v rámci vysokých celosvětových soutěží. Proto se počet 

odpovědí „nic“ – tedy že nemají oblíbený sport, nebo že tyto přenosy nesledují, 

mohou s otázkou č. 3 lišit.  
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Graf č. 19 – Obliba sledování jednotlivých sportovních odvětví v médiích 

 

     Celkově početně nejpopulárnějším sportem chlapců je fotbal (13), za ním 

s velkým odstupem je hokej (6), tenis (3), florbal (2) atd. U dívek je nejčastěji 

zvolen hokej (9), tenis (6), atletika (4) atd. Třináct studentů napsalo, jako svoji 

odpověď, „nic“ (9 dívek a 4 chlapci). Nehledě na pohlaví se nejlépe umístil fotbal  

a lední hokej – 15 dotazovaných, po něm následuje tenis s devětkrát napsanou 

odpovědí. 

 

Otázka č. 18: „Máš raději individuální nebo kolektivní sporty?“ Zajímalo mě, zda 

studenti mají spíše raději sporty, kde jsou sami za sebe, nebo je baví víc, když hrají 

týmově. Žákům bylo několikrát při zadávání objasněno, jaký je mezi těmito výrazy 

rozdíl a co znamenají. Jelikož odpověď nebyla uzavřená, objevilo se několik 

odpovědí „nevím“, které jsou uvedeny v grafu zvlášť. 
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     Tato otázka přináší jednoznačnou odpověď na stanovenou hypotézu č. 5. 

Nehledě na pohlaví se téměř 70% (30 chlapců a 21 dívek) z dotazovaných vyjádřilo 

pro kolektivní sporty. Důvodem je jednoznačně faktor zábavy, který je u dětí 

převážně spojen s kolektivem, neboť ve větším počtu spoluhráčů si lze najít 

kamarády a sobě blízké, provozovat širší a pestřejší škálu činností a socializačně se 

rozvíjet ve skupině. Dále je patrné, že dívky inklinují více k individuálnímu sportu, 

než chlapci. Sedm dívek nevědělo, ke které variantě se má přiklonit. 

 

Otázka č. 19: Otázka číslo 19 zní: „Jaký sport bys chtěl/a dělat nejraději?“. Při 

zadávání dotazníku bylo zdůrazněno, že tento sport může být jakýkoli nehledě na 

finanční a lokalizační omezení. Dále jsem uvedl, že vysněný sport může být stejný, 

jako sport jimi provozovaný. 
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Graf č. 21 – Obliba „vysněných“ sportů 

 

     Z celkových výsledků vyplynulo, že u chlapců je tímto sportem jednoznačně 

fotbal, na druhém místě florbal a na místě třetím lední hokej společně s bojovými 

sporty. Ostatní sporty mají zastoupení dvou a méně respondentů. U dívek převládá 

jízda na koni, druhým je basketbal a třetím házená. Já osobně jsem nečekal, že bude 

mít basketbal u dívek takovéto zastoupení. Z celkového pohledu, nehledě na 

pohlaví, je nejčastěji uváděn fotbal (12 respondentů), dále se stejným počtem (7 

dotazovaných) je lední hokej a jízda na koni. 

 

Otázka č. 20: V otevřené otázce číslo 20 bylo moji snahou zjistit, co je pro 

dotazované cílem a motivací k provozování sportovní činnosti. Šlo mi především  

o četnost odpovědí, které se týkají samotného úspěchu, zdraví, zábavy atd.  
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Graf č. 22 – Cíl a motivace v provozování sportovní činnosti 

 

     Početně nejčastěji psanou odpovědí byla vidina nejlepšího umístění. Tento cíl 

zvolilo v různém znění cca 47% z dotazovaných. Skoro dvacetiprocentní skupina 

(19,2%) uvedla, že nemá stanoveno, čeho by chtěli dosáhnout. Dvě bezmála 

desetiprocentní skupiny (9,6%) mají za svůj cíl dobrý výkon (nehledě na umístění) 

a zábavu. 6,8% z celkově dotazovaných neví. Zdraví je cílem 5,5% respondentů. 

Jeden žák (1,4% z celkového počtu) uvedl, že by se sportem chtěl živit a jeden jeho 

spolužák by toužil po zahraničním angažmá. 

 

Otázka č. 21: V poslední očíslované otázce se tážu po prvotním faktoru, který 

ovlivnil či zapříčinil sportovní aktivitu jedince. Zajímá mě především důvod 

dobrovolný, nebo jisté „donucení“ ze strany rodičů. 
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Graf č. 23 – Důvody začátku sportovní činnosti 

 

     Z celkového součtu odpovědí jednoznačně vyplývá, že 54,8% z celkově 

dotazovaných začalo se sportem kvůli zábavě. S velikým početním odstupem se 

s 11% objevila druhá nejčastější odpověď, která mě osobně docela překvapila 

(nečekal jsem, že bude mít takové zastoupení). Tato skupina respondentů byla 

k sportovní pohybové činnosti donucena rodiči, čili potřeba sportovat nevychází 

z žáků samých, ale z familiárního prostředí. Těžko určit, zda je tento postoj rodičů 

správný či nikoliv, neboť na jednu stranu nutí ke sportu ty, kteří se tělesně rozvíjet 

nechtějí (kladné pro jejich fyzický stav), ale na druhou stranu v nich mohou vyvolat 

odpor k dané činnosti, neboť to dělají pod nátlakem (možnost gradace negativního 

přístupu zahrnující všechny druhy sportovní a tělesné činnosti). Další skupinou 

(9,6%) se snaží být aktivní pro rozvoj a udržení svého zdraví. Menší skupinou 

(6,9%) nadchl sport, který provozují. Jeho sledováním se u těchto studentů vytvořila 

potřeba a chuť daný sport dělat. 5,5% respondentů uvedlo jako důvod pro začátek 

pohybové aktivity potřebu pohybu. To souvisí i s hyperaktivitou dětí, které hledají 

možnosti vybití energie. 4,1% sportuje kvůli kamarádům, je to možnost se delší 

časový úsek vídat a provozovat určitou činnost, která vede k zábavě. Jediný student 

(1,4%) uvedl estetický důvod.4,1% žáků do odpovědi nenapsali nic a 2,7% si svým 

důvodem nebyli jisti. 

 

Volná otázka: Tato otázka zní: „Kdybys měl/a neomezené možnosti, jakým 

způsobem bys ostatní motivoval/a ke sportu?“. Při zadávání dotazníku jsem tuto 
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otázku obšírněji vysvětlil a pro lepší pochopení i uvedl některé příklady. Šlo mi 

především o fantazii a jakékoli zajímavé nápady, které mohou studenti vymyslet. 

Výsledky znázorněné graficky jsem uvedl u všech respondentů dohromady (bez 

rozdílu pohlaví). 

 

 

     V poslední otázce dotazníkového šetření jsem se bohužel setkal s nejvíce 

zastoupenou skupinou (dvacet šest z dotazovaných - 35,6%), která buď neuvedla do 

své odpovědí nic, nebo by ostatní ke sportu vůbec nemotivovala (přes to, že šlo 

pouze o jakýkoliv nápad či myšlenku). Druhá nejvíce početná skupina (šestnáct 

studentů – 21,9%) by motivovala ostatní propagací zdravějšího životního stylu, 

zábavy a navázáním a rozvojem nových kamarádských vztahů. O dva respondenty 

méně (19,2%) se přiklonilo k variantě, která zahrnovala výstavbu nových  

a modernějších sportovišť. Dvě stejně velké skupiny (každá po čtyřech studentech – 

5,5%) by chtěli ostatní přivést ke sportu vytvořením stipendií, která by finančně 

podporovala nadějné mladé sportovce a dále vytvořením reklamy se slavnými 

sportovními osobnostmi. Ostatní skupiny jsou poměrně malého zastoupení,  

ale skýtají v některých případech zajímavé nápady. Dva studenti by k této 



45 

 

problematice přistupovali nedemokratickou metodou a jednoduše by zavedli 

povinnost sportovat. U jedné žákyně mladšího ročníku se objevila motivace sladkou 

odměnou a jeden z dotazovaných by za jednu hodinu sportování povolil jednu 

hodinu sledování televize, nebo hraní na počítači (osobně si myslím, že s jistou 

úpravou by tato myšlenka mohla být rodiči zdárně provozována ku prospěchu 

tělesného rozvoje především u mladších dětí). 

 

Otázka č. 16,17,19: Všechny tyto otázky jsem spojil do jednoho grafu (graf č. 25), 

aby z něj bylo možné určit hlavní cíl této práce a to nejoblíbenější sport. Vybral 

jsem konkrétně tyto tři otázky z patřičných důvodů. Jestliže mám zjistit 

nejoblíbenější sport, musím vycházet z rozličných kritérií. Obliba provozovaného 

sportu je přirozeně výchozím bodem celého výzkumu, ale musíme přihlédnout 

k dvěma zbývajícím otázkám. V otázce číslo 17 se ptám na oblibu sledovaného 

sportu v médiích – ten se samozřejmě může lišit od provozovaného, protože ne 

každý sport je pro sledování vhodný a divácky zajímavý (kupříkladu z vlastní 

zkušenosti vím, že Taekwon-do, ač je to olympijský sport, není divácky atraktivní 

jako jeho aktivní provozování). Do celkového výsledku jsem zahrnul i otázku 19, 

neboť vysněný sport neznamená, že musí být nejoblíbenější, neboť tímto sportem je 

často myšlen sport nikdy nebo minimálně provozovaný a nemáme tedy jistotu,  

že by nás nadchl natolik, aby se stal našim favoritem. Studentům bylo vysvětleno, 

že jejich odpovědi v těchto otázkách mohou být totožné. 
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Graf č. 25 – Oblíbenost jednotlivých sportovních odvětví  

     Graf č. 25 nám jednoznačně ukazuje, že nejoblíbenějším sportem celkově je  

u studentů fotbal (33), následuje florbal (21), za ním lední hokej (18) a se stejným 

počtem tenis. Na pomyslné páté příčce se umístila atletika (15), po ní házená (12)  

a bojové sporty (11). Když se na to podíváme pouze z pohledu chlapců, výsledky 

jsou velice obdobné. Fotbal, florbal, lední hokej, tenis, bojové sporty a atletika. 

 U dívek je pořadí výrazně odlišnější. Na první příčce se umístil tenis společně 
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s atletikou (každý sport po dvanácti hlasech), následuje házená (10), lední hokej (9), 

basketbal (8), běh a jízda na koni má stejné zastoupení sedmi hlasů. 

8. Diskuze 

     Tato práce by měla přinést náhled na preference sportů u dětí městské základní 

školy. Čtenář by si měl po přečtení této práce uvědomit, že sport je pro děti  

a mládež velice důležitý a měl by se tedy stát nedílnou součástí jejich života. 

     Je však nasnadě se zamyslet, proč někteří žáci mají k pohybové činnosti 

negativní postoj, proč nejsou obeznámeni s kladnými vlastnostmi tělesných cvičení 

nejen na fyzický, ale i psychický stav cvičence. Jestliže je fotbal nejvysněnějším ale 

ne nejvíce provozovaným sportem, není zapotřebí klást si otázku, proč tomu tak je? 

A co by se mohlo a mělo změnit, aby se tento sport nestal pouze „vysněným“? 

Nebylo by možné rozšířit sportovní nabídku v okolí podle těchto kritérií? Dle mého 

názoru to je otázka pro soukromý sektor, neboť ze závěrů plynoucích z této práce je 

zájem ze strany veřejnosti nezanedbatelný. 

     Pakliže hledáme důvody, které vedou k nečinnosti části dnešní mládeže,  

je nezbytné na první místo klást otázku motivace. Není-li dítě motivováno ke 

sportu, musí si dát především rodič a poté i pedagog tu práci a přijít na to, jak to 

změnit, neboť násilné nucení ze strany zákonných zástupců je velice častým 

důvodem k prohloubení odporu k pohybové aktivitě, která jest sice dítěti fyzicky 

prospěšná, ale na psychický stav cvičence zanechává negativní stopy v podobě 

zatrpklosti, zarputilosti a odmítání jakéhokoliv řešení („na truc“). Je tedy nutné dát 

dítěti vybrat z dostupných (finančních i lokalizačních) možností tu, která dítě 

navnadí a bude ho bavit. Proto by rodiče neměli trvat na provozování stejného 

sportu, který dělali nebo dělají.   

     Přínos této práce je v odhalení a obeznámení se s odlišnými dětskými pohledy na 

sport jako takový. Velice mě potěšil zájem dětí o sport a rozmanitost sportovní 

činnosti, kterou provozují. Pro mě důležitým poznatkem do budoucna je tvorba 

dotazníku, který bych příště postavil výhradně na uzavřených otázkách, neboť 

zejména u mladších studentů nastal občas problém se správným pochopením  

a vyplněním dané otázky. Jsem rád, že si u dětí našel sport své místo a u těch 

zbývajících budu pevně doufat, že k němu v budoucnu dojdou.  
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9. Závěry 

     Tento průzkum, provedený ve vybraných třídách ZŠ Jeseniova, je díky svému 

omezenému rozsahu nereprezentativním vzorkem, ze kterého není možné vyvodit 

výsledky s obecnou platností pro celou republiku. Je však možné z těchto závěrů 

vycházet v lokalitě provedeného výzkumu a každý pedagog, trenér či vychovatel si 

z nich může vytvořit předobraz dětské preference sportovní činnosti, jejich 

informovanosti a vztahu ke sportu. Z toho pak lze vycházet při tvorbě sportovních 

tréninků, soutěží a her. 

     K potvrzení či vyvrácení hypotéz jsem použil výsledky z vlastního 

dotazníkového šetření. 

 

Hypotéza 1: Procentuální zastoupení sportujících chlapců (nehledě na četnost) ve 

svém volném čase bude vyšší než u děvčat. 

 

     Tuto hypotézu jsem hodnotil dle grafu č. 9. Nehodnotím četnost, ale zda sportují 

či nikoliv, proto porovnávám skupiny nesportujících. U chlapců i u dívek je 

zastoupení tělesně neaktivních stejné (tři chlapci a tři dívky). Musíme však brát 

v potaz rozdílnou velikost skupin, proto jsem vypočítal procentuální zastoupení 

nesportujících u každé ze skupin zvlášť a výsledky porovnal a vyvodil závěr.  

U chlapců je tato množina velká 8,8%, kdežto u dívek pouze 7,7%. Z toho vyplývá, 

že se stanovená hypotéza nepotvrdila, neboť dívky jsou zde víc sportovně aktivní, 

než chlapci.  

Hypotéza 2: Procento sportující mládeže ve volném čase nepřesáhne 70%. 

     Hypotézu č. 2 lze vyvodit ze stejného grafu, jako hypotézu č. 1. Opět 

nehodnotím četnost sportujících, ale zaměřuji se na skupinu nesportujících. V tomto 

případě beru chlapce i dívky jako jeden celek. Ze 73 dotazovaných se 6 vyjádřilo 

záporně, a tudíž tvoří pouze 8,2%. Téměř 92% (91,8) je ve svém volném čase 

sportovně aktivní. Tím je hypotéza vyvrácena dokonce více než o 20%. Tento 

výsledek mě, i přes nepotvrzení hypotézy, velice potěšil, neboť pohybová činnost  

u dětí je obzvláště přínosná jak z hlediska fyziologického, tak i psychického  

a sociálního. 
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Hypotéza 3: Nejčastěji provozovaným sportem u chlapců je fotbal. 

     Tuto hypotézu jsem stanovil díky anketě Sport roku 2012, kterou provedl portál 

SportCentral, ve kterém se fotbal u mužské populace stal jasným favoritem. Díky 

otázce č. 16 (graf č. 18) lze jasně říci, že se hypotéza opět nepotvrdila, neboť mezi 

dotazovanými chlapci jednoznačně na počet hlasů vyhrál florbal (41,2%). Fotbal se 

umístil na druhém místě (17,7%) a první příčku obsadil u otázek č. 17 a 19. Jelikož 

se tento dotazník vztahoval pouze na žáky pražské školy, je pochopitelné,  

že možnosti fotbalové aktivity jsou v rámci čtvrtí více omezeny, než florbal, který 

se dá trénovat v každé tělocvičně.  

Hypotéza 4: Nejčastěji provozovaným sportem u dívek je cyklistika. 

     Stanovení této hypotézy bylo možné ze stejného zdroje jako u chlapců. Anketa 

byla provedena v rámci celé republiky na více než 3400 respondentech. Z otázky 

 č. 16 je zřejmé, že u dívek je nejvíce provozovaným sportem běh (18%), poté 

atletika s házenou (každá po 12,8%). Cyklistika byla zvolena pouze jednou 

z dotazovaných a tvoří tedy pouze 2,6%. Na této otázce je opět patrný vliv 

městského prostředí. Cyklistika ve městě je, ač přes mírný nárůst cyklostezek, 

velice obtížná a i musíme brát v úvahu prostorovou nákladnost na uschování kol 

v bytové jednotce. Proto byl u dívek nejčastěji zvolen běh, neboť není prakticky 

nijak omezen. Běhat se dá téměř všude a nedaleké parky skýtají příhodné možnosti 

k tomuto využití. Tato hypotéza se tedy opět nepotvrdila. 

Hypotéza 5: Kolektivní sporty jsou více v oblibě nežli sporty individuální. 

     Z otázky č. 18 a grafu č. 20 s ním spojeném jsem jednoznačně mohl tuto 

hypotézu potvrdit, neboť cca 70% z dotazovaných upřednostňuje kolektivní sporty 

před individuálními. Toto procento je tvořeno z větší části chlapci, kteří více tíhnou 

k týmovým aktivitám (88,2% z řad chlapců), kdežto dívky (cca 54% z řad dívek) 

nejsou tolik na tyto sporty zaměřené (viz. Graf č. 18). Stanovená hypotéza se tedy 

potvrdila. 

Hypotéza 6: Pasivní diváctví u dotazovaných převládá nad aktivním. 

     Tato hypotéza bude porovnáním výsledků z otázky č. 3 a 9. Opět mi zde nejde o 

četnost, ale o procentuální zastoupení studentů odpovídajících kladně. V otázce 
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číslo tři se ptám, zda respondenti sledují sportovní přenosy v médiích, tedy pasivně. 

Kladně odpovědělo 47 studentů, což tvoří 64,4% z celkově dotazovaných.  

U aktivního diváctví (sledování sportu přímo na stadionech a sportovištích) 

pozitivně odpovědělo třicet studentů, kteří tvoří 41,1% z celkově dotazovaných. 

Porovnáme-li tedy oba výsledky, je jasné, že pasivní diváctví je u studentů více 

provozované. Tím je stanovená hypotéza potvrzena. 

  

     Z grafu č. 25 jsem zjistil, že sport, který jest u dotazovaných nejvíce v oblibě je 

fotbal. Česká republika má dlouholetou fotbalovou tradici, a proto tento výsledek 

není pro mě nijak zvlášť překvapující. Druhým nejvíce oblíbeným je florbal (u nás 

podstatně mladší, než fotbal a lední hokej – o to více je vidět jeho potenciál a vliv 

na veřejnost) a třetí je lední hokej (značná tradice a mnohé úspěchy našich hokejistů 

na mezinárodních šampionátech a soutěžích). Dále jsem zjistil, že studenti mají ke 

sportu převážně pozitivní vztah (91,8%) a mají povědomí o prospěšnosti sportu na 

psychiku jedince (viz. Otázka č. 2 a Otázka č. 5). To je do budoucna velice důležité, 

neboť když si jsou tohoto studenti vědomi, mohou své psychické napětí sportem 

regulovat a předejít tak konfliktům a nežádoucím excesům. Při výzkumu jsem došel 

k závěru, že 64,4% žáků sleduje pravidelně sportovní přenosy v médiích. To je na 

jednu stranu ukazatelem zájmu mládeže o sport jako takový, ale vlivem technologií 

a hlavně její snadnější dostupnosti se mládež dosti upíná na televizi, počítač  

a mobilní telefon. Tím se rapidně snižuje doba volného času, která by případně 

mohla být využita sportovní aktivitou. Pro stanovení důvodu počátku sportovní 

činnosti slouží graf č. 23. Na něm je dobře vidět, že téměř 55% z celkově 

dotazovaných sportuje pro zábavu. To je velice důležité, neboť díky zábavě vzrůstá 

u sportovců i motivace k pravidelnému tréninku. Díky pravidelnému tréninku 

vzrůstá výkonnost a to je pro sportovce opět motivací, neboť vidina vlastního 

zlepšení je důvodem k ustanovení si dalších cílů, kterých je možno dosáhnout. 

Bohužel toto z velké části odpadá u studentů, kteří uvedli jako svůj důvod začátku 

sportování tlak rodičů (11%). Jak už jsem uvedl v popisu grafu č. 23, je to 

rozporuplná otázka, neboť se odpovědi po správnosti jednání těchto rodičů, 

rozcházejí. Mají možnost svou ratolest buď nechat v nečinnosti, dát jí na výběr 

sport, který by jí vadil nejméně, nebo jí sportovní činnost vybrat a rozkazem donutit 
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tuto aktivitu vykonávat. To ovšem s sebou nese riziko vytvoření si u dítěte ke sportu 

dlouhodobý či trvalý odpor. Proto doporučuji se sportem a pohybovou aktivitou 

začít už v předškolním věku, protože to je doba, kdy se dítě rádo hýbe,  

je ovlivnitelné ze strany dospělých, neboť k nim vzhlíží. Provozují-li rodiče nějaký 

sport má to na dítě příznivý účinek, neboť se pravidelně s tímto sportem setkává. 

Posledním dílčím cílem této práce bylo zjištění a následné porovnání obliby 

kolektivních a individuálních sportů s celkovou oblibou jednotlivých sportovních 

odvětví u studentů. Z celkového hlediska je zastoupení kolektivních sportů 

z odpovědí „Obliby jednotlivých sportovních odvětví“ následující 58%  

a individuální sporty 42%. Když tento výsledek srovnáme s hypotézou č. 5, vyjde 

nám, že sice cca 70% z celkově dotazovaných preferuje kolektivní sporty, ale pouze 

58% tyto sporty provozuje.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 10. Seznam použité literatury 

1, Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica. 2008, roč. 44, č. 1, s. 23-47. 

ISSN: 1212-1428. 

2, BERKA, Pavel, JANÁK, Vladimír. Průzkum popularity a reflexe sportovních 

odvětví u veřejnosti ČR. Sborník národní konference „Sport v ČR na začátku 

nového tisíciletí“. Praha, 2001. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy 

a sportu. 

3, ČÁSLAVOVÁ, E., JANÁK, V., BERKA P., GÖRNEROVÁ, E. Popularita 

sportů u české veřejnosti versus jejich prezentace v masmédiích. Praha 2003, 

Univerzita Karlova v Praze. Fakulta tělesné výchovy a sportu. ISBN 80-86317-28-5 

4, ČTK. České děti zachvátila epidemie obezity[online]. Publikováno 1. 6. 2011 

[cit. 2013-06-12]. Dostupné z:<http://www.denik.cz/z_domova/ceske-deti-

zachvatila-epidemie-obezity20110531.html>. 

5, ČTK, Iena. Děti tloustnou! Žáci se stravují nezdravě, školy to mají změnit 

[online]. Publikováno 21. 3. 2012 [cit. 2013-06-12]. Dostupné z: 

<http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-rodina-deti/170999/deti-tloustnou-zaci-se-

stravuji-nezdrave-skoly-to-maji-zmenit.html>. 

6, DOLEŽAL, Lukáš. Sport and pupil´s attitude towards sport activities and 

physical education. Olomouc, 2011. Bakalářská práce. Univerzita Palackého 

v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka 

7, HERZMANNOVÁ, Eva. Reflexe sportu v médiích a ve veřejném mínění. Praha, 

2005. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy  

a sportu. 

8, KALINOVÁ, Ivana. Vliv technologií na výchovu dětí v mimoškolním prostředí. 

Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 

Katedra informačních technologií a technické výchovy. 

9, KÖSSL, Jiří, ŠTUMBAUER, Jan, WAIC, Marek. Vybrané kapitoly z dějin 

tělesné kultury. Vyd. 2. :Karolinum, 2006. 155 s. ISBN 80-246-0802-2. 



53 

 

10, KELTNER, Michal. Volnočasové sportovní aktivity žáků základních škol na 

Kolínsku. Praha, 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 

fakulta, Katedra tělesné výchovy. 

11, NCBI: Rizika a bezpečnost dětí na internetu 2010. In: http://www.ncbi.cz/ 

[online]. Dostupné z: http://www.bezpecne-online.cz/vyukove-materialy/ke-stazeni 

12, NOVÁKOVÁ, Pavlína. Popularita sportu na základní škole. Praha, 2009. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu. 

13, OLIVOVÁ, Věra. Sport a hry ve starověkém světě. Praha. Artia, 1988. 207s. 

14, PÁVKOVÁ, Jiřina, HÁJEK, Bedřich, HOFBAUER, Břetislav, 

HRDLIČKOVÁ, Vlasta, PAVLÍKOVÁ, Alena. Pedagogika volného času. Praha. 

Portál, 1999. 214 str. ISBN 80-7178-295-5. 

15, Pergl, Václav. Tři čtvrtiny dětí v Česku se málo pohybují. Pětina chlapců má 

nadváhu [online]. Publikováno 27. 6. 2012 [cit. 2013-06-12]. Dostupné z:  

<http://www.novinky.cz/domaci/271617-tri-ctvrtiny-deti-v-cesku-se-malo-

pohybuji-petina-chlapcu-ma-nadvahu.html >. 

16, SLEPIČKA, Pavel. Divácká reflexe sportu. Praha. Karolinum, 2010. s. 182, 

ISBN 978-80-246-1838-8. 

17, SLEPIČKOVÁ, Irena. Sport a volná čas. Praha. Karolinum, 2000. 107 str. 

ISBN 80-246-0044-7. 

18, SOMMER, Jiří. Dějiny sportu: sporty našich předků. Praha. Fontána, 2003. 273 

s. ISBN 9788073361167. 

19, SportCentral, Výsledky ankety Sport roku 2012 – napínavý souboj mezi 

cyklistikou a fotbalem [online]. [cit. 2013-7-5] Dostupné z: 

http://info.sportcentral.cz/blog/vysledky-ankety-sport-roku-2012-souboj-mezi-

cyklistikou-a-fotbalem/. 

20, Sport In: Velký slovník naučný: M-Ž. Praha: Diderot, 1999, 1679 s. ISBN 80-

902723-1-2. 



54 

 

21, TRUHELKA, Tomáš. Popularita sportu v ČR mezi studenty středních a 

základních škol. Praha, 2008. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 

Fakulta tělesné výchovy a sportu.  

22, Wopp, Ch. Wir Brixen Oldenburg in Bewegung. Universität Oldenburg. 1990. 

23, Zun. České děti jsou stále tlustší [online]. Publikováno 1. 10. 2012 [cit. 2013-

06-12]. Dostupné z: <http://www.novinky.cz/zena/deti/279561-ceske-deti-jsou-

stale-tlustsi.html>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



55 

 

11. Seznam grafů a tabulek 

   11.1 Seznam grafů 

Graf č. 1 - Procentuální zastoupení respondentů v jednotlivých třídách…………………..24 

Graf č. 2 - Procentuální zastoupení chlapců a dívek…………………………................... 25 

Graf č. 3 - Procentuální zastoupení sportujících studentů………………………………....25 

Graf č. 4 - Procentuální zastoupení odpovědí o vztahu ke sportu………………................26 

Graf č. 5 - Poměr studentů sledující a nesledující sportovní přenosy v médiích………….27 

Graf č. 6 - Obliba školní tělesné výchovy…………………………………………………27 

Graf č. 7 - Sport a jeho vliv na psychiku člověka…………………………………………28 

Graf č. 8 - Poměr sportujících s odborným dohledem………………………….…………29 

Graf č. 9 - Četnost volnočasových sportovních aktivit……………………………………30 

Graf č. 10 - Četnost sledovanosti sportovních přenosů v médiích………………...........…31 

Graf č. 11 - Četnost aktivního diváctví……………………………………………………32 

Graf č. 12 - Nesportovní volnočasové aktivity………………………………………….…33 

Graf č. 13 - Procentuální zastoupení respondentů jezdící s rodiči na sportovně zaměřené 

                     dovolené……………………………………………..………………….……33 

Graf č. 14 - Četnost cestování na dovolené se sportovním zaměřením……....………...…34 

Graf č. 15 - Procentuální zastoupení sportovně aktivních rodičů………………...…….…35 

Graf č. 16 - Druhy sportů provozované rodiči dotazovaných…………………………..…36 

Graf č. 17 - Poměr studentů mající možnost návštěvy volně přístupných 

                      sportovišť…………………………..…………….…………………………..37 

Graf č. 18 - Obliba provozovaných sportů……………………………………...............…38 

Graf č. 19 - Obliba sledování jednotlivých sportovních odvětví v médiích…….…………39 

Graf č. 20 - Procentuální zastoupení náklonnosti k individuálním či kolektivním 

                      sportům……………..………………………………………….……...…..…40 

Graf č. 21 - Obliba „vysněných“ sportů………………………………………...............…41 

Graf č. 22 - Cíl a motivace v provozování sportovní činnosti………………...………..…42 

Graf č. 23 - Důvody začátku sportovní činnosti………………………………………...…43 

Graf č. 24 - Motivace ostatních ke sportu…………………………………..…………..…44 

Graf č. 25 - Oblíbenost jednotlivých sportovních odvětví………………..………….....…46 

 

 

 



56 

 

   11.2 Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 – Přehled oblíbenosti jednotlivých sportů z vybraných zdrojů………...…....15 

Tabulka č. 2 – Skladba sportovních diváků ve sledovaných sportech podle  

                          pohlaví……………….…….……………………………………………...17 

Tabulka č. 3 – Stanovení BMI…………………………………………………………….20 

Tabulka č. 4 – Počet respondentů v jednotlivých třídách…………………………………24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

12. Přílohy 

Příloha č. 1: Sestavený dotazník předložený respondentům k vyplnění 

Sportovní dotazník 

Dobrý den, rád bych vás požádal o upřímné vyplnění dotazníku týkajícího se výhradně vašeho 

vztahu ke sportu.  

U otázek s možnostmi prosím o zakroužkování odpovědi. U ostatních dopište svojí odpověď na 

vytečkovaný řádek.   

Datum:                                    Třída:                                    Rok narození:                                     

Pohlaví: dívka / chlapec  

1, Sportuješ?     ANO/NE 

2, Máš ke sporu kladný vztah?     ANO/NE 

3, Sleduješ sportovní přenosy v televizi nebo na internetu?     ANO/NE 

4, Baví tě TV ve škole?     ANO/NE 

5, Myslíš si, že sport pomáhá proti špatné náladě?     ANO/NE 

6, Jsi členem sportovního klubu?     ANO/NE 

7, Jak často týdně sportuješ mimo školní TV? …………………. (např.: 0x,2x,5x…atd.) 

8, Kolik hodin týdně sleduješ sportovní pořady v televizi či internetu?  0 h. / 1-5 h. / 6-10 h. / víc než 

10 h. 

9, Chodíš sledovat některá sportovní utkání přímo na sportoviště?     ANO/NE  napiš jak často: 

…………………………. 

10, Jak často máš v týdnu jiné nesportovní kroužky? ………………… napiš jaké: 

………………………………. 

11, Jezdíte s rodiči na sportovně zaměřené výlety, dovolené? (např.: kolo, lyže, turistika atd.)     

ANO/NE 

12, Když ano, kolikrát do roka? ………………… 

13, Dělají rodiče nějaký sport?     ANO/NE 

14, Když ano, napiš jaký. ………………………………. Na jaké úrovni?     rekreačně, výkonnostně, 

vrcholově 
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15, Jsou v  okolí tvého bydliště volně přístupná hřiště?     ANO/NE 

16, Jaký sport děláš nejraději? ………………… Na jaké úrovni?     rekreačně, výkonnostně, 

vrcholově 

17, Jaký sport sleduješ nejraději? ………………………………. 

18, Máš raději individuální nebo kolektivní sporty? ………………………………. 

19, Jaký sport bys chtěl/a dělat nejraději? ………………………………. 

20, Čeho chceš ve sportu dosáhnout? ………………………………. 

21, Proč jsi začal/a se sportem? ………………………………. 

Kdybys měl/a neomezené možnosti, jakým způsobem bys ostatní motivoval/a ke sportu? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Děkuji za snahu a ochotu k vyplnění dotazníku.  

Vypracoval David Nováček, student 3. ročníku PedF UK v Praze, obor TVS-ZSV 
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