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Abstrakt

Název: Hypokineze u adolescentů

Cíle: Cílem je zjistit, jak častá a jak rozsáhlá je hypokineze u výzkumného 

souboru. Jaký je současný vztah adolescentů na středních školách 

k pohybové aktivitě, jak často jsou zatěžováni pohybem a kde ho 

realizují.

Metody: V práci jsme použili metodu dotazování pomocí dlouhé verze 

mezinárodního standardizovaného dotazníku IPAQ přeloženého do 

českého jazyka. Výzkumný soubor byl tvořen 46 studenty a studentkami 

středních škol nacházejících se v období adolescence. Získaná data byla 

analyzována pomocí základních statistických funkcí. Dále jsme provedli 

komparaci množství pohybové aktivity v průběhu sedmi dnů mezi 

chlapci a dívkami.

     

Výsledky: Výsledky získané tímto výzkumem v zásadě splňují podmínky pro 

dostatečný pohybový režim adolescentů. V průměru byl soubor zařazen 

do kategorie středně aktivních jedinců a to jak chlapci, tak i dívky. Přes 

negativní náhled společnosti na pohyb adolescentů, byla tedy míra 

pohybové aktivity v pořádku. Chlapci dosáhli hodnot celkové pohybové 

aktivity 1333,8 MET-min/týden, dívky 2013,9 MET-min/týden.

Klíčová slova: adolescence, pohybová aktivita, nedostatek pohybu, životní styl



Abstract

Title: Hypokinesia in adolescents         

Objectives: The main target is, to find out how frequent and extensive the 

hypokinesis appears in terms of the exploratory subject. We mainly 

search for the relationship of high school adolescents to the physical 

activities, how often it’s being practicised and in which kind of 

environment.

Methods: In order to prove my thesis, we decided to use a long version of 

international standardized IPAQ questionnaire translated to the czech 

language. The exploratory sample consisted of 46 high school adolescent 

students. The results were afterwards analysed according to the basic 

statistic principles. Subsequently we compared the quantity of physical 

activity between boys and girls during seven days of the research.

Results: The results of research apparently meet the criteria of the sufficient 

count of teenager activities. In the average the sample was evaluated as 

moderately active individuals in both gender types. Despite the negative 

public image in terms of quantity of youth physical activities, the actual 

rate meets general requirements. Boys reached the rate of 1333,8 MET-

min/week, girls reached the count of 2013,9 MET-min/week.

Keywords:    adolescence, physical activity, lack of exercise, lifestyle
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Seznam použitých symbolů a zkratek

AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome (Syndrom získaného 

selhání imunity)

BMI Body mass index (index tělesné hmotnosti)

EKG elektrokardiogram

IPAQ International Physical Activity Questionnaire (Mezinárodní 

dotazník k pohybové aktivitě)

MET metabolický ekvivalent

min minuta

ms milisekunda

PA pohybová aktivita

UK FTVS Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu

VO2 spotřeba kyslíku

VO2max maximální spotřeba kyslíku

WHO World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)

€ euro (měna eurozóny)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Index_t%C4%9Blesn%C3%A9_hmotnosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Body_mass_index
http://cs.wikipedia.org/wiki/Index_t%C4%9Blesn%C3%A9_hmotnosti
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1 Úvod

V posledních letech se vztah lidí k pohybu velmi změnil. V důsledku stále se 

zvětšující modernizace můžeme většinu dne trávit vsedě, maximálně ujít jen několik 

málo kroků. Do zaměstnání se dopravíme automobilem nebo veřejnou dopravou, místo 

schodů více využíváme výtahy a samotné zaměstnání je pak často sedavého typu. Často 

si stěžujeme na nedostatek volného času, který, když už jej máme k dispozici, 

využíváme rádi ke sledování televize a v posledních letech ho ještě raději trávíme na 

sociálních sítích. Je zajímavé, že se stoupající možností výběru aktivit ve volném čase,

množství pohybu paradoxně klesá. Samozřejmě ne každý žije takovýmto stylem, ale 

bohužel se stává stále častějším. Nedostatek pohybové zátěže přináší určitá zdravotní 

rizika, a proto se dnes stává velmi diskutovaným tématem. 

Vybrala jsem si do této práce věkové období adolescence, protože hlavně 

v dětství a dospívání je důležité, aby si děti vytvořily kladný vztah k pohybu. Pokud 

v tomto vývojovém období budou pohyb zanedbávat, je pravděpodobné, že je 

hypokineze bude provázet celý život. Důležitou roli ve vytváření vztahu dětí k pohybu 

hraje vliv rodiny a školy. Pro ty, kteří se do adolescence aktivně věnují sportu, se toto 

období často také stává obdobím rozhodnutí, zda se sportu budou věnovat dále a 

omezovat tím jiný druh společenského života nebo dají přednost více volnému času, 

který mohou věnovat kamarádům, počítačovým hrám nebo svým prvním láskám. Bylo 

by tedy velmi přínosné, aby společnost děti v tomto vývojovém období ke sportu více 

motivovala. 

Ruku v ruce s nedostatečnou pohybovou aktivitou, která je jedním z rizikových 

faktorů, narůstá riziko vzniku civilizačních onemocnění, které se v posledních letech 

čím dále častěji vyskytují již u adolescentů. Přiměřená pohybová aktivita přitom působí 

jako prevence vzniku těchto onemocnění nejen v tomto věkovém období, ale dokonce i 

v dospělosti. Je proto potřeba, aby se pohybová aktivita stala nedílnou součástí běžného 

života.

Odpovědi adolescentů na otázky v dotazníku týkající se pohybu mě velmi 

zajímají, neboť já sama jsem od dětství sportovala. Celé období adolescence jsem 

trávila každodenními tréninky a nedokázala bych si své dospívání ani představit jinak. 

Je pro mě zarážející, když na ulici jen zřídka potkávám štíhlé dospívající a to zejména 
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dívky. Děti v tomto období si asi málokdy uvědomují zdravotní výhody pohybových 

aktivit a zdravé výživy, ale alespoň vnější vzhled, a to zejména u dívek, by pro ně mohl 

být motivací k pohybu. Často se stává, že adolescenti, netušící jak naložit s volným 

časem, propadnou různým závislostem či návykovým látkám. Bylo by tedy vhodné 

snažit se adolescenty různými způsoby k pohybu motivovat ať prostřednictvím médií, 

lékařů, učitelů či rodičů.
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2  Teoretická východiska

2.1  Adolescence

Termín adolescence pochází z latinského slovesa adolescere (dorůstat, dospívat, 

mohutnět). Jako termín, který označoval vývojové období života člověka, bylo toto 

slovo poprvé použito v 15. století. V českém jazyce je slovo adolescence (typické pro 

psychologii) volně zaměňováno s označením dospívající či dorost (typické pro lékařské 

vědy) a rovněž s širším označením mládež (charakterističtější pro sociologii a 

pedagogiku) (Macek, 2003).

Přesné věkové vymezení tohoto období není v literatuře jednotné. Například dle 

Vágnerové (2012) adolescence zahrnuje období od 10 do 20let, tedy jednu dekádu 

života. Macek (2003) uvádí, že „adolescence (v české terminologii mládí) je pak 

většinou datována od 15 do 20 (22)let.“ Podle Dovalila (2009) je vhodná charakteristika 

dorostového věku (15 - 18let).

Z pohledu Vágnerové (2012) během adolescence dochází ke komplexní proměně 

osobnosti ve všech oblastech (somatické, psychické i sociální). Mnohé změny jsou 

ovlivněny zejména biologicky, ale vždy jsou významně ovlivňovány psychickými a 

sociálními faktory. To znamená, že průběh adolescence je závislý na konkrétních 

podmínkách okolí - kulturních a společenských, z nichž vyplývají požadavky a 

očekávání společnosti ve vztahu k dospívajícím. 

Čáp a Mareš (2007) vidí nepříznivé podmínky pro vývoj adolescentů v dnešní 

ekonomicky vyspělé společnosti. Adolescenti mohou velmi citlivě vnímat sdělovací 

prostředky, modely v rodině, na pracovišti, v nejbližším okolí a chápat tak práci jako 

nutné zlo, často se pak soustředí na ekonomické hodnoty a konzum, pokrytectví 

v morálce atd. Ve svém citlivém období, kdy jsou přímočaří a zásadoví, rozpory a 

nedostatky starší generace přísně odsuzují. Přitom nevědomky některé postoje přejímají.
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2.1.1  Biologický vývoj adolescentů

V období adolescence probíhají důležité biologické změny, zejména růst 

postavy, změna tělesných proporcí - přiblížení tvarům dospělých mužů a žen, 

sekundární pohlavní znaky a funkce pohlavních orgánů (Čáp a Mareš, 2007).

Dle Šmardy (2007) je začátek adolescence ohraničen pohlavním dozráváním. 

Z biologického hlediska ji považujeme za ukončení ontogeneze. Podle autora tělesný 

vývoj na konci tohoto období již nevykazuje tolik změn jako v předešlých obdobích, 

tělesná výška již dosahuje výšky dospělého a jedinec dál už příliš neroste. Je to dáno 

osifikací růstových chrupavek dlouhých kostí vlivem pohlavních hormonů.

Macek (2003) uvádí, že během dospívání dívek se zvětšuje prsní tkáň pod 

bradavkou, na konci adolescence jsou patrné vnější i vnitřní kontury prsu. Ochlupení 

okolo genitálu také nabývá podoby dospělého typu. Objevuje se poprvé menarché 

(nástup menstruačního cyklu), obvykle nastupuje kolem 13. roku. Charakteristické je 

pro dívky také přibývání na váze.

U chlapců se postupně vyvíjí penis, šourek, varlata i ochlupení. Růst varlat je 

prvním znakem nástupu adolescence u chlapců. Nastupuje také růst vousů a změna 

hlasu - mutace Macek (2003).

Vágnerová (2012) tvrdí, že „pokud je tělesná proměna příliš časná, nemusí ji 

pubescent tak snadno zvládnout… Příkladem může být reakce časně vyspělé dívky, 

která nosí volné oblečení, aby zakryla prsa. Ranější dospívání je zatěžující zejména pro 

dívky. Dívky v průměru dospívají dříve než chlapci a pokud je navíc taková změna 

předčasná, přichází ve chvíli, kdy jsou vrstevníci obojího pohlaví ještě většinou jak 

tělesně, tak psychicky zcela infantilní.“

Zpomalení tělesného dospívání je typičtější především pro chlapce. Chlapci, 

kteří dospívají dříve, bývají více populární a často jsou bráni jako vůdci. Naopak hoch, 

který je malý, slabý a nevyspělý bývá často objektem šikany a tak má mívá slabší 

sociální roli (Vágnerová 2012).
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2.1.2  Psychologický vývoj adolescentů

Dle Vágnerové (2012) je adolescence „období hledání a přehodnocování, 

v němž má jedinec zvládnout vlastní proměnu, dosáhnout přijatelného sociálního 

postavení a vytvořit si subjektivně uspokojivou, zralejší formu vlastní identity.“ Člověk, 

který dospívá, většinou chápe dětství jako dobu, kterou je potřeba co nejrychleji přežít a 

získat pocit svobody (Vágnerová, 2012).

Z psychologického hlediska má období adolescence dle Vágnerové (2012) dvě fáze:

 Raná adolescence, někdy označovaná jako pubescence, je přibližně časově 

ohraničena 11. a 15. rokem života. V tomto období je největší změnou tělesné 

dospívání spojené s dozráváním pohlavním. Dospívajícímu se mění vnější 

vzhled a ten se stává podnětem ke změně sebepojetí i chování okolí. Během rané 

adolescence dochází ke změně způsobu myšlení - adolescent je schopen myslet 

abstraktně. Díky hormonálním proměnám dochází také ke změně emočního 

prožívání, které je typické častými výkyvy a ty mohou ovlivňovat aktuální 

hodnocení dospívajícího.

Důležití jsou pro pubescenta jeho vrstevníci, s nimiž se srovnává a 

ztotožňuje. Toto období je charakteristické první láskou a dále prvním 

experimentováním s partnerskými vztahy. Důležitou změnou v tomto i 

celoživotním období je ukončení povinné školní docházky a tedy rozhodování se 

o další budoucnosti. Adolescenti se v tomto raném období snaží částečně se 

osamostatnit od rodičů, kteří jim do této doby dávali pocit jistoty. Pro další 

rozvoj je žádoucí určitá svoboda v rozhodování. Velmi významná je potřeba 

přijatelné pozice ve světě, kterou si musí vydobýt, zasloužit si ji.

 Pozdní adolescence je lokalizována přibližně mezi 15. - 20. rokem. Počátek 

tohoto období je vymezen pohlavním dozráním, v této době také dochází 

nejčastěji k prvnímu pohlavnímu styku. Adolescent prochází komplexnější 

psychosociální proměnou. Důležité pro něj je ukončení profesní přípravy a 

následné rozhodnutí o budoucnosti - nástup do zaměstnání či pokračování ve 

studiu. V období pozdní adolescence získává dospívající nové role, které bývají 

prestižnější než role dětské. Vztahy s rodiči se zklidňují a stabilizují, dále se 

rozvíjejí zejména partnerské vztahy. Častá je tendence odložit dospělost, 
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charakteristickou závažnějším rozhodnutím. Této tendenci odpovídá termín 

adolescentní psychosociální moratorium. Je důležité v tomto období poskytnout 

dospívajícímu čas a možnost, aby porozuměl sám sobě a mohl si tak zvolit, čeho 

chce v budoucnu dosáhnout. 

2.1.3  Vývoj motorických předpokladů adolescentů

Langmeier (2006) tvrdí, že v období adolescence se zvyšuje zájem o sport, díky 

rychlému rozvoji schopností a získávání nových dovedností. Nejvíce se rozvíjejí 

schopnosti vyžadující sílu, hbitost, jemnou pohybovou koordinaci i smysl pro 

rovnováhu. Možné úspěchy v různých sportovních odvětvích pak ovlivňují

sebehodnocení adolescentů.

Předpoklady můžeme definovat obdobně jako schopnosti. Měkota a Novosad 

(2005) definují motorickou schopnost jako „obsáhlou třídu schopností, jež podmiňují 

(úspěšnou) činnost pohybovou, dosahování výkonů nejen ve sportu, ale i v práci či 

tvorbě, kde pohyb je složkou dominantní.“

2.1.3.1  Koordinační předpoklady

Během adolescence dochází k pozitivnímu vývoji koordinačních předpokladů, 

na konci tohoto období dokonce bývá dosaženo celoživotního maxima koordinačními 

předpoklady podmíněné výkonnosti. Adolescentům se také vyhraňují a stabilizují 

motorické rysy osobnosti. Můžeme pozorovat velké rozdíly mezi jednotlivci, které jsou 

také dány mírou pohybové aktivity (Měkota a Novosad, 2005).

2.1.3.2  Silové předpoklady

Dle Měkoty a Novosada (2005) do ukončení adolescence silové předpoklady

narůstají. Kulminace těchto předpokladů přichází ale až později. Můžeme pozorovat 

velký rozdíl mezi dívkami a chlapci.

Ve většině posiloven bývá zakázán vstup dětem do 15let. V tomto věku se 
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nedoporučuje posilovat se závažím, mohlo by to poškodit správný vývoj jedince. 

Doporučují se cviky jen s vlastní váhou.

2.1.3.3  Rychlostní předpoklady

Největší nárůst těchto předpokladů mají adolescenti již za sebou. V jejich věku 

je progres rychlosti jen mírný - jednoduchá reakční doba se zkrátí asi o 100ms (Měkota 

a Novosad, 2005). 

2.1.3.4  Vytrvalostní předpoklady

Dívky dosahují v adolescenci nejvyšší úrovně aerobní vytrvalosti, pokud je 

rozvíjena, jinak stagnuje a klesá. U chlapců je pozorován progres i bez speciální 

přípravy. Vrchol ale obyčejně přichází až po 20. roce (Měkota a Novosad, 2005).

2.1.4  Adolescenti a pohyb

V období adolescence se začínají provádět prakticky všechny pohybové aktivity. 

Pohyb je v tomto i dalších obdobích potřebný pro kompenzaci denního zatížení. Změna 

životního stylu ukončením povinné školní docházky, zejména u dívek, často způsobuje 

pokles pohybové aktivity. Často se pak řeší problém hypomobility. Proto je důležité

najít pro adolescenty zajímavé formy pohybu, které je budou bavit (aerobic, tanec - i 

diskotéky, kulturistika u chlapců) (Kučera, 1997).

Adolescenci vidí jako kritické období i Vilikus a kol. (2004), který uvádí, že 

v důsledku hormonálních změn nastupují jiné zájmy, omezení pohybových činností a 

pokles tělesné zdatnosti. Podle autora ubývá zejména spontánní pohybové aktivity, 

která by měla být nahrazena alespoň aktivitou řízenou, ať ve škole, či ve volném čase.

Novotný (2012a) uvádí několik pravidel pro doporučování pohybových aktivit 

adolescentům:

– rozvoj všestrannosti, postupná specializace

– s příjemným prožitkem, bez přetrénování
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– sportovní trénink a soutěže ve vzpírání po ukončení puberty (15let)

– intenzita aerobně - anaerobních výkonů alespoň 60 - 70% VO2max, u 

odporového zatížení 60 - 65% 1x opakovatelného maxima

– metodicky správně vedený silový trénink

– frekvence pohybové zátěže alespoň 3x týdně, pokud možno denně

– individuální modifikace školní tělesné výchovy

Někteří adolescenti se věnují pohybu více a ve volném času se více či méně 

věnují sportu. Sportovní činnost dle Slepičkové (2001) spadá do sféry volného času, kde 

má své specifické místo. Sport podle autorky přináší i jen ve formě podívané 

adolescentovi různé hodnoty, z nichž vyrůstá nebo je prezentuje. Této formě trávení 

volného času jsou přisuzovány mnohé pozitivní, ale i negativní hodnoty - například 

honbu za úspěchem za každou cenu. Mohou si pak ze sportu do života přenést unfair 

jednání, hrubost, zneužívání podpůrných prostředků aj. V oblasti sportu si často 

dospívající vybírají své idoly a chování těchto vzorů pak může značně ovlivnit i život 

adolescenta.

Autorka také uvádí, že chlapci obvykle tvoří větší část sportující základny než 

dívky. Dívky také mají menší závodnické ambice. Obecně se snižuje procento mladých 

závodníků, to ale neznamená, že by se nevěnovali pohybu vůbec, jen přecházejí mezi 

rekreační sportovce.
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2.2  Pohyb, pohybová aktivita, pohybový režim

2.2.1  Pohyb

Mužík (2010) uvádí, že pohyb „obecně zahrnuje všechny děje, při nichž dochází 

k fyzikální změně hmoty. V nejobecnějším smyslu je výrazem pohyb označována 

jakákoliv změna v čase.“ Tato definice může posloužit mnoha vědním disciplínám, je 

obecná. Další autorova definice je již specifičtější: „pohyb člověka označuje způsobilost 

člověka pohybovat se v prostoru a čase pomocí svalové činnosti.“ 

2.2.2  Pohybová aktivita

Dle Mužíka (2010) je pohybová aktivita uvědomělé přemístění člověka 

v prostoru a čase. Více ji definují Sigmundovi (2011), podle nichž lze charakterizovat 

pohybovou aktivitu z energetického hlediska jako jakýkoliv tělesný pohyb 

zabezpečovaný příčně pruhovaným svalstvem vedoucí ke zvýšení energetického výdeje 

nad úroveň klidového metabolismu.

Hendl a kol. (2011) definuje pohybovou aktivitu jako „druh nebo druhy pohybu 

člověka, které jsou výsledkem svalové práce provázené zvýšením energetického výdeje, 

charakterizované svébytnými vnitřními determinantami a vnější podobou. Pohybové 

aktivity představují mnohovýznamový konstrukt a podle kontextu jsou dále různě 

označovány jako strukturované, nestrukturované, zdraví podporující, bazální, běžně 

každodenní, sportovní apod.“

Sigmundovi (2011) rozdělují pohybovou aktivitu na několik druhů:

 Habituální pohybová aktivita je běžně prováděná pohybová aktivita ve volném 

čase i v zaměstnání. Můžeme do ní zahrnout lokomoci, manipulaci, hru, sport, 

sebeobslužnou a další motoriku prováděnou v běžném životě. Může být 

organizovaná i neorganizovaná.

 Organizovaná pohybová aktivita znamená strukturovanou záměrně 

prováděnou pohybovou aktivitu prováděnou pod vedením edukátora. Patří sem 

například tělesná výchova a tréninková jednotka. 
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 Neorganizovaná pohybová aktivita je zvolena svobodně, vlastním zájmem a 

potřebou. Koná se zejména ve volném čase. Zahrnuje i spontánní pohybovou 

aktivitu.

 Týdenní pohybová aktivita zahrnuje organizovanou i neorganizovanou 

pohybovou aktivitu, která je konána v průběhu sedmi po sobě jdoucích dnů.

Dle Corbina et al. (2000) se pohybová aktivita dále může dělit na kontinuální a 

intermitentní. Kontinuální aktivita probíhá v kuse bez přestávek, zatímco intermitentní 

se skládá z několika kratších intervalů, střídajícími se s oddechovými přestávkami.

2.2.3  Pohybový režim

Podle Teplého (1995) pod označením pohybový režim „rozumíme veškerou 

pohybovou činnost, souhrn všech pohybových aktivit, které jsou víceméně pravidelně a 

relativně dlouhodobě začleněny do způsobu života ve stanoveném životním cyklu. 

V tomto smyslu hovoříme o denním, týdenním či celoročním pohybovém režimu.“ 

Autor dále vysvětluje, že pohybový režim nemůžeme srovnávat s činností jen 

tělovýchovnou. Jde o aktivity režimotvorné, které mají v životním cyklu své důležité 

místo. Jako příklad uvádí jakékoliv formy chůze, práce na zahrádce, náročnější domácí 

práce, hry, tanec aj.

„Požadavek usměrňovat a obohacovat pohybový režim může být realizován 

téměř výhradně jen v oblasti volného času. Charakter zaměstnání a jeho energetická 

náročnost ale ovlivňují druh a způsob provádění pohybových aktivit.“ Každý jedinec 

má tedy svůj pohybový režim, který se do jisté míry utváří nezávisle na nás. V dnešní 

době ale často takový pohybový režim není dostačující k potřebnému rozvoji a udržení 

základních funkcí organismu, k tělesnému rozvoji a dobré tělesné kondici (Fialová, 

2007).

Fialová (2007) uvádí základní parametry pohybového režimu:

 Celkový objem pohybových aktivit znamená množství pohybové činnosti 

v denním či týdenním režimu. Cvičit by se mělo minimálně 3x týdně 1 - 1,5 

hodiny a to především vytrvalostní typ zátěže. Minimální doba cvičení by určitě 



21

neměla být kratší než 20 minut, do té doby totiž tělo bere energii pouze z cukrů a 

ne z tuků.

 Obsah a struktura pohybových činností závisí na zdravotním stavu, fyzických 

předpokladech a psychickém prožívání činnosti každého jedince. Rozvíjena by 

měla být vytrvalost, pohyblivost, koordinace, obratnost a síla. Důraz je kladen 

zejména na vytrvalostní, neboli aerobní aktivity jako například svižná chůze, 

jízda na kole, na rotopedu, běh, běh na lyžích, veslování, bruslení aj. Vybraná 

činnost by měla cvičence hlavně bavit a měla by být obměňována, aby 

neomrzela.

 Intenzita pohybové činnosti pro spalování tuků a tedy aerobní zátěž, by měla 

být zjednodušeně taková, že se cvičící zadýchá, ale zároveň může prohodit pár 

slov. Pro stanovení takovéto optimální tepové frekvence existuje několik 

způsobů. Jedna z nich je odečtení věku od čísla 220, čímž získáme číslo 

maximální tepové frekvence. Mnohem přesnější je si tuto hodnotu nechat zjistit 

u sportovního lékaře. Pro aerobní zátěž by pak měla být optimální intenzita na 

úrovni 70 - 80% maximální srdeční frekvence. Intenzitu je možné také vyjádřit 

celkovým energetickým výdejem.

 Frekvence pohybové činnosti by měla být 3 - 4x týdně. Za optimální 

považujeme frekvenci 4x týdně činnost aerobního charakteru doplněnou 

různými formami posilování. Velmi důležitou roli hraje také regenerace, která je 

často opomíjena.

Morano a Colella (2012) se zmiňují o těchto zásadách pohybového režimu u dětí a 

dospívajících:

– alespoň 60 minut pohybové aktivity denně

– alespoň 15 minut intenzivní pohybové aktivity denně

– podílení se na příjemných činnostech za účelem rozvoje welness, fitness a 

optimálního zdraví

– snížení času stráveného sedavou činností
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2.3  Energetický výdej

Energetický výdej podle Sigmundů (2011) zahrnuje celkovou spotřebu 

energetických zdrojů nutnou k zabezpečení existence organismu. Energetický výdej 

člověka s prevelancí sedavého způsobu života se skládá z:

– Z 65% je to klidový metabolismus nutný k zabezpečení základních životních 

funkcí.

– Dalších 10% připadá na tepelný účinek potravy, který zahrnuje trávení, 

vstřebávání, transport, rozdělování a skladování energetických zdrojů 

v organismu.

– Z posledních 25% jsou hrazeny energetické požadavky při pohybové aktivitě (u 

vrcholových sportovců je to až 50%).

K určení intenzity pohybové aktivity se dle Sigmundů (2011) běžně používá 

jednotka MET, která označuje násobek klidového metabolismu jedince. Podle autorů „1 

MET odpovídá klidovému energetickému výdeji, např. při sedu s pasivním sledováním 

televize. Běžná chůze je charakterizována intenzitou 3,3krát vyšší než klidový 

energetický výdej, tedy 3,3 METů.“ Bernaciková (2012) tuto jednotku definuje jako tzv. 

metabolický ekvivalent a 1 MET odpovídá 3,5 VO2 ml/min/kg.

Například při přepočtu pohybové aktivity v Mezinárodním dotazníku 

k pohybové aktivitě (IPAQ) se METy přepočítávají na MET-min/týden. Výpočet 

vypadá takto: MET-min/týden = MET x doba trvání pohybové aktivity (min) x 

frekvence pohybové aktivity (den) (IPAQ scoring protocol, 2005).

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu lidí s nadváhou se hovoří o energetické 

bilanci, což je vztah mezi energetickým příjmem a výdejem. Pro udržení optimální 

tělesné zdatnosti je vhodné tuto energetickou bilanci zachovat, tedy zachovat rovnováhu 

mezi energetickým příjmem a výdejem (Sigmundovi, 2011).
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2.4  Zdravotní výhody pohybových aktivit

Téměř všichni autoři se shodují, že pohybová aktivita v životě lidí je přirozená a 

velmi důležitá pro zdraví jedince. Například Sigmundovi (2011) uvádějí, že pohybová 

aktivita podporuje zdraví a snižuje riziko vzniku řady nemocí. 

Pokud jde o činnost pravidelnou, dlouhodobou a realizovanou se správným 

objemem a intenzitou, lze od ní podle Teplého (1995) očekávat pozitivní dopady na 

organismus. Autor naznačuje alespoň některé z nich:

– zvýšení námahové zdatnosti, svalové vytrvalosti, svalové síly, získání a udržení 

dobré tělesné kondice

– zlepšení činnosti cévní soustavy, krev lépe přenáší kyslík do svalů

– menší sklony k vysokému krevnímu tlaku

– prohlubování dechu, zvýšení vitální kapacity plic

– posílení kostí, menší riziko zlomenin

– udržení páteře a kloubů ve funkční zdatnosti, prevence vertebrogenních potíží

– udržení přiměřené tělesné hmotnosti, nižší riziko obezity, zvýšení metabolismu, 

potlačení chuti k jídlu

– navození duševní svěžesti, nižší duševní napětí, nižší riziko depresí, snadnější 

vyrovnávání se se stresovými situacemi

– lepší prokrvení a okysličení mozku

– zvýšení soustředění

– nápomoc při odstranění nespavosti

– zmírnění bolesti hlavy

Dle Sigmundů (2011) je dětství a dospívání klíčovým obdobím, kdy se utvářejí a 

formují vztahy k pohybu. Pravidelná aktivita prováděná v tomto období podle nich 

ovlivňuje její vyšší provádění v dospělosti. To potvrzuje i Hendl a kol. (2011), který 

uvádí možnost, „že pohybově aktivní způsob života v dětství a dospívání by se mohl 

přenést do dospělosti, což by následně mohlo snížit riziko různých chorob.“
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2.5  Kontraindikace pohybových aktivit

Určitý zdravotní stav jedince nemusí být vhodný pro provádění pohybových 

aktivit, dokonce pohyb může i ublížit. Podle Novotného (2012b) to jsou zejména akutní 

a chronická onemocnění v klinickém i subklinickém stádiu. Tato onemocnění zhoršují 

schopnost provádět bezpečně pohyb, navíc může pohyb zdravotní stav zhoršit, může 

dojít k selhání důležitých orgánů a funkcí a v nejhorším případě může způsobit smrt.

Podle australské organizace Exercise is Medicine (2011) můžeme 

kontraindikace pohybové aktivity rozdělit na absolutní a relativní:

 Absolutní kontraindikace:

– nedávná významná změna EKG, nedávná ischemie, infarkt myokardu 

nebo jiné srdeční události

– nestabilní angina pectoris

– nekontrolované srdeční arytmie

– symptomatická těžká aortální stenóza

– nekontrolované symptomatické srdeční selhání

– akutní plicní embolie nebo plicní infarkt

– akutní myokarditida nebo perikarditida

– unikající aneurysma

– akutní systematické infekce doprovázené horečkou, bolestí těla, nebo

zduření lymfatických uzlin

 Relativní kontraindikace:

– koronární stenóza

– střední stenotická onemocnění srdce

– abnormality elektrolytů (např. hypokalémie, hypomagneziémie)

– těžká arteriální hypertenze

– tachyarytmie a bradyarytmie

– hypertrofická kardiomyopatie
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– neuromuskulární, muskuloskeletální, nebo revmatické onemocnění 

zhoršující výkon

– vysoký stupeň atrioventrikulární blokády

– ventrikulární aneurysma

– nekontrolované metabolické onemocnění (např. diabetes, tyreotoxikóza, 

nebo myxedém)

– chronická infekční onemocnění (např. mononukleóza, hepatitida, AIDS)

– duševní nebo fyzické poškození

2.6  Hypokineze

V dostupných publikacích se můžeme setkat s různými termíny (pohybová 

inaktivita, pohybová nedostatečnost), které jsou s hypokinezí zaměňovány, avšak 

definice znějí stejně, i když by některé z nich neměly znamenat totéž. 

Sigmundovi (2011) takto uvádějí například definici pohybové inaktivity, kde ji 

z hlediska energetického výdeje popisují jako stav organismu s minimálním tělesným 

pohybem a energetickými nároky přibližně na úrovni bazálního metabolismu.

Definici hypokineze uvádí Hendl a kol. (2011), kde ji popisuje jako „chování 

jedince projevující se velmi nízkým objemem bazálních (běžných denních) pohybových 

aktivit a deficitem strukturovaných pohybových aktivit, s prevelancí sedavého způsobu 

života.“

Podle Novotného (2012c) hypokineze představuje konflikt člověka mezi 

vrozenou dispozicí k pohybu a jeho pohybovým režimem. Autor tvrdí, že každý člověk 

se narodil pro pohyb a v dnešní době většinu času trávíme v dopravních prostředcích a 

pracovní i volný čas trávíme vsedě, popřípadě vstoje. „Trpíme hypoaktivitou svalů a 

dalších orgánů a systémů, bez nichž by pohyb nebyl možný, a které vlastně tvoří 

pohybový systém v nejširším slova smyslu (muskuloskeletální aparát, neuromuskulární 

řídicí systém, neuroendokrinní systém, energetický metabolismus, transportní systém -

oběhový a dýchací systém, metabolismus vody a minerálů aj.).“
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Z hlediska energetického výdeje bychom mohli podle IPAQ scoring protocol 

(2005) hypokinezi definovat jako souhrn pohybové aktivity za týden s nižší hodnotou 

než 600 MET-min/týden.

2.6.1  Příčiny hypokineze

Hypokinetický způsob života je velmi ovlivněn vědeckotechnickým rozvojem ve 

vyspělých zemích. 

Nejvýznamnější příčiny hypokineze:

– odstranění fyzicky namáhavé práce v zaměstnání i ve volném čase

– sedavý způsob života

– rozvoj dopravy (hromadné prostředky, automobily, pojízdné schody, výtahy)

– modernizace domácnosti (automatické vysavače, myčky, pračky, roboty, 

ústřední vytápění)

– rozvoj masové kultury (televize, internet)

– pohybově nevstřícné prostředí (betonové zástavby, dopravní provoz)

(Teplý, 1995)

2.6.2  Následky hypokineze

Podle Novotného (2008c) hypokineze spolu s jednostranným tělesným a 

psychickým přetížením bývá příčinou vzniku civilizačních nemocí.

Autor uvádí nejvýznamnější z nich:

– poruchy pohybové soustavy: osteoporóza, svalová hypotrofie, zkrácení svalů, 

oslabení meziobratlových plotének, funkční snížení nožní klenby

– poruchy látkové výměny a hormonální soustavy: obezita, cukrovka (diabetes 

mellitus II. typu), ateroskleróza, poruchy imunity
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– poruchy krevního oběhu: ischemická choroba srdce s poruchami jeho funkcí, 

ischemická choroba mozku s poruchami jeho funkcí, ischemická choroba 

dolních končetin, žilní městky (varixy), záněty žil, plicní embolie, poruchy 

regulace krevního tlaku (hypertenze, kolísavý tlak nebo hypotenze)

– poruchy nervové soustavy: poruchy spánku, neuróza, cévní mozková příhoda, 

snížený ochranný vliv parasympatiku, zvýšený vliv sympatiku, nestabilita a 

nerovnováha vlivu sympatiku a parasympatiku

– poruchy trávicí soustavy: poruchy mechanického zpracování potravy v trávicí 

rouře, poruchy trávení a vstřebávání živin, častější výskyt vředové choroby 

žaludku a dvanáctníku

– poruchy imunity: častější a závažnější záchvaty astmatiků, výskyt rakoviny prsu 

a tlustého střeva

– drogové závislosti: akutní a chronické projevy intoxikace různými drogami, 

nikotinem, alkoholem

2.6.2.1 Obezita

Obezita patří mezi nejvíce viditelné následky hypokineze a v dnešní době je 

velmi rozšířená, jak u dětské tak u dospělé populace. Proto bych se jí věnovala trochu 

podrobněji než ostatním ze seznamu možných následků.

Fialová (2007) uvádí, že „za nadváhu považují odborníci zvýšení tělesné 

hmotnosti na 105-115 % ideální hmoty. O obezitě mluvíme, je-li tělesná hmotnost 

zvýšena na 115-125% ideální hmoty. Překročí-li nadváha 125%, jedná se o 

patologickou, morbidní obezitu.“

Autorka také uvádí, že obezita je u nás nejvíce časté metabolické onemocnění, 

které navíc vyvolává další zdravotní komplikace. Je minimum lidí, kteří k obezitě mají 

zděděné dispozice, ve většině případů tato nemoc vzniká špatnými stravovacími 

návyky, nedostatkem pohybu a nezájmem o vlastní osobu. 

Podle Světové zdravotnické organizace WHO (2013) obezita výrazně zvyšuje 

riziko vzniku nepřenosných nemocí včetně kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny a 

cukrovky. Národní politika by podle této organizace měla podporovat a poskytovat 
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aktivity pro zvýšení pohybové aktivity a zlepšit dostupnost a přítomnost zdravých 

potravin. V listopadu r. 2006 v Istanbulu v Turecku byla dokonce přijata Evropská 

charta boje proti obezitě.

Perrotta, Corona a Cozzarelli (2011) tvrdí, že špatný životní styl a stravovací 

návyky mají v rámci OSN také výrazný ekonomický dopad na veřejné náklady za 

zdravotní péči. Více než 30 miliard € je vynaloženo na léčbu kardiovaskulárních chorob 

a cukrovky.

2.7  Zdraví a životní styl

2.7.1  Zdraví

Mluvíme-li o zdraví, bylo by vhodné uvést definici Světové zdravotnické 

organizace WHO (2013), která vstoupila v platnost v r. 1948 a zní takto: „Zdraví je stav 

úplné fyzické, duševní a sociální pohody a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.“

V souladu s definicí WHO uvažuje Novotný (2012d) o dvou oblastech zdraví:

 fyzické zdraví - zdraví všech tkání, orgánů a soustav (autonomních i 

neautonomních) a jejich funkce

 duševní zdraví - zdraví emotivních a rozumových funkcí nervové soustavy, 

především spojených s vědomím (pocit, prožívání, myšlení, paměť, učení, atd.)

2.7.2  Životní styl

Životní styl bývá charakterizován každodenním chováním jedince, v němž se 

výrazně projevuje hodnotová orientace, souhrn norem, zájmů, postojů a potřeb. 

Můžeme do něj zahrnout i způsob využívání a ovlivňování materiálních i sociálních 

životních podmínek a prostředí (Sigmundovi, 2011).

Jansa (2005) uvádí následující determinanty životního stylu:

 genetické (zděděné predispozice)
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 etnické (adaptace na rodovou kulturu)

 sociální (životní úroveň rodiny, později výdělečně činného adolescenta a 

dospělého, resp. důchodce)

 kulturní (tradice, návyky, mechanismy řešení krizových situací)

 profesionální (volba povolání, změny zaměstnání, mobilita)

 generační (způsob odcizení světu rodiny a dospělých- u adolescentů, stupnice 

výhrad vůči moci)

Tyto determinanty naznačují, že životní styl jednotlivců je vysoce individuálně 

variabilní. Podle Sigmundů (2011) i přes tuto variabilitu mají obyvatelé vyspělých zemí 

v průměru 3 - 4 hodiny volného času denně. Podle převládající formy trávení volného 

času dělí životní styl na dva typy:

 pohybově aktivní a zdravý životní styl - dostatečná pohybová aktivita, 

vyvážená výživa, vyrovnaný a pravidelný pitný režim, odpovědné chování 

(neužívání drog a většího množství alkoholu, nekuřáctví, předcházení 

opakovaným konfliktním a stresovým situacím), aktivní trávení nezanedbatelné 

časti volného času správnou pohybovou aktivitou 

 konzumní životní styl - opak pohybově aktivního a životního stylu, pravidelné 

sedavé trávení volného času, nezdravá výživa s nadměrným energetickým 

příjmem

Fialová (2007) mezi základní složky zdravého životního stylu řadí:

– dostatek spánku

– pravidelný pohyb

– racionální výživa

– nekuřáctví

– střídmé požívání alkoholu

– sledování hmotnosti

Adolescenti se nacházejí v období volby svého životního stylu. Řeší dilema, zda 

zvolit občanskou sebekázeň a dodržovat tradiční společenské konvence, nebo zda se 
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nechat zlákat hédonismem a popíráním všech mravních hodnot. Odtud pak může být jen 

krůček k sociálně patologickým projevům (Jansa, 2005). 
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3  Cíle a úkoly práce, hypotézy

3.1  Cíl práce

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit obvyklý pohybový režim adolescentů, 

jak rozsáhlá je u výzkumného souboru hypokineze. Výsledek by měl přimět 

k zamyšlení se společnosti ke stavu pohybového režimu u nás a pokusit se o zlepšení 

podmínek a zvýšení motivace pro adolescenty.

3.2  Úkoly práce

Jednotlivé body směřující k dosažení cíle:

1. Provést literární rešerši k přiblížení dané problematiky.

2. Kontaktovat ředitele středních škol, zda by bylo možné u nich provést sběr dat a 

vysvětlit jeho význam.

3. Po souhlasu etické komise UK FTVS a informovaného souhlasu ředitelů škol 

provést sběr dat za pomoci učitelů.

4. Vyčistit a upravit shromážděná data.

5. Vyhodnotit shromážděná data.

6. Prostřednictvím učitelů podat zpětnou vazbu respondentům o stavu jejich 

pohybového režimu.

3.3  Hypotézy práce

H1: Hypokineze adolescentů bude velmi rozšířená a pohyb nebude pro mládež tohoto 

věku příliš atraktivním trávením volného času.

H2: Chlapci budou aktivnější než dívky.

H3: Pohybová aktivita bude nejvyšší ve volném čase.
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4  Metodika práce

4.1  Popis výzkumného souboru

Zkoumaný soubor obsahuje 46 studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší 

odborné školy zdravotnické Příbram a Střední odborné školy a Středního odborného 

učiliště Dubno, z toho 25 chlapců a 21 dívek. Věk respondentů odpovídal věkovému 

vymezení adolescence. V tabulce 1 je uvedena základní charakteristika výzkumného 

souboru.

Tabulka 1 Charakteristika výzkumného souboru

Chlapci n = 25 Dívky n = 21

p̅ s p̅ s

Věk 16,6 0,8 16,5 0,8

Výška (cm) 181,1 6,7 167,4 5,0

Hmotnost (kg) 76,0 13,4 58,7 7,9

BMI (kg*m2) 23,1 3,0 20,9 2,5

Vysvětlivky: n = rozsah souboru, p̅ = aritmetiký průměr, s = 
směrodatná odchylka 

4.2  Použité metody

Po souhlasu etické komise UK FTVS (příloha 1) jsme k získání dat zvolili 

standardizovaný mezinárodní dotazník k pohybové aktivitě IPAQ (International 

Physical Activity Questionnaire). Jedná se o dotazník zjišťující množství času 

stráveného pohybovou aktivitou v průběhu sedmi dnů u 15 - 69leté populace a to jak ve 

volném čase, tak v zaměstnání, dopravování se a aktivitou při domácích pracích. Je 

započítávána pohybová aktivita trvající minimálně 10 minut (IPAQ scoring protocol, 

2005).

Platnost dotazníku potvrzují Sigmundovi (2011): „Celosvětová uplatnitelnost 

IPAQ dotazníků je podpořena výsledky validačních studií realizovaných v odlišných 

sociokulturních podmínkách států různých kontinentů.“ Autoři také poukazují na 

dobrou test – retest reliabilitu (rs = 0,81).

IPAQ dotazník je vytvořen v krátké a dlouhé verzi. Pro náš výzkum jsme vybrali 
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verzi dlouhou, kvůli detailnějšímu rozboru druhů a frekvence pohybové aktivity. 

Respondenti odpovídali dobrovolně a anonymně, metoda byla neinvazivní a 

ředitelé škol podepsali informovaný souhlas o sběru dat v jejich škole (příloha 2).

Dotazník se skládá z pěti částí:

1. část: Pohybová aktivita v rámci práce nebo studia

2. část: Přesuny - pohybová aktivita při dopravě

3. část: Domácí práce, údržba domu (bytu) a péče o rodinu

4. část: Rekreace, sport a volnočasová pohybová aktivita

5. část: Čas strávený sezením

(IPAQ scoring protocol, 2005)

Na konci dotazníku se nachází demografické otázky a doplňující údaje 

zahrnující otázky jako: pohlaví, věk, výšku, hmotnost, ukončenou školní docházku, 

velikost místa a organizovanou sportovní činnost.

Podle intenzity je dotazník rozdělen na otázky týkající se:

 chůze

 středně zatěžující pohybové aktivity

 intenzivní pohybové aktivity

Středně zatěžující pohybová aktivita je charakterizována jako střední tělesná 

námaha, při níž dýcháte trochu víc než normálně. Jako příklady jsou uvedeny -

přenášení lehkých břemen, zametání, mytí oken, hrabání, jízda na kole a plavání 

běžným tempem a tenisová čtyřhra (IPAQ scoring protocol, 2005).

Intenzivní pohybová aktivita je definována těžkou tělesnou námahou a 

zadýcháním. Zahrnuje například zvedání těžkých břemen, kopání (rytí), těžké stavební 

práce, výstup do schodů, štípání dříví, odklízení sněhu, aerobik, běh, rychlou jízdu na 

kole a plavání (IPAQ scoring protocol, 2005).

Rozdávaný dotazník je přiložen v příloze 3.
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4.3  Sběr dat

Sběr dat probíhal po souhlasu etické komise UK FTVS a informovaném 

souhlasu ředitelů škol v červnu 2013. Celkem bylo vytištěno 60 dotazníků, které jsem 

rozdala jednotlivým učitelům. Učitelé byli informováni o postupu sběru dat a byl jim 

vysvětlen jeho význam. Studenti pak mohli dotazník vyplnit během vyučovací hodiny a 

nejspíš z tohoto důvodu byla dosažena 100% návratnost.

4.4  Analýza dat

V souladu s mezinárodně schváleným protokolem Guidelines for Data 

Processing and Analysis of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ 

scoring protocol, 2005) bylo vyřazeno 14 dotazníku a upravena ostatní data. K další 

analýze bylo tedy použito zbylých 46 dotazníků.

Zpracování dat bylo provedeno v souladu s metodikou Guidelines for Data 

Processing and Analysis of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ 

scoring protocol, 2005).

Všechny druhy pohybové aktivity byly převedeny na sjednocující jednotku 

MET-min/týden, díky níž můžeme srovnávat i odlišné aktivity. Tato jednotka 

kombinuje informaci o intenzitě, době trvání a frekvenci pohybové aktivity. Data se 

převádějí podle následujících vzorců:

 chůze: MET-min/týden = 3,3 (MET) x doba trvání (min) x frekvence (dny)

 středně zatěžující PA:  MET-min/týden = 4 (MET) x doba trvání (min) x

frekvence (dny)

 intenzivní PA: MET-min/týden = 8 (MET) x doba trvání (min) x frekvence 

(dny)

(IPAQ scoring protocol, 2005)

Dále je zjišťována celková PA věnovaná chůzi, celková středně zatěžují PA a 

celková intenzivní PA. Součtem těchto tří hodnot zjistíme celkovou PA vykonanou za 

týden v MET-min/týden.
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Výsledky jsou rozděleny s ohledem na pohlaví, jelikož se většinou aktivita 

chlapců liší od aktivity dívek, hodnoty se pak dají lépe porovnávat.

Kategorické skóre pak rozděluje respondenty do tří úrovní: málo aktivní, středně 

aktivní, vysoce aktivní. Podmínky pro zařazení jsou popsány v tabulce 2.

Tabulka 2 Kategorické skóre

Kategorie Označení Kritéria zařazení

1 Málo aktivní
Nedostatečně aktivní jedinci, kteří nesplňují 
kritéria pro zařazení do kategorií 2 a 3.

2 Středně aktivní

Jedinci splňující alespoň jedno ze tří kritérií:

a) alespoň 20 minut intenzivní PA 
vykonávanou ve 3 nebo více dnech v týdnu 
nebo 

b) alespoň 30 minut středně zatěžující PA 
nebo chůzi vykonávanou v 5 nebo více 
dnech v týdnu nebo 

c) jakoukoliv kombinaci chůze, středně 
zatěžující PA nebo intenzivní PA 
vykonanou minimálně v 5 dnech s 
minimální celkovou hodnotou PA 600 
MET-min/týden. 

3 Vysoce aktivní

Jedinci splňující alespoň jedno ze dvou 
kritérií: 

a) alespoň 3 dny intenzivní PA s celkovou 
hodnotou 1500 MET-min/týden nebo 

b) 7 dní jakékoliv kombinace chůze, středně 
zatěžující PA nebo intenzivní PA s 
minimální celkovou hodnotou PA 3000 
MET-min/týden.

Získaná data byla zpracována pomocí programu Microsoft Office Excel 2007. 

Použity byly zejména základní statistické veličiny, jako je aritmetický průměr, 

směrodatná odchylka, modus a medián.
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5  Výsledky

5. 1  Výsledky podle intenzity vykonané pohybové aktivity

5.1.1  Pohybová aktivita ve formě chůze s ohledem na pohlaví

Tabulka 3 PA ve formě chůze s ohledem na pohlaví

Pohlaví n

p̅

(MET-
min/týden)

s mod med

Chlapci 25 476,8 585,5 0 165,0

Dívky 21 499,7 423,8 330,0 330,0

Vysvětlivky: n = rozsah souboru, p̅ = aritmetický průměr, s = směrodatná odchylka, 
mod = modus, med = medián

Graf 1 PA ve formě chůze s ohledem na pohlaví v MET-min/týden

Při chůzi se výsledky příliš nelišily, přesto dívky dosáhly vyšších hodnot 

v zjištěných hodnotách a to 499,7 MET-min/týden. Hodnoty chlapců byly v průměru 

476,8 MET-min/týden (tabulka 3).
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5.1.2  Středně zatěžující pohybová aktivita s ohledem na pohlaví

Tabulka 4 Středně zatěžující PA s ohledem na pohlaví

Pohlaví n

p̅

(MET-
min/týden)

s mod med

Chlapci 25 665,8 437,6 480,0 480,0

Dívky 21 745,2 622,8 420,0 540,0

Vysvětlivky: n = rozsah souboru, p̅ = aritmetický průměr, s = směrodatná 
odchylka, mod = modus, med = medián

Graf 2 Středně zatěžující PA s ohledem na pohlaví v MET-min/týden

U středně zatěžující pohybové aktivity vykazují dívky vyšší hodnoty než 

chlapci. A to 745,2 MET-min/týden oproti 665,8 MET-min/týden (tabulka 4).
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5.1.3  Intenzivní pohybová aktivita s ohledem na pohlaví

Tabulka 5 Intenzivní PA s ohledem na pohlaví

Pohlaví n

p̅

(MET-
min/týden)

s mod med

Chlapci 25 191,2 404,6 0 0

Dívky 21 767,6 1080,1 0 0

Vysvětlivky: n = rozsah souboru, p̅ = aritmetický průměr, s = směrodatná 
odchylka, mod = modus, med = medián

Graf 3 Intenzivní PA s ohledem na pohlaví v MET-min/týden

Dívky vykazují v intenzivní pohybové aktivitě přibližně čtyřikrát vyšší hodnoty 

než chlapci (767,6 MET-min/týden oproti 191,2 MET-min/týden) (tabulka 5).
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5.2  Výsledky podle oblasti vykonané pohybové aktivity

5.2.1  Pohybová aktivita vykonaná v rámci práce nebo studia 

s ohledem na pohlaví

Tabulka 6 PA vykonaná v rámci studia nebo práce s ohledem na pohlaví

Pohlaví n

p̅

(MET-
min/týden)

s mod med

Chlapci 25 508,0 440,3 360,0 360,0

Dívky 21 513,0 484,8 360,0 360,0

Vysvětlivky: n = rozsah souboru, p̅ = aritmetický průměr, s = směrodatná 
odchylka, mod = modus, med = medián

Graf 4 PA vykonaná v rámci studia nebo práce s ohledem na pohlaví v MET-min/týden

V práci, respektive ve škole, mezi sebou chlapci a dívky nevykazují téměř žádné 

rozdíly, ale i zde mají děvčata o něco vyšší hodnoty než chlapci a to 513,0 MET-

min/týden oproti 508, 0 MET-min/týden (tabulka 6).
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5.2.2  Pohybová aktivita vykonaná v rámci dopravy s ohledem na 

pohlaví

Tabulka 7 PA vykonaná v rámci dopravy s ohledem na pohlaví

Graf 5 PA vykonaná v rámci dopravy s ohledem na pohlaví v MET-min/týden

V rámci dopravy byly dívky opět aktivnější než chlapci a to o 103,3 MET-

min/týden (318,7 MET-min/týden oproti 215,4 MET-min/týden) (tabulka 7).

Pohlaví n

p̅

(MET-
min/týden)

s mod med

Chlapci 25 215,4 199,2 0 165,0

Dívky 21 318,7 392,1 231,0 231,0

Vysvětlivky: n = rozsah souboru, p̅ = aritmetický průměr, s = směrodatná 
odchylka, mod = modus, med = medián
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5.2.3  Pohybová aktivita vykonaná v rámci domácích pracích, údržby 

domu (bytu) a péči o rodinu s ohledem na pohlaví

Tabulka 8 PA vykonaná v rámci domácích pracích, údržby domu (bytu) a péči o rodinu s ohledem 

na pohlaví

Pohlaví n

p̅

(MET-
min/týden)

s mod med

Chlapci 25 166,2 254,9 0 45,0

Dívky 21 354,1 304,9 360,0 330,0

Vysvětlivky: n = rozsah souboru, p̅ = aritmetický průměr, s = směrodatná 
odchylka, mod = modus, med = medián

Graf 6 PA vykonaná v rámci domácích pracích, údržby domu (bytu) a péči o rodinu s ohledem na 

pohlaví v MET-min/týden

Při domácích pracích byly dívky více než dvakrát aktivnější než chlapci. Chlapci 

dosáhli v průměru hodnot 166,2 MET-min/týden, dívky 354,1 MET-min/týden (tabulka 

8).



42

5.2.4  Pohybová aktivita vykonaná v rámci rekreace, sportu a 

volnočasové aktivity s ohledem na pohlaví

Tabulka 9 PA v rámci rekreace, sportu a volnočasové aktivity s ohledem na pohlaví

Pohlaví n

p̅

(MET-
min/týden)

s mod med

Chlapci 25 444,2 670,1 0 120,0

Dívky 21 850,5 881,9 0 570,0

Vysvětlivky: n = rozsah souboru, p̅ = aritmetický průměr, s = směrodatná 
odchylka, mod = modus, med = medián

Graf 7 PA v rámci rekreace, sportu a volnočasové aktivity s ohledem na pohlaví v MET-min/týden

I v rámci volného času dosáhly dívky o dost vyšších hodnot než chlapci. 

Průměrné hodnoty chlapců dosahovaly 444,2 MET-min/týden, dívek pak 850,5 MET-

min/týden (tabulka 9).
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5.3 Čas strávený sezením s ohledem na pohlaví

Tabulka 10 Čas strávený sezením s ohledem na pohlaví

Pohlaví n
p̅

(min/den)
s mod med

Chlapci 25 485,8 116,1 565,7 480,0

Dívky 21 488,7 127,8 565,7 471,4

Vysvětlivky: n = rozsah souboru, p̅ = aritmetický průměr, s = 
směrodatná odchylka, mod = modus, med = medián

Graf 8 Čas strávený sezením s ohledem na pohlaví v min/den 

Hodnoty času stráveného sezením chlapců a dívek byly téměř totožné. Chlapci 

sedí průměrně 485,8 min/den, dívky 488,7 min/den (tabulka 10). Přibližně obě hodnoty 

odpovídají osmi hodinám sezení denně.
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5.4  Celková vykonaná pohybová aktivita se zařazením do 

kategorického skóre s ohledem na pohlaví

Tabulka 11 Celková PA s ohledem na pohlaví

Pohlaví n

p̅

(MET-
min/týden)

s mod med

Chlapci 25 1333,8 1188,2 720,0 960,0

Dívky 21 2013,9 1625,7 431,0 1582,5

Vysvětlivky: n = rozsah souboru, p̅ = aritmetický průměr, s = směrodatná 
odchylka, mod = modus, med = medián

Graf 9 Celková PA s ohledem na pohlaví v MET-min/týden

Jak předchozí výsledky a grafy naznačují, dívky byly po sečtení všech 

pohybových aktivit mnohem aktivnější než chlapci. Celkově chlapci dosáhli hodnot 

1333,8 MET-min/týden, dívky 2013,9 MET-min/týden (tabulka 11).
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Tabulka 12 Umístění v kategorickém skóre s ohledem na pohlaví

Pohlaví n
p̅

(kategorické 
skóre)

s mod med

Chlapci 25 1,8 0,7 2,0 2,0

Dívky 21 2,0 0,7 2,0 2,0

Vysvětlivky: n = rozsah souboru, p̅ = aritmetický průměr, s = směrodatná odchylka, 
mod = modus, med = medián

Graf 10 Umístění v kategorickém skóre s ohledem na pohlaví

Po zaokrouhlení na celé jednotky můžeme chlapce i dívky zařadit podle tabulky 

2 do kategorie 2, tedy středně aktivní (tabulka 12). 
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6  Diskuse

Výsledky získané tímto výzkumem splňují základní požadavky na pohybovou 

aktivitu adolescentů. V průměru byla většina respondentů po převedení odpovědí na 

jednotku MET-min/týden a srovnání s kategorickým skórem (tabulka 2) zařazena do 

středně aktivní skupiny. Tím se nepotvrdila první hypotéza, která zněla: Hypokineze

adolescentů bude velmi rozšířená a pohyb nebude pro mládež tohoto věku příliš 

atraktivním trávením volného času.

Hypokineze neboli nedostatek pohybu byla podle IPAQ scoring protocol (2005) 

definována jedním z pravidel jako nižší hodnota pohybové aktivity než 600 MET-

min/týden. Chlapci i dívky tyto hodnoty v průměru přesáhli (chlapci dosáhli 1333,8 

MET-min/týden, dívky 2013,9 MET-min/týden). Podmínky pro zařazení do vysoce 

aktivních jedinců už ale podle tabulky 12 nesplňovali. 

Toto zjištění bylo pro mě velmi překvapující, je ale možné, že i přes anonymitu 

dotazníku adolescenti svou pohybovou aktivitu nadhodnocovali a nedostatek pohybu 

přiznat nechtěli. Některé odpovědi tomu velmi nasvědčovaly. Také jedním z důvodů 

nepotvrzení hypotézy může být nízký počet respondentů, proto jsou výsledky pouze 

orientační. Hodnoty celkové tělesné výchovy zajisté významně zvyšuje tělesná výchova 

v rámci studia.

Pohybovou aktivitu je nejprve rozdělena podle intenzity zatížení a to na chůzi, 

středně zatěžující pohybovou aktivitu a intenzivní pohybovou aktivitu. 

Pohybová aktivita ve formě chůze dosahovala podobných hodnot u chlapců i 

dívek (chlapci dosáhli 476,8 MET-min/týden, dívky 499,7 MET-min/týden). V areálu 

jedné ze škol, ve kterých byl sběr prováděn, se nachází internát. Tuto školu navštěvují 

v současné době jen chlapci a velká část v internátu bydlí. Je tedy možné, že díky faktu, 

že bydlí v areálu školy, nemusí se chlapci nachodit tolik, jako respondenti, kteří do 

školy docházejí z větší dálky nebo alespoň docházejí na autobus. V jiných formách než 

ve spojení s dopravou nebyla chůze příliš častá. Hodnoty týkající se chůze byly 

z hlediska intenzity u dívek nejnižší. 

Středně zatěžující pohybová aktivita měla opět podobné hodnoty u chlapců i u 

dívek (chlapci dosáhli 665,8 MET-min/týden, dívky 745,2 MET-min/týden). Podle 

IPAQ scoring protocol (2005) je středně zatěžující pohybová aktivita střední tělesná 
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námaha, při níž dýcháte trochu víc, než normálně. Mohli bychom sem zařadit i tělesnou 

výchovu, kterou mají obě školy v osnovách výuky v rozsahu 2 x 45 min týdně. Díky 

tomu mohou být hodnoty chlapců i dívek podobné. 

V hodnotách intenzivní pohybové aktivity byl rozdíl mezi chlapci a dívkami 

značný (chlapci dosáhli 191,2 MET-min/týden, dívky 767,6 MET-min/týden). Dle 

IPAQ scoring protocol (2005) intenzivní pohybová aktivita označuje těžkou tělesnou 

námahu a zadýchání. Bohužel jsem nenašla dobré odůvodnění pro takovouto 

difencovanost. Jediným důvodem by mohlo být subjektivní vnímání intenzity zátěže 

chlapců a dívek. Zátěž, kterou chlapci vnímají jako střední, mohou dívky vnímat jako 

intenzivní.

Dále je pohybová aktivita rozdělena podle oblasti vykonávání a to na pohybové 

aktivity v rámci práce (respektive studia), dopravy, domácích pracích a volného času.

V rámci práce, u našich respondentů se týkalo spíše studia, byly hodnoty 

pohybové aktivity u chlapců i dívek téměř stejné (chlapci dosáhli 508,0 MET-

min/týden, dívky 513,0 MET-min/týden). Jak jsem již zmiňovala, všichni respondenti 

mají povinnou tělesnou výchovu v rozsahu 2 x 45 min a tomu přisuzuji vyrovnanost 

hodnot. 

Hodnoty pohybové aktivity v rámci dopravy byly vcelku nízké (chlapci dosáhli 

215,4 MET-min/týden, dívky 318,7 MET-min/týden). Na tomto výsledku je znatelné, že 

adolescenti využívají spíše dopravních prostředků, než chůze či kola.

Pohybová aktivita v rámci domácích pracích a péči o rodinu nabývala celkem 

výrazných rozdílů mezi chlapci a dívkami (chlapci dosáhli 166,2 MET-min/týden, 

dívky 354,1 MET-min/týden). Dívky tedy dosáhly více než dvakrát vyšších hodnot. 

Tento výsledek se dal očekávat, dívky bývají ve většině rodin častěji vedeny k péči o 

domácnost. 

Nejvyšší hodnoty jsem očekávala od hodnot pohybové aktivity ve volném čase 

(třetí hypotéza: Pohybová aktivita bude nejvyšší ve volném čase). Výsledky však nebyly 

nijak znatelně vyšší než ostatní (chlapci dosáhli 444,2 MET-min/týden, dívky 850,5 

MET-min/týden). Znamená to tedy, že zkoumaný soubor ve většině případů 

neprovozuje pravidelné zatížení v podobě sportu. Hypotéza byla potvrzena u dívek, 

jejichž hodnoty pohybové aktivity ve volném čase byly nejvyšší. U chlapců však 
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potvrzena nebyla (v rámci studia dosáhli 508,0 MET-min/týden). Tento rozdíl mezi 

chlapci a dívkami jsem neočekávala, můžeme to ale přisuzovat tomu, že pokud chlapci 

nesportují na vyšší úrovni, tak se ve většině případů sportem příliš nezabývají. Dívky by 

pak mohly pod vidinou štíhlé postavy cvičit pravidelněji. Inspirací by pro ně mohla být 

média, která štíhlé postavy velmi prosazují, a děvčata v období adolescence jsou na toto 

téma velmi citlivá. Ovšem je otázkou, zda štíhlé postavy dosahují cvičením a správnou 

životosprávou.

Dalším bodem otazníku byla otázka ohledně doby strávené sezením. Byly 

zprůměrovány hodnoty sezení v týdnu a o víkendu. Výsledky byli téměř totožné u 

chlapců i u dívek (chlapci sedí 485,8 MET-min/týden, dívky 488,7 MET-min/týden). 

V přepočtu to vychází přibližně na 8 hodin denně. Tyto hodnoty jsou dle mého názoru 

celkem nízké, vzhledem k faktu, že jen ve škole tráví 6 – 8 hodin denně. Znamenalo by 

to, že volný čas tráví velmi aktivně a s tím předchozí výsledky příliš nesouhlasí. Je také 

známé, že dnešní mládež tráví mnoho času u počítače a u televize, v našem výzkumu by 

se toto tvrzení ale nepotvrdilo.

Ve všech oblastech měly dívky vyšší hodnoty než chlapci, což nepotvrzuje 

druhou hypotézu: Chlapci budou aktivnější než dívky. Tento výsledek vyvrací i tvrzení 

některých autorů: Kučera (1997) i Slepičková (2001) se shodují, že dívky více tíhnou 

k hypomobilitě než chlapci. Tento rozpor může být dán příliš malým vzorkem nebo již 

zmíněnou tezí, že dívky se více starají o svou postavu.
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7  Závěry

Nedostatek pohybové aktivity neboli hypokineze u adolescentů, ale i u ostatních 

věkových kategorií, je v dnešní době velmi časté téma. U našeho výzkumného vzorku 

se však ukazuje, že jich se tato problematika nijak výrazně netýká. V průměru byly totiž 

splněny požadavky na zařazení do kategorie středně aktivní jedinci. 

Je nutné podotknout, že tento výzkumný soubor je příliš malý a odpovědi 

nemusí být objektivní.  Z výsledků vyhodnocení dotazníků získaných od 46 

respondentů v období adolescence bohužel nemůžeme vyvodit obecný závěr. 

V diplomové práci bych tedy chtěla tento soubor rozšířit a popřípadě srovnat 

pohybovou aktivitu adolescentů v našem hlavním městě s ostatními vybranými městy.

Zjištění, které vyšlo z praktické části, pro mě bylo překvapující. Osobně jsem 

čekala velmi špatné výsledky a tím potvrzenou první hypotézu, že hypokineze bude 

mezi adolescenty velmi rozšířená. Tato hypotéza však potvrzena nebyla. 

Na druhou stranu při dnešních možnostech, které se v oblasti pohybových 

činností nabízejí, díky modernizaci sportovních zařízení a současně vzniku mnoha 

nových sportovních odvětví, byl by předpoklad, že pohybová aktivita výzkumného 

souboru by mohla být přeci jenom vyšší. Bohužel, kromě stále modernějších technologií 

v oblasti pohybu se však modernizují i oblasti další, jako jsou dopravní prostředky, 

vybavení domácnosti, televize, počítače a v dnešní době velmi oblíbené sociální sítě. To 

všechno má svým způsobem vliv a může adolescenty od pohybu odrazovat. Raději pak 

chtějí svůj volný čas trávit pohodlněji a to především vsedě u počítače nebo u televize. 

Velmi překvapující bylo také zjištění, že pohybová aktivita u dívek byla 

mnohem větší než u chlapců. Tímto výsledkem byla současně vyvrácena i druhá 

hypotéza, že chlapci budou více aktivní než dívky. 

Dívky mohou mít k pohybu alespoň inspiraci v podobě lepší postavy a tím i 

získání větší atraktivity u chlapců. V jejich období by to bylo dobré opodstatnění. 

Možná by se tedy měla společnost zaměřit na zvýšení atraktivity pohybu pro chlapce. 

Propagovat sporty, při kterých se budou cítit dobře a které je zaujmou. Mohlo by pro ně 

být také inspirací vypadat před děvčaty silně a v tom případě by pro ně mohly být 

zajímavé různé druhy bojových umění nebo posilovna. Ale tímto se dostáváme k tomu, 

že pokud nebudou vedeni nenásilnou formou od co nejútlejšího věku k pohybovým 
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aktivitám, tak se tento stav sotva kdy zlepší.

Chlapci vyvrátili i třetí hypotézu, že bude pohybová aktivita ve volném čase 

nejvyšší, to potvrzuje již předchozí možné důvody. Tuto hypotézu děvčata splnila.

Bylo by tedy velmi přínosné podporovat mládež v pohybu prostřednictvím 

médií, učitelů a rodičů. Zejména rodiče mají velký vliv na utváření vztahu potomka 

k pohybu a to již od útlého dětství. Pokud se stane pohyb součástí adolescentova života 

již od „narození“, bude pro něj pak automatičtější jej praktikovat i nadále ve svém 

životě. 
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Příloha 1 Souhlas etické komise UK FTVS





Příloha 2 Informovaný souhlas

Vážený pane řediteli, 

žádám Vás tímto o souhlas k vyplnění Mezinárodního dotazníku k pohybové 

aktivitě (IPAQ) Vašimi žáky v části jedné vyučovací jednotky.

Jedná se o výzkumnou část mé bakalářské práce Hypokineze u adolescentů, 

vedenou Mgr. Pavlem Hráským na FTVS UK, kde zkoumám, zda a jak je u žáků 

v tomto věkovém období rozšířen nedostatek pohybu. Tento dotazník je neinvazivní 

metodou sběru dat, obsahuje 6 stran se 33 otázkami. Dotazník je anonymní a získaná 

data nebudou zneužita.

S pozdravem

           Klára Hlinecká v.r.

                     studentka 3. ročníku 

           Fakulty tělesné výchovy a sportu UK 

   Souhlasím

V Příbrami dne: -----------------------------------

-------

              ředitel školy 



Příloha 3 Dotazník IPAQ dlouhá verze v českém jazyce

MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍK K POHYBOVÉ AKTIVITĚ (IPAQ)

Zajímáme se o pohybovou aktivitu, kterou vykonáváte jako součást Vašeho každodenního života.
V otázkách se Vás budeme ptát na čas, který jste strávili pohybovou aktivitou v posledních 7 dnech. 
Prosíme Vás o zodpovězení všech otázek, i když se nepovažujete za pohybově aktivního člověka. 
Zamyslete se prosím nad aktivitami, které provádíte v zaměstnání, jako součást domácích prací, na 
zahradě, při přesunu z místa na místo a ve Vašem volném čase při rekreaci, cvičení nebo sportu.
Zamyslete se nad intenzivní (tělesně náročná) a středně zatěžující pohybovou aktivitou, kterou jste 
prováděl/a během posledních 7 dnů. Intenzivní pohybová aktivita se vyznačuje těžkou tělesnou 
námahou a zadýcháním. Středně zatěžující pohybová aktivita se vyznačuje střední tělesnou námahou, při 
níž dýcháte trochu
víc než normálně.

1. ČÁST: POHYBOVÁ AKTIVITA V RÁMCI PRÁCE NEBO STUDIA

První část se týká Vaší práce nebo studia. Zahrnuje Vaše placené zaměstnání, školní docházku, 
zemědělské práce, dobrovolnickou práci a jakoukoliv další neplacenou práci, kterou jste dělal/a mimo 
svůj domov. Nezahrnujte sem neplacenou práci, kterou děláte doma, jako např. domácí a zahradní práce, 
údržbu domu (bytu) a péči o rodinu. Na to se ptáme ve 3. části.

1. Máte v současnosti zaměstnání (školní docházka) nebo neplacenou práci mimo svůj domov?
Ano
Ne Přejděte ke 2. části: PŘESUNY...

Následující otázky se týkají veškeré pohybové aktivity, kterou jste prováděl/a během posledních 7 dnů 
jako součást Vašeho placeného zaměstnání (školní docházka) nebo neplacené práce. Není sem zahrnut 
přesun do práce a z práce (do školy a ze školy).

2. V kolika dnech během posledních 7 dnů jste prováděl/a intenzivní pohybovou aktivitu, např. zvedání
těžkých břemen, kopání (rytí), těžké stavební práce, výstup do schodů v rámci Vaší práce nebo studia?
Berte v úvahu pouze tu pohybovou aktivitu, které trvala nepřetržitě alespoň 10 minut.
_____ dnů v týdnu

Žádná intenzivní pohybová aktivita spojená s prací nebo studiem         Přejděte k otázce č. 4

3. Kolik času jste obvykle strávil/a v jednom z těchto dnů prováděním intenzivní pohybové aktivity 
v rámci Vaší práce nebo studia (v průměru za jeden den)?

_____ hodin denně
_____ minut denně

4. Opět berte v úvahu pouze tu pohybovou aktivitu, kterou jste prováděl/a nepřetržitě alespoň 10 minut. V
kolika dnech během posledních 7 dnů jste prováděl/a středně zatěžující pohybovou aktivitu, např. 
přenášení lehkých břemen, v rámci Vaší práce nebo studia? Nezahrnujte prosím chůzi.
_____ dnů v týdnu

Žádná středně zatěžující pohybová aktivita
spojená s prací nebo studiem Přejděte k otázce č. 6

5. Kolik času jste obvykle strávil/a v jednom z těchto dnů prováděním středně zatěžující pohybové 
aktivity v rámci Vaší práce nebo studia (v průměru za jeden den)?

_____ hodin denně
_____ minut denně



6. V kolika dnech během posledních 7 dnů jste chodil/a nepřetržitě alespoň 10 minut v rámci Vaší 
práce nebo studia? Nezapočítávejte prosím chůzi do práce (školy) nebo z práce (školy).

_____ dnů v týdnu

Žádná chůze spojená s prací nebo studiem                 Přejděte ke 2. části: PŘESUNY...

7. Kolik času jste obvykle strávil/a v jednom z těchto dnů chůzí v rámci Vaší práce nebo studia (v 
průměru zajeden den)?

_____ hodin denně
_____ minut denně

Epidemiology Unit, , Sydney

2. ČÁST: PŘESUNY - POHYBOVÁ AKTIVITA PŘI DOPRAVĚ

Následující otázky se vztahují k tomu, jak se přesouváte z místa na místo, včetně míst jako pracoviště, 
obchody, kina atd.

8. V kolika dnech během posledních 7 dnů jste cestoval/a motorovým dopravním prostředkem, jako
např. vlakem, autobusem, autem nebo tramvají?

_____ dnů v týdnu

Žádné cestování motorovým dopravním prostředkem Přejděte k otázce č. 10

9. Kolik času jste obvykle strávil/a v jednom z těchto dnů cestováním ve vlaku, autobusu, autě, tramvaji 
nebo jiném motorovém dopravním prostředku (v průměru za jeden den)?

_____ hodin denně
_____ minut denně

Nyní berte v úvahu pouze jízdu na kole a chůzi při cestování do práce a z práce, do školy a ze školy, 
pochůzkách nebo jiném přesunu z místa na místo.

10. V kolika dnech během posledních 7 dnů jste jezdil/a na kole nepřetržitě alespoň 10 minut při 
přesunu z místa na místo?

_____ dnů v týdnu

Žádná jízda na kole z místa na místo Přejděte k otázce č. 12

11. Kolik času jste obvykle strávil/a v jednom z těchto dnů jízdou na kole z místa na místo (v průměru za 
jeden den)?

_____ hodin denně
_____ minut denně

12. V kolika dnech během posledních 7 dnů jste chodil/a nepřetržitě alespoň 10 minut při přesunu 
z místa na místo?

_____ dnů v týdnu

Žádná chůze z místa na místo Přejděte ke 3. části: DOMÁCÍ PRÁCE...

13. Kolik času jste obvykle strávil/a v jednom z těchto dnů chůzí z místa na místo (v průměru za jeden 
den)?

_____hodin denně
_____minut denně



3. ČÁST: DOMÁCÍ PRÁCE, ÚDRŽBA DOMU (BYTU) A PÉČE O RODINU

Tato část se týká pohybové aktivity, kterou jste prováděl/a během posledních 7 dnů doma a okolo domu, 
jako např. domácí práce, zahrádkaření, práce v okolí domu, údržba domu (bytu) a péče o rodinu.

14. Berte v úvahu pouze tu pohybovou aktivitu, kterou jste prováděl/a nepřetržitě alespoň 10 minut. 
V kolika dnech během posledních 7 dnů jste prováděl/a intenzivní pohybovou aktivitu, jako zvedání 
těžkých břemen, štípání dříví, odklízení sněhu nebo rytí na zahradě nebo v okolí domu?

_____ dnů v týdnu

Žádná intenzivní pohybová aktivita
na zahradě nebo v okolí domu Přejděte k otázce č. 16

15. Kolik času jste obvykle strávil/a v jednom z těchto dnů prováděním intenzivní pohybové aktivity na 
zahradě nebo v okolí domu (v průměru za jeden den)?

_____ hodin denně
_____ minut denně

16. Opět berte v úvahu pouze tu pohybovou aktivitu, kterou jste prováděl/a nepřetržitě alespoň 10 minut. 
V kolika dnech během posledních 7 dnů jste prováděl/a středně zatěžující pohybovou aktivitu, jako 
např. přenášení lehkých břemen, zametání, mytí oken a hrabání na zahradě nebo v okolí domu?

_____ dnů v týdnu

Žádná středně zatěžující pohybová aktivita
na zahradě nebo v okolí domu Přejděte k otázce č. 18

17. Kolik času jste obvykle strávil/a v jednom z těchto dnů prováděním středně zatěžující pohybové 
aktivity na zahradě nebo v okolí domu (v průměru za jeden den)?

_____ hodin denně
_____ minut denně

18. Ještě jednou berte v úvahu pouze takovou pohybovou aktivitu, které jste prováděl/a nepřetržitě 
alespoň 10 minut. V kolika dnech během posledních 7 dnů jste prováděl/a středně zatěžující 
pohybovou aktivitu, jako např. přenášení lehkých břemen, mytí oken, drhnutí podlahy a zametání u vás 
doma?

_____ dnů v týdnu

Žádná středně zatěžující pohybová aktivita doma              Přejděte ke 4. části: REKREACE...

19. Kolik času jste obvykle strávil/a v jednom z těchto dnů prováděním středně zatěžující pohybové 
aktivity u vás doma (v průměru za jeden den)?

_____ hodin denně
_____ minut denně

4. ČÁST: REKREACE, SPORT A VOLNOČASOVÁ POHYBOVÁ AKTIVITA

Tato část se týká veškeré pohybové aktivity, kterou jste prováděl/a během posledních 7 dnů pouze při 
rekreaci, sportu, cvičení nebo ve volném čase. Nezahrnujte prosím ty aktivity, které jste uvedl/a již dříve.



20. Nezapočítávejte chůzi, kterou jste uvedl/a již dříve. V kolika dnech během posledních 7 dnů jste 
chodil/a nepřetržitě alespoň 10 minut ve svém volném čase?

_____ dnů v týdnu

Žádná chůze ve volném čase Přejděte k otázce č. 22

21. Kolik času jste obvykle strávil/a chůzí v jednom z těchto dnů ve svém volném čase (v průměru za 
jeden den)?

_____ hodin denně
_____ minut denně

22. Berte v úvahu pouze takovou pohybovou aktivitu, kterou jste prováděl/a nepřetržitě alespoň 10 minut. 
V kolika dnech během posledních 7 dnů jste prováděl/a intenzivní pohybovou aktivitu ve svém volném
čase, jako např. aerobik, běh, rychlou jízdu na kole nebo rychlé plavání?

_____ dnů v týdnu

Žádná intenzivní pohybová aktivita ve volném čase Přejděte k otázce č. 24

23. Kolik času jste obvykle strávil/a v jednom z těchto dnů prováděním intenzivní pohybové aktivity ve 
svém volném čase (v průměru za jeden den)?

_____ hodin denně
_____ minut denně

24. Opět berte v úvahu pouze takovou pohybovou aktivitu, kterou jste prováděl/a nepřetržitě alespoň 10 
minut. V kolika dnech během posledních 7 dnů jste prováděl/a středně zatěžující pohybovou aktivitu 
ve svém volném čase, jako např. jízdu na kole běžným tempem, plavání běžným tempem a tenisovou 
čtyřhru?

_____ dnů v týdnu

Žádná středně zatěžující pohybová aktivita
ve volném čase Přejděte k 5. části: ČAS STRÁVENÝ SEZENÍM

25. Kolik času jste obvykle strávil/a v jednom z těchto dnů ve svém volném čase prováděním středně
zatěžující pohybové aktivity (v průměru za jeden den)?

_____ hodin denně
_____ minut denně

5. ČÁST: ČAS STRÁVENÝ SEZENÍM

Poslední otázky se týkají času, který strávíte sezením v práci, ve škole, doma, při studiu a ve volném čase. 
To může zahrnovat čas, který strávíte sezením u stolu, na návštěvě přátel, u čtení nebo sezením a ležením 
při sledování televize. Nezahrnujte čas strávený sezením v motorovém dopravním prostředku, který jste 
již uvedl/a dříve.

26. Kolik času denně jste obvykle strávil/a sezením v pracovních dnech během posledních 7 dnů
(v průměru za jeden den)?

_____ hodin denně
_____ minut denně



27. Kolik času denně jste obvykle strávil/a sezením ve víkendových dnech během posledních 7 dnů
(v průměru za jeden den)?

_____ hodin denně
_____ minut denně

____________________________________________________________________________________

DEMOGRAFICKÉ OTÁZKY

1. Pohlaví: ___ Muž
___ Žena

2. Kolik vám bylo let při vašich posledních narozeninách?
___ Let
___ Nevím/Nejsem si jistý/á
___ Odmítám odpovědět

3. Kolik let školní docházky máte ukončeno (včetně základní školy)?
___ Let
___ Nevím/Nejsem si jistý/á
___ Odmítám odpovědět

4. Máte v současné době placené zaměstnání?
___ Ano
___ Ne Přejděte k otázce č. 6

___ Nevím/Nejsem si jistý/á Přejděte k otázce č. 6

___ Odmítám odpovědět Přejděte k otázce č. 6

5. Pokud ano, kolik hodin týdně pracujete ve všech zaměstnáních?
___ Hodin týdně
___ Nevím/Nejsem si jistý/á
___ Odmítám odpovědět

6. Kam zařadíte místo, kde žijete?
___ Velké město (> 100 000 obyvatel)
___ Středně velké město (30 000 - 100 000 obyvatel)
___ Menší město (1 000 - 29 999 obyvatel)
___ Malá obec/vesnice (< 1 000 obyvatel)
___ Nevím/Nejsem si jistý/á
___ Odmítám odpovědět

____________________________________________________________________________________



Doplňující údaje

Výška (cm): Hmotnost (kg):

Bydliště: okres: obec:                       Národnost:

Způsob bydlení: (dům-D, bytový dům-B):                                  Kuřák (ano-A, ne-N):

Způsob života (sám-S, v rodině-R, v rodině s dětmi do 18 let-RD):                 Máte psa (ano-A, ne-N):

Materiální podmínky: mám k dispozici (ano-A, ne-N) kolo                auto     chatu, chalupu

Organizovanost (pravidelná účast v organizované pohybové aktivitě po většinu
roku-organizuje osoba nebo instituce, ne-N, 1x, 2x, více krát - týdně):

Sportovní činnost, kterou během roku nejčastěji provozujete
a kterou byste nejraději provozoval/a
Neprovozuji žádnou sportovní aktivitu

Děkujeme Vám za pečlivé a pravdivé vyplnění dotazníku.

(www.cfrk.eu)
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