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Abstrakt 

 

Název bakalářské práce: Pohybová aktivita pro zdraví u sportující mládeže 

Autor: Bc. Jan Kokštejn 

Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 

 

Cíl práce: Zjištění velikosti pohybové aktivity v týdenním režimu u výkonnostních 

fotbalistů v dorostové kategorii a následná komparace vybraných ukazatelů pohybové 

aktivity s doporučeními pohybové aktivity pro podporu zdraví. Současně je cílem 

zjištění možných rozdílů v pohybové aktivitě u kategorií hráčů mladšího (16-17 let)  

a staršího (18-19 let) dorostu.  

Metody: Výzkumné soubory tvořili fotbaloví hráči mladšího dorostu (n=25; 16,2±0,9 

let) a staršího dorostu (n=25; 18,6±0,3 let). Pro zjištění velikosti pohybové aktivity 

v týdenním režimu byl použit akcelerometr Actigraph GT3X.  

Výsledky: Průměrná denní hodnota středně až vysoce intenzivní PA přesáhla u obou 

skupin hráčů fotbalu celosvětově používané doporučení pro minimální denní množství 

středně až vysoce intenzivní PA, které činí 60 minut. V případě denního počtu kroků 

přesáhla skupina hráčů mladšího dorostu horní hranici doporučovaného množství dle 

Sigmunda et al. (2005). Skupina hráčů staršího dorostu zůstala těsně pod touto hranicí, 

avšak v doporučeném pásmu. Z pohledu energetického výdeje dosáhly obě skupiny 

hráčů hodnot mezi 8-9 kcal.kg
-1

.den
-1

, čímž podle vybraných kritérií splňují doporučení 

PA. Hodnoty EV a počtu kroků se u obou skupin nijak významně nelišily v průběhu 

pracovních a víkendových dnů. Na základě výsledků práce si dovolujeme tvrdit, že obě 

skupiny hráčů fotbalu splňují vybraná doporučení pro minimální PA pro podporu 

zdraví. Dále je zřejmé, že pravidelná účast v organizované sportovní PA může 

významně přispívat k dosažení doporučené velikosti PA ve vztahu ke zdraví.  

Klíčová slova: pohybová aktivita, mládež, zdravotní doporučení, kroky, energetický 

výdej, intenzita, fotbal. 



 

 

Abstrakt  

 

Title of Bachelor thesis: Physical activity for health in sport youth 

Author: Bc. Jan Kokštejn 

Head of work: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 

 

Aim: Findings the size of physical activity in youth soccer players during a week mode 

and comparison of selected indicators with recommendations of physical aktivity  

for health promotion. To identify possible differences in physical activity between 

younger (16-17 years old) and older (18-19 years old) players in adolescent category. 

Methods: The research samples consist of younger soccer players (n=25; 16,2±0,9 

years old) and older soccer players (n=25; 18,6±0,3 years old). Accelerometers 

Actigraph GT3X were used for determining level of physical activity during the week. 

Results: The average daily amount of modern to high intensity physical activity 

exceeded in both groups of soccer players worldwide used recommendations, which is 

60 minutes. For daily number of steps, the group of younger players exceeded 

recommended amount according to Sigmund et al. (2005). The group of older players 

remained just below this threshold, but within the recommended range. In terms  

of energy output both groups reached values between 8-9 kcal.kg
-1

.day
-1

, according to 

selected criteria met physical activity recommendations. Energy output value and  

the number of steps did not differ significantly between the groups in the course  

of working and weekend days. Based on the results of our work we would argue  

that both groups of soccer players met the selected recommendations for physical 

activity required for good health. It is clear that regular participation in organized sports 

physical activity can contribute significantly to achieving the recommended size 

physical activity in relation to health. 

Key words: physical activity, youth, health recommendation, energetic output, steps, 

intensity, soccer. 
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1 Úvod 

V souvislosti zejména s technologickým pokrokem je v současné době 

zmiňována nedostatečná pohybová aktivita nejenom u dospělé populace, ale také u dětí 

a mládeže. Ta patří mezi hlavní faktory nezdravého životního stylu. Děti a mládež 

s nedostatečnou pohybovou aktivitou inklinují k tzv. sedavému způsobu života 

(hypokineze), který sebou přináší zvýšené riziko nejrůznějších onemocnění v pozdějším 

věku. Mezi nejčastější nemoci patří tzv. civilizační onemocnění, která z nevhodného 

životního stylu vyplívají. Mezi ně často řadíme zejména cévní onemocnění, obezitu, 

cukrovku, deprese, nádory a další. 

Dostatečná úroveň pohybové aktivity se tak může stát jedním z faktorů, které 

mohou snižovat riziko možného výskytu zmíněných onemocnění. Avšak vykonávaná 

pohybová aktivita musí splňovat řadu podmínek, aby bylo možné mluvit o jejím 

pozitivním účinku na zdravotní stav jedince. V současné době jsou celosvětově 

rozšířena nejrůznější zdravotní doporučení týkající se minimálního množství pohybové 

aktivity potřebné k zajištění dobrého zdravotního stavu. S ohledem na kritéria těchto 

zdravotních doporučení se hovoří nejčastěji o době trvání a intenzitě pohybové aktivity. 

Sportovní pohybové aktivity, které mají pravidelný charakter a jsou vykonávány 

formou organizovanou či neorganizovanou, mohou být z velké části považovány  

za přínosné z hlediska pozitivního dopadu na zdraví dětí a mládeže a mohou z velké 

části naplňovat zdravotní doporučení denní či týdenní pohybové aktivity. Jednou 

z populárních a široce rozšířených forem sportovních pohybových aktivit jsou mezi 

dětmi sportovní hry nejrůznějšího zaměření. Sportovní hry jsou zábavné, mají charakter 

střídavého pohybového zatížení a dají se provozovat v organizovaných  

i neorganizovaných formách. Nevědomě mohou tak děti prostřednictvím dané sportovní 

hry naplnit požadované množství pohybové aktivity pro podporu zdraví.  

Cílem této práce je zjištění velikosti pohybové aktivity v týdenním režimu u 

výkonnostních fotbalistů v dorostové kategorii a následná komparace vybraných 

ukazatelů pohybové aktivity s doporučeními pohybové aktivity pro podporu zdraví. 

Současně je cílem zjištění možných rozdílů v pohybové aktivitě u kategorií hráčů 

mladšího (16-17 let) a staršího (18-19 let) dorostu. 
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2 Teoretická část 

2.1 Význam a definice pohybové aktivity 

Podle Mužíka, Krejčího (1997) je pohyb základním výrazovým prostředkem 

člověka, jazykem jeho pocitů a nálad, je prvotní formou prastaré lidské komunikace. 

Mnohé netradiční pohybové programy se k tomuto základnímu výrazovému prostředku 

vracejí. Z neurofyziologického hlediska je pohyb podle Kratochvíla (2009) jednou  

ze základních a nejdůležitějších vlastností živé hmoty, přičemž každý pohyb vychyluje 

organismus z rovnovážného stavu a pokud působí pohyb ve formě zátěže po delší dobu, 

dochází podle její kvality a kvantity k adaptaci. 

Carpensen et al. (1985) považují pohybovou aktivitu (dále jen PA) za jakýkoli 

tělesný pohyb, který je zabezpečený prací kosterních svalů, a který vede ke zvýšení 

energetického výdeje člověka. Podobně definují PA také Frömel et al. (1999), podle nich 

vytváří PA komplex lidského chování, jenž zahrnuje všechny pohybové činnosti člověka, 

je uskutečňována zapojením kosterního svalstva při současné spotřebě energie. Dobrý  

et al. (2009), popisují PA jako jakýkoli druh tělesného pohybu jedince, který je řízen 

vnitřními determinantami fyziologickými, psychickými a nervosvalově koordinačními  

a dále vnější podobou pohybu vykonávaného hybnou soustavou při energetickém výdeji 

vyšším než klidový metabolismus jedince. Bouchard et al. (2007) zdůrazňují, že pod 

termínem PA je nutné si představit veškeré činnosti z oblasti volnočasových aktivit, 

tělesná cvičení, profesní práce, domácí práce a transport. PA je nutné chápat také 

z pohledu sportu, Dovalil a kol. (2009) v této souvislosti hovoří o PA jako o pohybových 

činnostech, jejichž obsahem je řešení úkolů vymezených pravidly příslušného sportu  

a v nichž sportovec usiluje o maximální uplatnění výkonových předpokladů. 

V posledních letech se taktéž velmi často užívá termín „pohybová 

aktivnost“ (Dobrý et al., 2009). Tento termín označuje celkový souhrn běžných 

pohybových aktivit nazývaných jako nestrukturované, resp. habituální (např. domácí 

práce, zahrádkaření, transport do zaměstnání či školy aj.) a pohybových aktivit 

dovednostního charakteru, respektive strukturovaných (plánované, účelové, záměrně 

opakované) v určité časové jednotce jako v době pobytu ve škole, době mimo školu, 

v rodině, ve dni, po dobu měsíce, hodiny, školní přestávky apod. Dobrý et al. (2009) 
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popisují taktéž termín „pohybová nedostatečnost“, kterým autoři označují jedince 

vykonávající velmi nízký objem běžných denních PA a vůbec nevykonávajících 

strukturované PA dovednostního charakteru. Dobrý (2006) naznačuje, že v případě 

habituálních PA se jedná o aktivity používané v běžném denním režimu. V případě 

strukturovaných PA pak jde o aktivity, které vedou ke zlepšení či udržení tělesné 

zdatnosti.  

Podle Brettschneidera, Naula (2004) je nezbytné PA chápat jako celek složený  

z dílčích částí z řady oblastí lidského konání a chování. Je součástí sportu, chůze do školy 

(neboli aktivní transport), školních aktivit a také dětské hry. Kalman et al. (2009) taktéž 

poukazují na nezbytnost chápat PA jako rozmanité spektrum činností v řadě oblastí 

lidského chování (obr. 1). U dospělé populace (18-64 let) je pak PA součástí 

volnočasových aktivit, transportu (chůze nebo jízda na kole či kolečkových bruslích), 

zaměstnání, domácích prací, her či hraní si, sportu nebo plánovaných cvičeních, 

v kontextu denních, domácích a společenských aktivit (WHO, 2010). Podle Frömela et al. 

(1999) patří mezi jedny z nejpoužívanějších dělení PA: habituální vs. sportovní; 

organizované vs. neorganizované. Habituální PA jsou součástí každodenních činností, 

člověk je často provádí neuvědoměle a pro jejich konání není zapotřebí speciálních 

zařízení či vybavení. Sportovní PA jsou dovednostního charakteru a vedou často  

ke zlepšení tělesné zdatnosti, lze je dále dělit na vytrvalostní, silové a rychlostní. Tyto 

činnosti jsou prováděny plánovitě a strukturovaně. 

Zmíněné PA provádí potom děti či dospělí samostatně či pod odborným vedením. 

Z tohoto úhlu pohledu pak Frömel et al. (1999) mluví o frekventovaně používaném 

rozdělení PA na organizovanou a neorganizovanou formu. Organizovanou formu PA 

provádí jedinec pod odborným vedením (např. učitel, lektor, trenér či vychovatel). 

Neorganizovaná forma PA je pak jedincem prováděna spontánně bez odborného vedení 

samostatně nebo skupinově. 
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Obrázek 1 Struktura pohybové aktivity (Kalman et al., 2009) 

 

2.1.1 Pohybová aktivita a zdraví 

V posledních letech je to hlavně „Světová zdravotnická organizace“ (WHO),  

která se velmi detailně zabývá lidským zdravím a jeho determinantami. WHO (2003) 

souhrnně uvádí, že výsledky mnoha vědeckých studií potvrzují širokou škálu fyzického, 

sociálního a mentálního užitku vlivem pravidelné prováděné PA. Současný výzkum 

z oblasti lidského zdraví se všeobecně shoduje v tvrzení, že pravidelná a přiměřená PA 

snižuje riziko výskytu negativních zdravotních dopadů na zdraví člověka, spojených 

především s výskytem civilizačních chorob (USDHHS, 2008). Kalman et al. (2009) 

doplňují, že mnoho současných epidemiologických výzkumů potvrdilo fakt, že PA hraje 

významnou roli v boji proti civilizačním onemocněním, mezi kterými jsou nejčastěji 

zmiňovány cévní mozková příhoda, ischemická choroba srdeční, hypertenze, deprese, 

cukrovka, nádory a další. 

Pravidelná a přiměřená PA zvyšuje zdravotně orientovanou tělesnou zdatnost, 

respektive její složky. Konkrétně se zvyšuje kardiorespirační vytrvalost, insulinovou 

činnost v tkáních (zejména v kosterních svalech), dále zvyšuje množství 

vysokodenzitního lipoproteinu, naopak snižuje krevní tlak a celkovou tělesnou obezitu 

(Bouchard et al., 2007). Nejenom PA a tělesná zdatnost jsou pozitivně spojeny se 
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zdravím, ale taktéž je mnoha studiemi potvrzeno, že zdravější lidé směřují k tomu, být 

více pohybově aktivní (Bouchard et al., 2007). 

Podle Bursové (2005) stimuluje dostatečné množství PA rovnoměrný růst a vývoj 

organismu, dokonale se vyvíjí podpůrný pohybový aparát, kosti jsou pevné a hutné, šlachy  

a svaly dostatečně silné. Naopak při nedostatečné PA může docházet ke vzniku svalových 

dysbalancí, špatnému postavení páteře či ke vzniku nadváhy nebo obezity. 

 

2.1.2 Nedostatečná pohybová aktivita 

Nedostatečná PA se řadí k základním rizikovým faktorům, které nejčastěji 

přispívají ke vzniku civilizačních onemocnění (Hussey et al., 2007; WHO, 2002). 

Pohybovou nedostatečnost definují Sigmund et al. (2011a) jako chování jedince, 

projevující se velmi nízkým objemem habituálních PA a absencí PA dovednostního 

charakteru. Často používaným synonymem pro pohybovou nečinnost je termín 

„hypokineze“.  

Hypokineze, tedy nedostatek tělesného pohybu a také snížená schopnost 

vykonávat PA, je podle Novotného (2011) průvodním jevem současného způsobu života. 

Sedavý způsob života se současnou psychickou zátěží je v protikladu s tělesnými 

dispozicemi k pohybu, které se u člověka vyvíjely po milióny let a jsou stále zakódovány 

v genech (Měkota, Cuberek, 2007). Právě tento rozpor vede často ke zdravotním 

problémům. Z hlediska objemu a intenzity každodenní PA došlo v posledních sto letech 

vlivem urbanizace a technizace k jejímu výraznému snížení (Měkota, Cuberek, 2007).  

Za posledních sto let poklesl energetický výdej v zaměstnání na ¼ původního objemu  

a dosahuje dnes 8 MJ za osmihodinovou pracovní dobu (Placheta et al., 1995). WHO 

(2010) uvádí, že nejméně 60% celkové populace nesplňuje základní doporučení provádět 

denně alespoň 30 minut středně až vysoce intenzivní PA.  
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2.2 Poznatky ze současného výzkumu pohybových aktivit adolescentů 

V současné době je sport důležitou součástí volnočasových PA mládeže ve věku 

9-19 let (Rychtecký 2006). Více než 65% respondentů (15-18 let) podle Jansy (2005) 

uvedlo v dotazníkové podobě, že se v týdenním režimu pravidelně zúčastňuje provádění 

cvičebních PA. Podle Rychteckého (2006) klesá nyní zájem o sport právě ve věkové 

skupině adolescentů (16-19 let). Sigmund a kol. (2009) uvádějí, že adolescenti (12-17 let) 

jsou méně pohybově aktivní, mají menší energetický výdej než předškoláci. Podle 

Sigmunda, Frömela (2005) vykazuje téměř polovina 11-23 letých jedinců v ČR nedostatečně 

nízkou až alarmující velikost PA. Bunc (2009) uvádí výsledky svého výzkumu, podle 

kterých zaznamenal u aktivních adolescentů nižší procento tělesného tuku a větší kvalitu 

svalové hmoty.  

Frömel et al. (1999) upozorňují, že se vzrůstajícím věkem dochází k poklesu 

objemu PA, zejména u chlapců je pak uváděno studium na vysoké škole jako 

nejkritičtější. Autoři dále uvedli, že sportovní volnočasová PA adolescentů je v celkové 

struktuře PA nedostačující a zejména víkendová PA nemá dostatečný obsah ani strukturu. 

Rekreační sport je podle Sekota (2006) stěžejní volnočasovou kategorií, jenž se 

snaží přiblížit a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport široké veřejnosti včetně mládež. 

Z tohoto pohledu pramení vysoký společenský význam sportu pro mládež v podobě 

racionální alternativy vůči drogové závislosti, asociálnímu chování a dalším negativním 

jevům. Podle Sekota (2006) se sport současné mládeže vyznačuje v základní rovině 

následujícími znaky:  

1. Privatizací – stále větší význam mají komerční, resp. privátní organizace, a to 

při stále se snižujícím zájmu veřejných organizací financovaných z daňových 

příjmů,  

2. Etikou výkonu – mládež je na všech úrovních sportu motivována na pěstování 

technických dovedností ve směru dosahování stále lepších výsledků,  

3. Elitářstvím – roste počet na výkon zaměřených tréninkových zařízení, metod  

i pomůcek, které jsou využívány pro výchovu stále výkonnějších  

a specializovanějších sportovců schopných obstát na stále náročnějších úrovních 

soutěživosti,  
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4. Alternativními důrazy – právě mezi mládeží se zvyšuje popularita i masovost 

tzv. alternativních sportů, mládež hledá a rozvíjí neorganizované, dospělými 

nekontrolované sporty jako je skateboarding, in-line skating, snowboarding, BMX 

cyklistika, floorball a další. 

 

Přestože jsou děti a mládež dnes přirozeně nejaktivnější skupinou populace, což je 

dle Sekota (2006) potvrzeno dostatečným množstvím studií, tato skupina mladých je 

málo sportující. Zejména u adolescentů, kteří se připravují na další studium či  

do zaměstnání, významně klesá každodenní PA, zvyšuje se počet zdravotních oslabení  

a nárůst civilizačních onemocnění. Velmi často se mluví o pozitivních dopadech PA 

v adolescentním věku na zdraví a úroveň PA v dospělosti. Dobrý (2008) naznačuje,  

že i přes absenci uspokojivého množství důkazů o přenosu zdravotních benefitů 

získaných v mládí do dospělého věku, existuje vztah mezi PA v adolescenci a PA  

v dospělosti:  

 PA dětí a dospívajících má blahodárný účinek na jejich zdraví, což se může 

pozitivně odrazit na zdraví dospělého,  

 aktivní životní styl mladých přináší přímé zdravotní výhody lidem v pozdějším 

věku,  

 děti a dospívající, kteří provozují pravidelnou PA, se stanou pohybově aktivními  

i v dospělosti, a budou čelit nižšímu riziku onemocnění než jejich pohybově 

inaktivní vrstevníci.  

 

Hallal et al. (2006) však již upozorňují nato, že existují zřejmé důkazy o pozitivní 

spjatosti PA adolescentů a dospělých:  

 PA adolescentů poskytuje dlouhodobý ochranný efekt kostnímu zdraví,  

 PA adolescentů snižuje riziko rakoviny prsu,  

 pohybová inaktivita v dětství a dospívání je spojena se zdravotními problémy  

u dospělých,  

 PA se celkově pozitivně odráží na duševním zdraví adolescentů a zvyšuje tak 

jejich sebevědomí, což se také odráží v dospělosti. 
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2.3 Zdravotní doporučení pohybové aktivity pro adolescenty 

Z důvodu snížení množství nezdravých životních návyků a propagaci zdravého 

životního stylu spojeného s dostatečnou úrovní pohybové aktivity (dále jen PA) jsou 

v současné době vypracovávány nejrůznější plány na podporu PA. Světová zdravotnická 

organizace (WHO) je v současné době vrcholným orgánem pro sestavování zdravotních 

doporučení týkajících se PA, která jsou celosvětově akceptována politikami nejrůznějších 

zemí (WHO, 2010). Dokumenty s pokyny WHO zaměřujícími se na PA mohou sloužit 

jako nástroj pro základní prevenci se zaměřením na obyvatelstvo a vycházejí z 

nejnovějších vědeckých poznatků (EUPAG, 2008). 

Současná doporučení WHO (2010) pro podporu zdravého vývoje organismu  

a zdravého životního stylu jsou koncipována zvlášť pro tři věkové kategorie v průběhu 

života jedince. Jedná se o věkovou kategorii 5 – 17 let, 18 – 64 let a nad 64 let.  

Pro kategorii 5-17 let doporučuje WHO (2010) provádět minimálně 60 minut středně  

až vysoce intenzivní PA denně. Převážná část této PA by měla mít aerobní charakter. 

Vysoce intenzivní PA, posilující svaly a kosti, by se měla opakovat minimálně 3krát 

týdně. Doporučení pro kategorii 18-64 let hovoří o minimálně 150 minutách mírně 

intenzivní PA nebo 75 minutách vysoce intenzivní PA aerobního charakteru, 

nastřádaných v průběhu týdne. PA aerobního charakteru by měla být v tomto případě 

vykonávána v minimálně desetiminutových intervalech. PA pro rozvoj svalové síly by 

měly být vykonávány minimálně 2krát týdně.  

Zdravotně orientovaná doporučení k provádění PA jsou odvozována na základě 

intenzity PA, v tomto případě střední a vysoké intenzity PA. PA vysoké intenzity se 

projevuje rychlejším dýcháním, pocením a značným zvýšením srdeční frekvence. 

Sigmund, Sigmundová (2011b) v tomto případě hovoří o náročné PA, při níž se 

energetický výdej zvyšuje nejméně 6krát nad úroveň klidového metabolismu (6 METs). 

Příkladem může být běh, běh na lyžích, bruslení na kolečkových bruslích, aerobik  

či rychlá jízda na kole. PA střední intenzity se vyznačuje střední námahou (3–6 METs), 

při níž se dýchá o něco rychleji než v klidu, znatelně se zrychluje srdeční frekvence a je 

subjektivně vnímán pocit zahřátí organismu. Obecným příkladem je jogging, 

zahrádkaření, rychlá chůze nebo jízda na kole (Haskell et al., 2007). 
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V našich podmínkách se pro udržení zdraví a dalšího zdravého vývoje jedinců 

na základních školách doporučuje PA středních až vyšších intenzit po dobu 95 minut 

u chlapců a u 85 minut dívek v převažujícím počtu dnů v týdnu (Frömel et al., 1999). 

Jiným vyjádřením požadavků na dostatečný objem PA je spodní hranice PA odpovídající 

dennímu energetickému výdeji 11 kcal.kg
-1

.den
-1

 nebo 11 000 krokům za den  

u adolescentních chlapců (Frömel et al., 1999). 

Novější práce uvádějí pro adolescentní chlapce (15-18 let) jako dostačující 

množství denního počtu kroků – 7 500 – 11 000 kroků. Pro muže (19-23 let) je pak 

uváděno jako dostatečné množství 7 000 – 10 500 kroků. Z pohledu energetického výdeje 

při PA je u adolescentních chlapců (15-18 let) dostatečné množství 7,0-10,5 kcal.kg
-1

.den
-

1
, u mužů (19-23 let) pak hodnoty 6,5-10,0 kcal.kg

-1
.den

-1
 (Sigmund et al., 2005). 

Podle Sigmunda, Sigmundové (2011b) prošla doporučení k realizaci terénní PA  

pro podporu zdraví v posledních desetiletích výraznou obměnou plynoucí 

z technologického pokroku, do kterých se promítla významná snaha čelit nežádoucímu 

poklesu PA a vzestupu výskytu nejrůznějších civilizačních onemocnění u běžné populace. 

Doporučení týkající se provádění terénní PA pro podporu zdraví jsou u adolescentů 

uváděny podle Sigmunda, Sigmundové (2011b) převážně ve vztahu k intenzitě PA, dále 

pak ve vztahu k počtu kroků vykonaných za den (tab. 1 a 2). Oja et al. (2010) uvádí 4 

základní principy doporučení k realizaci terénní PA pro podporu zdraví: 

 provádění jakékoli PA je přínosnější než neprovádění žádné PA, 

 zdravotní přínosy z provádění PA značně převařují nad jejími zdravotními 

riziky, 

 velká část zdravotních přínosů prováděné PA se zvyšuje při vyšší intenzitě, 

častější frekvenci nebo delší době jejího provádění, 

 zdravotní přínosy jsou do jisté míry nezávislé na věku, pohlaví, rasové  

a národnostní příslušnosti. 
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Tabulka 1 Doporučení PA pro populaci 11-18 let (Sigmund, Sigmundová, 2011b) 

PA alespoň střední intenzity po dobu minimálně 60 minut 

denně. 

 

PA střední intenzity nebo chůze nejméně 30 minut alespoň 

5x týdně. 

V převažujícím počtu 

dnů v týdnu by měl 

dosahovat 11 000 

kroků u děvčat a 

13 000 kroků u 

chlapců. 

PA vysoké intenzity, podporující rozvoj a udržení 

kardiorespirační zdatnosti, nejméně 20 minut alespoň 3x 

týdně. 

Kombinace předchozích doporučení pro PA vysoké nebo 

střední intenzity s možnostmi rozložení času do 10minutových 

i delších úseků v rámci celého dne. 

 

 

Tabulka 2 Doporučení PA pro populaci 18-65 let (Sigmund, Sigmundová, 2011b) 

Charakteristika PA Klasifikace PA podle denního 

počtu kroků 

PA střední intenzity nebo chůze nejméně 30 

minut alespoň 5x týdně. 

˃ 12 500 Vysoce aktivní 

PA vysoké intenzity nejméně 20 minut alespoň 

3x týdně. 

≥ 10 000 Aktivní 

Kombinace předchozích doporučení pro PA 

vysoké nebo střední intenzity s možnostmi 

rozložení času do 10minutových i delších úseků 

v rámci celého dne 

 

7 500 – 9 999 

Poněkud aktivní 

Alespoň 2krát týdně se věnovat 8-10 tělesným 

cvičením pro posílení velkých svalových skupin. 

5 000 – 7 499 Málo aktivní 

Alespoň 2krát týdně se nejméně 10 minut 
věnovat tělesným cvičením pro udržení a zlepšení 

flexibility. 

 

˂ 5 000 

sedaví 

 

 Všeobecně uváděné množství 60 minut PA středně až vysoké intenzity činí 

v přepočtu na hodnotu relativního energetického výdeje 6-8 kcal/kg
-1

.den
-1

 (Pangrazi, 

2000). Dle doporučení Frömela et al. (1999) jsou pro zdravotně přínosnou PA dostatečné 

hodnoty aktivního energetického výdeje 9 kcal/kg
-1

.den
-1

 u dívek a 11 kcal/kg
-1

.den
-1

  

u chlapců, prováděné v převažujícím počtu dnů v týdnu. 
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2.4 Monitorování a diagnostika pohybové aktivity  

Pro účely stanovení zdravotních doporučení týkajících se minimálního množství 

PA či za účelem hodnocení PA daného jedince či jedinců je nutné znát takové 

charakteristiky, na základě jejichž hodnocení úroveň PA kvantifikovat. PA je široce 

chápána jako komplexní mnohorozměrné chování jedince (Bouchard et al., 2007),  

které je podle Frömela et al. (1999) nejčastěji charakterizováno a kvantifikováno pomocí 

tzv. FITT charakteristik (Frekvence, Intenzita, Typ a Trvání). Dalšími, frekventovaně 

užívanými ukazateli PA jsou počet kroků či energetický výdej (Cavill et al., 2001). 

Intenzita PA je nejčastěji vyjadřována v procentech maximální srdeční rezervy 

(Máček, Radvanský et al., 2011) nebo také jako relativní energetická spotřeba, vyjádřená 

v kilokaloriích (kcal) na jeden kilogram tělesné hmotnosti. Tato energetická spotřeba je 

vyjádřena často v jednotkách METs. „Jeden MET je definován jako výdej energie  

při nečinném sedu, kdy dospělá osoba spotřebuje 3,5 ml kyslíku na jeden kilogram 

tělesné hmotnosti za jednu minutu (3,5 ml O2•kg
-1

•min
-1

), což je přibližně jedna 

kilokalorie na jeden kilogram tělesné hmotnosti za jednu hodinu (kcal•kg
-1

h
-1

)“ (Frömel 

et al., 1999). Objem PA hovoří o celkovém času, který je věnován provádění vybraných 

PA v daném časovém úseku (např. za den, týden, měsíc). Z hlediska intenzity PA uvádí 

Frömel et al. (1999) následující dělení: 

 Nízká intnezita PA        - <3,0 METs nebo <4 kcal•min
-1

 

 Stření intenzita PA         - 3,0-6,0 METs nebo 4-7 kcal•min
-1

 

 Vysoká intenzita PA  - >6,0 METs nebo >7 kcal•min
-1

 

 

Máček, Radvanský et al. (2011) hovoří o velmi úzké vazbě mezi intenzitou  

a objemem PA, jestliže se jedná o pohybový trénink. Autoři uvádějí, že například nízká 

intenzita cvičení může být do určité míry vyrovnána jeho delším trváním. Jako neexistuje 

obecně platné doporučení k univerzální intenzitě a objemu (době trvání) PA,  

tak i frekvence PA by měla být ovlivněna zejména možnostmi volného času, chutí  

a potřebou pohybu (Máček, Radvanský et al., 2011). Máček, Radvanský et al. (2011) 

upozorňují, že rozhodujícím kritériem pro stanovené intenzity, objemu a frekvence PA je 

hladina tělesné zdatnosti jedince.  
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Monitorování PA představuje podle Sigmunda, Sigmundové (2011b) souhrn 

nezbytných činností, přístrojů a technik zabezpečujících validní sledování a analyzování 

mimolaboratorní PA realizované v běžných životních podmínkách. Bunc (2009) 

naznačuje, že PA je možné monitorovat kvalitativním a kvantitativním způsobem. Dále 

lze PA monitorovat krátkodobě (např. monitoring tělesného zatížení během tréninkové  

či vyučovací jednotky) nebo dlouhodobě (monitoring habituální PA po dobu týdne, 

měsíce či delší). Frömel (2009) upozorňuje, že monitoring PA hraje významnou roli  

při výzkumu PA; v edukačním procesu ve školní tělesné výchově; v tréninkovém či 

pracovní procesu; ve zdravotní, školské a volno-časové politice.  

Podle Novotného (2012) bychom se při monitorování jakékoli PA měli snažit ji 

dostatečně charakterizovat (převážně aerobní nebo anaerobní, silová, vytrvalostní, 

jednostranná atd., zdravotně riziková), vystihnout její celkový objem (trvání, počet 

opakování, ušlá vzdálenost atd.), určit intenzitu (% z maximálního aero-metabolického 

obratu nebo maximální srdeční rezervy, rychlost pohybu atd.), frekvenci (počet 

cvičebních jednotek za týden atd.). 

Jorgensen et. al. (2009) rozlišují objektivní a subjektivní metody monitorování PA. 

Mezi objektivní metody řadí použití pedometrů, akcelerometrů, monitorování srdeční 

frekvence či kombinaci akcelerometru a monitoringu srdeční frekvence. Kromě 

objektivních metod existují také subjektivní metody, mezi které patří pozorování, 

dotazník a rozhovor. Prostředky monitorování terénní PA dětí a mládeže lze rozdělit do 

tří níže zmíněných kategorií podle jejich metodologické přesnosti (Sirard, Pate, 2001):  

kriteriální standardy – přímé sledování, dvojitě izotopicky značená voda, tzv. 

„těžká voda“, a nepřímá kalorimetrie.  

sekundární měření – snímače srdeční frekvence, akcelerometry, pedometry  

a multifunkční přístroje, např. Actitrainer (kombinace akcelerometru a snímače srdeční 

frekvence).  

subjektivní metody – dotazníky, záznamní archy a rozhovory.  

 

Podle LaMontea, Ainswortha (2001) je pro získání co nejpřesnějšího popisu 

realizované PA dětí a mládeže v kontextu sociálních, biologických a environmentálních 
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determinant, korelátů a mediátorů doporučována současná kombinace objektivních  

a subjektivních měřících technik: akcelerometr + dotazník; multifunkční přístroje; přímé 

pozorování + akcelerometr nebo pedometr; sebehodnotící techniky + přímé sledování  

a snímač srdeční frekvence nebo akcelerometr. Z důvodu získání hodnověrných výsledků 

při monitorování PA u většího počtu jedinců je doporučováno provádět vícedenní, 

týdenní i delší monitorování (Tudor-Locke et al., 2005). Týdenní monitorování nebo 

zpětné evidování PA je současným trendem objektivního zjišťování úrovně PA dětí, 

mládeže i dospělých, také vzhledem k možnosti srovnávání pracovních a víkendových 

dnů nebo jejich jednotlivých částí (Bull et al., 2009).  

 

2.5 Charakteristika věkového období adolescence 

Období mezi 15. až 19. rokem života je často označováno jako období 

adolescence. Smetana et al. (2006) rozdělují adolescenci na ranou (10-13 let), střední (14-

17 let) a pozdní (18 až 25 let). Období adolescence většinou začíná biologickými 

změnami organismu a končí kulturními změnami, načež přechod do adolescence je 

ovlivněn značnými změnami v rámci puberty (rozsáhlé somatické, motorické, 

fyziologické změny), avšak přechod z adolescence do dospělosti je podstatně méně 

zřejmý (Smetana et al., 2006). Malina, Bouchard (1991) upozorňují na značnou nejasnost 

v určování období adolescence z pohledu chronologického věku jedince zvlášť pro 

chlapce a pro dívky. U dívek pak autoři uvádějí rozmezí 8 - 19 let a u chlapců 10 - 22 let. 

Rychtecký, Fialová (2002) a stejně tak Měkota et al. (1988) vkládají shodně období 

adolescence mezi 14 (15) a 18 (21) rok života. Podle Vágnerové (2000) je období 

adolescence datováno mezi 15. a 20. rok života a typické pro tento věk jsou spíše 

komplexnější psychosociální proměny, mění se osobnost dospívajícího i jeho sociální 

pozice.  
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2.5.1 Fyzické a psychosociální znaky adolescence 

Fyzické, psychické i sociální změny v období adolescence nejsou podle 

Langmeiera et al. (1998) zcela souběžné, což ve svém důsledku vede k variabilitě  

ve stupni vyspělosti v jednotlivých výše zmíněných oblastech. 

 Podle Langmeiera, Krejčířové (2006) je v období adolescence (15-20 let) 

dosahováno plné reprodukční zralosti a pozvolna je dovršován tělesný růst vlivem 

dokončení osifikace většiny kostí. Na počátku adolescentního období dohánějí chlapci 

dívky, jelikož jejich tělesný vývoj je v období pubescence výrazně akcelerovaný 

v porovnání s chlapci (Vágnerová, 2000). Následně se tělesný růst zpomaluje, u chlapců 

se od 15 ti let zvýší tělesná výška o zhruba 7-8 cm a tělesná hmotnost o 13 kilogramů.  

U dívek je od 15 ti let tělesná výška navýšena již jen o zhruba 3 centimetry a tělesná 

hmotnost o cca 6 kilogramů. Velká část tělesných systémů dokončuje svůj vývoj jak 

z hlediska struktury, tak také funkce (Malina, Bouchard, 1991). Koncem adolescence je 

tedy již víceméně dovršen rozvoj a výkonnost všech tělesných orgánů – srdce, plic, svalů, 

šlach, kostí, hormonů a enzymů a dalších. Na konci pubescence jsou podle Čelikovského 

et al. (1979) zaznamenávány výrazné přírůstky v oblasti rychlostních a obratnostních 

schopností, u chlapců pak dochází k výraznému nárůstu svalové síly. U dívek dochází 

k nárůstu podkožního tuku, oproti chlapcům jsou výrazně lepší ve flexibilitě. Vlivem 

pohybového tréninku stoupá v dorostovém věku úroveň kardiorespiračního systému, resp. 

úroveň maximální spotřeby kyslíku (ukazatel VO2max) ( Máček, Radvanský et al., 2011). 

Senzomotorický vývoj je v tomto období již víceméně dokončený a organismus je tak 

připravený na maximální rozvoj pohybových schopností, práci v anaerobním a aerobním 

zatížení (Dovalil et al., 2002). 

Z pohledu sociálního dochází podle Langmeiera, Krejčířové (2006) k rychlé 

změně postavení ve společnosti, ve spojení s přechodem na střední školu. Adolescenti 

bývají tak často označováni jako dorost, nebo teenageři. Podle Taxové (1987) je toto 

období spjato se vznikem nové úrovně sebepoznání, projevující se snahou  

po sebevyjádření a sebepotvrzení. Podle Atkinsona et al. (2003) je období adolescence 

označováno jako „experimentování s rolemi“ z důvodu hledání vlastní identity, což je  

pro mnohé teenagery nesnadný úkol. Tělesný vzhled, resp. tělesné sebepojetí je v tomto 

věku důležitou součástí vlastní identity. Vlastní tělo je adolescentem subjektivně 
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porovnáváno především se slavnými osobnosti a vzory, jako jsou zpěváci, herci,  

nebo sportovci. Pokud vlastní vzhled vyhovuje v tomto porovnání, pak může být 

základem vlastního sebevědomí, pokud jim nevyhovuje, pak se tento stav může odrazit  

na zvýšené nejistotě a s tím spojeným negativním sebehodnocením (Vágnerová, 2000). 

Dokončuje se uspořádání hodnot, úsilí po nezávislosti a z něj vyplývající interiorizace 

sociálních norem a postojů. V tomto období můžeme pozorovat vyšší emocionální 

stabilitu a odpovědnost za produkci své vlastní činnosti (Rychtecký, Fialová, 2002).  

Při utváření pozitivních postojů k pohybové činnosti u pubescentů a adolescentní mládeže 

je třeba brát v úvahu značné přesuny v očekávání důsledků a výsledků sportovní a 

tělovýchovné činnosti související se změnami v hodnotovém systému adolescenta.  

Pro dívky je charakteristický pokles zájmu o sportovní aktivity, ve kterých je kladen 

důraz na výkonnost. Dívky však pozitivně přijímají cvičení s hudbou a jiné PA zaměřené 

na zlepšení tělesného image. U chlapců bývají naopak zvýšené nároky na tělesnou zátěž 

přijímány s kladnou odezvou (Vilímová, 2002). Podle Vilímové (2002) dochází  

u adolescentů k ustálení hodnotového systému a zájmů a dotváří se vztah k výkonu,  

což je patrné také ve vztahu k tělovýchovné pohybové činnosti. 

Podle Langmeiera, Krejčířové (2006) je dospívající schopen pracovat 

s obecnějšími a abstraktnějšími pojmy, nežli děti mladšího věku, poznávací vývoj se blíží 

svému vrcholu. Až v tomto věku chápe pojmy jako spravedlnost, pravda, právo, atd. Styl 

myšlení se v období adolescence zásadním způsobem nemění. Formální logické operace 

byly zvládnuty již v období puberty. Adolescent umí formálních operací používat lépe, 

zafixoval si je a další zdokonalení poznávacích funkcí je možné především jejich 

cvičením a hromaděním zkušeností (Vágnerová, 2000). Výrazně se zdokonaluje úroveň 

abstraktního myšlení, zjemňují a zdokonalují se jeho logické komponenty. Dosahuje se 

plné schopnosti logického usuzování, chápání i nejsložitějších pojmů, využívání analýzy  

i syntézy (Dovalil, 2002). Pro adolescenci je podle Vágnerové (2000) typická flexibilita  

a schopnost používat nové způsoby řešení, jelikož adolescenti nejsou zatíženi zkušeností, 

která by je regulovala a omezovala.  
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2.6 Sport jako možnost pravidelné účasti v pohybové aktivitě 

Sport je pohybová aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí,  

jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož 

sportovního odvětví (cs.wikipedia.org., 2013). Hodaň (2000) vymezuje sport jako 

specifickou a přísně organizovanou činnost tělocvičného i jiného pohybového, 

technického a intelektuálního charakteru s dominující výkonovou motivací a z ní 

vyplývající prožitkovostí, realizující se v dosahování absolutně či relativně maximálním 

výkonu v přesně vymezených a kontrolovaných podmínkách. 

Sportovní aktivita je ve své podstatě specifickým projevem života člověka  

a v civilizované společnosti je sport nazírán jako velmi významný fenomén (Novotný, 

2013). Sportovní PA je rozmanitá, Novotný (2013) naznačuje možnosti jejího rozlišování 

např. podle účelu na relaxační, rekreační, prožitkovou, výkonnostní, soutěžní, 

profesionální. Různé sportovní disciplíny mají také různou podobu a charakter (např. 

estetické, převážně výkonové, individuální, kolektivní apod.). 

Často to jsou právě organizované PA, které zaručují pozitivní dopad PA  

na celkové zdraví jedince a nejedná se pouze o školní tělesnou výchovu. Organizované 

formy sportu, výkonově orientované a prováděné ve volném čase, hrají jednu z klíčových 

rolí v podpoře PA obyvatelstva (EUPAG, 2008). Je nutné brát v úvahu, že i přes 

výkonovou orientaci daného sportu může jedinec přispívat ke své tělesné zdatnosti 

s ohledem na zdravotní benefity PA. 

 Sportovní hry typu fotbal, basketbal, volejbal, házená a další jsou často jednou 

z forem organizovaných sportovních PA. Na základě dlouholetého výzkumu vztahu  

a postojů školních dětí a mládeže k PA, resp. ke sportu podávají Frömel et al. (1999) 

výčet sportovních her, které jsou nejčastěji mládeží preferovány. U dívek ve sportovních 

hrách je na prvním místě z hlediska oblíbenosti volejbal. Zvýšený zájem u dívek je také  

o tenis a pálkové hry. Zjednodušené formy tenisu pak mohou být podle autorů 

prostředkem ke zlepšení vztahu dívek k tenisu, PA a rozšíření PA ve volném čase. 

Naopak klesající zájem byl u dívek zaznamenán z pozice basketbalu. Z pozice chlapců se 

největší oblibě těší fotbal, který dominuje jak ve školní tělesné výchově, tak  

ve volnočasových aktivitách.  

http://cs.wikipedia.org/
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2.7 Charakteristika sportovní hry - fotbal 

Ať již organizovaná či neorganizovaná účast ve sportovní hře – fotbal, z obou 

pohledů se zvyšuje úroveň PA účastnících se jedinců, čímž lze docílit pozitivních dopadů 

na zdraví, resp. tělesnou zdatnost. Psotta a kol. (2006) charakterizují fotbal jako 

kolektivní míčovou hru cyklického i acyklického charakteru, která je po fyzické stránce 

velmi náročná, zejména z hlediska časté různorodosti pohybových akcí (tab. 3), intenzity 

a délky trvání zatížení, koncentrace pozornosti hráčů během celé hry a následného 

rychlého rozhodování a konání. V současnosti činí celková překonaná vzdálenost 

v devadesátiminutovém utkání 8-15 km (Psotta a kol., 2006), podobné hodnoty 9-13 km 

uvádí také Votík (2003).  

 

Tabulka 3 Model pohybové aktivity hráče v utkání (Psotta a kol., 2006) 

Činnosti bez míče 

9-15 km vzdálenost překonaná chůzí a během různé intenzity 

40-60 změn směru spojených s bržděním a zrychlením 

6-20 obranných soubojů 

5-20 výskoků 

0-6 krát zvednutí ze země po pádu 

Činnosti s míčem 

30 krát vedení míče 

140-220 m vzdálenost překonaná vedením míče 

0-4 krát střelba 

4-17 krát hra hlavou 

3-16 krát odehrání míče hlavou 

 

 

Ze všech pohybových činností vykonávaných během fotbalového utkání je 

nejčastěji prováděn běh různých intenzit a chůze (Psotta a kol., 2006, obr. 2). Činnosti 

s míčem jsou během utkání prováděny v průměru 1 až 3 minuty. Výkon v utkání je podle 

Psotty a kol. (2006) charakteristický střídavostí (intermitencí) pohybového zatížení,  

které se vyznačují střídáním velmi krátkých (2-10 s) intervalů stoje, chůze, běhu různých 

rychlostí, činností s míčem a další lokomoční činnosti (kroky v soubojích, obraty).  
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Z hlediska intenzity zatížení se obvykle jedná o 1 až 5 ti sekundové intervaly zatížení 

vysoké až maximální intenzity, které se střídají s intervaly zatížení nižší intenzity nebo 

tělesného klidu trvající 5 až 10 sekund. Fotbalový výkon v utkání je tak složený z cca 900 

– 1100 diskrétních intervalů činnosti – od stoje po intervaly vysoce intenzivních činnosti 

(běžecké sprinty, výskoky, souboje o míč).  

Celková vzdálenost překonaná v utkání těmito způsoby lokomoce slouží  

pro odhad celkové mechanické práce, kterou hráč v průběhu utkání vykonává. Hodnoty 

mechanické práce vykonané během utkání jsou často vyjádřeny v kilokaloriích (kcal). 

Reilly (1990) uvádí u hráčů na amatérské úrovni fotbalu hodnoty kolem 600 kcal/zápas. 

Na profesionální úrovni zjistil Shepard (1999) hodnoty 1200-1400 kcal/zápas. Frýbort et 

al. (2011) zjistili v modelovém utkání hráčů (amatérská a poloprofesionální úroveň) 

fotbalu hodnoty energetického výdeje 1618 kcal/zápas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Pohybová aktivita u profesionálních hráčů fotbalu (Psotta a kol., 2006 
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Podle Mohra et al. (2003) byly intenzitní pásma rozdělena následovně: stoj (0 

km.h
-1

); chůze (6 km.h
-1

); poklus (8 km.h
-1

); běh v nízkých rychlostech (12 km.h
-1

); běh 

vzad a běh ve středních intenzitách (15 km.h
-1

); běh ve vysokých rychlostech (18 km.h
-1

); 

sprint (30 km.h
-1

). 

 

2.7.1 Pohybové a fyziologické požadavky fotbalu 

Z hlediska fyziologických požadavků se fotbal na jedné straně liší  

od vytrvalostních a na druhé straně od rychlostně silových sportů (Psotta a kol., 2006). 

Zatímco u vytrvalostních sportů jde o souvislé déletrvající pohybové zatížení konstantní 

intenzity, které je typické rovnoměrným metabolickým stavem, pro hráče fotbalu je 

typický nerovnoměrný metabolický stav, zapříčiněný vykonáváním krátkodobých vysoce 

intenzivních pohybových činností, opakovaně během utkání. U rychlostně silových sportů 

jde naopak o krátkodobý maximálně intenzivní výkon, který je proveden jednorázově, 

avšak u hráče fotbalu jde o opakované vykonání této činnosti během utkání. 

Pohybová činnost během hraní fotbalu je zajišťována střídavě aerobním  

i anaerobním metabolismem. V případě anaerobních požadavků na jednorázový 

maximální výkon hráče je z hlediska fyziologického využíváno ke krytí pohybových 

nároků makroergních substrátů (adenosintrifosfát a kreatinfosfát) při tzv. anaerobním 

alaktátovém zatížení. Avšak v průběhu utkání jsou krátkodobé maximálně intenzivní 

činnosti vykonávány opakovaně v neúplném zotavení, což dokazují hodnoty koncentrace 

krevního laktátu v krvi během utkání v pásmu 4-12 mmol.l
-1

, výjimečně až 15 mmol.l
-1

 

(Psotta a kol., 2006). To vyžaduje využití tzv. anaerobní laktátové kapacity, resp. 

glykolitického systému. Hlavním způsobem tvorby energie pro svalovou činnost během 

utkání je však aerobní metabolismus, který spočívá ve využití kyslíku v biochemickém 

štěpení cukrů a tuků jako hlavního energetického zdroje (Psotta a kol., 2006).  
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3 Výzkumná část 

3.1 Cíle práce 

Zjištění velikosti pohybové aktivity v týdenním režimu u výkonnostních fotbalistů 

v dorostové kategorii a následná komparace vybraných ukazatelů pohybové aktivity 

s doporučeními pohybové aktivity pro podporu zdraví. Současně je cílem zjištění 

možných rozdílů v pohybové aktivitě u kategorií hráčů mladšího (16-17 let) a staršího 

(18-19 let) dorostu. 

 

3.2 Úkoly práce 

Z cíle práce vyplývají tyto úkoly: 

 Literární rešerše řešené problematiky a zpracování teoretické části 

diplomové práce 

 Stanovení cílů a pracovních hypotéz 

 Metodologická příprava výzkumu 

 Sběr dat 

 Statistické zpracování dat a jejich interpretace 

 Diskuze ke zjištěným výsledkům práce a praktická doporučení 
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3.3 Hypotézy 

1) Předpokládáme, že velikost pohybové aktivity střední až vysoké intenzity 

přesáhne u skupin hráčů hodnotu 60 minut/den v převažujícím počtu dnů v týdnu. 

 

2) Předpokládáme, že hodnota průměrného denního počtu kroků přesáhne  

u skupin hráčů hodnotu 11 000 kroků. 

 

3) Předpokládáme, že skupiny hráčů přesáhnou hodnotu průměrného denního 

energetického výdeje 6 kcal.kg
-1

.den
-1

. 

 

4) Nepředpokládáme významné rozdíly ve velikosti denní pohybové aktivity střední 

až vysoké intenzity mezi skupinami hráčů. 
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4 Metodika práce 

4.1 Výzkumné soubory 

Výzkumné soubory v rámci diplomové práce jsou tvořeny registrovanými hráči 

fotbalu: hráči mladšího dorostu (n=25; 16,2±0,9 let) a hráči staršího dorostu (n=25; 

18,6±0,3 let). Výběr hráčů do obou souborů proběhl na základě dostupnosti. Hendl (2009) 

tento typ výběru spojuje s kritérii „dostupnosti“ a „výhodnosti“. Kritériem pro výběr 

hráčů do výzkumných souborů byl jejich věk (16,0 – 17,9 let vs. 18,0 – 19,9 let)  

a zařazení do věkové kategorie mladší a starší dorost. Hráči tvořící výzkumné soubory 

jsou účastníky krajského dorosteneckého přeboru.  Jedinci zahrnutí do výzkumného 

šetření jsou registrovanými hráči vybraných tří pražských klubů. 

Před zařazením respondentů do výzkumného souboru byli respondenti podrobně 

seznámeni se záměrem výzkumu a následně stvrdili svou účast podpisem informovaného 

souhlasu (příloha 1). 

 

4.2 Použité metody 

Sedmidenní měření PA v týdenním režimu bylo realizováno pomocí tří-osých 

akcelerometrů Actigraph GT3X (ActiGraph, LLC, Inc., Fort Walton Brach, Florida, 

USA). Celkem 14 kusů těchto přístrojů bylo pro účely diplomové práce zapůjčeno  

z katedry sportovních her FTVS UK. Trost et al. (2005) upozorňují, že pro maximálně 

hodnověrné a spolehlivé zjišťování habituální (každodenní) PA je optimální sedmidenní 

monitorování zahrnující oba víkendové dny. GT3X je v podstatě přístroj velikosti 

kapesních hodinek. Akcelerometry jsou přenosné snímače zaznamenávající změny 

rychlosti pohybu pomocí vnitřního piezoelektrického krystalu, který je schopen mírou 

vlastní mechanické deformace převádět pohybové zrychlení na změny elektrických 

impůlzů, které lze přepočítat pomocí individuálních somatických charakteristik  

na jednotky energetického výdeje (De Vries et al., 2009).  GT3X pracuje na principu 

detekce zrychlení těžiště těla ve třech osách pohybu (vertikální, horizontální a laterální). 

Actigraph GT3X zaznamenává zrychlení těžiště těla v jednotkách „Counts“ = suma 
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zrychlení; (1 count odpovídá 16.10
-3

 G.s
-1

) ve zvolené periodě záznamu dat (ActiLife5-

User´s Manual, 2011). Softwarový přepočet pomocí počítače následně umožňuje vyjádřit 

vybrané ukazatele pohybové aktivity: jednotky „Counts“, energetický výdej (kcal, METs), 

dobu v intenzitních pásmech PA (inaktivita, lehká, střední, vysoká a velmi vysoká 

intenzita PA) a počet kroků. Vyjádření intenzity PA přepočtem z jednotek „Counts“ je 

naznačeno v tabulce 4. Perioda záznamu zrychlení těžiště těla byla stanovena na 5 sekund,  

což znamená, že akcelerometr zaznamenal hodnoty „Count“ každou pátou sekundu. 

Validita měření energetického výdeje akcelerometry se v různých studiích pohybuje 

v průměru od r=0.65 do r= 0.97 (Garcia et al., 2004, Puyau et al., 2002 aj.), reliabilita 

tohoto měření je pak uváděna v rozmezí od r=0.47 do r=0.84 (Kim et al., 2008; Troped et 

al., 2007).  

Pro kontrolu dat z akcelerometrů a získání možných doplňujících informací 

k datům o PA z akcelerometrů byl použit „Záznam týdenní pohybové aktivity 

(Actigraph)“ (Frömel et al., 1999; příloha 2) (dále jen „Záznam PA“). Záznam PA byl 

vyplňován respondenty po dobu nošení akcelerometrů. Záznam PA zahrnuje dobu trvání 

a typ organizovaných/neorganizovaných PA v sedmi po sobě jdoucích dnech měření PA 

(část A a B Záznamu PA, příloha 2) a dobu strávenou v různých druzích inaktivity (část C 

Záznamu PA). 

 

Tabulka 4 Intenzitní pásma pohybové aktivity (Mitáš et al., 2007) 

Intenzita PA Hodnota součtu 

zrychlení (tzv. counts) 

Hodnota METs 

Lehká 760 – 1952 ≤ 2,99 

Střední 1953 – 5724 3,0 – 5,99 

Vysoká 5725 – 9498 6,0 – 8,99 

Velmi vysoká 9499 a vyšší > 9 
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S hráči z obou výzkumných souborů byla před samotným nošením akcelerometrů 

provedena instruktáž týkající se způsobu nošení a používání akcelerometrů a vyplňování 

písemného záznamu PA v průběhu týdne. Instruktáž byla provedena těsně před rozdáním 

přístrojů a začátkem měření, aby respondenti měli vše v čerstvé paměti. Hráči byli 

instruováni k upínání akcelerometru na pravém boku, zhruba v oblasti 1 cm nad spina 

iliaca anterior (obr. 3). Sigmund, Sigmundová (2011b) však uvádějí, že u prostorových, 

respektive trojosých akcelerometrů se v porovnání s jednoosými akcelerometry již 

nekladou přísné požadavky na přesné umístění akcelerometru v pase, přístroj může být 

proto nošen na pravém či levém boku. Akcelerometr musí být nasazen ráno ihned  

po probuzení a odkládán těsně před spaním. Písemný záznam o PA je vyplňován buď 

přerušovaně v průběhu dne nebo večer celkově za celý den. U všech respondentů bylo 

naléháno nato, aby písemný záznam o PA byl vyplněn důkladně a detailně za každý den 

zvlášť. Akcelerometry byly nastaveny tak, že každou třetí sekundu blikla jednou světelná 

kontrolka na akcelerometru, což byla známka toho, že přístroj správně měří. 

Dále bylo upozorněno, že přístroj není vodě odolný a proto je důležité jej odkládat 

před plánovaným kontaktem s vodou, tj. před sprchováním, koupáním, plaváním, saunou, 

vířivkou atd. Respondenti byli během instruktáže podněcováni k tomu, aby se v průběhu 

měření PA pomocí akcelerometrů chovali zcela přirozeně vzhledem k jejich dosavadním 

denním PA. To z toho důvodu, aby záměrně nedocházelo k nadhodnocování výsledků 

měření, což by mělo za následek ztrátu objektivity nashromážděných dat. Všem 

respondentům z obou výzkumných souborů byl poskytnut kontakt na autora této práce  

(mobilní telefonický kontakt a e-mailová adresa) pro případ, že by se během měření 

vyskytly neočekávané komplikace. 
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Obrázek 3 Akcelerometr Actigraph GT1M a způsob jeho nošení 

 

4.3 Sledované proměnné 

Pro vyjádření úrovně PA v týdenním režimu u sledovaných souborů hráčů fotbalu 

byly z použitých akcelerometrů zvoleny následující ukazatele: 

 

 Průměrný denní počet jednotek „Counts“ za týden 

 Průměrná denní doba středně až vysoce
1
 intenzivní PA za týden (min/den

-1
) 

 Průměrná denní doba PA za týden strávená ve střední intenzitě (min.týden
-1

) 

 Průměrná denní doba PA za týden strávená ve vysoké
1
 intenzitě (min.týden

-1
) 

 Průměrný denní energetický výdej (kcal.kg
-1

.den
-1

) v průběhu týdne, zvlášť 

v pracovních dnech a víkendových dnech 

 Průměrný denní počet kroků vykonaných v průběhu týdne, zvlášť v pracovních 

dnech a víkendových dnech (kroky/den
-1

) 

 

                                                 
1
 Pro potřeby této práce byla sloučena pásma pohybové aktivity vysoké a velmi vysoké intenzity a 

souhrnně označována jako pásma vysoké intenzity pohybové aktivity. 
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4.4 Organizace dat 

Měření PA se uskutečnilo v měsících září a říjen 2012. V těchto měsících se hráči 

staršího i mladšího dorustu (oba výzkumné soubory) nacházeli v závodním období. 

Pravidelně absolvovali v průběhu týdne dvě tréninkové jednotky a jedno mistrovské 

utkání. Ve všech třech případech se jednalo o organizovanou sportovní PA. Zaškolení 

autora práce pro obsluhu a zpracování dat z akcelerometrů bylo zajištěno odpovídajícím 

personálem z katedry sportovních her FTVS UK. V týdenním režimu byla PA pomocí 

akcelerometrů zjišťována vždy u dvanácti až čtrnácti členné skupiny hráčů. Po dobu 

nošení akcelerometrů vyplňovali respondenti průběžně písemný záznam o PA. Vždy 

druhý den po ukončení měření byly ode všech hráčů vybrány akcelerometry a písemné 

záznamy o PA. V průběhu dalších dvou dnů byla přenesena data z akcelerometrů  

do počítače v programu MS Excel a přístroje byly elektricky dobity do maxima. Poté se 

stejným způsobem měření opakovalo u dalších respondentů z výzkumných souborů. 

V průběhu zmíněných dvou měsíců byly průběžně otestovány čtyři skupiny respondentů, 

celkově pak 56 respondentů. Celkem 6 respondentů bylo z měření vyloučeno při kontrole 

nashromážděných dat. 3 respondenti byli vyloučeni v důsledku nemoci (akcelerometr 

nenosili 3 a více dní), zbylí tři respondenti byli vyloučeni z důvodu častého nenošení 

akcelerometru během dne ve více dnech během týdne. 

 

4.5 Analýza dat 

Software MS Excel byl použit pro zpracování získaných dat z akcelerometrů  

do počítačové podoby. Pro základní potřeby této diplomové práce byl počítán průměr  

a směrodatná odchylka jako základní popisné statistické charakteristiky. Hodnoty 

průměrů sledovaných skupin hráčů u vybraných ukazatelů PA byly použity k hodnocení 

PA vzhledem k vybraným zdravotním doporučením pro PA. Pro zjištění významnosti 

rozdílů mezi výzkumnými soubory ve vybraných ukazatelích PA byla hodnocena věcná  

i statistická významnost. Pro statistickou analýzu dat byl využit software STATISTICA 

10 (StatSoft, ČR s.r.o., 2012). Studentův nepárový t-test (Hendl, 2009) na hladině 

statistické významnosti p = 0.05 byl použit pro zjištění možných statisticky významných 

rozdílů. Pro hodnocení věcné významnosti průměrových rozdílů mezi skupinami byl 
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použit výpočet Cohenova koeficientu velikosti účinku d, s užitím sdružené směrodatné 

odchylky (Cohen, 1977). Interpretace velikosti rozdílů průměrů skupin je podle Cohena 

(1977) následující: 

o hodnoty koeficientu d < 0.50 – malý věcně významný rozdíl 

o hodnoty koeficientu d = 0.50-0.80 – středně velký významný rozdíl 

o hodnoty koeficientu d ˃ 0.80 – velký věcně významný rozdíl. 

 



38 

 

5 Výsledková část 

Jak je zřejmé z tabulky 5, věcně i statisticky významné rozdíly byly mezi hráči 

mladšího a staršího dorostu zjištěny ve všech základních antropometrických 

charakteristikách (věk, výška, váha, BMI). Z hlediska tělesného složení byl zjištěn věcně  

i statisticky významný rozdíl mezi skupinami hráčů v ukazateli výškováhového poměru 

BMI (d=1,09; p˂0,01), kdy hráči mladšího dorostu dosáhli hodnotu 20,2±2,1 kg.m
-2

 

v porovnání s hodnotou BMI hráčů staršího dorostu 22,3±1,9 kg.m
-2

. 

 

Tabulka 5 Základní charakteristiky výzkumných souborů 

 
Mladší dorost 

M±SD 

Starší dorost 

M±SD 
d p 

Věk (roky) 16,2±0,9 18,6±0,3 3,98
††

 ˂0,01** 

Výška (cm) 173,5±8,5 179,6±5,0 0,90
††

 ˂0,01** 

Hmotnost (kg) 61,0±10,0 72,1±6,8 1,32
††

 ˂0,01** 

BMI (kg.m
-2

) 20,2±2,1 22,3±1,9 1,09
††

 ˂0,01** 

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, p – hladina statistické 

významnosti, ** – p<0,01, d – Cohenův koeficient velikosti účinku,
 ††

 - vysoce významný 

rozdíl podle Cohenova d (˃0,8) 

 

V tabulce 6 jsou uvedeny vybrané hodnoty pohybové aktivity, monitorované 

v průběhu sedmi po sobě jdoucích dnech. Hráči mladšího dorostu dosáhli věcně  

i statisticky vyšší průměrné hodnoty středně intenzivní PA za den v porovnání s hráči 

staršího dorostu (75,8±14,8 minut vs. 64,1±20,2 minut; d=0,67; p˂0,05). Taktéž 

v hodnotě středně až vysoce intenzivní PA za den dosáhli věcně významně vyšších 

hodnot hráči mladšího dorostu v porovnání s hráči staršího dorostu (81,2±14,9 minut vs. 

71,9±21,1 minut; d=0,52), statisticky významný rozdíl však již nebyl. V ukazateli vysoce 

intenzivní PA dosáhli vyšší hodnoty hráči staršího dorostu, avšak rozdíl nebyl věcně  

ani statisticky významný. V hodnotách Count, které udávají celkový počet zrychlení  

za dobu nošení akcelerometru, nebyl mezi skupinami hráčů zjištěn věcně ani statisticky 

významný rozdíl. 
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Tabulka 6 Hodnoty Count a čas v jednotlivých intenzitních pásmech 

 
Mladší dorost 

M±SD 

Starší dorost 

M±SD 
d p 

Count/týden (Σ zrychlení) 441597±75010 424284±114311 0,18 0,530 

Středně intenzivní PA 

(min/den) 
75,8±14,8 64,1±20,2 0,67

†
 ˂0,05* 

Vysoce intenzivní PA 

(min/den) 
5,4±5,0 7,8±8,1 0,37 0,215 

Středně - vysoce 

intenzivní PA (min/den) 
81,2±14,9 71,9±21,1 0,52

†
 0,076 

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, Σ  - suma, p – hladina statistické 

významnosti, * - p˂0,05, d – Cohenův koeficient velikosti účinku, * - středně významný rozdíl podle 

Cohenova d (0,5-0,8). 

 

 Pro lepší přehlednost jsou hodnoty střední, vysoké a středně až vysoké intenzity 

PA uvedeny v grafu 1. 

 

Graf 1 Pohybová aktivita různé intenzity 
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V tabulce 7 jsou uvedeny hodnoty EV v různých částech týdne. Z uvedených 

hodnot jednotlivých ukazatelů je patrné, že se věcně ani významně nelišily mezi 

skupinami hráčů. Nejvyšší rozdíl byl zaznamenán v ukazateli průměrný EV  

ve víkendových dnech, avšak nebyl věcně ani statisticky významný (7,6±2,8 vs. 8,2±3,5 

kcal.kg
-1

.den
-1

; d=0,19; p=0,514). 

 

Tabulka 7 Hodnoty energetického výdeje 

 
Mladší dorost 

M±SD 

Starší dorost 

M±SD 
d p 

Průměrný denní EV za týden 
(kcal.kg

-1
.den

-1
) 

8,2±1,7 8,6±2,2 0,18 0,542 

Průměrný denní EV v pracovních 

dnech (kcal.kg
-1

.den
-1

) 
7,3±1,6 7,4±2,1 0,02 0,953 

Průměrný denní EV ve 

víkendových dnech (kcal.kg
-1

.den
-1

) 
7,6±2,8 8,2±3,5 0,19 0,514 

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, p – hladina statistické významnosti, d – 

Cohenův koeficient velikosti účinku. 

 

V grafu 2 jsou opět pro lepší přehlednost vyjádřeny hodnoty EV v průběhu celého 

týdny, dále pak zvlášť v pracovních a víkendových dnech mezi sladovanými skupinami 

hráčů.  

Z grafu 3 jsou patrné hodnoty EV v průběhu jednotlivých dnů v týdnu. Nejvyšší 

hodnotu dosáhly hráči mladšího dorostu (9,5 kcal.kg
-1

.den
-1

) ve středu. Naopak nejnižší 

hodnotu dosáhli hráči staršího dorostu (6,3 kcal.kg
-1

.den
-1

) v neděli. Téměř shodných 

hodnot EV dosáhli hráči mladšího a staršího dorostu ve čtyřech dnech (středa, čtvrtek, 

pátek a sobota). Ve třech dnech se shodně hráči obou skupin dostali nad hranici 9 kcal.kg
-

1
.den

-1
. 
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Graf 2 Energetický výdej v průběhu týdne 

 

 

Graf 3 Energetický výdej v jednotlivých dnech 

 

 

U mladších dorostenců byla zaznamenána věcně významně vyšší hodnota 

průměrného počtu kroků v pracovních dnech v porovnání se staršími dorostenci 
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(11325±1862 vs. 10521±2559 kroků, d=0,50). Průměrný denní počet kroků v průběhu 

celého týdne byl u mladších dorostenců taktéž vyšší v porovnání se staršími dorostenci, 

avšak bez významných rozdílů (11325±1862 vs. 10521±2559 kroků, d=0,36, p=0,210). 

V průběhu víkendových dnů byly hodnoty počtu kroků téměř stejné (10049±3656 vs. 

10099±4706 kroků, d=0,01, p=0,967). V grafu 4 jsou pro lepší srovnání uvedeny hodnoty 

počtu kroků v průběhu týdne mezi oběma skupinami dorostenců. 

 

Tabulka 8 Hodnoty počtu kroků 

 
Mladší dorost 

M±SD 

Starší dorost 

M±SD 
d p 

Průměrný denní počet kroků za 

týden (kcal.kg
-1

.den
-1

) 
11325±1862 10521±2559 0,36 0,210 

Průměrný denní počet kroků 

v pracovních dnech (kcal.kg
-1

.den
-1

) 
9821±2062 8713±2403 0,50

†
 0,087 

Průměrný denní počet kroků ve 

víkendových dnech (kcal.kg
-1

.den
-1

) 
10049±3656 10099±4706 0,01 0,967 

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, p – hladina statistické významnosti, d – 

Cohenův koeficient velikosti účinku, 
† 
- středně významný rozdíl podle Cohenova d (0,5-0,8). 

 

Graf 4 Počet kroků v průběhu týdne 
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V grafu 5 jsou přehledně uvedeny rozdíly denního počtu kroků mezi skupinami 

dorostenců v jednotlivých dnech v průběhu týdne. Hráčům mladšího dorostu se během 

týdne podařilo přesáhnout hranici 11 000 kroků celkem pětkrát. V případě hráčů staršího 

dorostu byla hranice 11 000 kroků překonána třikrát. Hráči mladšího dorostu dosáhli 

nejnižší hodnotu počtu kroků v neděli (8 165), naopak nejvyšší hodnotu dosáhli ve středu 

(12 855). V případě hráčů staršího dorostu byla nejnižší hodnota dosažena v pondělí 

(9 023 kroků), nejvyšší hodnoty pak ve čtvrtek (11 727 kroků). 

Z grafu 6 je možné pozorovat hodnoty středně až vysoce intenzivní PA v průběhu 

každého dne u obou skupin zvlášť. Skupina mladšího dorostu překonala hranici 60 minut 

celkem v šesti dnech v týdnu. Taktéž skupina staršího dorostu překonala tuto hranici 

celkem v šesti dnech. Skupina mladšího dorostu zaznamenala nejvyšší hodnotu středně  

až vysoce intenzivní PA ve středu (96,3 minut), skupina staršího dorostu taktéž ve středu 

(83,8 minut). Naopak nejnižší hodnotu PA zaznamenala skupina mladšího dorostu 

v neděli (57,1 minut), skupina staršího dorostu pak v pondělí (55, 6 minut). 

 

Graf 5 Počet kroků v průběhu jednotlivých dnů 
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Graf 6 Středně až vysoce intenzivní pohybová aktivita v jednotlivých dnech 
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6 Diskuze 

V rámci diskusní části jsou interpretovány výsledky hypotéz, které se zaměřily  

na zjištění velikosti PA v týdenním režimu u skupin mladších a starších dorostenců (16-

17 let a 18-19 let), jež jsou organizovanými účastníky pravidelného výkonnostního sportu 

– fotbalu. 

 

Hypotéza 1 

Předpokládáme, že velikost pohybové aktivity střední až vysoké intenzity 

přesáhne u skupin hráčů hodnotu 60 minut/den v převažujícím počtu dnů v týdnu. 

Hypotéza byla potvrzena 

 

Skupina hráčů mladšího dorostu přesáhla hranici 60 minut/den středně až vysoce 

intenzivní PA celkem v šesti dnech v průběhu týdne. Skupina hráčů staršího dorostu 

přesáhla tuto hranici stejně tak v šesti dnech v průběhu týdne. Průměrná denní hodnota 

středně až vysoce intenzivní PA za týden byla u skupiny hráčů mladšího dorostu 

81,2±14,9 minut, u skupiny hráčů staršího dorostu pak 71,9±21,1 minut. Denní množství 

středně až vysoce intenzivní PA je v současné době považováno za jeden ze stěžejních 

ukazatelů velikosti PA ve vztahu ke zdravotním benefitů PA. V naší studii bylo pro obě 

sledované skupiny adolescentních hráčů fotbalu použito kritérium 60 minut středně  

až vysoce intenzivní PA za den, které je podle Sigmunda, Sigmundové (2011b) široce 

používáno zejména pro školní mládež. Všichni hráči ze skupin mladšího i staršího 

dorostu byly v době měření žáky středních škol. Podle WHO (2010) je právě 60 minut 

středně až vysoce intenzivní PA u populace školních dětí uváděno jako minimum PA, 

které má pozitivní dopad zejména na kardiovaskulární a metabolické zdraví dítěte. 

Haskell et al. (2007) uvádějí, že účast v aerobní PA nad rámec doporučovaného množství 

přináší jedincům další zdravotní benefity, které se odrážejí ve vyšší úrovni tělesné 

zdatnosti. Janssen et al. (2009) informují o vhodných typech cvičení, které by měli být 

obsahem zmíněných 60ti a více minut PA. Podle autorů by se mělo jednat o PA 

zahrnující silová cvičení na posílení větších svalových skupin trupu a končetin na jedné 
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straně a intenzivní aerobní cvičení pro zvýšení kardiorespirační zdatnosti a snížení rizika 

metabolických poruch (cukrovka, obezita). 

 

Hypotéza 2 

Předpokládáme, že hodnota průměrného denního počtu kroků přesáhne  

u skupin hráčů hodnotu 11 000 kroků. 

Hypotéza byla zamítnuta 

 

U skupiny hráčů mladšího dorostu byla zjištěna průměrná denní hodnota počtu 

kroků za týden 11325±1862. Tato hodnota překročila stanovené minimum 11 000 kroků 

denně. V případě skupiny hráčů staršího dorostu byla dosažena hodnota 10521±2559 

kroků, která danou hranici nepřekročila. Skupina hráčů mladšího dorostu se na uvedenou 

hranici 11 000 kroků dostala celkem v pěti dnech v průběhu týdne. Skupina hráčů staršího 

dorostu tuto hranici překonala pouze ve třech dnech v týdnu. Hodnota denního počtu 

11 000 kroků je uváděna Sigmundem et al. (2005), jako horní hranice v rozmezí 7 500 – 

11 000 kroků pro chlapce ve věku 15 – 18 let. Naopak Frömel et al. (1999) uvádějí pro 

chlapce na středních školách minimální denní počet kroků 13 000. Přestože skupina hráčů 

staršího dorostu na rozdíl od skupiny mladšího dorostu nepřesáhla danou hranici 11 000 

kroků za den, významně se svou hodnotou 10 521 kroků této hranici blížila. Pokud 

bereme na vědomí, že jsme zvolili horní hranici počtu kroků pro daný věk, lze z tohoto 

úhlu pohledu PA hodnotit jako dostatečnou.  

  

Hypotéza 3 

Předpokládáme, že skupiny hráčů přesáhnou hodnotu průměrného denního 

energetického výdeje 6 kcal.kg
-1

.den
-1

. 

Hypotéza byla potvrzena 

 

Skupina mladšího dorostu zaznamenala hodnotu průměrného denního EV za týden 

8,2±1,7 kcal.kg
-1

.den
-1

, skupina staršího dorostu pak hodnotu 8,6±2,2 kcal.kg
-1

.den
-1

. 
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Právě hodnota 6-8 kcal.kg
-1

.den
-1

 představuje ekvivalentní množství EV pro 60 minut 

středně až vysoce intenzivní PA u školní mládeže. Toto množství je pak podle mnoha 

autorů uváděno jako dostatečné pro podporu zdraví školní mládeže (WHO, 2010; Pate et 

al., 2006). Podle Frömela et al. (1999) se jako dostatečné množství PA pro podporu 

zdraví školní mládeže jeví množství denního EV 11 kcal.kg
-1

.den
-1

, u děvčat pak 9 

kcal.kg
-1

.den
-1

. Sigmund et al. (2005) uvádějí doporučené hodnoty denního EV pro 

chlapce (15-18 let) v rozmezí 7-10,5 kcal.kg
-1

.den
-1

, kde chodeckým ekvivalentem tohoto 

množství je vykonání 7 000 – 11 000 kroků za den. Sigmund, Sigmundová (2011b) 

uvádějí, že uvádění samostatných hodnot energetického výdeje se ve vztahu k tvorbě 

zdravotních doporučení pro realizaci terénní PA užívá spíše zřídka. Častěji jsou hodnoty 

EV uváděny společně s FITT charakteristikami nebo denním počtem kroků. Nejčastěji se 

však hodnoty EV uvádějí společně s hodnotami energetického příjmu v souvislosti 

s tvorbou obecných doporučení pro redukci nadměrné hmotnosti či obezity nebo jako 

prevence jejího vzniku.  

 

Hypotéza 4 

Nepředpokládáme významné rozdíly ve velikosti denní pohybové aktivity střední 

až vysoké intenzity mezi skupinami hráčů.  

Hypotéza byla zamítnuta 

 

Skupina hráčů staršího dorostu dosáhla věcně významně nižšího množství středně  

až vysoce intenzivní PA v porovnání se skupinou hráčů mladšího dorostu (71,9±21,1 vs. 

81,2±14,9 minut; d=0,52). Statisticky významný rozdíl prokázán nebyl (p= 0,076). I přes 

významný meziskupinový rozdíl v množství denní PA prováděné středí až vysokou 

intenzitou je potřeba zmínit, že tato hodnota překonala u obou skupin doporučovanou 

hranici 60 minut za den. V ukazateli průměrného množství středně intenzivní PA za den 

dosáhla významně vyššího množství skupina hráčů mladšího dorostu v porovnání se 

skupinou hráčů staršího dorostu (75,8±14,8 vs. 64,1±20,2 minut; d=0,67; p˂0,05). 

Naopak skupina hráčů staršího dorostu dosáhla vyšších hodnot PA vysoké intenzity 

během dne v porovnání se skupinou hráčů mladšího dorostu, avšak rozdíly nebyly věcně 

ani statisticky významné (5,4±5,0 vs. 7,8±8,1 minut; d=0,37; p=0,215). 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjistit velikost týdenní PA u adolescentů 

s pravidelnou a organizovanou sportovní pohybovou aktivitou. Adolescentní hráči byli 

registrovanými členy fotbalových oddílů v rámci výkonnostního fotbalu. Současně byla 

cílem komparace zjištěných hodnot PA se současnými doporučeními pro PA za účelem 

podpory zdraví. Výzkumné soubory tvořili hráči mladšího dorostu (16-17 let) a hráči 

staršího dorostu (18-19 let). PA byla v rámci sedmidenního monitorování zjišťována 

pomocí tříosých akcelerometrů Actigraph GT3X. 

Průměrná denní hodnota středně až vysoce intenzivní PA přesáhla u obou skupin 

hráčů fotbalu celosvětově používané doporučení pro minimální denní množství středně  

až vysoce intenzivní PA, které činí 60 minut. V případě denního počtu kroků přesáhla 

skupina hráčů mladšího dorostu horní hranici doporučovaného množství dle Sigmunda et 

al. (2005). Skupina hráčů staršího dorostu zůstala těsně pod touto hranicí, avšak  

ve vymezeném pásmu. Z pohledu energetického výdeje dosáhly obě skupiny hráčů 

hodnot mezi 8-9 kcal.kg
-1

.den
-1

, čímž podle vybraných kritérií (Sigmund et al., 2005) 

splňují doporučení PA. Hodnoty EV a počtu kroků se u obou skupin nijak významně 

nelišily v průběhu pracovních a víkendových dnů. 

Z výsledků středně až vysoce intenzivní PA je patrné, že hráči mladšího dorostu 

ve věku 16-17 let jsou poněkud více pohybově aktivní v porovnání s hráči staršího 

dorostu ve věku 18-19 let. Z výsledků energetického výdeje a počtu kroků nerezultují 

žádné významné rozdíly mezi oběma skupinami hráčů fotbalu. Na základě výsledků 

práce si dovolujeme tvrdit, že obě skupiny hráčů fotbalu splňují vybraná doporučení  

pro minimální PA potřebnou k dobrému zdravotnímu stavu. Dále je zřejmé, že pravidelná 

účast v organizované sportovní PA může významně přispívat k dosažení adekvátní 

velikosti PA v průběhu delšího časového úseku.  

Výsledky naznačují skutečnost, že pravidelné provádění organizované sportovní 

PA v rozsahu 3krát týdně může velikost PA u adolescentní mládeže činit dostatečnou 

vzhledem k doporučením PA pro podporu zdraví. 
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Příloha č. 1: Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas 

Vážený pane, 

žádám o souhlas s účastí ve výzkumné studii s názvem „Pohybová aktivita pro zdraví 

u sportující mládeže“ a s uveřejněním výsledků výzkumu v rámci diplomové práce na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Osobní data v této studii nebudou 

uvedena. 

Cílem výzkumu je zjištění velikosti pohybové aktivity v týdenním režimu s využitím 

akcelerometrů. V průběhu výzkumné studie nebudou užity žádné invazivní techniky. 

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl dostačujícím způsobem informován o významu a 

rozsahu výzkumné studie. Obdržel a porozuměl jsem veškerým informacím, které mi poskytl 

informovaný souhlas. Beru na vědomí, že moje data budou zpracována anonymně.  

 

 

 

 

 

 

      ....................................            ................................       

Jméno a příjmení respondenta              Podpis respondenta 

         

 

        .................................... 

Datum a místo 



 

 

Příloha č. 2: Záznamový arch týdenní pohybové aktivity 

 

Záznam týdenní pohybové aktivity (ActiGraph) 

 

Jméno a příjmení: .................................................. Výška: ........... Hmotnost: .................  

Datum narození: .................. Datum zahájení záznamu: ................ Číslo přístroje: ......... 

 

A. Čas nošení přístroje  

 

Čas zapíšeme každý den ráno a večer při nasazení a odložení přístroje, při příchodu 

a odchodu ze zaměstnání (školy). Dále zapisujeme čas před zahájením a po ukončení 

každé tréninkové nebo jiné cvičební jednotky nebo jiné pohybové aktivity pod vedením 

učitele, trenéra, instruktora nebo cvičitele.  

 

Den měření 1. den  2. den  3. den  4. den  5. den  6. den  7. den  8. den  

Ráno - nasazení přístroje - čas            

Příchod do školy - čas  

Odchod ze školy - čas  
        

Organizovaná PA-zahájení - čas  

Organizovaná PA-ukončení - čas  
       

 

  
 

Neorganizovaná PA-zahájení-čas  

Neorganizovaná PA-ukončení-čas 
        

Večer - odložení přístroje - čas          

 

Poloha přístroje při nošení: Noste přístroj pevně na vašem pase, je jedno zda pod 

nebo na vašem oblečení. Měl by být nošen na vašem pravém boku (viz obrázek).  

 

Strana přístroje s nápisem ActiGraph by měla směřovat ven od těla, nápis ActiGraph 

by měl být v dolní polovině. Nasaďte si jej ráno ihned poté, co vstanete z postele.  

 

Sundejte jej těsně předtím, než jdete spát. Během dne přístroj sundávejte pouze 

na sprchování, koupání a plavání. 

 
 

 

 



 

 

 

B. Druh a intenzita všech prováděných pohybových aktivit včetně organizovaných.  

 

Zaznamenejte dobu (zaokrouhleně na pět minut) všech pohybových aktivit, které jste 

v průběhu dne prováděl/a déle než 10 minut (stejné aktivity sčítejte). Fyzicky náročnou 

pohybovou aktivitu s vyšší intenzitou (značná únava, zadýchání, zpocení, vysoká 

srdeční frekvence) označte u záznamu minut znakem I (Intenzivní). Organizovanou 

pohybovou aktivitu (tréninkové nebo jiné cvičební jednotky nebo jiné pohybové 

aktivity pod vedením učitele, trenéra nebo cvičitele) označíme u záznamu minut 

znakem O. 

 
Pohybová aktivita  1. den  2. den  3. den  4. den  5. den  6. den  7. den  8. den  

Chůze (i turistika)          

Běh (jogging)          

Cvičení s hudbou (aerobic ap.)          

Tanec          

Základní a sportovní gymnastika          

Kondiční cvičení, posilování          

Baseball a další pálkové hry          

Plavání          

Lyžování sjezdové         

Lyžování běh          

Bruslení (i kolečkové)          

Jízda na kole (i turistika)          

Fotbal, nohejbal          

Basketbal          

Volejbal           

Raketové hry (tenis apod.)          

Florbal, hokej apod.          

Jiné hry       .    

Úpoly (bojová umění, sebeobrana)          

Zahrádkaření          

Pracovní PA (manuální práce)          

Domácí práce (uklízeni, úpravy)          

Jiné..................................          

 

 

C. Druha intenzita všech inaktivit  

 

Zaznamenejte dobu (zaokrouhleně na pět minut) všech inaktivit, které jste v průběhu 

dne prováděl/a děle než 10 minut (stejné inaktivity sčítejte).  

 
Pohybová inaktivita  1.den  2.den  3.den  4.den  5.den  6.den  7.den  8.den  

Sezení (ležení) u televize         

Sezení (ležení) u počítače         

Sezení (ležení) při učení, čtení, hře         

Sezení v zaměstnání/škole          

Sezení (stání) při sport. a kulturních 

akcích 
        

Sezení (stání) v dopr. prostředcích          

 


