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Práce se zabývá zjišťováním míry pohybových aktivit žáků druhého stupně základních škol 

v Ústeckém kraji. Teoretická část pojednává o důležitosti pohybových aktivit v životě člověka 

a zejména v životě dětí a poukazuje na rizika a problémy spojené se sedavým způsobem 

života. Praktická část se zaměřuje na pohybovou aktivitu žáků druhého stupně základních škol 

ve vybraných částech Ústeckého kraje. Pomocí dotazníkového šetření byla zjišťována míra 

pohybových aktivit a rozdíly mezi žáky žijících ve větších a v menších městech. Součástí této 
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KLÍČOVÁ SLOVA: 

pohyb, volnočasové aktivity, zdraví, motivace 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLE: 

Physical activities in the leisure time of the middle school students in the Usti Region 

AUTHOR: 

Tereza Sojková 

DEPARTMENT: 

Department of Education 

SUPERVISOR: 

PhDr. Daniela Nováková 

ABSTRACT: 

This thesis investigates the extent of the middle school students pursuing physical activities 

in the Usti Region. The theoretical part concerns itself with importance of physical activities 

in human life, particularly in a child’s life, and point out to the risks and problems connected 

to a sedentary lifestyle. The practical part focuses on physical activities of middle school 

students in chosen parts of the Usti Region. The questionnaire survey in this part of theses 

detects the extend of physical activities and differences between children living in bigger and 

smaller towns. Part of this passage is also mapping of current possibilities of physical 

activities and sports grounds in this region. Finally, there are several recommended changes 

presented in the paper that would lead to increase in interest of middle school students 

in physical activities, namely lowering prices of extracurricular physical activities and 

increase in amount of school physical activities. 

KEYWORDS: 

movement, leisure time activities, health, motivation 



 

 

OBSAH 

ÚVOD ........................................................................................................................................ 8 

TEORETICKÁ ČÁST ........................................................................................................... 10 

1 POHYBOVÁ AKTIVITA .............................................................................................. 10 

1.1 Pojem pohyb ......................................................................................................................... 10 

1.1.1 Význam pohybového aparátu ....................................................................................... 10 

1.2 Vliv pohybu na zdraví ............................................................................................................ 11 

1.2.1 Vliv pohybu na zdraví dětí ............................................................................................. 12 

1.3 Pohyb a nemoci ..................................................................................................................... 15 

1.3.1 Obezita .......................................................................................................................... 15 

1.3.2 Diabetes mellitus ........................................................................................................... 16 

1.3.3 Osteoporóza, řídnutí kostí ............................................................................................. 16 

1.3.4 Kardiovaskulární onemocnění ....................................................................................... 17 

2 SPECIFICKÉ ZNAKY DÍTĚTE STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU .......................... 19 

2.1 Tělesný vývoj dítěte ............................................................................................................... 19 

2.1.1 Vadné držení těla .......................................................................................................... 19 

2.2 Psychický vývoj dítěte ........................................................................................................... 20 

2.3 Sociální vývoj dítěte .............................................................................................................. 20 

3 VOLNÝ ČAS ................................................................................................................... 21 

3.1 Definice volného času ........................................................................................................... 21 

3.2 Volný čas a životní styl ........................................................................................................... 22 

3.3 Volnočasové aktivity ............................................................................................................. 23 

3.4 Volný čas a pohybové aktivity ............................................................................................... 24 

4 MOŽNOSTI POHYBU DÍTĚTE VE STARŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU 

VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ........................................................................... 26 

4.1 Možnosti školních a mimoškolních pohybových kroužků a aktivit ve volném čase.............. 26 

4.1.1 Atletika .......................................................................................................................... 26 

4.1.2 Gymnastika .................................................................................................................... 27 

4.1.3 Míčové hry ..................................................................................................................... 27 

4.1.4 Zimní sporty ................................................................................................................... 27 



 

 

4.1.5 Tanec ............................................................................................................................. 28 

4.1.6 Běh................................................................................................................................. 28 

4.1.7 Cyklistika ........................................................................................................................ 29 

4.1.8 Turistika ......................................................................................................................... 29 

4.1.9 Plavání ........................................................................................................................... 30 

PRAKTICKÁ ČÁST .............................................................................................................. 31 

5 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ ................................................................................................ 31 

5.1 Cíl výzkumné části ................................................................................................................. 31 

5.2 Stanovení hypotéz ................................................................................................................. 31 

5.3 Metodika výzkumu ................................................................................................................ 32 

5.3.1 Forma metodiky výzkumu a charakteristika respondentů ............................................ 32 

5.3.2 Dotazník ......................................................................................................................... 32 

5.3.3 Místa a objekty výzkumu a možnosti volnočasových pohybových aktivit jedinců 

v období školního věku.................................................................................................................. 33 

5.4 Výsledky výzkumného šetření ............................................................................................... 38 

5.5 Vyhodnocení Hypotéz ........................................................................................................... 62 

5.6 Diskuze  a shrnutí .................................................................................................................. 63 

5.7 Doporučení výzkumného šetření .......................................................................................... 65 

ZÁVĚR .................................................................................................................................... 66 

Seznam použitých zdrojů:...................................................................................................... 67 

Seznam zkratek: ..................................................................................................................... 70 

Seznam obrázků: .................................................................................................................... 70 

Seznam tabulek: ...................................................................................................................... 70 

Seznam grafů: ......................................................................................................................... 70 

Seznam příloh: ........................................................................................................................ 72 



8 

 

ÚVOD 

 

 Věnování se pohybu a sportu ve volném čase v dnešní době nabývá ve společnosti 

stále většího významu, zejména u dětí, které jsou stále ještě ve vývinu a tělesný pohyb 

potřebují k zdravému způsobu života.  

 Moderní společnost sebou přináší nové a nové technologie, které se neustále vyvíjejí 

a člověku v mnohém usnadňují práci a tím i potřebu fyzického pohybu. Spousta lidí k přepravě 

využívá motorová vozidla, protože je to pohodlnější a ušetří jim to spoustu času, schody jsou 

čím dál tím víc nahrazovány eskalátory nebo výtahy a díky tomu nemusí namáhat své nohy. 

Nová doba sebou také přináší na trh nové výrobky, jako jsou počítače, notebooky a mobilní 

telefony, s kterými lidé tráví většinu svého volného času. Problém nastává u dnešních dětí, 

které raději sedí u počítače, televize, notebooku nebo tabletu, než by sportovaly či si hrály 

s ostatními dětmi někde venku v přírodě. Z tohoto důvodu přibývá velké množství dětí 

s obezitou, s vadným držením těla, s cukrovkou, s vysokým tlakem, s kardiovaskulárním 

onemocněním a další.  

 Touto problematikou se zabývalo a pořád zabývá mnoho lidí a organizací, kteří 

si uvědomují důležitost pohybových aktivit v životě člověka a zejména v životě dětí a snaží 

se vytvářet takové podmínky ve společnosti, aby předcházeli případným potížím vzniklých 

z nedostatku tělesného pohybu. Z tohoto důvodu jsem si toto téma vybrala i já, abych zjistila 

míru pohybových aktivit ve volném čase, kterým se děti věnují a jak velké jsou rozdíly u dětí 

z větších a menších měst. 

 Teoretická část se zabývá důležitostí pohybových aktivit v životě dětí, a jaké zdravotní 

problémy mohou nastat při jejich sedavém způsobu života.  

 Výzkumná část je zaměřena na vybraná města Ústeckého kraje, kterými jsou 

Chřibská, Krásná Lípa, Děčín a Ústí nad Labem. V jednotlivých městech byla vybrána jedna 

základní škola, kde byly použity, pomocí kvantitativní metody, dotazníkové šetření v sedmém 

a osmém ročníku a zájem byl směřován k otázce, jakým volnočasovým pohybovým 

aktivitám, se tyto děti věnují, jestli mají přístup k dané aktivitě, kterou chtějí vykonávat 

a co je k dané aktivitě motivuje.  

 Cílem práce je zjistit a porovnat pohybovou aktivitu dětí v dospívajícím věku, kde 

tělesný pohyb nabývá na významu, ve vybraných částech Ústeckého kraje. Zjistit, jak velké 

budou rozdíly mezi dětmi žijícími ve větších městech, kde mají pestrou nabídku pohybových 
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aktivit a sportovišť a tím i lepší přístup k těmto aktivitám, než dětmi žijícími v malém 

městečku, kde volnočasových pohybových aktivit už není tak mnoho a přístup k aktivitám, 

které si sami zvolili, je příliš komplikovaný. Dále jestli školy a města nabízejí dostatek 

pohybových aktivit, které jsou finančně a místem dostupnosti nenáročné a případně doporučit 

změny, které by zvýšily pohybovou aktivnost dnešních dětí.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

    

1 POHYBOVÁ AKTIVITA 

 

1.1 Pojem pohyb  

 Pohyb můžeme charakterizovat jako činnost, která změní polohu těla nebo dojde 

k přemístění těla v prostoru. Pohyb je přirozenou součástí živočichů včetně člověka. Tělo mají 

uzpůsobené tak, aby byli schopni fyziologického pohybu. Pohybem si živočichové zajišťují 

základní životní potřeby, jako potravu, ochranu před nepřáteli či vnějším prostředím. 

Na pohybu se podílí celé tělo organismu, je uzpůsobené tak, aby bylo schopno vynaložit 

potřebnou sílu a energii. Pohybová aktivnost u lidí zahrnuje mnoho různých druhů tělesného 

pohybu, jako například chůzi, běh, hraní volejbalu nebo hrabání listí na zahradě, cvičební 

a strukturované aktivity a další.
 
(Machová, 2006) 

 

1.1.1 Význam pohybového aparátu 

 Pohyb je zajišťován činností pohybového aparátu. Základním úkolem pohybového 

aparátu je zajistit polohu a pohyb těla nebo jeho částí. Pohybový aparát člověka je jakýsi 

funkční celek skládající se ze tří částí. Skládá se z opěrného a nosného systému (klouby, kosti, 

šlachy a vazy), z aktivního systému (kosterní svaly) a z řídícího systému (receptory). 

 Pasivní pohyb umožňují kosti, klouby a vazy, jsou důležitým článkem při celkovém 

držení těla a následně při jeho pohybu, zajišťují přenos síly. Musíme si uvědomit, že máme 

na mysli pouze pasivitu pohybu, ve smyslu impulsu, jinak se jedná o orgány velice aktivní.

 Aktivní pohyb zajišťují kosterní svaly, které jsou ovládány nervovou soustavou, jsou 

zdrojem síly. Svalová soustava slouží k pohybu těla a jeho částí, vykonává mechanickou 

práci. Jedná se o dynamickou funkci. Pokud mluvíme o statické funkci, mluvíme o klidovém 

napětí svalů, které udržuje v kontaktu kloubní plochy a zabezpečuje polohu těla. (Machová, 

2006; Šmolík, 1985)
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1.2 Vliv pohybu na zdraví 

 Lidské tělo je od přírody vyvinuto k pohybu a aktivitě. V dnešní době dochází 

k poklesu tělesné námahy a pohybu v našem životě a to především z důsledku moderních 

technologií, jako jsou automobily, počítače, televize, dálkové ovládače, výtahy, eskalátory 

a mnoho dalších. Tyto vymoženosti dnešní doby jsou pohodlné a příjemné, ale pouze 

do té doby, než se objeví zdravotní důsledky. (Wasserbauer a kol., 2000) 

  Při nedostatku pohybové aktivity dochází k častějšímu výskytu chronických 

onemocnění, civilizačních onemocnění, srdečních onemocnění či obezitě. Je prokázáno, 

že pohybová aktivita zvyšuje naší tělesnou zdatnost, napomáhá k lepšímu prokrvení 

a okysličení mozku, zlepšuje dostatečné prokrvení kůže, zpevňuje kosti a tím zmenšuje riziko 

zlomenin, snižuje hladinu cholesterolu, je prevencí srdečně cévních chorob, snižuje riziko 

vysokého tlaku a cukrovky, zlepšuje celkovou duševní pohodu a další. Musíme si uvědomit, 

že pohyb nás pozitivně ovlivňuje a to jak fyzicky tak psychicky. Pavel Stejskal ve své knize 

uvádí, že ,,Cvičící člověk má zvýšený pocit důvěry ve své schopnosti, snadněji rozptýlí obavy 

a stresy denního života a je méně agresivní. Díky zvýšené pracovní kapacitě a lepší 

koordinaci je schopen zvládnout snadněji úkoly, které před něj každodenní život staví. 

Je známo, že pravidelné cvičení upravuje abnormality nálady a zmenšuje depresi 

a neopodstatněné obavy, kterými člověk může trpět. ˮ (Stejskal, 2004, s. 12) Při 

nedostatečném pohybu se pohybový systém stává méně odolným a výkonným a snadněji 

dochází k jeho poškození. (Machová, 2006; Kubálková, 2000; Stejskal, 2004)
 
 

 Při sedavém způsobu života, kdy máme nedostatek tělesného pohybu, dochází 

u člověka k mnoha změnám. Například v zaměstnání, ve škole či ve volném čase se snižuje 

pohybová aktivita natolik, že tento člověk spíše konzumuje, než vydává. Následně 

na to vznikají poruchy tělesného i duševního zdraví. (Stejskal, 2004)
 
„Na pohyb tedy nelze 

pohlížet pouze jako na prostředek ovlivňující fyzické zdraví a kondici, ale je třeba si uvědomit 

i jeho další hodnoty. Vedle účinků socializačních a komunikačních jsou to účinky 

psychoregenerační, psychoregulační a psychorelaxační, které příznivě působí na duševní stav 

jedince, neboť jsou prevencí stresu, negativních emocí a dalších nežádoucích jevů. Cíleně 

prováděný aktivní pohyb by se proto měl stát nezbytnou součástí životního stylu dnešního 

člověka, jeho denního režimu.ˮ (Machová, 2006, s. 44)  

 Pohybová činnost by měla být přiměřená věku a zdravotnímu stavu jedince. Přiměřený 

pohyb přispívá ke zdokonalování pohybových vlastností, jako je obratnost, rychlost, 
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vytrvalost a síla. Ne každý z nás rád sportuje nebo se věnuje nějakému aktivnějšímu pohybu, 

ale i přesto bychom se měli řídit doporučením organizací, které se touto problematikou 

zabývají.  Doporučuje se, aby lidé minimálně 30 minut alespoň 5 dní v týdnu se věnovali 

středně namáhavým pohybovým aktivitám (rychlá chůze, hrabání listí, honička s dětmi 

a další) nebo naopak velmi namáhavým pohybovým aktivitám (kondiční běh, lekce spinningu 

a další) 3 dny v týdnu alespoň 20 minut. (Wasserbauer, 2000; Machová, 2008; Marcus, 2010) 

„Minimální denní množství pohybové činnosti, která má zdravotní přínos, vyžaduje energii 

840 kJ. Toto doporučení mohou dospělí nejjednodušeji realizovat chůzí po rovině rychlostí 

asi 5,5 km za hodinu. U dětí jsou nejvhodnější spontánní pohybové aktivity, jejichž trvání 

a intenzitu si dítě řídí samo. ˮ (Machová, 2008, s. 248) 

  

1.2.1 Vliv pohybu na zdraví dětí 

 Pohybová aktivita u dnešních dětí výrazně poklesla. Mezinárodní výzkum 

uskutečněný v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu  „Health Behaviour in School-aged 

Children: WHO Collaborative Cross-national study (HBSC).“ 
1
, který zahrnoval i pohybovou 

aktivitu dětí a školáků, udává, že velké procento školáků má nedostatek pohybové aktivity, 

u dívek klesá pohybová aktivita s rostoucím věkem a u chlapců roste pohybová aktivita 

od 11 do 13 let a v 15 letech se vrátí na úroveň jedenáctiletých. Důležitým zjištěním bylo, 

že přibližně tři čtvrtiny českých dětí netráví pohybovou aktivitou aspoň 60 min každý den 

v týdnu, což je doporučení udávané Světovou zdravotnickou organizací. (Kalman, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 HBSC – (The Heatlh Behavior in School-aged Children) jedná se o mezinárodní kolaborativní výzkumnou 

studii Světové zdravotnické organizace, která se zabývá životním stylem dětí a školáků. Od roku 1994 

se do tohoto programu zapojuje i Česká republika, výzkum se opakuje vždy po čtyřech letech. (Kalman, 2011) 
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Obrázek č. 1: Výskyt pohybové aktivity dle počtu dnů 

 

 Proč je vlastně pohybová aktivita u dětí tak důležitá? Musíme si uvědomit, 

že pravidelný pohyb a sport má velký dopad na vývoj a zdraví dítěte. Ve starším věku 

se mohou objevit značné problémy, z důsledku nedostatku pohybu v dětství. Například může 

docházet ke špatnému držení těla, k problémům s páteří, k obezitě, k potížím s klouby, 

ke kardiovaskulárním onemocněním a další. (Machová, 2006) 

 U kojence je důležitý včasný a správný rozvoj pohybové aktivity, kdy se pomalu učí 

lézt. V prvním roce dítěte je rozvoj pohybu nejen výchovný, ale dítě tak poznává i okolní svět. 

Rozvíjí se u nich motorika a formuje se hybný systém. Omezení pohybu v tomto věku 

má nepříznivé účinky na tělesné a duševní zdraví jedince. (Berdychová, 1982) 

 Období batolete probíhá mezi 1. a 3. rokem života. Pro toto období je charakteristická 

nejistá a batolivá chůze. Dítě začíná chodit, proto by rodiče měli dát dítěti příležitost 

k volnému pohybu, aby se mohlo dále vyvíjet. V tomto období je velmi důležité správné 

držení těla, to můžeme podpořit správným cvičením a zabránit případnému nedostatečnému 

prohnutí či následným problémům s páteří. (Berdychová, 1982; Machová 2008) 

 V předškolním věku dítěte, tedy v období od 4 do 6 let, se dítě velmi zajímá o své 

okolí, je zvědavé. Ztrácejí nemotornost v chůzi, nabývají nových dovedností a zkušeností, 

jsou čím dál tím víc samostatnější v praktických úkonech. Začínají být více aktivními a jen 

tak neposedí, pořád jsou v pohybu. Proto je možné je v tomto věku dobře motivovat, aby 

si dítě k pohybu vytvořilo pozitivní vztah. Hana Dvořáková ve své knize uvádí,                    

že: „Z všeobecně zřejmé praktické zkušenosti a z potřeb dítěte formulovaných Maslowem 

(např. Drapela, 1997) a Matějčkem (1994), ve spojení s vývojovou psychologií Piagetovou 
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(1970), sociální teorií Eriksonovou (1963) a psychomotorickým přístupem Kipharda (1992) 

vyplývá, že jednou ze základních biologických potřeb předškolního dítěte a tím i důležitým 

prostředkem dětského objevování světa je právě pohyb.ˮ (Dvořáková, 2011, s. 13) Pro zdravý 

tělesný rozvoj dítěte v tomto věku je důležitá i pravidelnost v pohybu. Dítě si takto postupně 

utváří tělesnou kondici, získává různé dovednosti a znalosti a poznává svět kolem sebe. 

(Berdychová, 1982; Dvořáková, 2011) 

 Mladší školní věk je období mezi 6. a 10. rokem dítěte. V tomto období dochází 

k značnému omezení pohybu z důvodu povinné školní docházky, proto by malí školáci měli 

věnovat pohybu tolik času, kolik času tráví ve škole. I přesto je tato věková kategorie 

charakterizována vysokou pohybovou aktivitou. Děti se v tomto věku rychle učí novým 

dovednostem, ale při méně častém opakování jsou rychle zapomenuty, proto je v tomto věku 

důležitá pravidelnost pohybové aktivity. Pohyb vyvolává u dětí radost, pokud základem 

pohybové aktivity je hra, není třeba je k tomu motivovat. Děti velmi rádi mezi sebou soutěží, 

proto je možné začít s pravidelným tréninkem a rozvíjet tak jejich mrštnost a obratnost. 

(Perič, 2004)  

 Střední školní věk je období od 10. do 11. roku dítěte. V tomto období má dítě 

vysokou potřebu pohybové aktivity, měla by se udržovat jejich pohyblivost a obratnost. Měly 

by pravidelně navštěvovat nějaký pohybový kroužek, jako například plavání. Plavání je velmi 

dobrým sportem na udržování kondice a vytrvalosti. Pořád jsou děti v tomto věku hraví 

a velmi dobře se dají namotivovat, pokud pohybovou aktivitu předkládáme formou hry. 

(Perič, 2004) 

 Mezi 12. a 14. rokem dítěte, neboli starší školní věk, dochází u dítěte k prudkým 

změnám. V tomto období probíhá puberta, kdy dochází k rychlému růstu dítěte. Zvyšuje 

se svalová síla, ale nezvyšuje se pevnost šlach a vazů. Je důležité v tomto věku sledovat 

u dítěte správné držení těla. Dítě by mělo mít dostatek pohybu, protože při sedavém způsobu 

života jim začínají ochabovat břišní a zádové svaly a může docházet k zakřivení páteře. 

V pubertě je jedinec omezen školní docházkou, kdy většinu času sedí v lavici a pohybu 

se tolik nevěnuje. Proto by rodiče měli zajistit svému dítěti pravidelnou pohybovou aktivitu, 

kroužek, kde by měl dostatek tělesného pohybu. (Machová, 2008) 

 V dorostovém věku, mezi 15. a 18. rokem života, se dítě připravuje na další etapu 

svého života. Pořád dítě roste, rostou mu kosti a celkově se vyvíjí, proto by se měla udržovat 

jeho tělesná kondice. Jedinec by měl být motivován k pohybu, aby v něm nadále pokračoval. 
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1.3 Pohyb a nemoci 

 Pohybová aktivita má vliv na naše zdraví, jak už bylo zmíněno v předchozích 

kapitolách. Jitka Machová uvádí, že: ,,Pravidelný vydatný pohyb je vhodným prostředkem 

k redukci tělesné hmotnosti a prevenci obezity. Nedostatek pohybu představuje jeden 

z rizikových faktorů vzniku aterosklerózy a jejích komplikací, jako je ischemická nemoc srdce 

a její důsledek infarkt myokardu.ˮ (Machová, 2008, s. 248) Jakými onemocněními jsme 

přesně ohroženi při nedostatku pohybu?  

 

1.3.1 Obezita 

 Lidí s nadváhou v posledních letech přibývá. Je to velký problém většiny obyvatel. 

Ale nejedná se o problém, který by neměl řešení. Záleží na každém z nás, jak budeme k této 

problematice přistupovat. Vyšší tělesná hmotnost přináší sebou, jak tělesné, tak duševní 

problémy. Dnešní doba obezitě z mnoha hledisek napomáhá. Lidé jsou čím dál tím více 

vytěžovaní prací, nemají čas, pořád spěchají a to se také odráží v jejich stravování. Dále pak 

je to sedavý způsob života a používání k přepravě motorových vozidel. Následně dochází 

k tomu, že se zvyšuje příjem energie a snižuje se její výdaj. Člověku se pak mění tělesná 

hmotnost i jeho tvar postavy, kdy začínají ochabovat svaly, a přibývá řada potíží. (Stejskal, 

2004; Kubálková, 1999) 

 Nejčastější příčinou vzniku obezity je nízká pohybová aktivita a vysoký příjem 

potravy. Nadváha či obezita se považuje za onemocnění nebo to může být příčinou budoucího 

onemocnění, jako například cukrovky, onemocnění srdce a krevního oběhu, dochází 

ke zhoršení dýchání, k přetížení hybného systému a další. Po psychické stránce jedinec může 

trpět depresemi, sníženým sebevědomým, úzkostí. To má za následek poruchy ve stravování 

a jedinec může trpět bulimii či záměrně hladoví. (Machová, 2006; Kubálková, 1999)
 

 Pravidelný pohyb a správné stravování je z velké částí prevencí před nadváhou. Při 

lehčí nadváze nám postačí pravidelná a správná pohybová aktivita, která bude stačit k úpravě 

vydávané energie. Při zvýšené nadváze už nám jenom pohyb stačit nebude, v tomto případě 

jedinec by měl upravit svůj stravovací režim. Jestli se jedná o těžce obézního jedince, tam 

je v počátcích důležité šetřit klouby, aby nedocházelo k jejich zatěžování. Až v průběhu 

snižování hmotnosti se zvyšuje podíl pohybové aktivity. Spíše se doporučují takové cviky, 

které tolik nezatěžují klouby, jako je například plavání či jízda na rotopedu. (Kubálková, 

1999)
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1.3.2 Diabetes mellitus 

 Jedná se o onemocnění, při kterém se zvyšuje hladina krevního cukru nad normální 

hodnotu, z důvodu snížené tvorby nebo nedostatečné účinnosti hormonu zvaný inzulin
2
. 

Existují dva druhy cukrovky. První typ cukrovky je onemocnění, které postihuje spíše děti 

a mladé osoby. Je to způsobeno většinou reakcí na virové onemocnění, které má za následek 

zničení buněk slinivky břišní, což vede k absolutnímu nedostatku inzulinu. U druhého typu 

cukrovky dochází k oslabení produkce inzulinu, a obvykle vzniká u lidí nad 40 let. Toto 

onemocnění je podmíněno genetikou ale i životním stylem. (Machová, 2006; Stejskal, 2004; 

Kubálková, 1999) 

 Rizikovými faktory vzniku cukrovky druhého typu je tedy obezita a nedostatek 

tělesného pohybu. Pavel Stejskal uvádí, že: ,,Z uvedeného plyne, že pravidelná pohybová 

aktivita je účinným preventivním prostředkem cukrovky druhého typu, neboť zvyšuje citlivost 

periferních buněk na inzulin, tím snižuje nároky na jeho produkci a snižuje jeho zvýšenou 

hladinu v krevní plazmě. Ukazatelem efektivity preventivního cvičení může být právě redukce 

nadváhy nebo obezity, které většinou vzniku cukrovky druhého typu předcházejí.ˮ (Stejskal, 

2004, s. 20) U lidí postižených touto nemocí jim pravidelný pohyb pomáhá snadněji udržovat 

krevní cukr na dané úrovni. Udržuje optimální hmotnost, zvyšuje se fyzická zdatnost, snižuje 

krevní tlak, zlepšuje svalstvo, snižuje ukládání tuků a diabetikovy zlepšuje kvalitu života. 

(Machová, 2006; Stejskal, 2004; Kubálková, 1999) 

 

1.3.3 Osteoporóza, řídnutí kostí 

 Je to onemocnění, které se vyznačuje úbytkem kostní hmoty. Dochází ke snížení 

vápníku z kostí a to má za následek jejich následné křehnutí. Kostní tkáň ztrácí svoji pevnost 

a pružnost. V důsledku osteoporózy vzniká řada zlomenin, k nejčastějším zlomeninám 

dochází na páteři, na kloubech ruky a krčku stehenní kosti. Může docházet i k jistým 

deformitám páteře. Riziko onemocnění řídnutí kostí s přibývajícím věkem stoupá. Častěji 

touto nemocí trpí ženy, nežli muži. (Machová, 2006; Stejskal, 2004; Kubálková, 1999) 

 V dnešní době narůstá počet obyvatel, kteří tímto onemocněním trpí. Je způsobené 

mnoha faktory, jako nízkým příjmem vápníku a vitaminu D v potravě, genetickými 

a hormonálními faktory, ale také je způsobena nedostatečnou fyzickou aktivitou dětí, 

                                                 
2
 Inzulin - jedná se o hormon slinivky břišní, který udržuje stálou hladinu cukru v krvi. (Machová, 2006) 
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dospívajících i dospělých. ,,I když je většinou onemocněním vyššího věku, na prevenci se musí 

myslet již v mládí.ˮ (Machová, 2006, s. 178) Kostní tkáň přibývá přibližně do 20 až 25 let 

života, kdy by se člověk měl pohybové aktivitě věnovat nejvíce.  Přibližně po třicátém roku 

života dochází k úbytku této kostní hmoty a pravidelné zatěžování pohybového aparátu 

by měl nadále pokračovat. Proto jedinci, kteří nevytvořili dostatek kostní hmoty v dospívání 

a na začátku dospělosti, mají větší šanci, že osteoporózou budou trpět ve stáří. ,,Rozhodujícím 

faktorem pro vznik osteoporózy je nedostatek pohybu, neboť pohyb zatěžuje kost a napomáhá 

tvorbě kostní hmoty. Proto lidé, kteří v mládí intenzivně sportovali, mají vytvořeno více kostní 

hmoty a osteoporóza jim hrozí v menší míře než lidem s celoživotním nedostatkem pohybu. 

Znehybnění končetiny (např. po úraze) vede k odvápnění kosti a ke ztrátě kostní hmoty.ˮ 

(Stejskal, 2004, s. 21) Prevencí osteoporózy je optimální pohybová aktivita a zdravá strava. 

(Machová, 2006; Kubálková, 2000; Stejskal, 2004; Kubálková, 1999)
    

 

1.3.4 Kardiovaskulární onemocnění 

 Kardiovaskulární systém se skládá ze srdce a krevních cév (jako jsou tepny, žíly 

a vlásečnice). Funkcí tohoto systému je rozvod krve, která přivádí kyslík a živiny do všech 

částí těla a odvádí nepotřebné a škodlivé látky. Ukazuje se, že v dnešní době nejčastěji lidé 

trpí srdečně cévními chorobami, zejména aterosklerózou nebo vysokým tlakem. (Machová, 

2006) 

 Ateroskleróza se řadí mezi civilizační onemocnění, u něhož dochází ke kornatění 

tepen. Podstatou této choroby je ukládání tukových látek ve stěně tepny. Postupně se tyto 

látky hromadí a začínají způsobovat zúžení, dokonce i ucpání tepny. Snižuje se průtok krve 

a tím se snižuje i zásoba živin a kyslíku. K postižení tepen touto chorobou, může docházet 

na nejrůznějších místech těla a to se pak projevuje dalšími komplikacemi. Při uzávěru věnčité 

tepny vzniká akutní infarkt myokardu, postižení mozkové tepny (uzávěrem či prasknutím této 

tepny) vzniká mozková mrtvice, ischemická choroba dolních končetin způsobená postižením 

tepen dolních končetin a další. Příčinami vzniku aterosklerózy jsou nízká pohybová aktivita, 

nezdravá strava, kouření, obezita a jiné. Pravidelná pohybová aktivita snižuje riziko vzniku 

tohoto onemocnění. (Machová, 2006; Stejskal, 2004; Ateroskleróza, [cit. 2013-03-13]) 

 Vysoký krevní tlak (hypertenze) je cévní onemocnění, podobně jako ateroskleróza. 

Hypertenze je zvýšení systolického tlaku nad 160 mm Hg nebo zvýšení diastolického tlaku 

nad 90 mm Hg. Vysoký krevní tlak způsobuje poškození kardiovaskulárního systému 
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a dalších orgánů, dochází k poruchám srdeční činnosti, funkce ledvin i CNS. Je prokázáno, 

že nedostatek pohybové aktivity zvyšuje výskyt hypertenze. ,,Bylo rovněž prokázáno, 

že pravidelné cvičení mírně snižuje zvýšený krevní tlak; podle nejrůznějších odborných 

pramenů bývá pravidelným cvičením snížen systolický krevní tlak o 5 až 25 mm Hg, 

diastolický tlak o 3 až 15 mm Hg.ˮ (Stejskal, 2004, s. 16) (Machová, 2006; Stejskal, 2004)
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2 SPECIFICKÉ ZNAKY DÍTĚTE STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

 Starší školní věk začíná obvykle od 11. - 12. roku a končí kolem 15. - 16. roku života. 

Toto období je označováno jako období puberty, kdy dochází k nerovnoměrnému vývoji 

jedince. Je charakterizováno prudkým růstem, psychickými, sociálními a fyziologickými 

změnami, které jsou způsobeny činností endokrinních žláz s vnitřní sekrecí a vylučováním 

jejich hormonů. Jedinec se dostává do vývojové fáze, při níž se z dítěte stává dospělý člověk. 

Období puberty můžeme rozdělit do dvou fází a to na období prepubescence (velmi bouřlivé 

období, které vrcholí přibližně třináctým rokem), po ní následuje klidnější období, které končí 

přibližně patnáctým rokem dítěte. U každého jedince toto období probíhá trochu jinak, 

u dívek ke změnám dochází podstatně dříve nežli u chlapců, z tohoto důvodu se udávají 

přibližné roky nástupu a konce období dospívání. (Machová, 2008; Perič, 2004) 

 

2.1 Tělesný vývoj dítěte 

 Z hlediska fyzického vývoje u jedince dochází k rychlejšímu tělesnému růstu, nežli 

tomu bylo doposud. Začíná vývoj druhotných pohlavních znaků neboli sekundárních 

pohlavních znaků a k růstu a vývoji pohlavních orgánů. Vývoj u dívek je jiný nežli u chlapců, 

první známky dospívání u dívek probíhá v průměru kolem desátého roku, u chlapců až kolem 

dvanáctého roku života. (Machová, 2008; Perič, 2004) 

 

2.1.1 Vadné držení těla 

 Urychlený růst a vývoj v období puberty je velmi často doprovázen špatným držením 

těla a následně jeho zakřivením. Svalstvo kolem páteře zrychleným růstem kostry nezesílilo 

do takové míry, aby mohlo sloužit jako její opora. (Machová, 2008) 

 Vady páteře jsou takové odchylky, které vybočují od správného držení těla. U dívek 

se většinou jedná o skoliózu
3
 a u chlapců vznikají většinou kulatá záda neboli kyfóza

4
. 

(Machová, 2008; Perič, 2004) 

 Vadnému držení těla můžeme předejít posílením zádových a břišních svalů. 

Nedoporučují se sporty, které zatěžují pouze jednu stranu těla naopak jsou v hodné sporty, 

které rovnoměrně posilují celé tělo, jako například plavání. Pokud se dítě nehýbe, nevěnuje 

                                                 
3
 Skolióza – jedná se o vybočení páteře, v hrudní nebo v bederní části, do levé nebo pravé strany.  

4
 Kyfóza – označováno také jako kulatá záda, tedy nadměrné prohnutí zad směrem dozadu.  
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se žádnému sportu během dospívání a spíše preferuje sedavý způsob života, může se stát, 

že z nedostatku posílení zádových a břišních svalů dojde k zakřivení páteře. (Machová, 2008) 

 

2.2  Psychický vývoj dítěte 

 Období puberty je charakterizováno, z hlediska citového vývoje, jako období neklidu, 

rozpolcení, impulzivity, přecitlivělosti a častými změnami nálad. Tato rozkolísaná 

emocionalita je způsobena náhlými hormonálními změnami, které jsou typické v období 

dospívání. Hormonální aktivita mění u jedince vztah k sobě samým, k druhým lidem 

a k vnějšímu prostředí. Typická v tomto věku bývá náladovost, také se začíná rozvíjet paměť, 

objevují se znaky logického chápání, abstraktního chápání, dítě je soustředěnější delší dobu 

a čím dál tím víc prosazuje svůj názor. Někdy v tomto období vznikají hluboké zájmy, které 

by mohly být základem pro budoucí povolání, více si utvářejí svůj postoj ke sportu, ke svým 

koníčkům a k sobě samému, začíná se formovat identita jedince. Z tohoto důvodu bychom 

je měli podporovat v jejich zájmech, být taktní a mít porozumění. (Machová, 2008; Perič, 

2004) 

 

2.3  Sociální vývoj dítěte 

 Sociální vývoj je velmi ovlivňován začleňováním dítěte do specifické skupiny (třídy, 

skupiny vrstevníků, mimoškolních organizací, sportovních oddílů a dalších), kdy je od jedince 

očekáván způsob chování. Před začátkem puberty jsou děti spíše extrovertní, kde 

je charakteristická bezohlednost, opozice, touha po moci, bojovnost a podobně. V dalším 

období dochází k převratu, kdy si jedinec začne více uvědomovat své city, je vnímavější, 

pomáhá slabším, odsuzuje nespravedlnost a vyhledávají hlubší emoce. Díky tomu začínají 

utvářet mezi sebou pevnější přátelství i k opačnému pohlaví. Začínají napodobovat a utvářet 

si obdiv k vzorům, proto se dají velmi dobře motivovat k aktivitám, jako ke sportu, k aktivitě, 

která souvisí s volbou budoucího povolání a k dalším zájmům. (Machová, 2008; Perič, 2004) 
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3 VOLNÝ ČAS 

 

3.1 Definice volného času 

 Spousta autorů se snažila definovat to, co si představíme pod pojmem volný čas. 

Každý z nich tento pojem chápe trošku jinak, v některých názorech se shodují a v některých 

jsou odlišní.  

 Irena Slepičková popisuje volný čas jako část našeho života, která je pozitivní, kdy 

nemáme žádné povinnosti a podle svého uvážení se můžeme rozhodnout, jak tento čas 

budeme trávit. Uvádí, že: ,,Volný čas lze v souhrnu definovat jako dobu, časový prostor, 

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

na základě svého vlastního svobodného rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti 

ho baví, přinášejí mu radost a uspokojení, nikdy obavy či pocity úzkosti.ˮ (Slepičková, 2000, 

s. 12)  

 Břetislav Hofbauer chápe volný čas následujícím způsobem: ,,Volný čas (angl. leisure 

time, franc. le loisir) je čas, kdy člověk nevykonává činnosti pod tlakem závazků, jež vyplývají 

z jeho sociálních rolí, zvláště z dělby práce a nutnosti zachovat a rozvíjet svůj život. Někdy 

se vymezuje jako čas, který zbývá po splnění pracovních i nepracovních povinností – to je tzv. 

zbytková, reziduální teorie volného času rozšířená zejména v německé literatuře (něm. Rest-

theorie). Přesnější a úplnější je však jeho charakteristika jako činnost, do níž člověk vstupuje 

s očekáváními, účastní se jí na základě svého svobodného rozhodnutí a která mu přináší 

příjemné zážitky a uspokojení.ˮ (Hofbauer, 2004, s. 13) Břetislav Hofbauer se s Irenou 

Slepičkovou shoduje v názoru, že je to tedy čas, který nám přináší uspokojení.  

 Malá československá encyklopedie definuje pojem volný čas jako: ,,Část 

mimopracovní doby, v níž člen společnosti nevykonává žádnou nutnou činnost a kterou podle 

vlastního rozhodnutí využívá pro oddech, rozvoj osobnosti a pro různé formy zájmové 

činnosti.ˮ (Kolektiv autorů, 1987, s. 607)  

 Jiřina Pávková a kolektiv autorů definují: ,,Volný čas je doba, která nám zbývá 

po splnění povinností. Je to oblast naší svobodné volby. Zahrnuje činnosti, které vykonáváme 

dobrovolně, rádi, přinášejí nám radost a uspokojení.ˮ (Pávková a kol., 2002, s. 31) 

 Volný čas je tedy určitá doba, při které jedinec koná činnosti podle svého uvážení, jde 

spíše o odpočinek, rekreaci, zábavu, tedy o činnost, která není pro společnost produktivní.   
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 Lidé jsou odjakživa zvyklí vnímat své činnosti, pracovní aktivity, vlastní aktivity 

a životní styl v nějakém určitém časovém horizontu, jsou vázáni na čas a tomuto času se svým 

způsobem podřizují. Někteří lidé žijí pod neustálým časovým tlakem a v nervozitě, že nic 

nestíhají, proto je pro člověka nezbytné si vyhranit čas jen sama pro sebe, kde bude mít 

možnost si odpočinout a věnovat se zábavě, svým zájmům, přátelům, tedy věcem, které 

ho naplňují. Tuto část doby, kterou věnujeme sami sobě a s níž můžeme naložit podle svého 

uvážení, je volným časem. (Slepičková, 2000) 

 

3.2 Volný čas a životní styl 

 Způsobem jakým trávíme svůj volný čas, závisí na našem životním stylu. Životní styl 

se utváří v průběhu života, člověk se neustále učí novým věcem, poznává svět kolem sebe 

a vyrovnává se s krizí podle svého rozhodnutí, nezáleží pouze na člověku samém, ale musíme 

pohlížet i na jeho výchovu, na ekonomické podmínky, vrozené předpoklady, kulturní 

zvyklosti a další. Všechny tyto vlivy utvářejí osobnost člověka, to jak bude myslet, jaký bude 

mít názory a postoje, jakým stylem si zvolí žít svůj život a tím i způsob trávení volného času. 

(Slepičková, 2000)  

 U dětí je zřejmé, že jejich volný čas je podřízen rodině či škole. Rodina je prvotní 

skupinou, která na dítě už od narození má svůj vliv. Životní styl dnešních rodin 

je s porovnáním s minulostí odlišný. Členové rodiny musejí docházet do práce, aby uživili 

rodinu, a pro společný život jim zbývá už jen jejich volný čas. Pak už je jen na rodičích, jestli 

tento čas tráví se svými dětmi nebo se aspoň zajímají o to, zda ho tráví vhodným způsobem. 

Postupem růstu se jejich volný čas mění s nástupem do školy, ve škole se více setkávají 

se svými vrstevníky a část svého volného času tráví většinou spolu. Začínají se více 

orientovat ve svých zájmech a koníčcích a věnují se tomu, co je baví. (Slepičková, 2000) 

 Po studiu začíná pracovní období a čas, který má člověk sám pro sebe ubývá. 

Některým lidem více pracovní činnosti vyhovuje, ve svém volném čase se prakticky nudí. 

Někteří naopak si potřebují po práci oddychnout a na chvíli trávit čas podle svého vlastního 

uvážení. U nezaměstnaných je to něco jiného, mají spousty času pro sebe a čím dál tím víc 

se začínají nudit a nastává problém, kdy nevědí, jak svůj volný čas mají trávit. (Slepičková, 

2000) 

 V období stárnutí, kdy člověk odchází do důchodu, se způsob životního stylu změní. 

Zaniká povinnost vůči rodině, nemusejí docházet do zaměstnání a mají více času sami pro 
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sebe. Ve stáří mají lidé tolik času, že mnozí z nich nevědí, jak ho mají trávit. Pokud jdeme 

do důchodu a máme velmi dobré finanční zázemí a po zdravotní stránce na tom nejsme 

špatně, dokážeme tento čas plně a kvalitně využít. Naopak vyvstává problém u lidí s nízkým 

důchodem, kteří jsou často nemocní, často se nudí a nemají pořádně co dělat. Vyvstává tedy 

otázka, zda tito lidé mají dostatek finančních prostředků k trávení volného času, zda mají 

možnosti jak trávit svůj volný čas podle svého uvážení a jestli jim jejich zdravotní stav 

umožňuje ho trávit, tak jak sami chtějí. (Slepičková, 2000) 

 

3.3 Volnočasové aktivity 

 Náplní volného času je velmi pestrá a u každého jedince jiná. ,,Volný čas může být 

naplněn řadou činností od nicnedělání (tedy vlastně nečinnosti) a prázdného povídání přes 

takové aktivity jako je zahrádkaření, kutění, pletení, jejichž charakter je na rozmezí práce 

a volného času, přes poslech rádia, televize, četbu, návštěvu kina, divadla až k intenzivní 

aktivitě sportovní, kulturní a společenské. ˮ (Slepičková, 2000, s. 12)  

 Jakým způsobem využíváme svůj volný čas, záleží na mnoha faktorech. K těmto 

faktorům patří zejména věk, pohlaví, blízké sociální prostředí (jako rodina, přátelé atd.), 

přírodní prostředí, v kterém žijeme (velkoměsto, venkov), časová dimenze (pracovní den, 

dovolená), kulturní zvyklosti, vrozené předpoklady, sociálně ekonomické podmínky 

(nezaměstnaný, chudý, bohatý, žena v domácnosti atd.) a hlavně na našich hodnotách. 

(Slepičková, 2000) 

 Volnočasové aktivity jsou u jednotlivých lidí různá a s věkem se tyto aktivity mění. 

V této závěrečné práci se zaměřuji na skupinu jedinců, kteří se pohybují ve věku 

od 12 do 14 let. Je to rizikové období, co se týče volnočasových aktivit. V tomto věku 

si jedinec ještě pořádně neuvědomuje, co by měl od života očekávat. Zkouší různé aktivity, 

aby zjistil, co ho uspokojuje a naplňuje. Pořád záleží na vnějších faktorech, jako na rodině, 

zda mu jeho aktivity umožní, na zdravotním stavu jedince, na rozmezí volného času, 

na motivaci a hlavně na něm samém. Pokud dítěti nabídneme pestrou náplň volného času 

a má možnost být v některých aktivitách úspěšný, snižujeme tím riziko, že se dítě bude chovat 

destruktivně, že se někde opije nebo bude brát drogy a další.  (MŠMT, 2002) 

 Aktivní trávení volného času a odpočinek musí splňovat dle dokumentu MŠMT 

následující funkce: 
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 ,,aktivní přístup dětí a mládeže k provádění této činnosti 

 kompenzace jednotvárné zátěže (při vyučování, dlouhém sezení, nerovnoměrném 

zatěžování jednotlivých oblastí mozku a nervové soustavy apod.) 

 posilování zdravého způsobu života a zdraví ˮ
 
(MŠMT, 2002, s. 6) 

Formy aktivit u dětí a mládeže dle dokumentu MŠMT: 

 ,,fyzická aktivita realizovaná organizovanou tělovýchovou a sportovní činností a 

neorganizovanou tělovýchovou a sportem 

 zájmové činnosti s účastí na práci ve výtvarných, přírodovědných, technických, 

hudebních kroužcích apod. 

 pohyb na čerstvém vzduchu spojený s fyzickou aktivitou (s turistikou, prací na zahradě 

apod.) 

 společná činnost prováděná v co nejvyšší míře venku a při pohybové aktivitě 

 zábava kompenzující duševní napětí a přispívající k rozvoji osobnosti ˮ (MŠMT, 

2002, s. 6, 7) 

Aktivní odpočinek ve volném čase je důležitou prevencí před sociálně patologickými jevy. 

Potřeby trávit aktivně volný čas je dáno přístupem rodiny, školy a dalších subjektů, které 

realizují volnočasové aktivity dětí. (MŠMT, 2002)
 

 
Významnou volnočasovou aktivitou je právě pohyb, nezáleží na tom, jestli se dítě 

věnuje školním či mimoškolním pohybovým kroužkům nebo turistice v přírodě, jízdě na kole, 

lyžování, bruslení, běhu apod., je hlavní, že se jedná o fyzický pohyb, který je prvkem 

zdravého životního stylu dítěte. 

  

3.4 Volný čas a pohybové aktivity 

 Člověk se ve svém volném čase věnuje nejrůznějším aktivitám, jak už bylo řečeno 

v předchozích kapitolách, jednou z nejdůležitějších aktivit, kterými jedinec tráví svůj volný 

čas, je právě sport či jiná tělesná aktivita. Pohyb by měl být součástí našeho života, 

ať už je to z důvodů prevence před rakovinou, obezitou, cukrovkou nebo jinými chorobami, 

tak z důvodu psychické a tělesné pohody. V moderní době je člověk vytížen prací a tolika 

aktivitami, že si většina z nás stěžuje na nedostatek volného času. Velká část populace sedí 

v kancelářích, u počítače, u televize, všude jezdí autem, protože kdyby šli pěšky, nic by pak 

nestíhali. Proto v dnešní době přibývá lidí s nadváhou, s kardiovaskulárními onemocněními, 
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s cukrovkou a dalšími. Měli bychom brát ohledy na kvalitu našeho života a začlenit do něj 

tělesný pohyb. 

 V průběhu dospívání jedince se podíl pohybu v jeho volném čase mění. V dětství 

má člověk spousty energie a věnuje se sportům, které ho rozvíjejí a baví, v dospívání 

si jedinec začíná uvědomovat, jakým sportům by se mohl věnovat a aktivně se je snaží 

praktikovat. Ve stáří se aktivní život snižuje, jedinec není zdaleka tak zdatný a plný sil, jako 

tomu bývalo v mládí, staří lidé mají zdravotní problémy, který jim brání se plně věnovat 

pohybovým aktivitám, jsou více unavitelní, a i když mají nadbytek volného času, pohyb 

je jeho malou součástí. 

 Pohybová aktivita u dětí je důležitá z hlediska tělesného vývoje jedince.  V době, kdy 

nebyla tolik rozvinuta technika a neexistovali počítače ani televize, se děti více pohybovaly 

venku v přírodě. Venku hrály různé hry, jezdily na kole, házely si s míčem, skákaly přes 

švihadlo, a aniž by si to uvědomovaly, tento pohyb jim přispíval ke zdravému způsobu života. 

Bohužel dnes spousta těchto dětí ve svém volném čase sedí doma u počítače nebo u televize, 

pomalu nabírají na váze a jejich zdraví se zhoršuje. V tomto věku jim společnost nabízí 

mnoho volnočasových aktivit, jak školních, tak mimoškolních. Ve VMech se nachází spousta 

sportovišť, které město nabízí, záleží jen na rodičích a na jejich možnostech, zda dítěti umožní 

si zvolit takový sport, který by ho naplňoval. V MMech a na vesnicích je počet sportovišť 

nižší a spousty dětí musejí dojíždět za aktivitami, které by rádi dělali a někteří rodiče 

si to nemohou z finančních důvodů dovolit. Za to mohou mít lepší přístup k přírodě a tak 

k cyklistice a turistice. 
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4 MOŽNOSTI POHYBU DÍTĚTE VE STARŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU 

VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH  

 

4.1 Možnosti školních a mimoškolních pohybových kroužků a aktivit 

ve volném čase 

 Dítě se může věnovat ve svém volném čase nejrůznějším aktivitám, ať už se jedná 

o školní nebo mimoškolní aktivity, důležité je, aby ho daná aktivita zajímala, bavila a aby měl 

možnost plně využít svůj potenciál.  

 Pohybové kroužky a aktivity, které nabízejí základní školy, jsou pro dítě nejlépe 

přístupnou cestou k pohybu. Škola, do které jedinec dochází, se většinou nachází v místě jeho 

bydliště a z tohoto důvodu je přístup školních pohybových aktivit jednodušší. Je otázkou zda 

škola nabízí dostatek těchto kroužků a aktivit, které jsou rozmanité a finančně nenáročné.  

 Mimoškolní pohybové aktivity jsou oproti školním pohybovým aktivitám finančně 

a dostupně náročnější a u mnoha rodičů nastává problém, kde si danou aktivitu nemohou 

dovolit nebo je daná pohybová aktivita daleko od jejich bydliště. Jakým školním 

a mimoškolním pohybovým aktivitám se může dítě na druhém stupni věnovat? 

 

4.1.1 Atletika 

 Atletika je základním odvětvím ve sportu, podílí se na všestranném rozvoji dítěte. 

V atletice se jedná o pohyb, který je z velké části naší přirozeností (běh, chůze, skoky, hody 

a vrhy), přispívá k rozvoji pohybových dovedností a k tělesné zdatnosti a tím napomáhá 

k zdravému vývoji jedince. Této pohybové aktivitě se jedinec věnuje v rámci tělesné výchovy 

na základních školách, kde je atletika součástí školních osnov. Někteří jedinci pokračují 

v atletice i ve svém volném čase, pohybová aktivita je pak pravidelnější a tím účinnější. 

(Vindušková a kol., 1998; Belšan a kol., 1980) 

 Na druhém stupni základních škol jedinci procházejí obdobím puberty a díky zvýšené 

produkci pohlavních hormonů dochází k zřetelnému zvýšení svalové síly, zdokonalují 

se rychlostní schopnosti, a to zejména rychlostní reakce. (Vindušková a kol., 1998) 

 Funkční stav u dívek a u chlapců je jiný z hlediska silových proporcí, proto by celkové 

zatížení u dívek měl být menší. Co se týče rychlostních a obratnostních dovedností nejsou 

rozdíly mezi chlapci a dívkami značné, pouze odpočinek mezi činnostmi u dívek by měl být 
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o něco delší, než u chlapců. Větší důraz se klade na rozvoj rychlostních dovedností dívek 

v období puberty, protože v tomto období se u dívek mění tělesná stavba a dochází 

ke zvětšení tukové vrstvy. Atletika u dívek se od chlapců liší pouze v podmínkách nácviku, 

a to zejména lehčím náčiním, nižšími překážkami nebo délkou tratě. Z tohoto hlediska 

je atletika navrhována odděleně pro chlapce a dívky. Významnou částí tohoto sportu 

je motivace, která je dosažená soutěživostí. ,,Atletický výcvik je nemyslitelný bez soutěží. 

Závody jsou důležitým výchovným činitelem. Navozují kladné morální vlastnosti, budí zdravý 

zájem, prohlubují píli v přípravě, tmelí kolektiv a přispívají ke zkvalitnění výuky.ˮ (Belšan 

a kol., 1980, s. 256), (Vindušková a kol., 1998) 

 

4.1.2 Gymnastika 

 Gymnastika je soubor pohybových cvičení, která vedou k všestrannému rozvoji 

lidského těla. Představuje specifické pohybové činnosti (kotouly, stoje, přemety), které 

přispívají k tělesnému zdokonalování jedinců, rozvoji jejich celkové zdatnosti a pohybové 

výkonnosti. Gymnastická cvičení napomáhají dítěti ke správnému držení těla, protažení 

a posílení zkrácených a ochablých svalů. Akrobatická cvičení přispívají především 

k obratnosti dítěte, přesnosti, důslednosti a k rozvoji vlastní osobnosti. (Belšan a kol., 1980; 

Demetrovič a kol., 1988) 

 

4.1.3 Míčové hry 

 Jedná se o pohybové aktivity, při kterých se používá míč různých velikostí, podle toho 

o jaký sport se jedná. Míčových her existuje celá řada, jako například košíková, házená, 

odbíjená, kopaná, florbal, tenis a mnoho dalších. (Belšan a kol., 1980) 

 Při této aktivitě dochází k opakování některých pohybů, jako je běh, skoky, doskoky, 

přihrávky a další. Jedná se o velmi aktivní hry, které jsou atraktivní pro všechny věkové 

skupiny. Při těchto hrách se zlepšuje obratnost, koordinace, soustředivost, důslednost, cit 

na strategické uspořádání, spolupráce v týmu a výkonnost.  

 

4.1.4 Zimní sporty 

 Jedná se o takové sporty, které jsou vykonávané v zimních měsících na sněhové 

či ledové pokrývce. K zimním sportům patří například lyžování, bruslení, snowboarding, 
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lední hokej a mnoho dalších. Těmto sportům se bohužel může člověk věnovat pouze v zimě, 

pokud se nejedná o bruslení v uzavřeném stadiónu, kde se lední plocha neustále udržuje.  

 Při bruslení se posiluje hlavně svalstvo dolních končetin, zvyšuje se obratnost, 

rychlost a vytrvalost. Je to vhodný sport pro mládež, který přináší spoustu zábavy a uvolnění. 

(Belšan, 1980) 

 V lyžování se člověk může věnovat turistické jízdě na lyžích, která je velmi zdravá, 

nebo sjezdu a slalomu. Turistika na lyžích umožňuje jízdu v otevřené zimní krajině, při níž 

se rozvíjí kardiovaskulární vytrvalost a dochází k pohybu jak horních, tak dolních končetin. 

Oproti sjezdu a slalomu je turistická jízda na lyžích bezpečnější a tím vhodná i pro starší 

věkové kategorie. (Belšan, 1980; Dostál, 1974) 

 Studená prostředí a teplotní změny, která nám umožňují zimní sporty, přispívají 

k otužování organismu. (Belšan, 1980; Dostál, 1974) 

  

4.1.5 Tanec 

 Jedná se o základní pohybovou aktivitu, vyskytující se ve všech kulturách. Při tanci 

se jedinec pohybuje do rytmu hudby, dochází k uvolnění celého těla a zapojení emocionality. 

Tanec je pro některé lidi druh pohybu, při kterém zažijí zábavu, uvolnění, radost a přitom 

působí pozitivně na jejich zdraví. (Dostál, 1974) 

 

4.1.6 Běh 

 Běh patří mezi nejdůležitější tělesné cvičení, které je hlavní součástí atletiky a většiny 

pohybových her. Jedná se o přirozený lokomoční pohyb člověka. Díky své přístupnosti 

je tento pohyb praktikován na celém světě k udržení a zlepšení zdravotního stavu jedince. 

(Demetrovič a kol., 1988; Belšan a kol., 1980) 

 Jedná se o přirozený pohyb, jako například chůze, jen o něco intenzivnější. Běh 

je jednoduchý pohyb, nemusíme se ho učit, proto ho můžeme praktikovat kdykoliv 

a kdekoliv. Tento pohyb celkově zlepšuje naše zdraví, běh na čerstvém vzduchu posiluje plíce 

a srdce, působí účinně na metabolismus, spaluje přebytečný tuk, snižuje obsah cholesterolu 

v krvi, působí proti ateroskleróze, zvyšuje naší odolnost proti únavě, zlepšuje psychický stav, 

zlepšuje naší celkovou zdatnost a výkonnost. Zátěž srdce při běhu posiluje srdeční sval a tím 

slouží jako prevence před kardiovaskulárním onemocněním a mnoho dalších. Každý by si měl 
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uvědomovat důležitost tohoto pohybu, každý rodič by měl pohyb upřednostňovat ve vývoji 

svého dítěte a tak předcházet případným civilizačním onemocněním. Emil Dostál popisuje 

běh jako něco velmi pozitivního v našem životě: ,,Běh je skutečně velkolepý prostředek 

k ozdravění širokých mas, k lepšímu způsobu života a ke kompenzaci negativních vlivů 

civilizace. Nikoli všelék, ale účinný léčebný prostředek. Při jeho používání nemáme 

stoprocentní záruku, ale velikou, několikanásobně větší pravděpodobnost než při 

neracionálním, špatném způsobu života. ˮ (Dostál, 1974, s. 84) (Demetrovič a kol., 1988; 

Dostál, 1974) 

  

4.1.7 Cyklistika 

 Jedná se o sportovní odvětví dělící se na cyklistiku terénní a silniční. Je to pohyb 

prováděný na jízdním kole, s rekreačním, turistickým nebo dopravním zaměřením. 

(Demetrovič a kol., 1988) 

 Tento sport je vhodný pro všechny věkové kategorie, naučit se jezdit na kole není 

nijak zvlášť obtížné. Množství energie, kterou při tomto sportu vydáváme je závislý 

na intenzitě a délce tratě. Nejúčinnější při cyklistice je rychlá jízda nebo jízda do kopce, kdy 

je tělo více v zátěži a tím má vyšší význam pro kardiovaskulární zdraví. Díky jízdě na kole 

se jedinec dostává více do přírody na čerstvý vzduch a přitom si udržuje svojí kondici 

a zdravý způsob života. (Dostál, 1974) 

 

4.1.8 Turistika 

 Encyklopedie tělesné kultury definuje turistiku jako: ,,Souhrn činností spojených 

s aktivním pohybem a pobytem v přírodě. ˮ (Demetrovič a kol., 1988, s. 262)   

 Při turistice člověk putuje přírodou, základem je chůze, což je nejpřirozenější 

lokomoční pohyb člověka. Turistice se jedinec může věnovat v jakémkoliv věku, přitom 

se jedná o atraktivní činnost, při které má člověk možnost poznávat nová místa a zákoutí. 

Velmi krásná a zajímavá je horská a vysokohorská turistika, jedná se o mnohahodinový 

stoupavý a klesavý pochod se zátěží na zádech, což vede k velkému výdaji energie 

a značnému spalování zásobního tuku. Díky turistice se může člověk podívat na místa, kde 

ještě nikdy nebyl a zároveň přispívá svému zdraví. (Dostál, 1974) 
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4.1.9 Plavání 

 Encyklopedie tělesné kultury definuje plavání jako: ,,Lokomoční pohyb ve vodě, při 

němž se využívá vztlaku a odporu prostředí.ˮ (Demetrovič a kol., 1988, s. 27) Jedná 

se o sportovní odvětví, kdy se jedinec snaží uplavat danou trať co nejrychleji, pomocí 

plaveckého stylu (prsa, kraul, znak nebo motýlek). (Demetrovič a kol., 1988) 

 Plavání se řadí mezi nejzdravější a často doporučované sporty z hlediska zdraví. 

Plavecký pohyb pozitivně působí na lidské tělo jako celek, pokud používáme správnou 

techniku plaveckých stylů. Při plavání zatěžujeme stejnoměrně velké množství svalů 

a nedochází k přetěžování jednotlivých svalových skupin. Při intenzitě plavání dochází 

k rozvoji svalové vytrvalosti a nehrozí riziko, jako u jiných sportů, poranění svalů a kloubů. 

Lidské tělo je vodou nadlehčováno a díky tomu se této činnosti mohou věnovat i jedinci 

s nadváhou aniž by se museli obávat poškození svých kloubů působením vlastní váhy. 

Uvolněný pohyb paží při plavání zvyšuje kloubní pohyblivost a umožňuje maximální 

vytažení paží. Díky přiměřené námaze ovlivňuje tento pohyb pozitivně srdečně cévní systém 

a napomáhá k zesílení srdečního svalu. Dýchací systém díky plaveckému pohybu 

má dostatečnou výměnu kyslíku a umožňuje zvýšení kapacity plic a pružnost hrudního koše. 

(Demetrovič a kol., 1988; Lukášek a kol., 2011; Dostál, 1974) 

 V období dospívání má plavaní pozitivní vliv na podpůrný aparát a celkový vývoj 

dítěte. Cviky ve vodě rovnoměrně zesilují zádové a břišní svaly, udržuje správné zakřivení 

páteře a tím se snižuje riziko vadného držení těla. (Ježková, © 2013)  
 

 Miloslav Hoch uvádí ve své knize: ,,Plavecký pohyb kladně působí na rozvoj 

pohybového aparátu, dýchací, oběhové a nervové soustavy. Děti získávají hygienické návyky 

a utužují se. Plavání ovšem významem přesahuje rámec tělovýchovných prostředků, neboť 

se stává důležitým činitelem společenským. Dobrý plavec již nejednou zachránil lidský život. ˮ 

(Hoch, 1980, s. 7) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

5 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

 

5.1 Cíl výzkumné části 

 Cílem výzkumného šetření je zjištění míry pohybových volnočasových aktivit žáků 

na druhém stupni základních škol ve sledovaném regionu a porovnávání této míry 

pohybových aktivit ve vybraných částech Ústeckého kraje. Je sledováno, jak velké jsou 

rozdíly u škol z větších měst oproti školám z menších měst, jestli daná města a školy nabízejí 

dostatek pohybových kroužků a aktivit. Cílem je také zjistit, co tyto žáky motivuje 

k pohybové aktivitě a z jakých důvodů nemohou vykonávat kroužek či aktivitu, kterou si sami 

zvolili. 

  

5.2 Stanovení hypotéz 

Hypotéza č. 1:  Více jak 40 % dotazovaných žáků navštěvuje nějaký pohybový kroužek 

 ve škole. 

Hypotéza č. 2: V otázce č. 2, zda nabízí škola, kam žáci docházejí, dostatek pohybových 

 kroužků, budou žáci z větších měst uvádět o 20 % více  odpověď „ano“ 

 nebo „spíše ano“ než žáci z menších měst. 

Hypotéza č. 3: Pokud se žáci z menších měst nemohou věnovat pohybovým aktivitám, 

 o které mají zájem, je to z 50 % z toho, že je daná aktivita příliš 

 daleko. 

Hypotéza č. 4: Více než 40 % žáků z větších měst se věnují 1-2x týdně běhu nebo plavání. 

Hypotéza č. 5:  Více jak 60 % žáků z menších měst se věnují 1-2x týdně pohybu v přírodě, 

tedy cyklistice nebo turistice.  

Hypotéza č. 6: V možnostech věnování se pohybovým aktivitám, o které má žák zájem 

 ve svém okolí, bude odpověď „ano“ nebo „spíše ano“ vyšší o 15 % u  žáků 

 žijící ve městech Děčín a Ústí nad Labem.  
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5.3 Metodika výzkumu 

 

5.3.1 Forma metodiky výzkumu a charakteristika respondentů 

 V metodice výzkumné části byla použita kvantitativní metoda, a to pomocí 

dotazníkového šetření u žáků sedmého a osmého ročníku, tedy ve věku 12 až 15 let. 

 Respondentů, kteří vyplnili dotazník, bylo celkem 145, z toho 25 ze Základní školy 

a Mateřské školy Tadeáše Haenkeho, 53 ze Základní školy a mateřské školy Krásná Lípa, 

29 ze Základní školy a Mateřské školy Vojanova a 38 ze Základní školy Hluboká.  

 V následující tabulce jsou respondenti rozděleni podle věku a pohlaví: 

Tabulka č. 1: Rozdělení respondentů podle věku a pohlaví 

 

5.3.2 Dotazník 

 Dotazník byl anonymní. Pomocí uzavřených a otevřených otázek v dotazníku bylo 

u respondentů zjišťováno, jakým školním a mimoškolním kroužkům a aktivitám se ve svém 

volném čase věnují a jak často. Dále dotazník zjišťuje, jestli jsou respondenti spokojení 

s nabídkou školních kroužků, které nabízí jejich škola, zda mají možnost se věnovat takovým 

pohybovým aktivitám, které si sami zvolí. Pokud nemohou vykonávat pohybovou aktivitu 

podle svého uvážení, dotazník zkoumá, z jakého důvodu. Dotazník také obsahoval otázky, 

které se zajímaly o to, jestli rodiče podporují respondenty v pohybových aktivitách a co nebo 

kdo je motivuje k těmto aktivitám.  

Pohlaví Věk 
ZŠ a MŠ T. H., 

Chřibská 

ZŠ a MŠ 

Krásná Lípa 

ZŠ a MŠ 

Vojanova, Děčín 

ZŠ 

Hluboká, 

Ústí n. L. 

ŽENA 

12 2 2 6 2 

13 5 12 6 9 

14 3 11 6 4 

15 2 2 2 1 

MUŽ 

12 2 5 2 2 

13 5 14 4 9 

14 4 7 2 11 

15 2 0 1 0 
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 Dotazník obsahuje 5 hlavních otázek. 2. otázka obsahuje 1 podotázku, 3. otázka 

je členěná do tří období a každé období obsahuje 5 podotázek a 4. otázka obsahuje 

2 podotázky.  

 

5.3.3 Místa a objekty výzkumu a možnosti volnočasových pohybových aktivit jedinců 

v období školního věku  

 Výzkum byl prováděn ve vybraných částech Ústeckého kraje pomocí dotazníkového 

šetření a to na vybraných základních školách ve dvou větších městech (Děčín a Ústí nad 

Labem) a ve dvou menších městech (Chřibská a Krásná Lípa), tyto města se nacházejí 

v Ústeckém kraji.  

 Ústecký kraj leží na severozápadě Čech a skládá se ze sedmi okresů. Těmi jsou Děčín, 

Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Součástí Ústeckého kraje 

jsou Krušné hory, České středohoří a Lužické hory. 

 Obrázek č. 2 ukazuje, jaké možnosti pohybových aktivit ve volném čase Ústecký kraj 

nabízí: 

Obrázek č. 2: Rozmístění sportovišť v Ústeckém kraji 
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 Objekty v místech výzkumu představují Základní škola a Mateřská škola Tadeáše 

Haenkeho ve Chřibské, Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, Základní škola 

Hluboká v Ústí nad Labem a Základní škola a Mateřská škole Vojanova v Děčíně. Jaké školní 

a mimoškolní pohybové aktivity tyto města a základní školy nabízejí pro mladistvé, mají tyto 

školy a města k velikosti a k počtu obyvatel dostatek školních a mimoškolních pohybových 

volnočasových aktivit?  

 Na zodpovězení této otázky se soustředí následující podkapitoly.  

 

5.3.3.1 Mimoškolní pohybové kroužky a aktivity ve Chřibské 

 Městečko Chřibská se nachází v nejzápadnější části Lužických hor v okrese Děčín, 

v jižní části Šluknovského výběžku s počtem 1399 obyvatel. Leží také na území Národního 

parku České Švýcarsko a na území Chráněných krajinných oblastí Lužické hory a Labské 

Pískovce.
5 

 V okolí městečka Chřibská se nachází mnoho krásných míst (Lužické hory, Labské 

Pískovce, České Švýcarsko), kam se člověk může vydat na výlet, ať už pěšky nebo na kole. 

Na území Šluknovského výběžku jsou vyznačené cyklistické trasy, kde se celková délka 

těchto tras pohybuje kolem 40 km. V některých částech se můžou tyto trasy používat i pro 

pěší turistiku. Cyklistické a turistické trasy vedou na zajímavá místa Českého Švýcarska. 

Návštěvník těchto míst je ve volné přírodě a zároveň pohybem přispívá svému zdraví.   

 Ve Chřibské se nachází víceúčelové hřiště, které je k dispozici veřejnosti, kde 

si mladiství mohou zahrát různé míčové hry, věnovat se atletice a dalším sportům. Součástí 

víceúčelového hřiště je i fotbalové hřiště, které využívá fotbalový klub Chřibská. V blízkém 

okolí lze také v zimních měsících využít areál Horní Podluží a Jedlová s lyžařskými vleky. 

Mezi další sportovní areály dále patří zimní stadión v Rumburku nebo sportovně zábavný 

areál v Jiřetíně pod Jedlovou a další. 
5,6

  

 

 

                                                 
5
 oficiální stránky města Chřibská, dostupné na: http://www.chribska.cz/ 

6
 oficiální stránky města Krásná Lípa, dostupné na: http://www.krasnalipa.cz/ 

http://www.chribska.cz/
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5.3.3.2 Školní pohybové kroužky a aktivity Základní a mateřské školy Tadeáše 

Haenkeho ve Chřibské 

 Základní a mateřská škola Tadeáše Haenkeho se nachází v malém městečku s názvem 

Chřibská. Jedná se o úplnou školu tedy s 1. – 9. postupným ročníkem. Škola má celkem 9 tříd, 

při počtu 154 žáků, kteří tuto školu navštěvují. 

 Nabídka školních pohybových kroužků pro žáky druhého stupně: 

 Kroužek lezení na umělé horolezecké stěně 

 Kroužek florbalu 

 

5.3.3.3 Mimoškolní pohybové kroužky a aktivity v Krásné Lípě 

 Krásná Lípa leží na rozhraní Lužických hor a Národního parku České Švýcarsko 

v okrese Děčín. Rozloha činí 3140 ha a počet obyvatel od roku 2012 je na čísle 3601.
7 

 Krásná Lípa významně podporuje své obyvatele v pohybových aktivitách ve volném 

čase. Díky své poloze mají jedinci, kteří mají zájem o turistiku nebo cyklistiku, možnost 

využít cyklotrasy a turistické stezky na území Šluknovského výběžku. V Krásné Lípě 

se nachází Sportovní areál Českého Švýcarska, který celoročně nabízí víceúčelové hřiště 

a tělocvičnu, v letních měsících tenisové kurty, beachvolejbalové hřiště, dětské hřiště, 

víceúčelové hřiště (na košíkovou, minikopanou, volejbal, nohejbal, florbal), minigolf 

a lezeckou stěnu.
 
Součástí tohoto městečka je i fotbalové hřiště, které využívá oddíl kopané 

TJ Krásná Lípa. Nedaleko fotbalového hřiště se nachází základna Klubu českých turistů 

a cvičiště Českého kynologického svazu.
 7 

 

5.3.3.4 Školní pohybové kroužky a aktivity Základní a mateřské školy Krásná Lípa 

 Jedná se o úplnou školu tedy s 1. – 9. postupným ročníkem. Škola má celkem 17 tříd, 

při počtu 500 žáků, kteří tuto školu navštěvují.
8
  

 Jaké školní pohybové kroužky tato škola nabízí žákům druhého stupně? 

 Turistický kroužek 

 Odbíjená 

                                                 
7
 oficiální stránky města Krásná Lípa, dostupné na: http://www.krasnalipa.cz/ 

8
 oficiální stránky Základní školy a Mateřské školy Krásná Lípa, dostupné na: http://www.zskrasnalipa.cz/ 
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 Řecko-římský zápas 

 Florbal  

 

5.3.3.5 Mimoškolní pohybové kroužky a aktivity v Děčíně 

 Město Děčín je okresní město Ústeckého kraje, leží v údolí řeky Labe v nejsevernější 

části České republiky. Okres Děčín leží na území Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, 

Labské pískovce a České středohoří. Město zaujímá rozlohu 118,04 km
2
 s počtem 

50 260 obyvatel datované v roce 2010.
9
  

 Děčín nabízí velké množství sportovních aktivit, které mohou obyvatelé tohoto města 

využít pro trávení svého volného času. Nachází se zde několik sportovních center, jako 

například S-Centrum se squashovými kurty, badmintonovým hřištěm, fotbalovým kurtem 

a fitness, nebo Sportovní centrum DUNA se squashovými kurty. Je zde několik sportovních 

klubů, těmi jsou sportovní klub SK Březiny (volejbal), klub orientačního běhu Děčín, 

potápěčský klub Děčín, florbalový klub, basketbalový klub BK Děčín, klub SKST (stolní 

tenis), klub krasobruslení, futsal a další. Dále pak víceúčelové tělocvičny jako TJ Slávia SČE 

a TJ Sokol Podmokly. V Děčíně se také nachází zimní stadión, minigolf, taneční škola 

vyučující standardní a latinskoamerické tance, plavecký areál Děčín, Adrenalin Park, oddíl 

triatlonu, posilovny a fitness centra. V zimních měsících je možné využít Ski areál Telnice, 

který je nedaleko města Děčín. Na Děčínsku je také velké množství cyklotras a turistických 

stezek, které vedou na mnoho krásných míst. 
9
  

 

5.3.3.6 Školní pohybové kroužky a aktivity Základní a mateřské školy Vojanovy 

v Děčíně  

 Základní a mateřská škola Vojanova se nachází v části Dolní Oldřichov v okresním 

městě Děčín. Jedná se o úplnou školu tedy s 1. – 9. postupným ročníkem. Počet tříd této školy 

se pohybuje kolem 16, při celkovém počtu 380 – 420 žáků. Tato škola nabízí mnoho 

zájmových kroužků, jejich nabídka je pestrá a rozmanitá, ale pouhé tři kroužky jsou 

pohybové.
10

  

  

                                                 
9
 oficiální stránky statutárního města Děčín, dostupné na: http://www.mmdecin.cz/ 

10
 oficiální stránky Základní školy a Mateřské školy Vojanova, dostupné na: http://www.zsvojanova.cz/ 
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 Jaké školní pohybové aktivity nabízí tato škola pro žáky druhého stupně? 

 Florbal 

 Pohybový kroužek 

 Turistický kroužek  

 

5.3.3.7 Mimoškolní pohybové kroužky a aktivity v Ústí nad Labem 

 Ústí nad Labem leží na severu Čech v krajině labského údolí v Ústeckém kraji. Jedná 

se o 7. největší město České republiky s 95 003 obyvatel datované v roce 2011. Rozkládá 

se na ploše 404 km
2
 a leží na území Chráněné krajinné oblasti České Středohoří.

11
 

 Ústí nad Labem nabízí spousty pohybových volnočasových aktivit. Nachází se zde 

Sportovní hala SPŠSaE
12

 (sportovní hala pro tenis, volejbal a basketbal), Wing Tsun – škola 

bojového umění, ústecký klub Koloběhu (cyklistika), sektorové centrum (sportovní areál), 

sportovní hala Stříbrníky, která má sportovní oddíly (box, volejbal, lyžování, rekresport, 

kopaná, stolní tenis a další), velké množství fitness center, lezecké centrum YMCA, 

Zlatopramen Arena (zimní stadión), plavecký areál Klíše, tenisová hala – TK Ústí n.L., o. s., 

městský stadión Ústí nad Labem, Sport centrum Sluneta, sportovní hala Chabořovice, 

sportovní hala Libouchec a mnoho dalších. Dále pak horolezecký oddíl univerzitního klubu 

Slavie, klub českých turistů Ústeckého kraje a T-CLUB, s. r. o., který nabízí sportovní kurzy, 

jako Kurz zdravá záda, Kurz kruhových tréninků a H.E.A.T. program (kondiční chůze). 

Pokud má člověk zájem o pěší turistiku nebo cykloturistiku, Ústecko mu nabízí mnoho míst 

a cyklotras, které může navštívit, jako například Tiské stěny (skalní město ležící severně 

od Ústí nad Labem), přírodní park Východní Krušné hory, České Středohoří, Velké Březno, 

Labské pískovce a mnoho dalších. V zimních měsících je možnost využít lyžařský vlek Tisá 

v Krušných horách, Ski Centrum Adolfov, Ski Komáří Vížka (Horní Krupka), Sport Centrum 

Bouřňák o.p.s. Mikulov a Ski areál Telnice. 
11

  

 

 

 

 

                                                 
11

 oficiální stránky Statutárního města Ústí nad Labem, dostupné na: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/ 
12

 SPŠSaE – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická 
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5.3.3.8 Školní pohybové kroužky a aktivity Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 

150 

 Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150 se nachází v okrajové části 

Ústí na Labem v Neštěmicích. Jedná se o úplnou školu tedy s 1. – 9. postupným ročníkem. 

Počet tříd této školy je 27, při počtu 550 žáků, kteří tuto školu navštěvují. Škola se snaží 

vytvářet ty nejlepší podmínky pro žáky z hlediska školní a mimoškolní výuky a výchovy.
13

  

 Jaké mají žáci druhého stupně této školy možnosti pohybových aktivit ve svém 

volném čase? 

 Stolní tenis 

 Základy házené 

 Florbal 

 Futsal chlapci 

 

5.4 Výsledky výzkumného šetření  

 Výzkumné šetření probíhalo formou dotazníků na základních školách ve Chřibské, 

v Krásné Lípě, v Děčíně a v Ústí nad Labem. Žáci byli vždy nejprve informováni o správném 

vyplňování dotazníků. Následně jsem všechny konkrétní dotazy k otázkám osobně 

zodpovídala a zajistila tak hladký průběh šetření. Vyplněný dotazník mi odevzdalo všech 

145 respondentů, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili.  

 Ke každé zodpovězené otázce byl sestaven graf, který znázorňuje odpovědi žáků 

7. a 8. ročníků jednotlivých základních škola. U některých otázek byl sestaven graf, který 

naproti tomu obsahuje celkové výsledky škol z menších měst (Chřibská a Krásná Lípa) 

a celkové výsledky škol z větších měst (Děčín a Ústí nad Labem), kde jsou tyto výsledky 

porovnávány. Četnost odpovědí je znázorněna v procentech, která jsou vyjádřená z celkového 

počtu zúčastněných respondentů pro jednotlivé školy a u druhého grafu je procentuální číslo 

počítané z celkového počtu škol z menších měst a z celkového počtu škol z větších měst 

u otázek uzavřených, u otevřených otázek je procentuální číslo počítané z celkového počtu 

respondentů, kteří na tuto otázku odpověděli.  

 

                                                 
13

 Oficiální stránky Základní školy Hluboká, dostupné na: http://www.zsnestemice.cz/ 
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Otázka č. 1: „Navštěvuješ nějaký pohybový kroužek ve škole? Pokud ano, jaký?“ 

 Každá škola nabízí jiné pohybové aktivity, kterým se mohou žáci ve svém volném 

čase věnovat, a proto jsem tuto otázku nechala otevřenou. Žáci jednotlivé aktivity vypisovali 

a uváděli u nich, jak často se těmto pohybovým kroužkům věnují. 

 Následující tabulky a grafy znázorňují pohybové kroužky uváděné žáky a četnost, 

s jakou se těmto pohybovým aktivitám věnují. 

Tabulka č. 2: Pohybové kroužky ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho ve Chřibské 

  
Počet 

žáků 
Kroužek 

Počet žáků u 

jednotlivých kroužků 

Žáci, kteří uvedli, jakému 

pohybovému kroužku se věnují 

ve škole 

15 

Lezení na umělé 

horolezecké stěně 
1 

Florbal 11 

Oba 3 

Žáci, kteří neuvedli žádný 

školní pohybový kroužek 
10   

 
 Základní škola a Mateřská škola Tadeáše Haenkeho nabízí pouze dva pohybové 

kroužky, těmi jsou lezení na umělé horolezecké stěně a florbal. Celkem 15 z 25 respondentů 

(60 %) se věnuje alespoň jednomu školnímu pohybovému kroužku ve svém volném čase, 

z toho 4 % se věnují lezení na umělé horolezecké stěně, 44 % florbalu a 12 % respondentů 

vykonává oba tyto školní kroužky. Zbývajících 10 z 25 respondentů (40 %) neuvedlo žádný 

školní pohybový kroužek, kterému by se ve svém volném čase věnovali.  
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 Jak často se respondenti věnují těmto pohybovým aktivitám, znázorňuje Graf č. 1: 

Graf č. 1: Jak často se žáci druhého stupně na ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho ve Chřibské věnují školním 

pohybovým kroužkům 

 

 Z grafu č. 1 je patrné, že více jak 40 % dotazovaných respondentů se těmto 

pohybovým kroužkům nevěnuje vůbec. Celkem 8 z 25 (32 %) navštěvuje 1-2x týdně florbal 

a 3 z 25 (12 %) navštěvuje 1-2x týdně horolezecký kroužek. Pouze jeden respondent 

z celkového počtu navštěvuje alespoň jeden školní pohybový kroužek pravidelně.  

 

Tabulka č. 3: Pohybové kroužky ZŠ a MŠ Krásná Lípa 

  Počet žáků Kroužek 
Počet žáků u 

jednotlivých kroužků 

Žáci, kteří uvedli, 

jakému pohybovému 

kroužku se věnují ve 

škole 

11 

Turistický kroužek 1 

Odbíjená  1 

Řecko-římský zápas 2 

Florbal 6 

Řecko-římský zápas a 

Florbal 
1 

Žáci, kteří neuvedli 

žádný školní pohybový 

kroužek, kterému by se 

věnovali 

42   

  

 Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa nabízí celkem čtyři pohybové kroužky, 

těmi jsou: turistický kroužek, odbíjená, řecko-římský zápas a florbal. Celkem 

11 z 53 respondentů (21 %) se věnuje alespoň jednomu školnímu pohybovému kroužku 

ve svém volném čase, z toho 2 % se věnuje turistickému kroužku, 2 % odbíjené, 4 % řecko-
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římskému zápasu, 11 % florbalu a 2 % zbylých respondentů vykonává florbal i řecko-římský 

zápas zároveň. Zbývajících 42 z 53 respondentů (79 %) neuvedlo žádný školní pohybový 

kroužek, kterému by se ve svém volném čase věnovali.  

 Jak často se respondenti věnují těmto pohybovým aktivitám znázorňuje Graf č. 2: 

Graf č. 2: Jak často se žáci druhého stupně na ZŠ a MŠ Krásná Lípa věnují školním pohybovým 

kroužkům 

 

 Překvapivě více jak 80 % respondentů se školním pohybovým kroužkům, které nabízí 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, nevěnuje vůbec. Celkem 1 z 53 (2 %) občas navštěvuje turistický 

kroužek a odbíjenou. Přibližně 13 % respondentů se alespoň 1-2x týdně věnuje florbalu 

a 17 % řecko-římskému zápasu. Pravidelně se pohybovým aktivitám nevěnuje žádný 

z dotazovaných respondentů. 

 

Tabulka č. 4: Pohybové kroužky ZŠ a MŠ Vojanova v Děčíně 

  Počet žáků Kroužek 

Počet žáků u 

jednotlivých 

kroužků 

Žáci, kteří uvedli, jakému 

pohybovému kroužku se 

věnují ve škole 

6 

Pohybový kroužek 5 

Florbal 1 

Turistický kroužek 0 

Žáci, kteří neuvedli žádný 

školní pohybový kroužek, 

kterému by se věnovali 

23   

  

   Základní škola a Mateřská škola Vojanova v Děčíně nabízí celkem tři pohybové 

kroužky, těmi jsou: pohybový kroužek, florbal a turistický kroužek. Celkem 
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6 z 29 respondentů (21 %) se věnuje alespoň jednomu školnímu pohybovému kroužku 

ve svém volném čase, z toho 17 % se věnuje pohybovému kroužku, přibližně 4 % florbalu 

a 0 % turistickému kroužku. Zbývajících 23 z 29 respondentů (79 %) neuvedlo žádný školní 

pohybový kroužek, kterému by se ve svém volném čase věnovali.  

 Jak často se respondenti věnují těmto pohybovým aktivitám, znázorňuje Graf č. 3: 

Graf č. 3: Jak často se žáci druhého stupně na ZŠ a MŠ Vojanova v Děčíně věnují školním pohybovým 

kroužkům 

 

 Více jak 80 % respondentů se školním pohybovým kroužkům, které nabízí 

ZŠ a MŠ Vojanova, nevěnuje vůbec. Nikdo z respondentů nenavštěvuje turistický kroužek. 

Přibližně 14 % respondentů se alespoň 1-2x týdně věnuje pohybovému kroužku a 3 % 

florbalu. Pravidelně se pohybovým aktivitám nevěnuje žádný z dotazovaných respondentů. 

 

Tabulka č. 5: Pohybové kroužky ZŠ Hluboká v Ústí nad Labem 

  Počet žáků Kroužek 

Počet žáků u 

jednotlivých 

kroužků 

Žáci, kteří uvedli, jakému 

pohybovému kroužku se 

věnují ve škole 

7 

Stolní tenis 0 

Základy házené 0 

Florbal 2 

Futsal chlapci 5 

Žáci, kteří neuvedli žádný 

školní pohybový kroužek, 

kterému by se věnovali 

31   
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 Základní škola Hluboká v Ústí nad Labem nabízí celkem čtyři pohybové kroužky, 

těmi jsou: stolní tenis, základy házené, florbal a futsal chlapci. Celkem 7 z 38 respondentů 

(18 %) se věnuje alespoň jednomu školnímu pohybovému kroužku ve svém volném čase, 

z toho 5 % se věnuje florbalu, 13 % futsal chlapci a stolnímu tenisu a základům házené 

se nevěnuje nikdo z respondentů. Zbývajících 31 z 38 respondentů (82 %) neuvedlo žádný 

školní pohybový kroužek, kterému by se ve svém volném čase věnovali.   

 Jak často se respondenti věnují těmto pohybovým aktivitám znázorňuje Graf č. 4: 

Graf č. 4: Jak často se žáci druhého stupně na ZŠ Hluboká v Ústí nad Labem věnují školním pohybovým 

kroužkům 

 

 Více jak 80 % respondentů se školním pohybovým kroužkům, které nabízí 

ZŠ Hluboká v Ústí nad Labem, nevěnuje vůbec. Nikdo z respondentů nenavštěvuje stolní 

tenis ani základy házené. Přibližně 13 % respondentů se alespoň 1-2x týdně věnuje kroužku 

futsal chlapci a 5 % florbalu. Pravidelně se pohybovým aktivitám nevěnuje žádný 

z dotazovaných respondentů. 
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Otázka č. 2: „Nabízí tvoje škola dostatek kroužků?“ 

Graf č. 5: Nabízí tvoje škola dostatek kroužků?  

 

 Na tuto otázku odpovědělo všech 145 respondentů. Celkem 105 ze 145 respondentů 

(72 %) označilo odpověď „ano“ nebo „spíše ano“, tedy tito jedinci jsou toho názoru, že jejich 

škola nabízí dostatečné množství pohybových aktivit. 19 ze 145 (13 %) označilo odpověď 

„ne“ nebo „spíše ne“, tedy tito jedinci nejsou spokojeni s nabídkou pohybových aktivit, které 

nabízí jejich škola a ostatních 21 ze 145 (14 %) označilo odpověď „nevím“. 

 U dotazovaných škol je patrné, že většina respondentů je spokojena s nabídkou 

pohybových aktivit, které jejich škola nabízí. Nejvyšší rozdíl u škol z menších a větších měst 

se nachází u odpovědi „spíše ano“, kde tuto odpověď označilo přibližně o 16 % více 

respondentů u škol z větších měst oproti školám z menších měst. Naproti tomu odpověď 

„ano“ označilo o 7 % víc respondentů žijící v menším městě. Respondenti, kteří jsou 

nespokojení s nabídkou pohybových aktivit svých škol, se od škol z menších měst oproti 

školám z větších měst liší o 3 %. 

 

Podotázka č. 1: k otázce č. 2: „Pokud ne, který kroužek postrádáš?“  

 Žáci, kteří v Otázce č. 2 zaškrtávali odpovědi „ne“ nebo „spíše ne“ uváděli kroužky, 

které jejich škola nenabízí a které postrádají. 

 Na Základní škole a Mateřské škole Tadeáše Haenkeho ve Chřibské žáci uváděli 

nejčastěji gymnastiku 3 z 25 (12 %), dále pak míčové hry, tanec a tenis. Žáci ze Základní 

školy a mateřské školy Krásná Lípa nejvíce postrádají míčové sporty 6 z 53 (11 %) 
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a tanec 5 z 53 (9 %). Žáci dále uváděli atletiku, bojové sporty a posilovací aktivity. 

Na Základní škole a mateřské škole Vojanova v Děčíně žáci nejvíce postrádají míčové 

sporty 4 z 29 (14 %), a to zejména přehazovanou a fotbal. Žáci ze Základní školy 

Hluboká v Ústí nad Labem postrádají zumbu, paintball, fotbal a tanec. 

  

Otázka č. 3: „Jakým mimoškolním pohybovým aktivitám se nejčastěji věnuješ?“ 

 Tato otázka byla rozdělena do tří období, kde každé období obsahovalo 3-5 

pohybových aktivit, u kterých žáci zaškrtávali jednu z pěti odpovědí, jak často se těmto 

aktivitám věnují. Uvedené možnosti mimoškolních pohybových aktivit v letních měsících 

zaujímaly jízda na kole, tanec, turistika, běh a jiné. Dále v zimních měsících byly uvedeny 

jízda na lyžích, jízda na bruslích, turistika (v horách) a jiné. po celý rok byly uvedeny míčové 

sporty, bojové sporty, aerobik, plavání a jiné možnosti. V jiných možnostech respondenti 

nejčastěji uváděli sporty florbal, fotbal, golf, házená, tenis, hokej, atletika, kolečkové brusle, 

horolezectví, basketbal, snowboard, jízda na koni a další. Některé z těchto aktivit byly 

zařazeny mezi dané pohybové aktivity, například žáci často uváděli fotbal, florbal, basketbal 

a tyto sporty spadají pod míčové sporty, ostatní aktivity byly započítány do konečného grafu 

znázorňující celkové výsledky pohybových aktivit.  

 

Pohybové aktivity vykonávané v letních měsících:  

Graf č. 6: Jízda na kole u žáků druhého stupně ZŠ ve vybraných částech Ústeckého kraje  
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 Na tuto otázku odpovědělo všech 145 respondentů. Celkem 19 ze 145 respondentů 

(13 %) se jízdě na kole věnuje pravidelně, 35 ze 145 (24 %) jezdí na kole 1-2x týdně, 

12 ze 145 (8 %) označilo odpověď „1x za 14 dní“, 52 ze 145 (36 %) občas 

a 27 ze 145 (19 %) se nikdy této aktivitě nevěnuje.  

 Z grafu č. 6 je patrné, že žáci z menších měst se jízdě na kole věnují více, než žáci 

z větších měst. Více než 15 % žáků na ZŠ a MŠ Krásná Lípa a ZŠ a MŠ T. Haenkeho 

se pravidelně věnuje jízdě na kole přibližně o 13 % více, než žáci na ZŠ a MŠ Vojanova 

a ZŠ Hluboká. U odpovědi „1-2x týdně“ je to podobné, rozdíl činí 9 %. Nejvíce respondentů, 

kteří tento sport nikdy nevykonávají a to téměř 17 z 67 (25 %) jsou ze ZŠ a MŠ Vojanova 

a ze ZŠ Hluboká, což je přibližně 2 krát víc, než u škol z menších měst.  

 

Graf č. 7: Tanec u žáků druhého stupně ZŠ ve vybraných částech Ústeckého  

 

 Na tuto otázku odpovědělo všech 145 respondentů. Celkem 18 ze 145 respondentů 

(12 %) se tanci věnuje pravidelně, 19 ze 145 (13 %) tancuje 1-2x týdně, 5 ze 145 (4 %) 

označilo odpověď „1x za 14 dní“, 30 ze 145 (21 %) občas a 73 ze 145 (50 %) se nikdy této 

aktivitě nevěnuje.  

 Graf č. 7 ukazuje, že této pohybové aktivitě se velká část respondentů 

na dotazovaných školách vůbec nevěnuje. Na ZŠ Hluboká a ZŠ a MŠ Vojanova označilo 

40 z 67 žáků (60 %) odpověď „nikdy“, oproti školám z menších měst je to přibližně 

o 18 % více žáků, kteří se této aktivitě nevěnují. Pravidelně se tanci věnuje více než 15 % 
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žáků ze ZŠ a MŠ T. Haenkeho a Krásná Lípa, což je přibližně o 10 % více než u škol 

z větších měst a více než 15 % žáků z menších měst se této aktivitě věnuje 1-2x týdně, což 

je přibližně o 8 % více než u žáků z větších měst.  

 

Graf č. 8: Turistika u žáků druhého stupně ZŠ ve vybraných částech Ústeckého  

 

 Na tuto otázku odpovědělo všech 145 respondentů. Celkem 5 ze 145 respondentů 

(3 %) se turistice věnuje pravidelně, 19 ze 145 (13 %) 1-2x týdně, 7 ze 145 (5 %) označilo 

odpověď „1x za 14 dní“, 72 ze 145 (50 %) občas a 42 ze 145 (29 %) se nikdy této aktivitě 

nevěnuje.  

 Z grafu č.8 je patrné, že této pohybové aktivitě se velká část respondentů věnuje velmi 

málo. U škol z menších a větších měst je to přibližně stejné procento žáků, kteří se této 

aktivitě vůbec nevěnují a to přibližně z 30 %. Žáci nejvíce označili odpověď „občas“, kde 

se školy z větších i menších měst v odpovědi shodují, a to přibližně polovina. Největší rozdíl 

se nachází u odpovědi „1x za 14 dní“, kde žáci z menších měst tuto odpověď označili o 6 % 

více, než žáci z větších měst.  
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Graf č. 9: Běh u žáků druhého stupně ZŠ ve vybraných částech Ústeckého kraje  

 

 Na tuto otázku odpovědělo všech 145 respondentů. Celkem 23 ze 145 respondentů 

(16 %) běhá pravidelně, 39 ze 145 (27 %) 1-2x týdně běhá, 11 ze 145 (8 %) označilo 

odpověď „1x za 14 dní“, 46 ze 145 (32 %) občas a 26 ze 145 (18 %) se nikdy této aktivitě 

nevěnuje.  

 Z grafu č. 9 je patrné, že pravidelně běhají žáci ze ZŠ a MŠ Krásná Lípa a na ZŠ a MŠ 

T. Haenkeho, a to z více jak 18 %, což je o 5 % více než u žáků ze škol ZŠ a MŠ Vojanova 

a ZŠ Hluboká. 1-2x týdně se této aktivitě věnuje více jak 30 % žáků z větších měst, což 

je o 11 % více než u žáků z menších měst. Nejvyšší rozdíl můžeme vidět u odpovědi „občas“. 

Na školách sídlících v menších městech tuto odpověď označilo přibližně o 23 % více žáků, 

než žáci na školách z větších měst. Nejvíce žáků, kteří uvedli, že nikdy neběhají, bylo 

na školách z větších měst.  
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Pohybové aktivity vykonávané v zimních měsících:  

Graf č. 10: Jízda na lyžích u žáků druhého stupně ZŠ ve vybraných částech Ústeckého  

 

 Na tuto otázku odpovědělo všech 145 respondentů. Pouze 1 ze 145 respondentů (1 %) 

jezdí v zimních měsících na lyžích pravidelně, 11 ze 145 (8,5 %) 1-2x týdně běhá, 

11 ze 145 (8,5 %) označilo odpověď „1x za 14 dní“, 32 ze 145 (22 %) občas 

a 90 ze 145 (62 %) se nikdy této aktivitě nevěnuje. 

 Z grafu č. 10 lze vyčíst, že této pohybové aktivitě se velká část respondentů věnuje 

velmi málo. Nejméně se lyžování věnuje ZŠ a MŠ Vojanova a ZŠ Hluboká, kde 47 z 67 žáků 

(70 %) vůbec nelyžují, což je o 15 % víc než u žáků na ZŠ a MŠ T. Haenkeho 

a ZŠ a MŠ Krásná Lípa. Pouhé 3 % žáků z větších měst se věnuje lyžování 1-2x týdně, oproti 

žákům z menších měst, kteří lyžují 1-2x týdně o 9 % víc. Pravidelně se tomuto sportu věnují 

pouze žáci z menších měst, a to pouhé 1 % žáků (1 ze 78). 
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Graf č. 11: Jízda na bruslích u žáků druhého stupně ZŠ ve vybraných částech Ústeckého kraje  

 

Na tuto otázku odpovědělo všech 145 respondentů. Celkem 3 ze 145 respondentů 

(2 %) bruslí pravidelně, 29 ze 145 (20 %) 1-2x týdně chodí bruslit, 15 ze 145 (10 %) označilo 

odpověď „1x za 14 dní“, 47 ze 145 (33 %) občas a 51 ze 145 (35 %) se nikdy této aktivitě 

nevěnuje. 

 Z grafu č. 11 je vidět, že větší procento žáků (více než 18 %) z větších měst 1-2x týdně 

bruslí. Pravidelně bruslí pouze žáci z menších měst a to 4 % (3 ze 78). Odpověď „občas“ 

zaškrtlo více než 35 % žáků na školách z menších měst, což je přibližně o 12 % víc než 

u žáků z větších měst. Nejvíce žáků na ZŠ a MŠ T. Haenkeho a na ZŠ a MŠ Krásná Lípa 

označilo odpověď „nikdy“, což je o 4 % více než u žáků na ZŠ a MŠ Vojanova 

a na ZŠ Hluboká.  
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Graf č. 12: Turistika (v horách) u žáků druhého stupně ZŠ ve vybraných částech Ústeckého kraje  

 

 Na tuto otázku odpovědělo všech 145 respondentů. Celkem 2 ze 145 respondentů 

(1 %) se věnuje turistice v horách, 5 ze 145 (3 %) 1-2x týdně, nikdo z respondentů neoznačilo 

odpověď „1x za 14 dní“, 34 ze 145 (24 %) občas a 104 ze 145 (72 %) se nikdy této aktivitě 

nevěnuje. 

 Pokud bychom porovnávali školy z větších a menších měst, rozdíl můžeme vidět 

u odpovědi „každý den“ a „1-2x týdně“, kde žádný z respondentů z větších měst tuto 

odpověď neoznačil. Naproti tomu 3 % respondentů (2 ze 78) z menších měst se turistice 

věnují pravidelně a 6 % (5 ze 78) 1-2x týdně. Většina dotazovaných respondentů se této 

aktivitě věnuje velmi málo. Odpověď „nikdy“ zaškrtlo poměrně stejné procento respondentů 

z menších i větších měst a to více jak 60 %, rozdíl byl pouhá 2 %. 
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Pohybové aktivity vykonávané po celý rok:  

Graf č. 13: Míčové sporty u žáků druhého stupně ZŠ ve vybraných částech Ústeckého kraje  

 

Na tuto otázku odpovědělo všech 145 respondentů. Celkem 11 ze 145 respondentů 

(8 %) se míčovým sportům věnuje pravidelně, 47 ze 145 (32 %) 1-2x týdně, 11 ze 145 (8 %) 

označilo odpověď „1x za 14 dní“, 56 ze 145 (38 %) občas a 20 ze 145 (14 %) se nikdy této 

aktivitě nevěnuje.  

 Míčovým hrám se pravidelně věnuje více respondentů, než v předchozích aktivitách. 

Z grafu č. 13 je vidět, že žáci z větších měst se míčovým sportům věnují pravidelně, 

o 3 % více než žáci z menších měst. 1-2x týdně se této aktivitě věnuje více než 30 % žáků 

z jednotlivých škol a školy z větších měst o 3 % více než školy z menších měst. Největší 

rozdíl ukazuje odpověď „občas“, kde u škol z menších měst označilo tuto odpověď o 5 % více 

žáků než ze škol z větších měst. Naproti tomu odpověď „nikdy“ označilo o 2 % více žáků 

ze ZŠ a MŠ Vojanova a ze ZŠ Hluboká. 
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Graf č. 14: Bojové sporty u žáků druhého stupně ZŠ ve vybraných částech Ústeckého kraje 

 

Na tuto otázku odpovědělo všech 145 respondentů. Celkem 3 ze 145 respondentů 

(2 %) se bojovým sportům věnuje pravidelně, 20 ze 145 (14 %) 1-2x týdně, 5 ze 145 (3 %) 

označilo odpověď „1x za 14 dní“, 27 ze 145 (19 %) občas a 90 ze 145 (62 %) se nikdy této 

aktivitě nevěnuje.  

 Graf č. 14 ukazuje, že bojovým sportům se mnoho respondentů nevěnuje. Více jak 

80 % respondentů na ZŠ a MŠ Vojanova a na ZŠ Hluboká označila odpověď „nikdy“, což 

je o 37 % více než na ZŠ a MŠ T. Haenkeho a na ZŠ a MŠ Krásná Lípa. O 15 % více žáků 

z menších měst se věnuje 1-2x týdně bojovým sportům než žáci z větších měst. 1x za 14 dní 

se tomuto sportu věnují pouze žáci z menších měst, u odpovědi „každý den“ není u těchto 

škol znatelný rozdíl, poměrně stejné procento žáků pravidelně dochází na tento sport. 
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Graf č. 15: Aerobik u žáků druhého stupně ZŠ ve vybraných částech Ústeckého kraje 

 

 Na tuto otázku odpovědělo všech 145 respondentů. Celkem 1 ze 145 respondentů 

(1 %) se aerobiku věnuje pravidelně, 4 ze 145 (3 %) 1-2x týdně, 4 ze 145 (3 %) označilo 

odpověď „1x za 14 dní“, 23 ze 145 (15 %) občas a 113 ze 145 (78 %) se nikdy této aktivitě 

nevěnuje. 

 Velké procento žáků se této aktivitě nevěnuje vůbec. Nejvíce žáků (82%), kteří 

se aerobiku vůbec nevěnují je ze ZŠ a MŠ T. Haenkeho a ze ZŠ a MŠ Krásná Lípa, což 

je o 9 % víc než na ZŠ a MŠ Vojanova a na ZŠ Hluboká. 1-2x týdně a 1x za 14 dní 

se aerobiku věnuje přibližně stejné procento respondentů z menších i větších měst. Jediná 

2 % žáků z větších měst pravidelně dochází na aerobik. 
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Graf č. 16: Plavání u žáků druhého stupně ZŠ ve vybraných částech Ústeckého  

 

 Na tuto otázku odpovědělo všech 145 respondentů. Celkem 2 ze 145 respondentů 

(1 %) se plavání věnuje pravidelně, 18 ze 145 (13 %) chodí plavat 1-2x týdně, 

21 ze 145 (14 %) označilo odpověď „1x za 14 dní“, 75 ze 145 (52 %) občas 

a 29 ze 145 (20 %) se nikdy této aktivitě nevěnuje. 

 Respondenti nejvíce označovali odpověď „občas“ a to z více než 50 % 

na ZŠ a MŠ T. Haenkeho a na ZŠ a MŠ Krásná Lípa a přibližně 48 % na ZŠ a MŠ Vojanova 

a na ZŠ Hluboká. 28 % žáků (19 z 67) z větších měst a 13 % žáků (10 ze78) z menších měst 

vůbec neplave. Odpověď „1x za 14 dní“ označilo o 8 % více žáků ze škol z menších měst. 

U ostatních odpovědí se tyto školy téměř shodují. Pravidelně dochází na plavání přibližně 

1 % z menších i větších měst a 1-2x týdně více než 10 % žáků z těchto škol.  
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Otázka č. 4: „Máš možnost věnovat se pohybovým aktivitám, o které máš zájem, 

ve svém okolí?“ 

 Tato otázka zjišťuje, zda respondenti mají možnost věnovat se aktivitám, které si sami 

zvolí. Pokud se těmto aktivitám věnovat nemohou, měli uvést, proč tomu tak je. Proto Otázka 

č. 4 obsahovala dvě podotázky, které se zabývají důvody nevěnování se aktivitám a zda mají 

žáci podporu rodičů v daných aktivitách. 

 

Graf č. 17: Máš možnost věnovat se pohybovým aktivitám, o které máš zájem ve svém okolí?  

 

 Na tuto otázku odpovědělo všech 145 respondentů. Celkem 110 ze 145 respondentů 

(76 %) označilo odpověď „ano“ nebo „spíše ano“, tedy tito jedinci se věnují pohybovým 

aktivitám, o které mají zájem. 29 ze 145 (20 %) označilo odpověď „ne“ nebo „spíše ne“, tito 

jedinci nevykonávají pohybové aktivity, o které mají zájem a ostatních 6 ze 145 (4 %) 

označilo odpověď „nevím“. 

  Z grafu č. 17 lze vyčíst, že větší procento respondentů se věnují pohybový aktivitám, 

kterým sami chtějí. Vyšší procento žáků, kteří se věnují aktivitám, o něž mají zájem, bylo 

na školách z menších měst a to o 2 % více než na školách z větších měst. Naopak více než 

2 % z větších měst označilo odpověď „spíše ano“. Více než 3 % žáků z menších měst 

označilo odpověď „spíše ne“ oproti žákům z větších měst a odpověď „ne“ označilo přibližně 

stejný počet žáků z větších i menších měst. Odpověď „nevím“ zaškrtlo více než 3 % žáků 

z větších měst oproti žákům z menších měst. 
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Podotázka č. 2 k otázce č. 4: „Pokud ne, z jakého důvodu?“  

 Žáci, kteří v Otázce č. 4 zaškrtávali odpovědí „ne“ nebo „spíše ne“ měli na výběr ze tří 

možností, které uváděli, z jakého důvodu se těmto pohybovým aktivitám nemohou věnovat 

a možnost jiné, kde mohli uvést jiné důvody, které ještě nebyly uvedeny. 

 

Graf č. 18: Důvody, kvůli kterým se respondenti nemohou věnovat pohybovým aktivitám, které si sami 

zvolili  

 

 Na tuto otázku odpovědělo 42 respondentů, z toho 5 ze ZŠ a MŠ T. Haenkeho, 

18 ze ZŠ a MŠ Krásná Lípa, 12 ze ZŠ a MŠ Vojanova a 7 ze ZŠ Hluboká. Celkem 

23 ze 42 respondentů (55 %) uvedlo, že se nemohou věnovat pohybové aktivitě, kterou 

si sami vybrali, protože je daná aktivita moc daleko. Dále 7 ze 42 respondentů (17 %) uvedlo, 

že je daná aktivita finančně náročná, 4 ze 42 (9 %) označili odpověď „rodiče nesouhlasí 

s danou aktivitou“ a ostatních 8 ze 42 (19 %) uvedli jiné důvody. Respondenti uváděli jako 

jiné důvody nejčastěji, že nemají na danou aktivitu čas, kvůli zdravotním problémům 

nemohou danou aktivitu vykonávat nebo v dané pohybové aktivitě je mnoho uchazečů 

a už nemají místo. 

 Grafu č. 18 znázorňuje, že nejčastějšími důvody, proč se žáci z menších měst nevěnují 

pohybovým aktivitám, o něž mají zájem, je, že daná aktivita je příliš daleko a nemají 

k ní přístup. Tuto odpověď označilo více než 60 % žáků, kteří na tuto otázku odpovídali 

a je to o 23 % víc než u žáků z větších měst. O 17 % více žáků z větších měst než žáků 

z menších měst naopak uvedlo, že je pro ně daná pohybová aktivita velmi drahá a nemohou 
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si jí finančně dovolit. Jiné důvody uvedlo stejné procento žáků (17 %) ze všech dotazovaných 

škol a žáci, kteří uvedli, že jejich rodiče nesouhlasí s danou aktivitou, bylo přibližně 

10 % u škol z menších i větších měst.   

 

Podotázka č. 3 k otázce č. 4: „Podporují tě rodiče v dané pohybové aktivitě? 

Graf č. 19: Podporují tě rodiče v dané pohybové aktivitě?  

 

 Na tuto otázku odpovědělo všech 145 respondentů. Celkem 114 ze 145 respondentů 

(79 %) označilo odpověď „ano“ nebo „spíše ano“, tedy jejich rodiče je podporují v pohybové 

aktivitě, kterou si sami zvolili. 9 ze 145 (6 %) označilo odpověď „ne“ nebo „spíše ne“, tedy 

jejich rodiče nesouhlasí a tudíž je nepodporují v dané aktivitě a ostatních 22 ze 145 (15 %) 

označilo odpověď „nevím“. 

 Graf č. 19 ukazuje, že většina rodičů podporuje své děti v pohybové aktivitě, o níž 

mají zájem, a to více než ½ dotazovaných žáků z menších i větších měst. V odpovědích 

„ano“, „spíše ne“ a „ne“ se školy z větších a menších měst příliš nelišily, přibližně stejné 

procento žáků z těchto škol označilo tyto tři odpovědi. Větší rozdíl se nachází u odpovědi 

„nevím“, kde více než 11 % žáků z větších měst označilo tuto odpověď, než žáků z menších 

měst a více než 18 % žáků z menších měst označilo odpověď „spíše ano“ oproti žákům 

z větších měst.    
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Otázka č. 5: „Co nebo kdo tě motivuje k vykonávání dané aktivity či kroužku?“ 

V této otázce měli respondenti na výběr ze sedmi odpovědí (škola, rodiče, kamarád/ka, 

sourozenec, učitel, sportovec a někdo nebo něco jiného), kde mohli označit více těchto 

odpovědí. V odpovědi „někdo nebo něco jiného“ uvádělo nejvíce respondentů (28 ze 145), 

že se v dané aktivitě motivují sami. 

 

Graf č. 20: Co nebo kdo tě motivuje k vykonávání dané aktivity či kroužku? 

 

 Na tuto otázku odpovědělo všech 145 dotazovaných respondentů. Nejvíce respondenty 

v pohybových aktivitách motivují rodiče a to z více než 40 % (59 ze 145) nebo 

38 % respondentů (55 ze 145) kamarád či kamarádka. Dále pak 28 ze 145 (19 %) se motivují 

sami, 24 ze 145 (17 %) motivuje sourozenec, 22 ze 145 (15 %) sportovec, 11 ze 145 (8 %) 

nikdo, 10 ze 145 (7 %) škola a pouhých 5 ze 145 (3 %) motivuje jejich učitel.  
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Celkové výsledky dotazníkového šetření 

 Grafy byly sestavovány z celkových odpovědí konkrétních pohybových aktivit, kde 

se u respondenta započítávala pohybová aktivita, které se nejčastěji věnuje. Tedy bylo 

zjišťováno, jestli se respondenti alespoň jedné pohybové aktivitě věnují více než „občas“. 

 

Graf č. 21: Školní pohybové aktivity u žáků na druhém stupni základních škol v Ústeckém kraji  

 

 Na tuto otázku odpovědělo všech 145 respondentů. Celkem 3 ze 145 respondentů 

(2 %) se školnímu pohybovému kroužku věnuje pravidelně, 30 ze 145 (21 %) 1-2x týdně, 

1 ze 145 (1 %) označilo odpověď „1x za 14 dní“, 6 ze 145 (4 %) „občas“ a 105 ze 145 (72 %) 

se nikdy nevěnuje pohybovému kroužku ve škole. 

 Graf č. 21 znázorňuje, že většina respondentů nenavštěvuje školní pohybové aktivity, 

a to přibližně o 12 % více žáků z větších měst, než žáků z menších měst. Pravidelně se těmto 

pohybovým aktivitám věnuje stejné procento žáků z těchto škol. 1-2x týdně se školním 

aktivitám věnuje o 5 % více žáků z menších měst. Vyšší rozdíl je patrný u odpovědi „občas“, 

kde tuto odpověď označili pouze žáci z menších měst, a to 6 ze 78 (8 %). 
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Graf č. 22: Mimoškolní pohybové aktivity u žáků na druhém stupni základních škol v Ústeckém kraji  

 

 Na tuto otázku odpovědělo všech 145 respondentů. Celkem 19 ze 145 respondentů 

(13 %)   se   mimoškolním   pohybovým   aktivitám   věnuje   pravidelně,   89 ze 145  (61 %) 

1-2x týdně, 7 ze 145 (5 %) označilo odpověď „1x za 14 dní“, 29 ze 145 (20 %) občas 

a 1 ze 145 (1 %) se nikdy nevěnuje pohybovému kroužku mimo školu. 

 Z  grafu  č. 22  vyplývá,  že  více  než  ½  respondentů  z menších  i  větších  měst 

se 1-2x týdně věnuje nějaké pohybové aktivitě mimo školu. Tuto odpověď označilo 

o 9 % více žáků z větších měst, než žáků z menších měst. O 8 % více žáků z menších měst 

se pravidelně věnují mimoškolní pohybové aktivitě. Odpověď „1x za 14 dní“ označilo 

přibližně stejné procento u těchto škola a odpověď „občas“ označilo o 4 % více žáků 

z menších měst, než z větších měst. Pouze 1 % žáků z větších měst nevykonává žádný 

pohybový kroužek mimo školu. 
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5.5 Vyhodnocení Hypotéz 

Hypotéza č. 1:  Více jak 40 % dotazovaných žáků navštěvuje nějaký pohybový kroužek 

 ve škole alespoň 1-2x týdně. 

 K hypotéze č. 1 byla sestavena otázka č. 1 z dotazníkového šetření. Ve 

 výsledcích dotazníkového šetření odpovědělo na tuto otázku všech 145

 respondentů. Pohybovému kroužku ve škole se věnuje 30 ze 145 

 respondentů (21 %) 1-2x týdně. Stanovená hypotéza se nepotvrdila. 

Hypotéza č. 2: V otázce č. 2, zda nabízí škola, kam žáci docházejí, dostatek 

 pohybových kroužků, budou žáci z větších měst uvádět o 20 % více 

 odpověď  „ano“ nebo „spíše ano“ než žáci z menších měst. 

 K hypotéze č. 2 byla sestavena otázka č. 2 z dotazníkového šetření. Ve 

 výsledcích dotazníkového šetření odpovědělo na tuto otázku všech 145 

 respondentů. 68 % žáků z menších měst a 78 % žáků z větších měst označili 

 odpověď  „ano“ nebo „spíše ano“, tedy o 10 % více žáků z větších měst 

 uvedlo, že jejich škola nabízí dostatek pohybových kroužků. Stanovená 

 hypotéza se nepotvrdila. 

Hypotéza č. 3: Pokud se žáci z menších měst nemohou věnovat pohybovým aktivitám, 

 o které mají zájem,je to z 50 % z toho, že je daná aktivita příliš 

 daleko. 

 K hypotéze č. 3 byla sestavena otázka č. 2 z dotazníkového šetření. Ve 

 výsledcích dotazníkového šetření odpovědělo na tuto otázku všech 145 

 respondentů, z toho 65 % žáků uvedlo, že se dané aktivitě nemohou 

 věnovat, protože je daleko od jejich bydliště, tedy k ní nemají přístup. 

 Stanovená hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza č. 4: Více než 40 % žáků z větších měst se věnují 1-2x týdně běhu nebo 

 plavání. 

 K hypotéze č. 4 byla sestavena otázka č. 3 z dotazníkového šetření. Ve 

 výsledcích dotazníkového šetření odpovědělo na tuto otázku všech 145 

 respondentů. 45 % žáků z větších měst se 1-2x týdně věnuje buď běhu  nebo 

 plavání. Stanovená hypotéza se potvrdila. 

 



63 

 

Hypotéza č. 5: Více jak 60 % žáků z MM se věnují 1-2x týdně pohybu v přírodě, tedy 

 cyklistice nebo turistice.  

 K hypotéze č. 5 byla sestavena otázka č. 3 z dotazníkového šetření. Ve 

 výsledcích dotazníkového šetření odpovědělo na tuto otázku všech 145 

 respondentů. 46 % žáků z menších měst se 1-2x týdně věnuje buď 

 cyklistice nebo turistice. Stanovená hypotéza se nepotvrdila. 

Hypotéza č. 6: V možnostech věnování se pohybovým aktivitám, o které má žák zájem 

 ve svém okolí, bude odpověď „ano“ nebo „spíše ano“ vyšší o 15 % u 

 žáků žijící ve městech Děčín a Ústí nad Labem.  

 K hypotéze č. 6 byla sestavena otázka č. 4 z dotazníkového šetření. Ve 

 výsledcích dotazníkového šetření odpovědělo na tuto otázku všech 145 

 respondentů. 76 % žáků z větších měst a 73 % žáků z menších měst 

 označilo odpověď „ano“ nebo „spíše ano“, tedy o 3 % více žáků z větších 

 měst se věnuje pohybovým aktivitám, o které mají zájem ve svém okolí. 

 Stanovená hypotéza se nepotvrdila. 

 

5.6 Diskuze  a shrnutí  

 Jednotlivé školy, na kterých se uskutečnilo dotazníkové šetření, nabízejí mnoho 

různých kroužků a aktivit pro žáky druhého stupně, ale malá část těchto aktivit je pohybová. 

Ať už se jedná o školy z menších měst nebo o školy z větších měst, nabídka pohybových 

kroužků je relativně stejná. Je zajímavé, že i přesto větší část žáků 105 ze 145 (72 %) je toho 

názoru, že jejich škola nabízí dostatečné množství pohybových aktivit. Školní pohybové 

aktivity jsou pro žáky lépe dostupné a finančně nenáročné, oproti mimoškolním pohybovým 

aktivitám, a přesto je navštěvuje nízké procento žáků. Školní pohybové aktivity navštěvuje 

40 ze 145 respondentů (28 %), z nichž 34 ze 145 žáků (23%) se této aktivitě věnuje více než 

občas a zbylých 105 ze 145 (72 %) žádnou školní pohybovou aktivitu nenavštěvuje. Vyšší 

procento žáků, kteří uvedli, že se těmto pohybovým aktivitám věnují více než občas, bylo 

na školách z menších měst, a to přibližně o 5 % více než na školách z větších měst. Tento 

rozdíl není nijak zvlášť překvapující, protože pro žáky z menších měst jsou dostupnější právě 

školní pohybové aktivity.  
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 Naproti tomu mimoškolní pohybové aktivity navštěvuje vyšší procento respondentů, 

nežli školní pohybové aktivity, a to přibližně třikrát více respondentů (99 %). Z toho 

115 ze 145 žáků (79 %) se této aktivitě věnuje více než občas. Vyšší procento žáků, kteří 

uvedli, že se těmto pohybovým aktivitám věnují více než občas, bylo na školách z větších 

měst a to přibližně o 3 % více než na školách z menších měst. Větší města jako Děčín a Ústí 

nad Labem nabízejí mnoho různých a zájmových pohybových aktivit, kterým se žáci 

na druhém stupni mohou věnovat, a z tohoto důvodu není překvapivé, že se těmto aktivitám 

věnuje vyšší procento žáků z větších měst oproti žákům z menších měst. I přesto tento rozdíl 

není zdaleka tak vysoký, jak bychom očekávali. 

 Velké procento respondentů, 110 ze 145 (76 %), mají možnost se věnovat pohybovým 

aktivitám, o které mají zájem ve svém okolí. Vyšší procento žáků, kteří se věnují aktivitám, 

o něž mají zájem, bylo na školách z menších měst, a to o 2 % více než na školách z větších 

měst. Tento rozdíl je překvapivý, protože dostupnost k těmto aktivitám je vyšší u žáků 

z větších měst. Jedinci, kteří nemají možnost se věnovat pohybovým aktivitám, které si sami 

zvolili, bylo 20 % žáků (29 ze 145). 

 Nejčastějšími důvody, proč se žáci nevěnují pohybovým aktivitám, o něž mají zájem, 

je, že daná aktivita je příliš daleko. O 23 % více žáků z menších měst oproti žákům z větších 

měst uvedlo tento důvod. To bychom mohli vysvětlit tím, že dostupnost k pohybovým 

aktivitám je většinou nižší u žáků žijících v menších městech.  

 Velkou část respondentů 114 ze 145 podporují rodiče k dané aktivitě. Z tohoto zjištění 

vyplývá, že většina rodičů si uvědomuje důležitost pohybových aktivit v životě svých dětí. 

 Co se týče motivace, tak nejvyšší procento respondentů (79 %) uvedlo, že je k dané 

aktivitě motivují právě rodiče nebo kamarádi. Toto zjištění není nijak zvlášť překvapivé, 

protože rodiče jsou ve většině případů ti, kteří se zajímají o pohybu svých dětí a snaží 

se je k tomuto pohybu motivovat. 

  

 

 

 

 



65 

 

5.7 Doporučení výzkumného šetření 

 Doporučení, které by mohlo zvýšit pohybovou aktivnost žáků na druhém stupni 

základních škol v Ústeckém kraji: 

- Počet pohybových aktivit, které nabízejí základní školy pro žáky druhého stupně 

je velmi nízký. Základní školy by se měly zajímat o to, zda jejich žáci mají dostatek 

pohybu nejenom v rámci školních hodin ale i v jejich volném čase a snažit se jim 

nabídnout tolik zájmových kroužků a aktivit, kde by si alespoň polovina jedinců 

dokázala vybrat sport, o nějž má zájem. Proto by škola měla zvýšit počet nabízených 

pohybových aktivit a snažit se o jejich pestrost a různorodost. 

- Škola by měla v rámci tělesné výchovy informovat žáky o důležitosti pohybových 

aktivit v jejich životě a případně je upozornit na nežádoucí jevy spojené se sedavým 

způsobem života zejména v období růstu. 

- Města Děčín a Ústí nad Labem nabízejí velké množství pohybových aktivit. Některé 

 tyto aktivity jsou finančně náročné a tím i pro některé jedince nedostupné. Proto by

 tyto města měla nabízet takové volnočasové pohybové aktivity, které by byly dostupné 

 většině respondentů. 
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ZÁVĚR 

 Teoretická část se zabývá pohybovou aktivitou a to zejména u jedinců, kteří 

se nacházejí v období tělesného vývoje a pohyb je pro jejich správný růst významný. Dále 

tato část práce obsahuje rizika a problémy spojené se sedavým způsobem života zejména 

u dětí. 

 V praktické části bylo použito, pomocí kvantitativní metody, dotazníkové šetření 

ve vybraných částech Ústeckého kraje. Dotazníkového šetření se účastnili žáci druhého 

stupně základních škol a dotazník byl zaměřen na otázky typu, jakým školním a mimoškolním 

pohybovým aktivitám se tyto děti věnují, jestli mají přístup k dané aktivitě, kterou chtějí 

vykonávat a co je k dané aktivitě motivuje.  

 Cílem práce bylo zjistit a porovnat pohybovou aktivitu dětí v dospívajícím věku, kde 

tělesný pohyb nabývá na významu. Dalším cílem bylo zjistit, jak velké budou rozdíly mezi 

dětmi žijícími ve větších městech, kde mají pestrou nabídku pohybových aktivit a sportovišť 

a tím i lepší přístup k těmto aktivitám, než dětmi žijícími v malém městečku, kde 

volnočasových pohybových aktivit už není tak mnoho a přístup k aktivitám, které si sami 

zvolili, je příliš komplikovaný. Dále bylo v práci zkoumáno, jestli školy a města nabízejí 

dostatek pohybových aktivit, které jsou finančně a místem dostupné. Všechny stanovené cíle 

práce byly splněny. Stanovené hypotézy byly vyhodnoceny a pouze dvě ze šesti hypotéz 

se potvrdily.  

 Tato závěrečná práce může posloužit rodičům dětí druhého stupně základních škol 

a základním školám, aby si uvědomili důležitost pohybových aktivit v životech dětí 

a následně se je snažili vést k pohybu. 
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Seznam příloh: 

Dotazník 

Milí žáci, jmenuji se Tereza Sojková a 3. ročníkem studuji na Pedagogické fakultě univerzity 

Karlovy v Praze, obor výchova ke zdraví - matematika. Ráda bych vás poprosila o vyplnění 

tohoto dotazníku, který mi bude sloužit jako výzkumná část mé bakalářské práce. Tento 

dotazník se zabývá mírou vašich pohybových aktivit, kterým se věnujete ve vašem volném 

čase. Dotazník je anonymní, proto se nikam nepodepisujte! Prosím vás o pravdivé a upřímné 

odpovědi. 

Děkuji a přeji vám příjemnou zábavu při jeho vyplňování, Tereza Sojková. 

 

Datum vyplnění: (den, měsíc, rok) ................................ 

Pohlaví:      Žena         muž       (označte prosím křížkem) 

Věk:……… 

 

1. Navštěvuješ nějaký pohybový kroužek ve škole? Pokud ano, jaký? 

1) ………………… 2)…………………… 3)………………… 4)……………………… 

5)…………………. 

 

Jak často se tomuto kroužku věnuješ? 

1. kroužek…………………  každý den  1-2x týdně  1x za 14 dní 

    občas   nikdy 

2. kroužek…………………  každý den  1-2x týdně  1x za 14 dní  

    občas   nikdy 

3. kroužek…………………  každý den  1-2x týdně  1x za 14 dní  

    občas   nikdy 

4. kroužek…………………  každý den  1-2x týdně  1x za 14 dní 

    občas   nikdy 
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5. kroužek…………………  každý den  1-2x týdně  1x za 14 dní 

    občas   nikdy 

 

2. Nabízí tvoje škola dostatek kroužků? 

 ano                spíše ano               spíše ne           ne     nevím 

Pokud ne, který kroužek postrádáš?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

3. Jakým mimoškolním pohybovým aktivitám se nejčastěji věnuješ? 

V letních měsících 

1) Jízda na kole   každý den  1-2x týdně  1x za 14 dní  

    občas   nikdy 

2) Tanec     každý den  1-2x týdně  1x za 14 dní   

    občas   nikdy 

3) Turistika    každý den  1-2x týdně  1x za 14 dní  

    občas   nikdy 

4) Běh     každý den  1-2x týdně  1x za 14 dní  

    občas   nikdy 

5) Jiné ……………………  každý den  1-2x týdně  1x za 14 dní  

    občas   nikdy 
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V zimních měsících  

1) Jízda na lyžích   každý den  1-2x týdně  1x za 14 dní  

    občas   nikdy  

2) Jízda na bruslích   každý den  1-2x týdně  1x za 14 dní  

    občas   nikdy  

3) Turistika (v horách)   každý den  1-2x týdně  1x za 14 dní  

    občas   nikdy 

5) Jiné ……………………  každý den  1-2x týdně  1x za 14 dní  

    občas   nikdy 

 

 

 

Po celý rok 

1) Míčové sporty    každý den  1-2x týdně  1x za 14 dní   

    občas   nikdy 

2) Bojové sporty   každý den  1-2x týdně  1x za 14 dní  

    občas   nikdy 

3) Aerobik    každý den  1-2x týdně  1x za 14 dní  

    občas   nikdy 

4) Plavání     každý den  1-2x týdně 1x za 14 dní  

    občas   nikdy 

5) Jiné ……………………  každý den  1-2x týdně  1x za 14 dní  

    občas   nikdy 
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4. Máš možnost věnovat se pohybovým aktivitám, o které máš zájem ve svém okolí? 

 ano                spíše ano               spíše ne           ne     nevím 

Pokud ne, z jakého důvodu? 

 daná aktivita je daleko od mého bydliště, nemám k ní přístup 

 mí rodiče si to nemohou finančně dovolit 

 rodiče nesouhlasí s danou aktivitou 

 z jiných důvodů …………………………………………………………………………… 

Podporují tě rodiče v dané pohybové aktivitě? 

 ano                spíše ano               spíše ne           ne     nevím 

 

5. Co nebo kdo tě motivuje k vykonávání dané aktivity či kroužku? 

 škola  rodiče kamarád/ka         sourozenec          učitel           sportovec 

 někdo nebo něco jiného ……………………………………………………………………… 

 


