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Abstrakt 

 

Pohybová aktivita je důležitou součástí lidského života a to především s nástupem 

současného životního stylu. Práce si klade za cíl na základě dotazníků určených 

dětem a jejich rodičům získat poznatky o motivaci k pohybové aktivitě dětí 

mladšího školního věku. Na základě těchto dotazníků porovnat motivaci k pohybové 

aktivitě žáků 1. a 4. tříd městských a vesnických škol v regionu. Získat tak 

představu o  motivaci dětí pravidelně i nepravidelně sportujících. Zjistit, co motivuje 

k pohybu žáky 1. a 4. ročníků městských a vesnických škol. Jakou motivaci 

využívají rodiče, aby podpořili děti v pohybové aktivitě. Jak a zda se liší motivace 

rodičů žáka 1. ročníku ve městě a na vesnici a žáka 4. ročníku ve městě a na vesnici.  
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Pohyb, motivace, postoj rodiče k pohybu dítěte, postoj dítěte k pohybu, porovnání 

motivace, vliv motivace, mladší školní věk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Abstract  

 

The moving activity is an important part of human life, especially nowadays with 

the life style. The point of the work is to get knowledges of motivation to moving 

activities of younger children according to children and their parents. Based on this 

surveys to compare motivation to moving activities of pupils in the 1st and 4th 

classroom in town´s and village´s schools in region. I want to get imagination of 

children doing sport regularly and irregularly and find out what motivate them to 

move. What motivation do the parents use to support their children in moving 

activity. Find out if there is a different motivation of parents to pupil in the 1st a 4th 

classroom in the town and in the village.  

 

 

 

Keywords  

Moving, motivation, parent´s attitude to moving of child, child´s attitude to moving, 

comparing of motivation, influence of motivation, elementary school age. 
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Úvod  

 „Mysl, tělo a duch spolu hrají koncert, aby zajistily zdraví a pohodu.“ 

 Dr. Carl Thoresen 

Pohyb je projevem života i v té nejprimitivnější formě, provází ještě 

nenarozené dítě a je jeho součástí až do smrti. Umožňuje člověku uspokojit nejen 

nejnižší biologické potřeby, ale také potřeby vyššího stupně jako potřebu 

seberealizace, uznání a úcty.  

Veškeré pohybové úkony souvisí s výdejem energie. Lidské tělo bylo přírodou 

determinováno k rovnováze příjmu a výdeje energie, náš současný životní styl však 

tuto rovnováhu narušuje. Výdej energie ve formě pohybu se u velké části populace 

dostává až na poslední místo v žebříčku životních hodnot. V zájmu své biologické 

existence musíme tento postoj výrazně změnit. 

Je prokázáno, že dostatek tělesného pohybu během vývoje lidské společnosti slábne. 

Lidé fyzicky i manuálně pracující se v zaměstnání pohybují méně, než tomu bylo 

před několika desítkami let. Kromě snížené pohybové aktivity je člověk vystaven 

zvýšenému psychickému tlaku, který si kompenzuje zvýšeným příjmem potravy.  I 

díky tomu energii více přijímá, než vydává.  

Pasivitu definuje slovník cizích slov jako nečinnost, netečnost a nebojovnost. Pokud 

pasivitu přijmeme jako svůj životní styl, pak si musíme uvědomit, že riskujeme 

nejenom své fyzické, ale i psychické zdraví.  

Je alarmující, že se tímto jevem musíme v poslední době zabývat už i u dětí mladšího 

školního věku. Zvýšit pozornost bychom měli zejména s nástupem dítěte do 1. třídy, 

kdy školní povinnosti začínají prvňáčka svádět k první pasivitě. Přirozená potřeba 

tělesné aktivity dětí se tak násilně vytlačuje. Pohyb se často dostává až za hranice 

průměrné denní pohybové aktivity. Nezdravé vedení životního stylu se promítá do 

psychiky a zdraví každého jedince.   

Nejúčinnější a snad i nejsnazší metodou, jak předcházet komplikacím plynoucím 

z vedení nezdravého životního stylu, je prevence. Právě u dětí nejmladšího věku 

musíme rozvíjet jejich přirozenou touhu po pohybu. Musíme děti motivovat všemi 

možnými prostředky, které máme k dispozici. Správně motivované děti se stávají 



10 

  

dospívajícími a dospělými, kteří jsou schopni přijmout rozhodnutí týkající se 

zdravotního životního stylu. A tato rozhodnutí jsou pro ně zásadní po celý život.  
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1 Cíle práce  

Hlavní cíl: 

Hlavním cílem mé diplomové práce je získat představu o motivaci k pohybové 

aktivitě žáků mladšího školního věku a tuto motivaci porovnat u dětí z vesnice a 

města.  

 

Dílčí cíle: 

1. Zjistit nejoblíbenější volnočasovou pohybovou aktivitu žáků mladšího 

školního věku a porovnat motivaci k této aktivitě. 

2. Porovnat postoj žáků 1. a 4. ročníků na vesnici a ve městě k pohybové 

aktivitě rodiny.  

3. Zjistit nejpreferovanější pravidelnou sportovní aktivitu dětí na vesnici a ve 

městě.  

4. Porovnat motivaci dětí z vesnice a města k pravidelné pohybové aktivitě.  

5. Zjistit názor rodičů na úroveň a kvantitu pohybové aktivity dětí.  

V rámci výzkumu budu srovnávat skupinu dětí z měst a vesnic. V obou skupinách 

budou zastoupeni žáci 1. a 4. ročníků.  
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2 Teoretická část 

2.1 Motiv a motivace 

2.1.1 Definice motivace 

Podle Říčana: „Motiv je jakýkoliv vnitřní činitel, který člověka nebo jiný 

organismus vede k aktivitě. Motivem činnosti často bývá dosažení určitého stavu, 

který subjekt zná ze zkušenosti. Veškeré jednání je vedeno snahou dosahovat v co 

nejvyšší míře a intenzitě příjemných pocitů.“ 
1
 

Podle Vágnerové: „Motivy lze interpretovat jako osobní příčiny určitého chování, 

které dávají smysl. Chování člověka mohou ovlivňovat vědomé i nevědomé motivy. 

V motivaci se odráží vnitřní psychický i somatický stav jedince, ale působí na ni i 

nejrůznější vlivy vnějšího prostředí.“
2
 

Podle Kassina: „Motivaci můžeme definovat jako vnitřní stav, který podněcuje 

k aktivitě směřující k určitému cíli. Touhu, pokus, přání, naléhání, záměr, vášeň, pud, 

cíl, energii a ambice v této souvislosti dosyta uplatníme.“
3
 

2.1.2 Motivace člověka 

Umění motivovat někoho spočívá v tom, že přilákáme jeho myšlenky a zájem 

ke konkrétní činnosti. Motivovat znamená přimět člověka k nějakému chování, jde 

většinou o  činnosti, které by sám od sebe neprováděl. Motivovat ale znamená lákat, 

nikoli pobízet. 
4
 

Projevy lidských motivů se liší nejen v lidských kulturách, ale i od jednotlivých osob 

k osobě. Jsou determinovány kulturně-historickými zvláštnostmi života lidí v dané 

kultuře. Největší vliv mají morální hodnoty, tradice, zvyky, způsoby jednání a vzory, 

které jedinec přebírá. Každý člověk usiluje o udržení vnitřní stability, o návrat 

k výchozímu stavu. Vyhledává podněty, které mu navozují libost a naopak. Jedinec 

                                                 

1
ŘÍČAN, P. Psychologie. Praha: Portál, 2005, 286 s. ISBN 80-7178-923-2. 

2
 VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004, 356 s. ISBN 80-246-0841-3. 

3
KASSIN, S. Psychologie. Brno: Computer Press, 2007, 726 s. ISBN 978-80-251-1716-3. 

4
 NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování. Praha: Academia, 1997, 270 s. ISBN 80-200-0592-

7. 
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má tendenci opakovat příjemné zážitky a neopakovat nepříjemné. Na základě 

individuálních zkušeností se během života u člověka vyvíjí jedinečný systém touhy 

a  nechuti, projevující se individuálními celoživotními zájmy. Zájmy přitahují 

pozornost, která je trvalá a aktivní. Analýza zájmu vede do hlubin osobnosti člověka, 

v pozadí však vždy stojí nějaká potřeba.
5
 

2.1.3 Potřeba 

Potřeba je nedostatek, přičemž člověk je ze své podstaty puzen, aby jej 

odstranil. Potřebou nejsou jen fyziologické nutnosti, ale také vnitřní stavy. Potřeba 

má tedy i  psychologickou rovinu.
6
  

Každý jedinec, který uspokojí nižší potřeby jako potřebu potravy, spánku a bezpečí, 

dospívá k potřebám vyšším. Vyšší potřeby jsou spjaty se společenským začleněním. 

Řadíme mezi ně potřeby poznávací, sociální a potřebu aktivity. Potřeba aktivity patří 

mezi potřeby seberealizace, projevuje se velice rozmanitě, pudí člověka k pohybu 

po  déletrvající nehybnosti, člověk postrádá činnost a hru, kterou uspokojuje 

sportem, rekreací a zájmy.
7
  

V tabulkách hierarchicky uspořádaných potřeb najdeme potřebu seberealizace 

nejčastěji na vrcholu. Seberealizaci chápeme jako něco, co nás vede k naplnění sebe 

sama, dává nám smysl, má skutečný význam, který přesahuje pocit, „baví nás to.“ 

Každý jedinec má své specifické zájmy, které jsou buď vrozené, ovlivněné osobními 

zkušenostmi nebo výchovou. Čím víc budeme se svými specifickými zájmy žít 

v souladu, budeme je realizovat, tím spokojenější, šťastnější a naplněnější náš život 

bude.
8
  

Potřeby jako základní vnitřní činitelé zaměřenosti osoby se nejrůzněji propojují 

s vnějšími popudy. Vnitřní potřeby s vnějšími pohnutkami jsou vzájemně provázané 

vztahy, které označujeme za motivaci. 
9
 

                                                 

5
 SMÉKAL, V. Psychologie osobnosti. Brno: Barristel&Prinncipal, 2002, 500 s. ISBN 80-85947-80-

3. 
6
NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia 1998, 590 s. ISBN 80-200-0689-3. 

7
 http://www.filosofie-uspechu.cz/maslowova-pyramida-lidskych-potreb/ 

8
 http://www.daliborspok.cz/individual/seberealizace-osobni-osobnostni-rozvoj/ 

9
 HELUS, Z. Psychologie. Praha: Fortuna, 1995, 118 s. ISBN 80-7168-245-4. 
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Motivace je jednou ze složek psychické regulace činnosti k dosahování určitých cílů. 

Podněcuje k chování, které vede k růstu osobnosti.
10

  

 

2.1.4 Motivace k pohybu 

Potřeba pohybu dostává společenský charakter již od útlého dětství. V 

pohybové aktivitě je pohyb základní pohnutkou, která za určitých podmínek přivádí 

člověka ke  sportovní činnosti. Mnohoznačným pojmem, který souvisí s motivací k 

pohybu, je zájem. Pro jednotlivce je stěžejní struktura jeho zájmu, nakolik je zájem 

intenzivní, hluboký a trvalý. Vzbuzení zájmu k pohybové aktivitě je předmětem 

zkoumání mnoha psychologů, pedagogů a jiných odborníků.
11

 

Okruh motivace k pohybu je velmi rozsáhlý, vzniká na základě biogenních potřeb, 

vlivem společenského prostředí i sociální tendence člověka. Různé zdroje motivace 

vytvářejí složitý komplex, který jsme pojmenovali motivační strukturou. Motivace ke 

sportu má svá stadia, začínající u nejmenších dětí. V prvním stadiu jde o malý výběr 

pohybových činností a stejně silnou účinnost motivů, které jsou typické pro dětský 

věk. V první řadě jsou to primární potřeby, dále pak potřeba pohybu, společenského 

uplatnění, potřeba vzrušení, společenského styku a potřeba napodobení. U dětí 

staršího školního věku a u lidí dospělých se objevují především motivy zdravotní, 

estetické a rekreační.  

Značnou úlohu zde hrají také nahodilé okolnosti, například sportoviště v blízkosti 

bydliště, slavní sportovci, četba, sportovní zájmy blízkých lidí, ale také tělesná 

výchova ve škole. Velký vliv mají také meziosobní vztahy k významným osobám 

jako k učiteli tělesné výchovy, u pravidelných sportovních aktivit pak k trenérovi, 

trenérce.  

Jen dobrá znalost sociální psychologie umožňuje hlouběji identifikovat vliv 

sociálních podmínek na výslednou motivaci k pohybové činnosti.
12

  

                                                 

10
 NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování. Praha: Academia, 1997, 270 s. ISBN 80-200-0592-

7.  
11

SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum. 2006, 230 s. 

ISBN 80-246-1290-9. 
12

MACÁK, I., HOŠEK, V. Psychologie telěsné výchovy a sportu. Praha: SPN. 1989, 222 s. ISBN 14-

520-89. 
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2.1.5 Pochvala  

Jednou ze základních potřeb každého člověka je pochvala. Pochvala je 

odměnou za  chování jedince, které je pozitivní a přináší radost i člověku, který 

vychovává. Vychovávanému působí radost a uspokojení. Pochválení má silnější 

účinek než pokárání, a to v celé oblasti výchovného působení. Opakovaná pochvala 

zvyšuje výkon. Mezi takové výkony řadíme výkony ve škole, v zaměstnání, 

sportovní výkony a výkony v libovolných zálibách.  

Přičemž pole působnosti pochval je široké. Pochvala může být verbální, ale 

i  neverbální, například úsměv, pohlazení, obejmutí, projev sympatie, ale i věcný dar, 

který je využíván zejména u dětí.
13

  

Pochvala je jednou z nejúspěšnějších metod motivace druhého člověka. Každý 

člověk ji cítí jako uznání za jeho práci, snahu a píli. Stejné je to u malých dětí. 

I  období velké nechuti k nějaké činnosti lze překlenout chválou. Chválou dáváme 

dítěti najevo náš zájem o něj. Dítě cítí, že se mu osobně věnujeme.
14

  

2.2 Charakteristika mladšího školního dítěte - ontogenetický 

a  emocionální vývoj 

2.2.1 Mladší školní období 

Jako mladší školní věk označujeme období od 6 do 7 let při vstupu dětí do 

školy do  11 až 12 let, kdy se děti začínají ocitat na hranici dospívání. Za takzvané 

„školní“ je toto období považováno proto, že je nerozlučně spjato se světem školy.
15

  

2.2.2 Tělesný a pohybový vývoj 

Žák mladšího školního věku za rok vyroste průměrně asi o 5 cm, přírůstek 

hmotnosti činí v průměru 1, 5 kg. Růst, na němž je závislý vývoj pohybových i 

                                                 

13
 http://www.pedagoginkluze.cz/19-pochvala-trest 

14
SIEGFRIED, B. Encyklopedie pro rodiče. Vimperk: Papyrus. 1996, 309 s. ISBN 80-85776-30-8. 

15
LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 1998, 340 s. 

ISBN 80-7169-195-X. 
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ostatních schopností, je v tomto období rovnoměrně plynulý. Toto období je 

nejlepším obdobím pro rozvoj pohyblivosti, koordinačních a rychlostních schopností.  

Svou výkonností se děti mladšího školního věku velice liší. Dítě, jemuž je 

11  až  12  let, má daleko rychlejší pohyby, větší svalovou sílu a lepší koordinaci, a to 

téměř dvojnásobně než dítě vstupující do školy.
16

  

K těmto odlišnostem musíme brát ohled, abychom dítě vstupující do školy 

od  pohybových aktivit neodradili přílišnými nároky a výběrem nevhodných 

pohybových aktivit. Děti ve věku 11 až 12 let bychom však měli motivovat 

k pohybu, kde své přednosti uplatní.  

Motorické výkony nejsou závislé jen na věku, ale zejména na vnějších 

podmínkách. Pokud jsou děti vhodně podporovány, je prokázáno, že vykazují 

rychlejší vzestup. Rozdíl mezi dětmi v pohybových dovednostech může být v tomto 

věku vysoce podmíněn rodiči a učiteli. Tím, nakolik je rodiče či učitelé v tomto 

směru povzbuzují, nebo naopak tlumí. Děti, které jsou v této oblasti omezované, 

podávají nižší výkony a ztrácejí tak další zájem o jakékoliv jiné pohybové aktivity. 
17

  

2.2.3 Vývoj citový a volní     

V mladším školním období nastupuje kontrola citového projevu, vytváří se 

charakter dítěte a individuální zvláštnosti. Mnoho však stále dítě přebírá 

napodobováním. Pro děti v tomto období jsou rodiče a jejich blízcí významným 

vzorem ve všech oblastech života.
18

  

Pokud jsou děti mladšího školního věku silně ovlivňovány svými rodiči a blízkými 

lidmi, je třeba se k této situaci postavit velice zodpovědně.  Rodiče předkládají dítěti 

vzorce chování, tedy i způsob vedení aktivního života. Pokud rodiče projevují zájem 

o pohybové aktivity, mají tak v rukou velice účinný prostředek působení na současný 

i budoucí styl života jejich dětí. 

                                                 

16
 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 1998, 340 s. 

ISBN 80-7169-195-X. 
17

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 1998, 340 s. 

ISBN 80-7169-195-X.  

18
http://www.ms-svetlahora.cz/news/jak-podporovat-emocionalni-vyvoj-ditete/ 

http://www.ms-svetlahora.cz/news/jak-podporovat-emocionalni-vyvoj-ditete/
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2.2.4 Osobnost dítěte 

Osobností se člověk stává od nejútlejšího věku. Tento mezník přichází v 

určité části dětského života v závislosti na jeho egu. Ve zkoumání smyslu 

psychologie má tedy každý člověk svou nezaměnitelnou osobnost, jejíž duševní život 

je odlišný od  ostatních lidí, ale uplatňují se zde určité obecné zákonitosti.
19

  

Ve školním věku se dítě řadí mezi takzvané životní realisty, nachází se v době 

maximální extraverze a k tomuto světu se také přiklání. Je to doba zájmu o přírodu, 

kolektivnost, kamarádství a přátelství. Dítě v tomto věku se nachází v relativně 

nejlepším zdraví a vysoké tělesné výkonnosti. Děti bývají již daleko méně nemocné 

a  harmonie těla, co se týče vzájemné vyrovnanosti proporcí, jim umožňuje někdy až 

velice překvapivě fyzicky pracovat s vysokou vytrvalostí.
20

  

Období mladšího školního věku je důležitým obdobím pro udržení kladného vztahu 

k pohybovým aktivitám. Rodiče, pro které hraje pohyb v životě jejich dítěte 

důležitou roli, využívají nabízené sportovní aktivity, zajímají se o pravidelné 

sportovní kroužky nabízené školou či sportovním klubem v místě bydliště. 

Pravidelný pohyb se tak stává součástí všedního dne dítěte. 

2.2.5 Význam rodinného prostředí pro rozvoj osobnosti 

 „Rodina je jednou z nejvýznamnějších sociálních skupin, která zásadně ovlivňuje 

psychický vývoj dítěte.“ 
21

 

Pokud rodina nastoluje dítěti zdravé prostředí, je to ten největší dar, který může 

svému dítěti věnovat. Dítě z takové rodiny má ty největší předpoklady obstát 

i  v obtížných životních zkouškách. Je vybaveno zdravým postojem ke světu a k sobě 

samému. Rodinné prostředí dítěti ukazuje, jaké schopnosti a dovednosti se cení a 

jaké naopak.  

Členové funkčních rodin věnují čas jeden druhému, mají shodné zájmy a cíle, 

ze  kterých se radují. Zdravé rodiny vyhledávají vztahy s jinými lidmi, účastní se 

                                                 

19
 NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. 1. vydání Praha: Academia, 1998, 590 s. ISBN 80-200-

0689-3.  
20

 MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, s. r. o., 2008, 108 s. ISBN978-80-7367-

504-2.  
21

 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. – dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005, 466 s. 

ISBN 80-246-0956-8. 
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společenského života, mají podobný humor, společně pracují, hrají si a tráví volné 

chvíle aktivitami, jež obohatí všechny členy rodiny. Mezi těmito aktivitami mají své 

velké místo také pohybové aktivity. 
22

  

Rodinné prostředí by mělo nejen záměrně rozvíjet sféru citovou a uspokojovat 

základní potřeby dítěte, ale plnit také další specifické funkce. V dětském věku má 

velké místo potřeba pohybu a činnosti. Kladení zábran potřebě pohybu vede 

k nežádoucímu vnitřnímu napětí. Pokud není adekvátně pamatováno na volný pohyb, 

hry a sport dochází u dítěte k frustraci. Zvlášť chlapci mají velkou potřebu uvolnit se, 

vydovádět. Úlohou rodiny je tedy všechny tyto oblasti rozvoje osobnosti dítěte co 

nejvíce naplnit.
23

  

Vliv rodiny na volný čas – výchovný vliv rodiny ve volném čase je velice významný. 

Je vnímán jako pozitivní aspekt, který je důležitý pro utváření pozitivního životního 

stylu. Je nástrojem k předcházení rizikových projevů chování. Ukazuje se jako velmi 

významné, jak rodina tráví svůj volný čas. Vliv mají zejména jednotliví členové 

rodiny, kteří jsou vzorem svým dětem. Je důležité, jakým činnostem se ve volném 

čase věnují a jakým způsobem tráví dovolené.
24

 

Společně strávený čas při pohybové aktivitě je velkým přínosem pro celou rodinu. 

Rodiče by měli dětem nabídnout širokou škálu rozlišných pohybových aktivit, aby si 

mezi nimi děti mohly najít aktivitu, která jim bude blízká. Tyto aktivity by se pak 

měly stát součástí volných chvil, které rodina společně tráví. Jakákoliv malá 

motivace k pohybu v dětském věku se stává základním kamenem budoucího života.  

2.3 Socializace dítěte mladšího školního věku 

2.3.1 Nástup dítěte do školy 

Vyvrcholením předškolního období je nástup dítěte do školy. Se vstupem do 

školy bychom měli zvýšit pozornost, protože již první školní povinnosti začínají 

prvňáčka svádět k pasivitě. Pohyb se posouvá až za školní povinnosti. Dítě přijímá 

                                                 

22
 http://www.magazinzdravi.cz/zdrave-rodiny 

23
 http://rudolfkohoutek.blog.cz/0912/vliv-rodiny-na-rozvoj-osobnosti-cloveka 

24
 PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha: Grada Publishing, 2012, 203 s. ISBN 978-80-247-

3470-5. 
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jasně vymezenou společenskou roli. Dítě, které bylo zvyklé si do této doby hrát a 

většinu svého času trávilo pohybem, se musí naučit spíše soustředit a plnit úkoly 

spojené s mentálním úsilím.
25

  

Úsilí, které musí dítě vynaložit, aby dokončilo zadané úkoly, můžeme zúročit 

i  v jiných oblastech života. Dítě, které je vedeno k zakončení započaté práce 

překonává a trénuje svou vůli. Vůle je zapotřebí také ve sportu. Tady potom rodiče, 

kteří vedou své dítě k pravidelné pohybové aktivitě, ocení svůj předchozí přístup 

k plnění školních povinností.  

2.3.2 Vliv školní dětské skupiny 

V mladším školním věku je pozoruhodný vývoj v citové a společenské 

oblasti, a to jak u dívek, tak u chlapců. Tento věk se řadí mezi jeden z vrcholů 

kolektivního života. Dětský kolektiv vstupuje do života dítěte jako důležitý faktor, 

ne-li rozhodující pro vývoj dítěte. Dětská skupina je místo, kde se tvoří nové věci, 

kultivují city, vzniká kamarádství, objevuje solidarita a obětavost. Není to jen 

obyčejné hraní jako na počátku školní docházky, je to podnikání, akčnost, 

dobrodružství, chuť něco dokázat. Tělesná zdatnost a pohyb dosahují mimořádné 

společenské hodnoty. Jsou pomocníkem pro přijetí dítěte ve skupině, jelikož v ní 

převažují nejrozmanitější soutěživé činnosti.
26

 

Společně strávený čas dívek a chlapců se však velmi liší. Dívky upřednostňují 

sociální role, různé hry na členy rodiny a jejich obměny, emotivní prožívání lidských 

vztahů. Vyhledávají ke hře spíše zase jiné dívky.  

Zatímco chlapci jsou hlučnější a drsnější. Jejich hry bývají složitější, soutěživější 

a  podřízeny pravidlům na rozdíl od dívek. Též vyhledávají ke hrám stejné pohlaví.
27

  

Chlapci – Rozhodujícím faktorem uskupování mezi chlapci ve škole o přestávce 

bývá zasedací pořádek. Ti kluci, kteří spolu sedí o hodinách, se považují navzájem za 

kamarády, a tak spolu nejčastěji zůstávají i o přestávkách. Dalším faktorem 

pro  uskupení je pak inklinování k podobnému typu her. Jedna skupina chlapců spadá 

do  her IT techniky, chlapci řeší hrdiny, překážky, takzvané levly a cíle. Druhá 

                                                 

25
 http://www.ms-svetlahora.cz/news/jak-podporovat-emocionalni-vyvoj-ditete/ 

26
 MATĚJČEK, Z. Rodiče a děti. Praha: Avicenum. 1986,  335 s.  

27
 GRAHAME, H. Moderní psychologie. Praha: Portál. 2004, 284 s. ISBN 80-7178-641-1. 

http://www.ms-svetlahora.cz/news/jak-podporovat-emocionalni-vyvoj-ditete/


20 

  

skupina pak může souviset se společně stráveným časem například na hřišti. Jejich 

školní přestávky jsou turnajem fotbalů s auty, honičkami, skoky, smyky a hrami 

s míčem, třeba i v té nejmenší podobě. 

Dívky – Jejich společný život o přestávkách se zužuje na dvojice či trojice bez 

ohledu na možný zasedací pořádek. Toto seskupování mívá konkurenční a soupeřivé  

rysy. Dívky však na rozdíl od chlapců nesoupeří v pohybových či akčních hrách. 

Jejich skupiny mívají zcela jiný charakter. Uskupení jsou krátkodobá, členky 

ve  skupinách jsou voleny často natruc vzájemným přetahováním a spekulativností. 

Dívky však mívají hry různorodější a klidnější. Často se v nich na rozdíl od chlapců 

objevuje vzájemná péče.
28

  

Přátelství je však nedílnou součástí dětského života. Ať jsou to přátelství čistě školní, 

anebo přátelství vzniklá mimo školu. Přátelství děti formuje, utváří, motivuje 

a  naplňuje.  

Přátelství má mnoho podob a tváří, ale jednou z nejdůležitějších tváří je 

sdílení, a to jak u chlapců, tak u dívek. Každý z nás, cokoliv v životě prožívá ať 

pozitivního či negativního, má potřebu to s někým sdílet, nejinak je to mezi dětmi. Je 

tedy velice přirozené, že děti po svých rodičích chtějí, aby je navštěvovali jejich 

kamarádi doma. Žádají, aby je rodiče vzali s sebou na výlet, aby si spolu mohly 

zahrát hru či se společně věnovaly nějakému pohybu. Je pro ně důležité, aby své 

pocity na všech místech a za všech okolností sdílely.
29

 

Utváření dětské party je ovlivněno několika faktory. Jako nejčastější se však uvádí 

utváření skupin podle jejich zájmů a aktivit. Jedním z kritérií při výběru kamarádů 

pak může být rodina a její aktivity. Pokud děti tráví volný čas s kamarády 

pohybovými aktivitami, které jsou jim blízké, stává se tak tento čas výborným 

nástrojem k tomu, aby si dítě udrželo kladný vztah ke sportu. Rodič může dětem 

zpříjemnit pohyb ve volném čase tím, že ke společným aktivitám přizve jejich 

kamaráda. S kamarádem se pro dítě může stát zážitek ještě hlubším. Přestože rodič 

před kamarády v určitém období ustupuje do pozadí, je právě tím, na kterém z velké 

části závisí.  

                                                 

28
 PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy.Praha: 

Karolinum. 2005, 554 s. ISBN 80-246-0924-X . 
29

 MATĚJČEK, Z. Rodiče a děti. Praha: Avicenum. 1986,  335 s. 
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2.3.3 Zábava a volný čas dětí 

Zábava ve volném čase dětí 1. třídy se liší od zábavy dětí 4. třídy. Rozlišná je 

také zábava dívek a chlapců. V 1. třídě jsou děti ještě velice dětské, napodobují své 

rodiče, přijímají jejich postoje ke světu, mají rády to, co mají rády jejich maminky 

a  tatínkové bez ohledu na pohlaví. Ve 4. třídě mají děti vyhraněnější názory na svět, 

rodiče již nejsou jejich největším vzorem. Vzorem se stávají starší vrstevníci 

a  v současné době dětem největší vzory předkládá IT technika.  

Mnoho dětí však stále navštěvuje lidové školy umění a sportovní kroužky, a to jak 

dívky, tak chlapci. Zejména chlapci obdivují sportovce – zvlášť velký zájem je 

o  fotbal a hokej, menší zájem je o bojové sporty.
30

  

2.3.4 Pohybová aktivita dětí mladšího školního věku 

Školní věk je díky své délce velmi různorodým obdobím, rychlost vývoje 

dítěte je velice pestrá. V období mladšího školního věku je celkový vývoj jedince 

ovlivněn školní docházkou. Vývoj motoriky je podmíněn funkcí nervové soustavy a 

růstu kostí a svalstva. Na zdokonalení motoriky dětí nemá vliv jen růst, ale i fyzický 

a  psychický vývoj, ale zásadní vliv mají také všechny formy organizovaných 

a  neorganizovaných pohybových aktivit. Mladší školní věk je dobou, kdy je 

pohybová vnímavost zvýšena, proto je nesmírně důležité toto období využít k rozvoji 

motoriky.
31

 

Rodiče by měli dohlédnout na to, aby dítě mělo dostatečnou pohybovou 

aktivitu, která by kompenzovala jeho sezení ve škole. Měli by využít všechny možné 

prostředky k tomu, aby se pohyb stal součástí každodenního života jejich dítěte. 

Rodiče by se měli v zájmu svého dítěte věnovat neorganizovaným pohybovým 

aktivitám, sledovat sportovní život školy a zajímat se organizované formy 

sportovních aktivit ve svém místě bydliště.  

Neorganizované aktivity probíhají mimo školu, jsou neplánovité a neodborné, 

většinou probíhají mezi vrstevníky či v rodině.  

                                                 

30
 MATĚJČEK, Z. Rodiče a děti. Praha: Avicenum. 1986,  335 s. 
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Organizované aktivity jsou promyšlené, plánované a odborné. Souvisí především se 

sportovními oddíly, základní školou a jsou velice závislé na osobnosti trenéra či 

učitele. U obou těchto aktivit je zásadní motivace osobnosti rodiče, učitele a trenéra.  

2.4 Vývoj pohybu 

Kořeny sportu jsou spojeny s dávnou minulostí a historií člověka. Člověk se 

podle odborníků vyvíjel přibližně pět miliónů let. Většinu času byl člověk sběračem 

a lovcem. Pohyb v jeho životě hrál nesmírně důležitou roli, byl na něm přímo 

závislý. Ti lepší a zdatnější jedinci se snáze dostali k potravě než ti méně zdatní. 

Pohyb patřil k vrozeným instinktům, jako byla sebezáchova, útok a útěk. Během 

evoluce se však motorika měnila. Pohyby již nebyly jen účelné, ale též samoúčelné. 

Pohyby se staly nevážnou součástí života člověka. Ve fylogenezi člověka vznikla 

nejprve zábavná motorika, která napodobovala lovecké a bojové situace, potom 

spontánní rytmické aktivity a odtud již nebylo daleko k soutěžení a k manifestaci 

pohybových schopností. Po celou dobu, po kterou se vyvíjely různé aktivity, je velice 

zřejmý jejich psychologický účel. Člověk si začíná s pohybem hrát. A pohybová hra 

je ztělesněním vytěsněných přání ze života. Snad proto je hra nedílnou součástí 

života našich předků, nás i našich budoucích potomků. Hra je nerozlučně spjata se 

sportem.
32

 

2.4.1 Vliv pohybu na kvalitu života 

Sport je tak významným projevem kultury společnosti, že jej lze zařadit pod 

pojem univerzální fenomén.
33

 

Kvalita života má mnoho sfér a závisí na mnoha proměnných, Světová zdravotnická 

organizace však určila šest oblastí kvality života, které jsou důležité pro celou 

populaci, a to tělesné zdraví, psychický stav, míra nezávislosti, sociální vztahy, 

prostředí, náboženská víra a osobní přesvědčení.
34

 

                                                 

32
 SLEPIČKA, P.,HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum. 2006, 230 s. 

ISBN 80-246-1290-9. 
33

 SLEPIČKA, P.,HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum. 2006, 230 s. 

ISBN 80-246-1290-9. 

34
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Podle mnoha autorů se pojem kvalita života objevil poprvé ve 20. letech 20. 

století. Tento pojem souvisel s úvahami nad ekonomickým rozvojem státu. Ve 20. 

letech byla za kvalitu života považována pouze materiální životní úroveň dané 

společnosti. Koncem 30. let s pojmem kvalita života pronikla také do psychologie. 

V 50. letech kvalita života pronikla do zájmu medicíny. V tomto období byla kvalita 

života definována dnešnímu blízkému pojmu QOL, tedy stav fyzické, psychické, 

duševní i sociální pohody. V 60. letech se s kvalitou života nespojoval jen materiální 

svět, ale náležela jí i nemateriální dimenze. V 70. letech byla kvalita života 

vyvyšována nad „žít lépe“ moderním „žít jinak“. Zde již hrála roli subjektivní 

spokojenost s vlastním životem. V 80. letech se kvalitou života začala více zabývat 

sociální psychiatrie. Největší rozkvět byl zaznamenán v 90. letech 20. století. 

V dnešní době se kvalita života zaměřuje na celkovou spokojenost s životem (rodina, 

práce, bydlení, seberealizace, sociální vazby, společenské uznání) a na to, co 

podmiňuje vznik pocitu kvalitního a smysluplného života.
35

 

Sledováním kvality života ve vyspělých zemích došly výzkumy OSN v roce 2010 

k závěru, že nejvyšší životní úroveň náleží Norsku a dalším severským zemím. 

Seveřané vedou kvalitní životní styl a velice aktivně provozují sport. Česká republika 

je na 30. místě. Přitom byl zkoumán život lidí v kontextu se zdravotnictvím, 

školstvím, veřejnými službami, rodinným rozpočtem a ekonomickými hodnotami 

státu, které převažovaly. 
36

  

2.4.2 Pohyb jako rekreace vrcholový sport 

„Rekreační sport je tělesná pohybová aktivita, která je provozována ve volném čase,  

sloužící k fyzickému a psychickému rozvoji člověka.“ 

Díky televizi je sport ve vědomí lidí především elitním sportem vrcholovým, jak jej 

lidé znají z obrazovky, ale kterým se prakticky zabývá jen nepatrný zlomek populace. 

Volnočasový rekreační sport je díky své výkonové minoritě spíše podceňován, 

nehledě na jeho vyšší bio-psycho-sociální prospěšnost. Podobně v psychologii sportu 

je více vážen zájem o psychologickou péči o vrcholového sportovce než zájem o 

                                                 

35
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36
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psychologickou problematiku rekreačního sportu, která s kvalitou života populace 

souvisí nepoměrně více.“
37

 

Přestože jde o činnost převážně nepravidelnou, nemůžeme ji podceňovat. Dnešní 

způsob uspěchaného života vede k tomu, že část populace preferuje právě tuto 

volnou formu aktivního sportování, která ji v ničem neomezuje. Přičemž lze 

předpokládat, že právě rekreační činnost je největším potenciálem dalšího rozvoje 

pohybové aktivity.
38

  

Jestliže se cítíme dobře a nemáme žádné větší zdravotní potíže, můžeme říci, 

že jakýkoliv rekreační sport nám bude k velkému prospěchu. Rekreačně 

provozovaný sport ovlivňuje pohybový aparát, zlepšuje psychickou a fyzickou 

kondici, působí preventivně proti vzniku nejrůznějších zdravotních obtíží. Obecně 

jsou prospěšnější sporty, které rovnoměrně zatěžují celé tělo a mají blízko 

k přirozeným pohybům jako je chůze, běh, plavání a šplhání. Mezi zdraví prospěšné 

sporty patří například turistika, nordic walking, techniky jako je jóga, Tai-Chi, 

komerční cvičení jako Pilates, Power jóga, kondiční posilování a další. Mezi rizikové 

rekreační sporty řadíme takové sporty, které jsou prováděny v nepřirozených 

polohách například sezení při motorismu, otřesy a vibrace. Dále pak jednostranné 

sporty jako je tenis, golf, squash, které sice patří mezi moderní sporty, avšak zatěžují 

pohybový aparát, což vede k nejrůznějším svalovým dysbalancím. Ty jsou pak 

příčinou vzniku závažnějších obtíží. Nejsou vhodné ani silové sporty, které přetěžují 

páteř a klouby, vzpírání a kulturistika
39

 

Vrcholový sport – U vrcholového sportu je důraz kladen zejména na výkon. 

Vrcholový sport vyžaduje enormní úsilí a sebekázeň. Vrcholový sport může 

provozovat člověk, který začal se sportem v útlém věku, má dostatečný talent a 

obrovskou vůli, přičemž na vrchol se dostane jen pár vyvolených.   Sportovní úspěch 

je zde hlavní hodnotou a cílem. Cíl je spojen s intenzivním a náročným sportovním 

tréninkem. U vrcholového sportu pochází první rozhodnutí často od rodičů. Rodiče 

však musí mít na paměti, že dítě musí dělat sport opravdu s láskou. Vrcholový sport 

je nejnáročnější sférou pohybové aktivity.  

                                                 

37
 SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum. 2006, 230 s. 

ISBN 80-246-1290-9. 
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 http://www.msmt.cz/sport/narodni-program-rozvoje-sportu-pro-vsechny  
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 http://www.mojezada.cz/prevence-bolesti-zad/pohybove-aktivity/41-rekreacni-sporty?schm=3  
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Často se v souvislosti s ním mluví o nevhodném přetěžování, zpomaleném růstu, 

vysokém napětí svalových vláken, nedostatečné výživě a samozřejmě také o tlaku na 

psychiku, a to nejen v době vrcholu slávy, ale také v době ukončení vrcholového 

sportu.
40

 

2.5 Výchovně vzdělávací proces tělesné výchovy 

2.5.1 Postavení sportu ve společnosti, podpora státu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovává návrh koncepce 

státní politiky sportu a předkládá jej ke schválení vládě. MŠMT vytváří podmínky 

pro rozvoj sportu pro všechny občany, sport podporuje financemi ze státního 

rozpočtu. Sport má v naší republice bohaté tradice a je součástí národní kultury. 

Aktivní způsob života patří mezi nejdůležitější součásti prevence různých závislostí a 

jiných negativních patologických jevů. Svou úlohu zde hrají také kraje a   vesnice, 

které zabezpečují rozvoj sportu a zajištují udržování, provozování a výstavbu 

sportovních zařízení. Taktéž kontrolují využití sportovních zařízení a poskytují 

finanční částku pro podporu z krajského nebo obecního rozpočtu.
41

 

2.5.2 Pohybová aktivita v základním vzdělávání současných dětí prvního 

stupně 

Spolu s rodinou jsou školy rozhodujícím faktorem výchovy a vzdělávání 

mladé generace. Mají, i když ne vždy na optimální úrovni, k dispozici svá vlastní 

nebo pronajatá sportovní zařízení, náčiní a vysokoškolsky vzdělané pedagogy. Škola 

je zejména v menších vesnicích jediným přirozeným centrem kulturního a 

sportovního života.  

„Povinná školní tělesná výchova sehrává při utváření pohybového režimu dětí a 

mládeže nezastupitelnou úlohu. Podle stanoviska České kinantropologické 

společnosti a závěrů výzkumných prací je základní a nejúčinnější výchovnou formou 

působení na celou populaci dětí a mládeže. V počtu hodin povinné tělesné výchovy 

na školách se ČR pohybuje v minimální úrovni Evropské unie. Přitom 2-3 hodiny 
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povinné tělesné výchovy týdně jsou pro biologický rozvoj mladého organizmu stále 

nedostačující“
42

 

2.6 Negativní dopady současného životního stylu 

Můžeme hovořit o vlivu nových technologií, nedostupnosti volnočasových 

aktivit, nedostatku financí, nízké motivaci, nezájmu, omezené podpoře ze stran 

učitelů, rodičů a celé společnosti. Jisté však je, že současný životní styl snižuje 

tělesnou aktivitu napříč generacemi. Volný čas není příliš smyslně využíván. Tedy 

absence pohybové aktivity klesá. Sami si neseme zodpovědnost za následek zvýšené 

obezity dětí. Poslední studie ukazují, že každé třetí dítě má nadváhu. Nedostatek 

tělesného pohybu zvyšuje výskyt četných chronických onemocnění, jako jsou 

kardiovaskulární choroby a diabetes, které pak následně snižují kvalitu života jedince 

a zatěžují státní rozpočet zdravotnictví. Česká republika se dostává na pomyslnou 

špičku v negativním trendu nárůstu civilizačních nemocí. 

V takové situaci je naprosto nezbytné, abychom reagovali způsobem, který tento 

trend umožní postupně zvrátit. Čas strávený při sportovních aktivitách ve školách a 

v rodině znamená velký přínos pro zdraví dětí, ten je potřeba nejvíce rozvíjet.
43

 

2.7 Názory učitelů, odborníků, veřejnosti na pohybovou 

aktivitu 

Odborníci shodně tvrdí, že se dnešní civilizace potýká s hypoaktivitou. Každý 

jedinec čelí konfliktu mezi přirozenou potřebou pohybu a skutečným pohybem. Naše 

svalová práce je velice omezená, tím i činnost dalších všech orgánů a systémů. U 

převažující části naší populace je frekvence pohybu nedostatečná, proto ani nemá 

preventivní účinek. Aby tělesné cvičení mělo pozitivní vliv na naše zdraví, je potřeba 

věnovat se minimálně 30 minut denně středně intenzivnímu pohybu.
44

  

Škola jako jedna z organizovaných forem tělesného pohybu nemůže dětem zajistit 

přiměřenou zátěž, která by měla být minimálně 3 x až 4 x týdně. Pouze kombinací 
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organizovaného pohybu a neorganizovaných aktivit lze docílit kladného působení na 

kvalitu života dítěte. Názory učitelů se shodují na tom, že školní výchovou sice lze 

v nějaké míře působit na zdravý životní styl žáků a skrze ně i na jejich rodiče. Avšak 

škola není jediným vlivným prostředkem v této oblasti. K tomu, aby si společnost 

utvořila kladný vztah ke zdravému způsobu života a měla zájem též o 

neorganizované formy tělovýchovy, nestačí jen cílená školní výchova. Je potřeba 

využít vliv rodičů, kamarádů, médií a mnoho dalších. Dnešní děti jsou mediálními 

prostředky přímo formovány. V současné společnosti je nutné působit na děti tak, 

aby si byly vědomy negativního dopadu, který má materiální pohled na svět. Je 

důležité, abychom dětem dokázali měnit jejich dosavadní hodnotovou orientaci.
45

  

„Změny navozené vědomým pohybem mají bezprostřední vliv na psychické funkce. 

Vnímání těla a jeho potřeb napomáhá proměně mysli a stavu vědomí.“
46

  

Chceme-li měnit přístup k pohybové aktivitě lidí, musíme vytvořit program pro 

takzvané pohybové chování. Pohyb se musí stát přirozenou součástí lidského života 

po celou jeho dobu. V dětství se musí podporovat, v dospívání rozvíjet a v dospělosti 

a stáří udržovat. Pohyb se musí se uložit do paměti učením a měl by mu být přiřazen 

nejvyšší stupeň priority.
47
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3 Výzkumná část 

3.1 Vlastní výzkum 

3.1.1 Hypotézy 

Úkolem je potvrdit nebo vyvrátit následující hypotézy:  

 

Hypotéza 1 – Zájem o volnočasovou pohybovou aktivitu žáků 1. ročníku je u 

chlapců o 20 % vyšší než u dívek, u žáků 4. ročníku je tento rozdíl dvojnásobný.  

 

Hypotéza 2 – Pro 80% žáků 1. ročníku na vesnici a ve městě je největším 

motivačním faktorem k pohybové aktivitě rodič. U žáků 4. ročníku je tímto faktorem 

na stejné úrovni kamarád.  

 

Hypotéza 3 – Více než 50% žáků 1. i 4. ročníku na vesnici i ve městě si přeje více 

sportovat se svou rodinou.  

 

Hypotéza 4 – Pravidelně sportuje více než chlapců z vesnice než z města, a to o 

20%.  

 

Hypotéza 5 – Dostupnost je pro rodiče z vesnice nejdůležitějším kritériem při 

výběru sportovního kroužku. 
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3.1.2 Charakteristika respondentů 

Celkem bylo sledováno 5 základních škol okresu Chomutov a Most 

v Ústeckém kraji. Základním kritériem pro rozdělení škol byl počet obyvatel v obci, 

kde se škola nachází. Obce jsem rozdělila na obce do 3 000 obyvatel (dále jen 

vesnice) a obce nad 50 000 obyvatel (dále jen město). Do výzkumu se zapojily:  

Vesnice - Základní a mateřská škola Perštejn, Základní škola Březno a Základní 

škola Kovářská. 

Město – Základní škola profesora Zdeňka Matějčka Most a Základní škola Duhová 

cesta Chomutov.           

 

 Charakteristika obcí a škol 

Obec Perštejn se nachází v okrese Chomutov v Ústeckém kraji v údolí řeky 

Ohře, mezi Krušnými a Doupovskými horami. Žije zde zhruba 1000 obyvatel.  

Perštejn je velice slibně se rozvíjející obcí, pro mnoho lidí z širokého okolí 

představující místo s možností odpočinku, sportu i rekreačního vyžití. Nedaleko 

vesnice vede rychlostní silnice, která obec spojuje s blízkými městy jako je Klášterec 

nad Ohří, Ostrov nad Ohří, Karlovy Vary a okresní město Chomutov. Obcí prochází 

také železniční trasa, která spojuje výše zmíněná města. Perštejn má svou mateřskou 

a základní školu, obvodní i dětskou lékařku, obchody, poštu, koupaliště, dětské, 

fotbalové a antukové hřiště, dvě tělocvičny, několik restaurací a penzionů a nově 

vybudovaný pivovar. Díky své poloze patří Perštejn mezi významné rekreační oblasti 

hojně využívané turisty, vodáky a také příznivci stěnového lezení, kteří zde využívají 

cvičné skály při řece Ohři vysoké 40 metrů.  

První škola zde byla založena již za Marie Terezie. V současné době patří do 

jednoho subjektu mateřská škola, základní škola, školní jídelna a školní družina. 

Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. V současné době 

ji navštěvuje 133 žáků. Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu 

SPOLU. Škola organizuje lyžařský, tábornický, turistický, vodácký a plavecký 

výcvik žáků. Škola se zaměřuje na sportovní a pohybové hry. Při škole působí Školní 

sportovní klub zaměřený na cyklistiku, který vede pan ředitel, kopanou a karate, 

které vede učitel 2. stupně. Sportovní klub pořádá desítky sportovních akcí během 
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školního roku, mezi nejznámější patří Perštejnské Giro, které například v roce 2014  

uvítalo na 300 závodníků.
48

  

V této škole bylo zapojeno celkem 21 respondentů. Z toho v 1. ročníku 3 chlapci a 7 

děvčat a ve 4. ročníku 6 chlapců a 5 děvčat.  

Obec Březno – Základní škola Březno 

Obec Březno leží v Podkrušnohoří v Ústeckém kraji zhruba 7 kilometrů od 

okresního města Chomutova. Na vesnici žije asi 1200 obyvatel. Obec může 

nabídnout mateřskou a základní školu, zdravotní středisko, služebnu PČR, poštovní 

úřad, obchody, restaurace a penziony. Dále pak dětská hřiště, cyklostezku, tenisové 

kurty, hřiště pro plážový volejbal, fotbalové hřiště, koupaliště a velký park. Obec 

plánuje další rozvoj sportovišť v areálu školy.
49

  

Základní škola je příspěvková organizace s právní subjektivitou, vzdělávacím 

programem ŠVP ZV Škola pro život. Subjekt zahrnuje mateřskou školu, základní 

školu, školní jídelnu a školní družinu. Škola má všech devět ročníků, v současné 

době ji navštěvuje 129 žáků. Škola je zaměřena na všestranný rozvoj dítěte včetně 

rozvoje pohybu. Přestože patří mezi malé školy, spolupracuje s ostatními základními 

školami z měst a každoročně pořádá lyžařské kurzy, fotbalové turnaje a putování 

krajinou. Fotbalové družstvo vede pan ředitel základní školy.
50

  

V této škole bylo zapojeno celkem 34 respondentů. Z toho v 1. ročníku 8 chlapců a 9 

děvčat a ve 4. ročníku 8 chlapců a 7 děvčat.  

Obec Kovářská – Základní škola Kovářská  

Kovářská se rozkládá na hřebeni Krušných hor v okrese Chomutov, 15 

kilometrů od obce Klášterec nad Ohří. V obci Kovářská žije zhruba 1000 obyvatel. 

Obec má svou mateřskou a základní školu, poštovní úřad, obvodní i dětskou lékařku, 

obchody, knihovnu, muzeum, dopravní a fotbalové hřiště. Obec je strategicky 

položená pro turisty a jiné návštěvníky. V okolí je řada lyžařských areálů, 

běžkařských okruhů, cyklostezek i dalších adrenalinových aktivit. Příroda se po 
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dřívější devastaci způsobené elektrárnami velice dobře zregenerovala a je obrovským 

lákadlem pro návštěvníky.  

Budova školy stojí v centru vesnice. Byla otevřena v roce 1908 pro 920 žáků, 

v současné době navštěvuje školu 94 žáků z Kovářské a okolních vesnic. Do tohoto 

právního subjektu je zařazena mateřská škola, základní škola, školní družina a školní 

jídelna. Škola nabízí zájmové kroužky, mezi nimiž jsou kuželky a kopaná. Kopanou 

vede ředitel základní školy
51

. 

V této škole bylo zapojeno celkem 27 respondentů, z toho v 1. ročníku 6 chlapců a 7 

děvčat a ve 4. ročníku 8 chlapců a 6 děvčat.  

Město Chomutov – Základní škola Duhová cesta s. r. o.  

Chomutov je okresní město a páté největší město v Ústeckém kraji. Rozkládá 

se v Chomutovsko-teplické pánvi při úpatí Krušných hor. Terén je rovinatý, město je 

však obklopeno svahy Krušných hor. Žije zde zhruba 50 000 obyvatel. Město 

disponuje širokým sportovním vyžitím, najdeme zde krytý bazén, sportovní halu, 

zimní stadion, skatepark, golf, několik dětských a fotbalových hřišť, vodní nádrž 

Bandu, kde se provozuje vodní lyžování a unikátní Kamencové jezero (ojedinělé na 

světě), které v létě poskytuje vhodné koupání.
52

  

Základní škola Duhová cesta s. r. o. patří k nejmladším školám, s výukou 

začala v roce 2010. Škole náleží mateřská škola, školní jídelna, školní družina a třídy 

pro žáky 1. stupně. Některé ročníky jsou zastoupeny po dvou. Škola Duhová cesta 

bude zanedlouho vzdělávat i žáky od 6. do 9. ročníků.  Škola nabízí několik 

volnočasových aktivit včetně sportovních jako je florbal, pohybový kroužek a tanec.  

V této škole bylo zapojeno celkem 38 respondentů. Z toho v 1. ročníku 7 chlapců a 

11 děvčat a ve 4. ročníku 12 chlapců a 8 děvčat.  

Město Most – Základní škola profesora Zdeňka Matějčka  

Most leží na řece Bílině, žije v něm 67 000 obyvatel. Původní historické město bylo 

v 70. a 80. letech 20. století kvůli těžbě uhlí téměř zcela zbořeno. Demolice v Mostě 

skončily až v roce 1987, kdy z původního města s výjimkou kostela a několika domů 
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nezůstalo nic. Obyvatelstvo nově žilo převážně v panelových domech. Město doplácí 

na svou nedávnou historii - absence historie a zničená krajina mají vliv na nízký 

turistický ruch. I díky svému handicapu se nové město snaží o vytváření nové 

rekreační a sportovních zóny. Ve městě se v současné době nachází několik 

sportovních areálů, fotbalový a hokejový stadion, sportovní hala, koupaliště a krytý 

bazén, na letišti Most působí Aeroklub, který poskytuje hojně vyhledávaný 

parašutismus a rekultivací důlní výsypky vznikl v Mostě také Autodrom, Hipodrom, 

devítijamkové golfové hřiště a dirtová dráha.
53

 

Základní škola profesora Zdeňka Matějčka Most jako příspěvková organizace 

funguje od roku 1994. Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání Škola jako rodina. V současné době školu navštěvuje zhruba 

180 žáků. Školu tvoří základní škola (1. a 2. stupeň), školní družina a školní jídelna. 

Při škole funguje školní klub a mezi sportovně zaměřené kroužky patří volejbal, 

fotbal, florbal a tanec
54

   

V této škole bylo zapojeno celkem 42 respondentů. Z toho v 1. ročníku 9 chlapců a 

13 děvčat a ve 4. ročníku 11 chlapců a 8 děvčat. 

3.1.3 Příprava plánu výzkumu a metodika výzkumu  

Průzkum byl proveden formou dotazníkového šetření žáků a rodičů žáků 1. a 

4. ročníku vybraných městských a vesnických škol v Ústeckém kraji. Na základě 

analýzy provedené z výsledků výzkumu budou stanovené hypotézy potvrzeny nebo 

vyvráceny.  

Dotazník pro děti 

Dotazník pro děti obsahuje 19 otázek. Žáci 1. ročníku měli možnost u 

některých otázek odpovídat pomocí obrázku, čímž byl dotazník značně zjednodušen. 

V první části dotazníku jsou zařazeny identifikační otázky pro zjištění základních 

informací o respondentech. Na základě získaných informací byli žáci rozděleni dle 

pohlaví, ročníku a místa bydliště. Následující otázky, z nichž čtyři jsou otevřené, 
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sledují postoj dětí k pohybové aktivitě. Posledních pět otázek je směřováno pouze na 

děti pravidelně sportující.   

Dotazník pro rodiče  

Dotazník pro rodiče obsahuje 19 otázek. Identifikační otázky sledují pouze typ 

bydliště, pohlaví a věk dítěte. Hlavní část je zaměřena na zjištění postoje rodičů 

k vlastní pohybové aktivitě, dále k volnočasové i pravidelné pohybové aktivitě jejich 

dětí. U rodičů pravidelně sportujících dětí pak okolnosti, které rozhodovaly při 

výběru kroužku. V dotazníku pro rodiče bylo využito otázek uzavřených, otevřených 

a polouzavřených.  

Sběr informací 

Do výzkumu se zapojilo celkem 160 dětí. Dotazník pro žáky 1. ročníku (viz příloha 

1) byl předložen 80 respondentům v počtu 17 chlapců (42,5 %) a 23 dívek (57,5 %) 

z vesnice a 16 chlapců (40 %) a 24 dívek (60 %) z města.  

Dotazník pro žáky 4. ročníku (viz příloha 2) byl předložen 22 chlapcům (55 %) a 18 

dívkám (45 %) z  vesnice a 23 chlapcům (57,5 %) a 17 dívkám (42,5 %) 4. ročníku 

z města.  

Dotazník pro rodiče (viz příloha 3) byl předložen 160 rodičům. Návratnost dotazníků 

rodičů byla 68 %.   

 

Tabulka 1 Přehled počtu žáků na vesnici 

 

 

Tabulka 2 Přehled počtu žáků ve městě 

 

 

 

 

Vesnice Chlapci Dívky

1. ročník 17 23

4. ročník 22 18

Město Chlapci Dívky

1. ročník 16 24

4. ročník 23 17
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Administrace dotazníku  

Při vyplňování dotazníku se uplatnila osobní administrace u dětí 1. a 4. tříd na 

vesnici i ve městě. Rodiče byli požádáni o vyplnění dotazníku ve volných chvílích 

v rámci „Dnů otevřených dveří“, dále pak skrze vyučující, kteří dotazník vložili 

dětem do žákovské knížky. 

3.2 Analýza výsledků 

Otázka číslo 3 – Sportuješ rád/a? 

Otevřená otázka číslo 3 byla zaměřena na širokou oblast oblíbenosti sportu u dětí. 

Odděleně sledovala žáky 1. a 4. ročníku z vesnice a 1. a 4. ročníku z města. 

Následující graf sleduje odpovědi žáků 1. a 4. ročníků na vesnici.  

 

Graf 1 Oblíbenost sportování – 1. a 4. ročník vesnice 

 

 

Z grafu číslo 1 patrné, že drtivá většina žáků 1. i 4. tříd na vesnici na otázku 

oblíbenosti sportu odpověděla kladně. Záporně neodpověděl ani jeden žák 1. ročníku, 

v 4. ročníku odpovědělo záporně pouze 5 žáků.    

 

 

 

Graf 2 Oblíbenost sportování – 1. a 4. ročník město 
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Z grafu číslo 2 vyplývá, že žáci 1. a 4. tříd z města odpovídali na otázku 

zjišťující oblíbenost sportování taktéž kladně, pouze tři žáci z 1. a tři žáci ze 4. tříd 

odpověděli záporně, což je vzhledem k počtu dotazovaných minimální počet. 

Z výše uvedených grafů vyplývá naprosto kladný vztah ke sportu jak žáků 1. 

ročníků, tak žáků 4. ročníků ve městě i na vesnici.  

V otevřené otázce děti odpovídaly na dotaz, proč rády sportují. U žáků 1. ročníků se 

nejčastěji se objevily následující odpovědi:  

 Baví mě to  

 Baví mě blbnout 

 Je to legrace 

 Jsem rád/a s kamarády 

 Jsem rád/a venku 

 Baví mě sportovat 

Nejčastější odpovědi žáků 4. ročníků: 

 Jsem rád/a s kamarády venku 

 Nechci být doma 

 Baví mě něco dělat 

 Je to zábava, něco zažiji 

 Chci se hýbat 

 Na kroužku mě to baví s trenérem 

 Nechci být tlustý/á 

V otevřené otázce číslo 3 uváděly téměř všechny děti shodné důvody. Žáci 1. ročníku 

odpovídali jednodušeji než žáci 4. ročníku, zřejmě v závislosti na svých 
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vyjadřovacích schopnostech. Nejčastěji se objevily odpovědi: Baví mě to a baví mě 

blbnout.  

Nejčastější odpovědi žáků 4. ročníků byly: Jsem rád/a s kamarády, nechci být doma, 

baví mě něco dělat, je to zábava, něco zažiji.  

Jako nejčastější důvod shodně uváděli žáci 1. i 4 ročníku kamarády a radost 

z pohybu.   

Otázka číslo 4 – Sportuješ ve volném čase venku? 

Otázka číslo 4 byla již zaměřena konkrétněji a zjišťovala, zda děti ve svém volném 

čase venku sportují. Děti měly na výběr ze tří odpovědi - ano, ne a občas. V této 

otázce jsem porovnávala odpovědi žáků 1. ročníku z měst s odpověďmi žáků 1. 

ročníku z vesnice a žáky 4. ročníku z měst se žáky 4. ročníku z vesnice, jelikož, jak 

jsem předpokládala v úvodní části této práce, předpokládám rozdíly mezi názory dětí 

z měst a vesnic. Odpovědi žáků jsem přepočítala na procenta a zpracovala 

v následujících grafech 3 a 4. 

 

Graf 3 Oblíbenost volnočasové pohybové aktivity 1. ročník vesnice – město 

 

Zdroj: vlastní zpracování autora 

 

V grafu číslo 3 je patrné, že odpověď ano zvolilo 50 % žáků z města a 70 % 

žáků 1. ročníku z vesnice. Odpověď občas zvolilo 45 % žáků z města a 30% žáků z 

vesnice, odpověď ne nezvolil ani jeden žák z vesnice a 5 % žáků z města.  

Z grafického porovnání názorů žáků vyplývá, že žáci 1. ročníku z vesnice sportují 

venku ve svém volném čase častěji než žáci z města, a to o celých 20 %.   

V následujícím grafu číslo 4 jsou v četnosti sportování venku porovnáváni žáci 4. 

ročníků ze vsí a měst.   
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Graf 4 Oblíbenost volnočasové pohybové aktivity 4. ročník vesnice – město 

 

I v tomto porovnání mírně vedou kladné odpovědi žáků z  vesnice oproti žákům 

z města. Na otázku 4, zda děti sportují ve volném čase venku, odpovědělo ano 27,5 

% žáků z města a 37,5 % žáků z vesnice 

Odpověď občas volilo téměř shodně 62,5 % žáků z města a 60 % žáků z vesnice. 

Odpověď ne volilo 10 % žáků z města a 2,5 % žáků z vesnice.   

Z výše uvedených grafů vyplývá, že všichni žáci 1. a 4. ročníků ve městě i na vesnici 

mají vcelku kladný vztah k pohybovým aktivitám venku. V obou porovnávaných 

skupinách však převažuje kladnější vztah k venkovním pohybovým aktivitám u dětí 

z vesnice. Oblíbenější jsou pohybové aktivity žáků 1. ročníku ve městě a na vesnici 

oproti žákům 4. ročníku ve městě a na vesnici.  

Z výše uvedeného důvodu vkládám graf číslo 5 obou skupin, kde porovnávám žáky 

1. ročníku z vesnic a měst se žáky 4. ročníku z vesnic a měst. 

 

Graf 5 – Oblíbenost volnočasové pohybové aktivity 1. a 4. ročník vesnice – město 
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Žáci 1. ročníku odpověď ano volili v 60 % na rozdíl do žáků 4. ročníku (odpověď 

ano volili v 33 %). Odpověď občas volilo více žáků 4. ročníku než žáků 1. ročníku a 

to o 23,8 %, odpověď ne volilo pouze 2,5 % žáků z 1. ročníku a 6,3 % žáků ze 4. 

ročníku.  

Graf číslo 5 prokazuje rozdíly mezi odpověďmi žáků z měst a vesnic. Z grafu je 

patrný rozdíl v oblibě pohybové aktivity venku, kterou kladněji hodnotili hlavně žáci 

z vesnice.  

V následujících grafech číslo 6, 7, 8 a 9 jsou porovnány odpovědi chlapců a děvčat, 

abych potvrdila, či vyvrátila hypotézu 1, kdy jsem předpokládala, že u chlapců obou 

ročníků ve městě i na vesnici bude pohybová aktivita oblíbenější než u děvčat.  

 

Graf 6 – Volnočasová pohybová aktivita dívek a chlapců 1. ročník vesnice 

 

Z grafu číslo 6 je patrné, že chlapci volili odpověď ano v 88,2 %, zatímco 

dívky pouze v 57 %, odpověď ne nezvolil žádný chlapec ani dívka a odpověď občas 

zvolilo 11,8 % chlapců a 43 % dívek.  

Tímto grafem se potvrzuje hypotéza 1, že u chlapců 1. ročníku na vesnici bude 

pohybová aktivita oblíbenější než u děvčat 1. ročníku na vesnici. Za pozitivní zjištění 

považuji, že přestože chlapci mají pohybovou aktivitu ve větší oblibě, ani jedna 

dívka neodpověděla, že venku nesportuje. Děvčata využila pouze odpověď ano a 

občas.  

V následujícím grafu je porovnána venkovní pohybová aktivita dívek a chlapců 4. 

ročníku na vesnici.  
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Graf 7 – Volnočasová pohybová aktivita dívek a chlapců 4. ročník vesnice 

 

Graf číslo 7 opět vykazuje vyšší zastoupení kladných odpovědí u chlapců oproti 

dívkám. Chlapci volili odpověď ano v 54,5 %, zatímco dívky pouze v 17 %, 

odpověď občas volilo 45,5 % chlapců a 83 % dívek, odpověď ne nezvolil ani jeden 

žák.  

Z porovnání chlapců a dívek 4. ročníků z vesnice i města se opět potvrzuje hypotéza 

1, a to že pohybová aktivita je u chlapců oblíbenější než u děvčat. Jako pozitivum 

shledávám nulovou odpověď neoblíbenosti venkovního sportování. Následující graf 

porovnává oblíbenost sportování ve volném čase venku dívek a chlapců 1. ročníku ve 

městě.  

Graf 8 – Volnočasová pohybová aktivita dívek a chlapců 1. ročník město 

 

Graf číslo 8 opět vypovídá o tom, že pohybové aktivity jsou oblíbenější u chlapců 

než u děvčat. Chlapci volili odpověď ano v 68,7 %, dívky pouze v 42 %, odpověď 
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občas volily dívky v 54 % , chlapci v 31,3 %, odpověď ne se objevila, avšak volila ji 

pouze 4 % dívek, což je vzhledem k počtu dívek 1. ročníku ve městě zanedbatelné.  

V porovnání názorů chlapců a dívek z města se hypotéza 1 taktéž potvrdila. Je 

patrné, že i zde je pohybová aktivita chlapců oblíbenější než pohybová aktivita 

dívek. 

Poslední graf porovnává oblíbenost pohybové aktivity u dívek a chlapců 4. ročníků 

z města.  

Graf 9 – Volnočasová pohybová aktivita dívek a chlapců 1. ročník město 

 

Z grafu číslo 9 opět vyplývá shoda s hypotézou 1, kdy chlapci 4. ročníku 

z města mají raději pohybovou aktivitu venku než stejně staré dívky z města. Chlapci 

volili odpověď ano v celých 50 %, dívky pouze v 22 %, občas volily dívky v 58 % a 

chlapci v 42 % a odpověď ne volily též častěji dívky, a to v celých 20 % oproti 

chlapcům s 8 %. Odpověď ne se nejčastěji objevila právě u této skupiny děvčat.  

Předchozí grafy 6, 7, 8 a 9 shodně potvrdily hypotézu 1 o větší oblíbenosti 

sportování venku u chlapců oproti děvčatům u obou ročníků a obou míst bydlišť.  

 

Otázka číslo 5 – Jak sportuješ venku? 

Otázka číslo 5 byla zaměřena na konkrétní sportovní činnost venku. Tedy 

hledá odpověď na otázku, které pohybové aktivitě se žáci ve volném čase venku 

věnují nejraději. Děti měly na výběr z těchto možností: na hřišti, s míčem, na kole a 

běhání s kamarády. Otázka byla rozšířena o otevřenou otázku: Jak jinak venku 

sportují?  
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Graf 10 – Oblíbená činnost ve volném čase venku žáci 1. ročníku vesnice - město 

 

V odpovědích na otázku číslo 4 děti z měst i vsí vybíraly nejčastěji běhání s 

kamarády, vesnické děti jako druhou možnost volily, na rozdíl od dětí z měst, jízdu 

na kole, dále hraní s míčem a na posledním místě hřiště. Žáci 1. ročníku z měst na 

druhém místě volili ve shodném počtu odpovědí hřiště a kolo a na posledním místě 

hru s míčem.  

Graf 11 Oblíbená činnost ve volném čase venku žáci 4. ročníku vesnice - město 

 

Z grafu číslo 11 je patrné, že nejvyšší počet kladných odpovědí získali opět 

kamarádi. U dětí z  vesnice druhé místo obsadila jízda na kole, dále pak hraní 

s míčem a poslední hřiště. Děti z města na druhém místě uváděly hřiště, dále kolo a 

jako poslední hru s míčem.  

Z uvedených odpovědí je patrné, že všichni žáci nejčastěji vykonávají pohybovou 

aktivitu venku se svými kamarády, což vyplynulo také z následující otázky. 
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Pokud sledujeme další oblíbená místa pro venkovní pohybové aktivity, pak z grafu 

číslo 11 vyplývá, že žáci 1. ročníku z města volili na dalším místě hřiště, na rozdíl od 

žáků 1. ročníku z vesnice, ti volili hřiště až jako poslední variantu. Žáci 4. ročníku 

z vesnice na druhém místě volili kolo častěji než žáci z města. U odpovědi s míčem 

byly jen nepatrné rozdíly. Žáci 4. ročníku z města opět častěji volili pohybovou 

aktivitu na hřišti než žáci z vesnice.  

Důvodem, proč obě skupiny porovnávaných žáků z města častěji volili hřiště, může 

být odlišný život dětí z měst oproti dětem z vesnice, které mohou ke svým 

pohybovým aktivitám častěji využívat zahrad u domů.  

Otázka číslo 6 – S kým sportuješ ve volném čase venku? 

Otázka číslo 6 byla zaměřena na to, s kým děti venku sportují.  Otázka byla rozšířena 

o otevřenou odpověď, s kým jiným děti venku sportují. Děti měly možnost volit více 

odpovědí najednou. 

 

Tabulka 3 – Přehled s kým venku sportují žáci 1. a 4. ročníků vesnice, město 

 

 

V tabulce číslo 5 je zaznamenáno procentuální zastoupení jednotlivých 

odpovědí. U obou ročníků ve městě i na vesnici je zřejmé, že nejčastěji opět volili 

možnost kamarády. Kamarády si vybrali žáci 1. ročníku z vesnice v 85 % 

z celkového počtu odpovědí. Žáci 1. ročníku z měst v 77,5 %, vesničtí čtvrťáci v 

87,5 %, jejich vrstevníci z města v 80 %. Druhé místo u žáků 4. ročníku ve městě i 

na vesnici obsadili rodiče. Následovaly odpovědi sám a jiná odpověď. 

Hypotéza 2, která předpokládala, že největší motivací k pohybové aktivitě venku u 

žáků 1. ročníku na vesnici i ve městě budou rodiče, se tak potvrdila jen zčásti. Můj 

předpoklad, že prvňáci nejčastěji sportují s rodiči, se potvrdil pouze u jedné skupiny. 

Překvapivě žáci 1. ročníku z města (65 %) častěji volili rodiče oproti žákům 

z vesnice (45 %).  Můžeme se domnívat, že žáci ze vsi mají větší příležitost 

pohybovat se venku sami.   

Odpovědi 1. ročník - vesnice 1. ročník - město 4. ročník - vesnice 4. ročník - město

S kamarády 85% 77,50% 87,50% 80%

S rodiči 45% 65% 29% 25%

Sám 57,50% 30% 17,50% 15%

Jiná odpověď 12,50% 5% 7,50% 6%



43 

  

Žáci 1. ročníku z vesnice v 57,5 % sportují venku sami a žáci 1. ročníku z města 

sportují venku sami z 30 %, což opět poukazuje na odlišné možnosti, které jim 

poskytuje místo bydliště.  

Jinou odpověď využilo malé procento žáků, v těchto odpovědích se objevili 

sourozenci, prarodiče a čtyři děti uvedly, že sportují venku se psem.  

 Otázka číslo 7 – Proč chodíš ven s kamarády? 

Otázka číslo 7 blíže specifikovala důvod k pobytu venku s kamarády. Děti měly na 

výběr z těchto možností - chodím ven s kamarádem, protože je s ním větší zábava, 

nudím se, chodím rád ven, nechci kamaráda odmítnout a posílají mne rodiče. Děti 

opět mohly označit více odpovědí. V grafu číslo 10 porovnávám odpovědi žáků 1. 

ročníků ze vsí a měst.  

 

Graf 12 – Proč chodí ven s kamarády žáci 1. ročníku vesnice - město 

 

38 dětí z města a 40 dětí z vesnice chodí rádo ven. Druhé místo obsadila odpověď, že 

s kamarády je větší zábava, a to jak u dětí z města, tak u dětí z vesnice. Na třetím 

místě se umístila odpověď, že se doma nudí. Děti z vesnice uvedly vícekrát odpověď, 

že je posílají ven rodiče než děti z města. Pouhé dvě děti z města a 3 děti z vesnice 

odpověděly, že nechodí ven s kamarády a odpověď, že nechtějí kamaráda odmítnout, 

nevyužil ani jeden žák.  
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Graf 13 – Proč chodí ven s kamarády žáci 4. ročníku vesnice - město 

 

 Graf opět vykazuje nejvyšší zastoupení radosti z chození ven, a to u obou 

sledovaných skupin, dále pak že s kamarády je větší zábava. 9 žáků z vesnice a 7 

žáků z města uvedlo, že je posílají rodiče. Odpověď, že chodí s kamarádem ven, 

protože se nudí, využilo pouze 7 žáků z města a 3 žáci z vesnice. 6 žáků z vesnice 

nechce kamaráda odmítnut a 5 žáků z města taktéž. Nechodí ven s kamarády pouze 2 

žáci z města a 2 žáci z vesnice.  

Oproti žákům 4. ročníku žáci 1. ročníku častěji uváděli, že chodí ven, protože se 

nudí. Zde se nabízí otázka, zda se žáci 1. ročníku více nudí, protože mají například 

méně povinností a jiných aktivit anebo protože ještě nejsou tak velikou součástí 

dnešního světa techniky.  

Otázka číslo 8, 9 – Sportuje tvá maminka a tatínek pravidelně, 

občas, nikdy? 

V této otázce jsem se zaměřila na sportování rodičů z pohledu dětí. Zajímalo mne, 

zda mohou být děti k pohybové aktivitě motivovány vzorem svých rodičů. Podobně 

jako v předchozím porovnávání jsem odděleně porovnávala rodiče žijící na vesnici a 

rodiče žijící ve městě. Otázka četnosti pohybové aktivity byla též položena 

samotným rodičům v dotazníku pro rodiče.  
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Graf 14 – Četnost sportování rodičů dětí na vesnici 1. a 4. ročník 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že rekreační sportování maminek dětí z 

vesnice je častější než rekreační sportování maminek dětí z města, odpovědi se však 

liší pouze o 5 hlasů. Pravidelné sportování maminek z vesnice a města se také liší 

pouze o 5 hlasů, a to ve prospěch maminek z města. Odpovědi, že maminka 

nesportuje vůbec, se liší nejméně, tuto odpověď volilo 28 dětí z města a 26 dětí z 

vesnice 

Děti z vesnice uvádí, že 43 tatínků sportuje občas, oproti tatínkům z města, kde jich 

občas sportuje pouze 29. Zastoupení pravidelně sportujících tatínků je téměř shodné, 

liší se pouze o jeden hlas. Nulová četnost sportovních aktivit u tatínků z města je o 

13 hlasů výraznější. Domnívám se, že vyšší zastoupení sportujících tatínků z vesnice 

může být dáno jiným pohledem vesnických dětí na své tatínky, které děti častěji 

vídají pracovat například na zahradě, či kolem domu a zaměňují tyto aktivity za 

sport. Návazně porovnávám v grafu číslo 15 obě skupiny rodičů.   
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Graf 15 - Četnost sportování rodičů dětí ve městě 

 

Z výše znázorněného grafu je patrné, že děti rodičů z vesnice častěji volily odpověď 

občas než děti rodičů z města. Odpovědi, že rodiče nesportují vůbec, převažovaly u 

dětí rodičů z města nad dětmi rodičů z vesnice. Pravidelně sportující rodiče však 

uváděly častěji děti ve městě.  

Pohled žáků na sportování jejich rodičů porovnávám s pohledem rodičů na jejich 

vlastní pohybovou aktivitu, a to zpracováním tabulky číslo 6, která mapuje 5. otázku 

v dotazníku rodičů.  

Otázka číslo 5 dotazník rodičů – Jak často se Vy sám/a věnujete 

sportovním aktivitám? 

V tabulce porovnávám rodiče pouze podle místa bydliště, tedy rodiče dětí z města 

s rodiči dětí z vesnice. Na výběr měli rodiče ze tří odpovědí – občas, pravidelně, 

vůbec.  

 

Tabulka 4 – Procentuální přehled sportujících rodičů 

 

Z tabulky můžeme vyčíst vyšší hodnoty u rekreačního sportování rodičů z vesnice 

oproti rodičům z města. Pravidelné sportování rodičů z města mírně převyšuje rodiče 

z vesnice a koresponduje tak s odpověďmi dětí. Odpověď vůbec označilo 48 % 
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rodičů z vesnice a o 11 % více rodičů z města. I zde se odpovědi rodičů shodovaly 

s tím, co vypověděly děti.  

Přestože jsem v předchozím šetření došla k závěru, že rodiče se svými dětmi venku 

sportují, pravidelný sport provozuje menšina z nich, rekreační sportování převažuje u 

rodičů z vesnice a velké procento rodičů nesportuje vůbec. Z jakého důvodu rodiče 

sportují, či z jakého důvodu nesportují, zjišťovaly otázky číslo 6 a 7 v dotazníku pro 

rodiče. 

Otázka číslo 6 dotazník rodičů – Z jakého důvodu sportujete? 

Otázka sledovala nejčastější důvody k provozování pohybové aktivity rodičů, jako 

motivačního činitele k pohybové aktivitě dětí. Rodiče měli možnost vybrat si 

z několika možností, nemuseli volit pouze jedinou odpověď, čehož také využili.  

 

Graf 16 – Důvod rodičů k pohybovým aktivitám  

 

Pokud rodiče dětí sportují, činí tak nejčastěji pro své děti a pro zdraví. Tuto odpověď 

volili rodiče žáků ve městě a na vesnice v průměru v 32 %. Životní styl jako důvod 

k pohybové aktivitě uvedlo 22 % rodičů z vesnice a 20 % rodičů z města. Možnosti 

odpovědi na otevřenou otázku využilo 17,5 % rodičů z města a  16 % rodičů 

z vesnice.  

Z uvedeného grafu vyplývá, že nejčastějším důvodem k pohybové aktivitě rodičů 

jsou jejich děti. V otevřené odpovědi se nejčastěji objevily tyto důvody: 

 Vyváženost pracovního života 

 Relaxace, odpočinek od všedních starostí, uvolnění stresu, dobití energie 
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 Radost, prožitky a nové zážitky 

 Mám rád/a les, ticho, klid. 

 Protože trávím hezký čas se svými dětmi 

 Kamarádi na tréninku 

 Chci pryč ze sídliště, dostanu se mimo město 

 Musím se hýbat, jsem na to zvyklý/á 

 

Otázka číslo 7 dotazník rodičů – Z jakého důvodu nesportujete? 

V otázce číslo 7 v dotazníku rodičů odpovídali rodiče na otevřenou otázku. Tato 

otázka sleduje důvody, proč rodiče nesportují. Zda nemají o pohybovou aktivitu 

zájem, či je to spíše otázkou jejich vytížených životů. Nejčastěji se objevily tyto typy 

odpovědí: 

 Nemám na sport vůbec čas 

 Přílišná zaměstnanost, mám mnoho práce a na své koníčky nemám 

čas, pracovní vytíženost, pozdní návraty ze zaměstnání,  pokročilý čas 

jsem unaven/a 

 Málo příležitostí 

 Mám jiné zájmy, nebaví mne to, nikdy jsem nesportoval/a 

Z odpovědí rodičů vyplývá, že nesportují zejména pro nedostatek času, tedy můžeme 

se domnívat, že za jiných okolností by pohybovou aktivitu vykonalo daleko více 

rodičů než je tomu dosud.  

Otázka číslo 10 – Sportuješ ve volném čase s rodiči? Proč?  

Tato otázka navazuje na výsledky otázky číslo 6 – S kým sportuješ venku. 

V odpovědích dětí se na druhém místě objevili nejčastěji rodiče. V otázce číslo 10 se 

ptám dětí, proč se svými rodiči sportují. Děti mohly označit více odpovědí.  

-Protože mne to s nimi baví 

-Protože si to rodiče přejí 

-Protože mne baví sportovat 

-Nesportuji s rodiči 
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Graf 17 – Proč sportují žáci 1. ročníku se svými rodiči 

 

Z odpovědí žáků 1. ročníků z měst a vsí je patrné, že pokud sportují se svými 

rodiči, činí tak proto, že je to s rodiči baví. Nemalá část žáků shodně odpovídala, že 

je baví sportovat. 11 dětí z vesnice a 14 dětí z města odpovědělo, že s rodiči 

nesportují. 4 děti z vesnice a 3 děti z města vypověděly, že s rodiči sportují, protože 

si to rodiče přejí.  

Z grafu vyplývá i to, že jsou rodiče pro své děti motivací k pohybové aktivitě a to jak 

pro žáky 1. ročníků z vesnice, tak pro žáky 1. ročníků z města. Na druhém místě děti 

uvádí shodně radost z pohybu. 11 dětí z vesnice uvedlo, že nesportuje se svými 

rodiči a 14 dětí z města taktéž.  

V následujícím grafu srovnávám odpovědi žáků 4. ročníku a jejich nejčastější 

důvody ke sportování s rodiči.  
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Graf 18 – Proč sportují žáci 4. ročníku se svými rodiči 

 

 

Nejvíce žáků 4. ročníku volilo odpověď „nesportuji s rodiči,“ a to jak děti 

z města, tak děti z vesnice. Téměř shodný počet dětí z měst a vesnic volilo odpověď, 

že sportují s rodiči, protože je to s nimi baví a protože je baví sportovat. Nejméně 

dětí volilo odpověď, že sportují proto, že si to rodiče přejí.  

Žáci 4. ročníku překvapivě sportují se svými rodiči daleko méně než žáci 1. ročníků, 

a to jak ve městě, tak na vesnici. Pokud však děti s rodiči sportují, činí tak proto, že 

je to s nimi baví a proto, že je baví sportovat. Stejné pořadí volili také žáci 1. 

ročníku.  

V další otázce se žáci zamýšlí nad tím, zda sportují se svou rodinou často, občas či 

zda sportují na dovolené.  

Otázka číslo 11 – Souhlasíš s těmito tvrzeními? 

 Sportuji s rodiči často.  Ano  Ne 

 Sportuji s rodiči občas. Ano  Ne 

 Sportuji s rodiči na dovolené. Ano  Ne 
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Graf 19 – Sportování s rodinou žáci 1. a 4. ročníků  vesnice a město 

 

Z grafu číslo 20 je patrné, že odpovědi žáků z města a vesnice se příliš neliší. 

Odpověď často zvolilo 5 % žáků z města a 6,25 % žáků z vesnice, odpověď, že 

sportují na dovolené, volilo 16 % žáků z města a 13,8 % žáků z vesnice. Občas 

sportuje s rodinou 40 % žáků z města a 43 % žáků z vesnice. Je patrné, že žáci 

v drtivé většině volili odpověď občas.  

Zda je četnost sportování s rodinou pro žáky dostatečná, či nikoliv, zodpoví 

zpracování následujících otázek.  

Otázka číslo 12 – Přál by sis více sportovat se svými rodiči? 

Jelikož v předchozí otázce děti nejčastěji vypovídaly, že sportují s rodinou 

občas, z odpovědi otázky číslo 12 zjišťujeme, zda je pro ně rekreační sportování 

rodiny dostatečné či nikoliv. Ve dvou grafech porovnávám žáky 1. ročníků z měst se 

žáky 1. ročníků ze vsí a žáky 4. ročníků z měst se žáky 4. ročníků ze vsí.  
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Graf 20 – Spokojenost s pohybovou aktivitou rodiny - žáci 1. ročníku z města 

  

Graf číslo 20 naznačuje, že většina žáků 1. ročníků si přeje se svými rodiči sportovat 

častěji. 30 žáků 1. ročníků z města a 26 žáků 1. ročníků z vesnice považuje 

sportování se svými rodiči za nedostačující, za dostačující jej považuje 10 žáků 

z města a 14 žáků z vesnice. Zde se potvrzuje hypotéza 3, že žáci 1. ročníku by si 

přáli více sportovat se svými rodiči.  

 

Graf 21 - Spokojenost s pohybovou aktivitou rodiny - žáci 4. ročníku z města a vesnice 

 

V grafu číslo 21 jsou patrné rozdíly oproti žákům 1. ročníku.  V této otázce 

překvapivě odpovědělo 21 žáků z města a 22 žáků z vesnice, že sportování s rodinou 

je pro ně dostačující, 19 žáků z města a 18 žáků z vesnice uvedlo, že by si přáli více 

sportovat s rodinou, protože je pro ně dosavadní sportování nedostačující.  
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Tady se nepotvrdila hypotéza 3, že též žáci 4. ročníku budou považovat sportování 

rodiny za nedostačující, přestože záporné odpovědi převažují jen o pouhé 2 hlasy.  

Žáci 1. ročníků by si přáli více sportovat se svými rodiči, žáci 4. ročníků by si to sice 

přáli méně, přesto však téměř polovina z nich uvedla, že jim sportování s rodiči 

připadá nedostačující. V následující otázce se podíváme na to, jaký postoj k této 

otázce zaujímají rodiče. Rodičů se ptám, zda se domnívají, že patří ke sportovně 

aktivní rodině.  

 

Otázka číslo 13 dotazník rodičů – Domníváte se, že patříte ke 

sportovně aktivní rodině? 

Jestliže se děti domnívají, že se svou rodinou sportují málo, a přály by si 

sportovat se svou rodinou více, pak většina rodičů též zaujala názor, že nepatří ke 

sportovně aktivní rodině.  Rodiče prvňáků z vesnice to potvrdili z 42 %, rodiče 

prvňáků z města z 30%, rodiče čtvrťáků z vesnice z 38 % a rodiče čtvrťáků z města 

dokonce z 48 %. Odpověď spíše ne uvedlo 19 % rodičů žáků 1. tříd z vesnice a 46 % 

z města, dále 19 % rodičů žáků 4. ročníků z vesnice a 12 % z města. Spíše ano 

uvedlo 32 % rodičů žáků 1. tříd z vesnice a 14 % z města, 29 % rodičů žáků 4. 

ročníků z vesnice a 28 % z města. Ano uvedlo jen 7 % rodičů nejmladších dětí 

z vesnice a 10 % z města, 14 % rodičů 4. ročníků z vesnice a 12 % z města.  

Tato otázka však neodpovídá na to, co považují rodiče za sportovně aktivní rodinu. 

Někdo může považovat za sportovně aktivní rodinu takovou, která si najde čas na 

pohyb například 1x týdně, jiný zase pokud se ke sportování rodina dostane alespoň 1 

x za měsíc a někdo pouze, pokud se rodina věnuje pohybovým aktivitám téměř 

každý den.  

Tabulka 5 – Sportovní aktivita rodiny 

 

Následující tabulka zaznamenává četnost sportování rodiny na základě odpovědí 

rodičů v otázce číslo 14 v dotazníku rodičů.  

 

 

Ano Spíše ano Ne Spíše ne

1. ročník  vesnice 7% 32% 42% 19%

1. ročník město 10% 14% 30% 46%

4. ročník  vesnice 14% 29% 38% 19%

4. ročník město 12% 28% 48% 12%
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Tabulka 6 – Pohled rodičů na četnost sportování rodiny 

 

V otázce pro rodiče, zda jejich rodina sportuje 1 x týdně, odpovídali rodiče 

dětí 1. ročníku z vesnice ano v 14 %, v 16 % ve městě. Rodiče dětí 4. ročníků z 

vesnice v 29 % a ve městě v 12 %. Zde nabývaly odpovědi nejnižší hodnoty. 1 x 

měsíčně však sportuje polovina či více jak polovina rodin. Pravidelné sportování 1 x 

týdně provozuje malé procento rodin, tedy odpovědi rodičů korespondují s názory, že 

nepatří ke sportovní rodině.  

Otázka číslo 11 – Chodí Vaše dítě rádo ven? 

Zda se rodiče zajímají o pohybový režim dítěte, vykazuje vyhodnocení několika 

následujících odpovědí rodičů.  

Z grafu číslo 22 vyplývá, jaký postoj zaujímají rodiče k venkovní pohybové aktivitě 

dětí. Odděleně sleduje názor rodičů dětí z měst a názor rodičů dětí z vesnice. Rodiče 

měli na výběr ze čtyř možností ano, spíše ano, ne a spíše ne.  

 

Graf 22 – Postoj rodičů k volnočasové pohybové aktivitě dětí  

 

Z grafu je patrná převaha kladných odpovědí u všech rodičů. Ano volilo 50 % 

rodičů z vesnice a 38 % rodičů z města. Spíše ano volilo 54 % rodičů z vesnice a 43 

% rodičů z města, spíše ne volilo 7 % rodičů z vesnice a 8 % rodičů z města. Jelikož 

se odpovědi rodičů ve městě a na vesnici příliš nelišily, v následujícím grafu se 

zaměřím na případný rozdíl mezi rodiči žáků 1. a 4. ročníků. 

 

Sportujeme 1x týdně Sportujeme 1x měsíčně

1. ročník  vesnice 14% 50%

1. ročník město 16% 49%

4. ročník  vesnice 29% 70%

4. ročník město 12% 40%

Ano Spíše ano Ne Spíše ne
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Graf 23 – Pohled rodičů na oblibu pohybu venku žáků 1. a 4. ročníků 

 

Předpoklad, že ve srovnání odpovědí žáků 1. a 4. tříd bude markantnější 

rozdíl, se nenaplnil. Je patrné, že rodiče žáků 1. ročníků se domnívají, že děti chodí 

rády ven v 92 % a rodiče žáků 4. ročníků dokonce v 94 %.  

Jestliže jsou si rodiče dětí obou ročníků a obou míst bydlišť vědomi, že děti chodí 

rády ven, nabízí se otázka, zda je v této aktivitě podporují. Dávají dětem najevo, že je 

jejich pohyb venku těší? 

Otázka číslo 12 –Dáváte  najevo Vašemu dítěti, že Vás těší jeho 

pohyb venku? 

Zdánlivě jednoduchá otázka vede rodiče k zamyšlení, zda se svým dětem 

stávají nenápadnou motivační pohnutkou k pobytu venku. Ptám se rodičů, zda dávají 

dětem najevo radost z toho, že tráví čas venku, ať už samy, či s kamarády.  

Rodiče měli opět na výběr z možností ano, spíše ano, ne a spíše ne. Opět 

porovnávám rodiče žáků 1. a 4. ročníků.  

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Ano Spíše ano Ne Spíše ne

1. ročník 70,00% 26% 0% 4%

4. ročník 51% 43% 0% 6,00%

Chodí Vaše dítě rádo ven? 



56 

  

 

Graf 24 – Postoj rodičů k volnočasové pohybové aktivitě dětí 

 

28 % rodičů žáků 1. ročníků a 23 % rodičů žáků 4. ročníků svým dětem dává najevo, 

že je těší jejich pobyt venku. Velice malé procentuální rozlišení je patrné u odpovědí 

spíše ano. Několik rodičů bohužel odpovědělo, že dětem spíše nedávají najevo radost 

z toho, že chodí ven. Ani jeden rodič však neodpověděl, že to dětem nedává najevo 

vůbec.  

Pokud zůstaneme u rodičů jako u možného motivačního činitele k pohybové aktivitě 

dětí, zaměříme se na názory rodičů na konkrétní pohybové aktivity dětí.  

 

Otázka číslo 8 –Domníváte se, že školní tv dostatečně naplňuje 

pohybovou aktivitu Vašeho dítěte? 

V teoretické části práce se názory rodičů, učitelů a odborníků shodují na 

termínu hypoaktivita dnešní civilizace. Tedy škola jako jeden ze základních článků 

pohybové aktivity dítěte nemůže být rodiči opomíjena. Touto otázkou zjišťuji 

konkrétní názory rodičů na dostatečnost či nedostatečnost pohybové aktivity dítěte 

během procesu školního vzdělávání. Jelikož se nároky rodičů na pohybovou aktivitu 

svých dětí velice liší i v závislosti na věku, sleduji opět odděleně rodiče dětí 6-7 

letých a 9 - 11 letých.  
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Graf 25 – Názor rodičů na dostatečnost pohybu dětí v souvislosti se školní tělesnou výchovou 

 

Z grafu vyplývá, že rodiče nepovažují školní tělesnou výchovu za dostačující 

pohybovou aktivitu jejich dětí a to zejména rodiče žáků 4. ročníku. Odpověď ne a 

spíše ne volilo celkem 73 % rodičů žáků 4. ročníku. Zatímco u žáků 1. ročníku volilo 

odpověď ne a spíše ne pouze 32 % rodičů. Za dostačující pohybovou aktivitu ji 

volilo 68 % rodičů žáků 1. ročníku a pouhých 27 % rodičů žáků 4. ročníku. 

Z porovnání odpovědí je patrné, že nedostatečnosti školní tělesné výchovy jsou si 

nejvíce vědomi rodiče žáků 4. ročníku.  

V následujícím grafu se zaměřuji na případný rozdíl v názorech na dostatečnost 

školní pohybové aktivity u rodičů dětí z vesnice a z města.  
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Graf 26 – Názor rodičů z města a vesnice na dostatečnost pohybu dětí v souvislosti se školní 

tělesnou výchovou  

 

Jak je patrné z grafu číslo 26, názory rodičů na dostatečnost pohybové aktivity 

v rámci tělesné výchovy se mírně liší. Odpověď, že školní tělesná výchova 

nenaplňuje dostatečně pohybovou aktivitu dítěte, volili častěji rodiče žáků z města.  

Je proto zajímavé dále sledovat, zda rodiče vyžadují pravidelnou nebo alespoň 

nárazovou pohybovou aktivitu dětí.  

 

Otázka číslo 9 –Vyžadujete alespoň nárazovou pohybovou aktivitu 

Vašeho dítěte?  

Na základě porovnání předchozích odpovědí rodičů jsem zaznamenala jejich 

nespokojenost s mírou pohybové aktivity dětí. Ve zpracování následující otázky je 

zajímavé sledovat, zda rodiče po dětech vyžadují alespoň rekreační pohybovou 

aktivitu.  
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Tabulka 7 – Procentuální přehled postoje rodičů k mimoškolní pohybové aktivitě 

 

 

Z výsledků odpovědí na otázku týkající se mimoškolní pohybové aktivity vyplývá, 

že rodiče nejmladších prvňáčků se na pohybovou aktivitu svých dětí dívají o poznání 

mírněji než rodiče žáků 4. ročníku. Rodiče žáků 1. ročníku volili odpověď ano a 

spíše ano v 36 %, oproti rodičům žáků 4. ročníku, kteří volili odpověď ano a spíše 

ano v 66 %. Odpověď spíše ne volilo 17 % rodičů žáků 1. ročníku a 47 % rodičů 

žáků 4. ročníku. Zajímavé je, že striktní odpověď ne zvolilo 17 % rodičů obou 

věkových skupin.    

 

Otázka číslo 10 – Je pro Vás důležité, aby Vaše dítě vykonávalo 

pravidelnou sportovní aktivitu? 

Otázka číslo 10 koresponduje s otázkou číslo 13 v dotazníku pro děti, která zjišťuje 

pravidelnou pohybovou aktivitu dětí. V následujícím grafu uvádím odpovědi rodičů 

v procentech a porovnávám rodiče žáků 1. a 4. ročníků, jelikož u nich byl zatím 

prokázán největší rozdíl v míře pohybové aktivity.  

 

Graf 27 - Procentuální přehled postoje rodičů k pravidelné pohybové aktivitě  
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Z procentuálního přehledu rodičů je patrné, že pro většinu rodičů žáků 4. ročníku je 

důležité, aby jejich děti vykonávaly pravidelnou pohybovou aktivitu, zatímco rodiče 

žáků 1. ročníku jsou v tomto pohledu opět mírnější. Rodiče žáků 1. ročníku odpovědi 

ano a spíše ano volili pouze v 19 %, zatímco odpověď ne a spíše ne volili v 81 %. 

Odpověď ano a spíše ano volilo 53 % rodičů žáků 4. ročníku, tedy nadpoloviční 

většina, odpověď ne a spíše ne volilo 47 % rodičů.  

Také tento graf vypovídá o vyšším zájmu rodičů o pravidelnou pohybovou aktivitu u 

žáků 4. ročníku oproti žákům 1. ročníku. 

Dále sleduji odpovědi dětí na otázku týkající se pravidelné pohybové aktivity. 

Zjišťuji druh sportu, kterému se věnují a zaměřuji se na případné rozdíly mezi dětmi 

na vesnici a ve městě.  

 

Otázka číslo 13 –Navštěvuješ pravidelně sportovní kroužek? 

V otázce 13 sleduji pravidelnou pohybovou aktivitu dětí a druh aktivity, pro kterou 

se rozhodly. Na děti, které nevykonávají pravidelnou pohybovou aktivitu, je 

zaměřena podotázka, zda by tuto skutečnost změnily. Děti, které neprovozují 

pravidelnou sportovní aktivitu, touto odpovědí dotazník ukončily.  

 

Graf 28 – Pravidelná návštěva sportovního kroužku 1. ročník vesnice – město 

 

Z grafu číslo 27 je patrné, že děti na vesnici častěji volily odpověď ano než děti 

z města. Překvapivě děti z města oproti dětem z vesnice volily častěji odpověď, že by 

rády nějaký sportovní kroužek navštěvovaly. Pravidelný sportovní kroužek 

navštěvuje 19 dětí z vesnice a 12 dětí z města. 16 dětí z vesnice a 19 dětí z města by 

jej rádo navštěvovalo. 
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Graf 29 – Pravidelná návštěva sportovního kroužku žáků 4. ročníku vesnice – město 

 

Také žáci 4. ročníku z vesnice vykazují vyšší návštěvnost sportovních kroužků než 

žáci z města. 20 žáků 4. ročníku z vesnice a 13 žáků 4. ročníku z města navštěvuje 

pravidelný sportovní kroužek. 13 žáků z vesnice sportovní kroužek nenavštěvuje a 

nenavštěvuje jej ani 17 žáků z města. I zde převažovaly nesportující děti z města nad 

nesportujícími dětmi z vesnice. Navštěvovat sportovní kroužek by si přálo 7 dětí 

z vesnice a 10 dětí z města.  

V předchozích odpovědích prokázali větší oblibu pohybových aktivit chlapci oproti 

děvčatům, proto se na ně zaměřím v následujícím grafu. Sleduji případný rozdíl 

v oblibě pravidelné sportovní aktivity mezi chlapci z vesnice a chlapci z města.  

Graf 30 – Pravidelná sportovní aktivita chlapců  z vesnice a města 
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Z porovnání odpovědí je patrná převaha kladných odpovědí u chlapců z vesnice 

oproti chlapcům z města. Zde se hypotéza 4 potvrdila, pravidelně sportující chlapci 

z vesnice převažují pravidelně sportující chlapce z města o 22 %.  

Dále sleduji oblíbenost konkrétního sportu a rozdíl ve výběru u dětí z vesnice a 

města.  

 

Otázka číslo 14 –Jakému sportu se věnuješ? 

 Fotbal 

 Hokej 

 Florbal 

 Atletika 

 Tanec 

 Gymnastika 

 Jiný sport 

 

Graf 31 – Pravidelný sportovní kroužek žáků 1. ročníku z  vesnice a města  

 

19 žáků 1. ročníků z vesnice a 12 žáků 1. ročníku z města pravidelně sportuje. Jako 

nejčetnější sport tito žáci uváděli fotbal, ten volilo 53 % žáků z vesnice a 41 % žáků 

z města. Hokej nehraje žádný žák z vesnice ale 8 % žáků z města, florbal 10 % žáků 

z vesnice a 2 % žáků z města. Atletiku si vybralo 5 % žáků z vesnice a 16 % žáků 

z města, gymnastiku 10 % žáků z vesnice a žádný žák z města. Tancování se věnuje 

10 % žáků z vesnice a 8 % žáků z města, 35 % žáků si vybralo jiný sport. Mezi 

odpověďmi se objevilo ještě karate, pohybový kroužek při škole a plavání.  
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Graf 32 - Pravidelný sportovní kroužek žáků 4. ročníku z vesnice a města  

 

Žáci 4. ročníku z vesnice výrazně převyšují žáky z města výběrem fotbalu, a 

to o celých 16 %. Hokej zvolilo 5 % žáků z vesnice a 10 % žáků z města, florbal 

zvolilo 20 % žáků z vesnice a 15 % žáků z města. Atletiku si vybralo 5 % žáků z 

vesnice a 9 % žáků z města. Gymnastika zaujala 15 % žáků z vesnice a 8 % žáků 

z města, tanec si zvolilo celkem 13 % žáků a jiný sport označili žáci z vesnice v 10 % 

a žáci z města v 24 %. Opět i zde se objevilo karate, pohybový kroužek a plavání.  

Shrneme-li výsledky pravidelného sportování dětí 1. a 4. ročníků ze vsí a měst, 

výrazně se neliší v žádné sportovní aktivitě kromě fotbalu. Fotbal výrazněji 

převyšoval u obou ročníků žáků ze vsí nad žáky z města.  

V následující části práce se zaměřuji na motivy dětí k vykonávání pravidelné 

pohybové aktivity.  

Otázka číslo 15 – Vybral sis svůj sport sám?  

V této otázce sleduji, na kom závisel výběr pohybové aktivity dětí. Zda si sport 

vybraly děti samotné, či za ně rozhodovali rodiče.  

Tabulka 8 – Vlastní výběr sportu 1. ročník vesnice – město 

 

41% žáků 1. ročníku z vesnice volilo odpověď ano, tedy pohybový kroužek si 

vybrali sami. Žáci 1. ročníku z města odpověď ano volili v 29 %. Odpověď, že jim 
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kroužek vybrali rodiče, volilo 12 % žáků z vesnice a 26 % žáků z města. Nejvyšší 

procentuální zastoupení měla odpověď „Nevím.“ 

Tabulka 9 – Vlastní výběr sportu 4. ročník vesnice – město 

 

U žáků ze 4. ročníku je patrný daleko větší rozdíl v odpovědích ano oproti žákům 1. 

ročníků. Oba 4. ročníky na vesnici i ve městě mají nejvyšší zastoupení odpovědí ano, 

v obou nadpoloviční většinu, odpověď nevím se u žáků z vesnice objevila v 29 %, u 

žáků z města v 30 %. Ne zvolilo 8 % žáků z vesnice a 17 % žáků z města. 

Žáci 4. ročníku oproti žákům 1. ročníku častěji volili vlastní výběr kroužku. Můžeme 

se tak domnívat, že žáci 4. ročníku již mají své záliby vyhraněné a výběr kroužku je 

tímto značně zjednodušen. Zatímco žáci 1. ročníku nejčastěji uváděli, že nevědí, kdo 

jim kroužek vybral. Můžeme tedy usuzovat, že vlastní výběr pro ně nebyl tolik 

důležitý jako pro žáky 4. ročníku. 

V návaznosti na předchozí šetření sleduji důvody rodičů, které vedly k výběru 

pohybové aktivity jejich dětí.  

Otázka číslo 19 – Co hrálo důležitou roli při výběru sportovního 

kroužku Vašeho dítěte? 

Jelikož v celé práci odděleně sleduji rozdíly v odpovědích mezi dětmi z vesnice a 

města, zajímá mě, co ovlivňuje rodiče dětí z vesnice a města při výběru pohybového 

kroužku. Na výběr měli rodiče z těchto možností: 

 Dostupnost v lokalitě 

 Atraktivita sportu 

 Finance 

 Sport, který vykovávám nebo jsem vykonával já sám/a 

 Vlastní výběr mého dítěte 

 

 

        Ano        Nevím Ne, vybrali mi rodiče

4. ročník   vesnice 63% 29% 8%

4. ročník město 53% 30% 17%
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Tabulka 10 - Výběr pohybové aktivity – ovlivnění 

 

Z tabulky je patrný minimální rozdíl v odpovědích mezi rodiči z města a rodiči 

z vesnice. Dostupnost kroužku, atraktivita, finance i vlastní výběr mají podobné 

procentuální zastoupení. Nejméně rodiče dopovídali, že je při výběru pohybové 

aktivity dětí ovlivnil sport, který sami vykonávali. Hypotéza 5, která předpovídala, že 

dostupnost bude hrát u rodičů z vesnice největších roli při výběru pohybové aktivity 

dětí, se tak nepotvrdila.  

Otázka číslo 17 –Jsi za sportování chválen/a svými rodiči, prarodiči?  

Otázka číslo 17 zjišťovala, zda rodiče či jiní lidé z blízkého okruhu rodiny chválí své 

děti za pravidelnou pohybovou aktivitu a zda jsou děti za tuto pochvalu rády nebo jí 

nepřikládají důležitost. Děti měly na výběr z odpovědí ano, ne a občas. Rozlišila 

jsem odpovědí dětí podle věku na žáky 1. ročníku a 4. ročníku.  

 

Tabulka 11 – Pochvala rodičů za sportování 

 

Je patrné, že většina žáků 1. i 4. ročníků je za sportování chválena. U žáků 1. ročníku 

je to celých 63 %, u žáků 4. ročníku 60 %, odpověď občas zvolilo shodně 37 % obou 

porovnávaných skupin a ne zvolila pouze 3 % žáků 4. ročníku z města. Z odpovědí je 

patrný kladný přístup rodičů k pochvale jako k důležitému motivačnímu činiteli dětí.  

V následující otázce se zaměřuji na vliv pochvaly na děti. Ptám se dětí, zda jsou za 

pochvalu moc rády, trochu nebo jim na pochvale příliš nezáleží.  

 

Tabulka 12 – Radost z pochvaly 

 

U všech dětí je patrný obrovský význam pochvaly. Prvňáčci měli velkou radost 

z pochvaly v  88%, čtvrťáci v  58%. Odpověď „Ano, trochu“ volilo 38 % žáků 4. 

ročníku a 12 % žáků 1. ročníku a ne volila jen 4 % čtvrťáků, žádný prvňák.  

Rodiče Dostupnost Atraktivita Finance Můj sport Vlastní výběr

Rodiče z města 20% 29% 20% 3% 28%

Rodiče z vesnice 22% 25% 26% 2% 25%

Žáci       Ano         Ne     Občas

1. ročník vesnice a město 63% 0% 37%

4. ročník vesnice a město 60% 3% 37%

Žáci Ano, moc Ano, trochu Nevím

1. ročník vesnice a město 88% 12% 0%

4. ročník vesnice a město 58% 38% 4%
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Následujícím dotazem sleduji, jakých prostředků využívají rodiče k podpoře 

pohybové aktivity u svých dětí.  

 

Otázka číslo 18 – Co Vaše dítě nejvíce potěší v souvislosti 

s vykonáváním pohybové aktivity?  

V této otevřené otázce měli rodiče na výběr z možností odměna, má účast, pochvala 

a něco jiného. V následujícím grafu jsou zaznamenány odpovědi rodičů žáků 1. a 4. 

ročníků.  

 

 

Graf 33 – Podpora žáků 1. a 4. ročníků v pravidelné pohybové aktivitě 

 

Z grafu je patrný zájem rodičů o volnočasové aktivity svých dětí, podporují je v nich 

nejen svým zájmem, ale také pochvalou, v malé části i odměnou. Zajímavé byly také 

jiné odpovědi, kde se nejčastěji objevily odpovědi: 

 Myslím si, že velkou motivací mého dítěte je trenér/ka 

 Trenér je můj známý, můj syn ho má rád 

 Pochvala trenéra/ky 

 Účast na soutěžích, zápasy, kolektiv 

 Má rád hřiště 

 Domnívám se, že učitel, který kroužek vede 

Z jiných odpovědí vyplývá, že jednou z největších motivací dítěte z pohledu rodičů 

je také trenér či trenérka a jejich pochvala.  
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V následující otázce se ptám samotných dětí, proč se ony samy věnují pravidelnému 

sportu.  

 

Otázka číslo19 – Proč se věnuješ pravidelnému sportu?  

Otevřená otázka číslo 18 se zaměřuje na vnější motivační činitele. V této otázce 

sleduji zvlášť obě věkové skupiny na vesnici i ve městě. Děti měly možnost vybrat 

více odpovědí:  

 Líbí se mi, že sportuje můj tatínek 

 Líbí se mi, že sportuje má maminka 

 Rodiče si to přejí  

 Chodí se mnou na kroužek dobrý kamarád/ka 

 Na kroužku mám dobrého trenéra 

 Rád se překonávám 

 Jiná odpověď 

 
Graf 34 – Motivační činitel k vykonávání pravidelného sportovního kroužku u žáků 1. ročníku 

 

Odpovědi „Líbí se mi, že sportuje maminka a líbí se mi, že sportuje tatínek“ jsem 

shrnula do skupiny rodiče. V předchozích odpovědích děti uváděly, že sice sportují 

se svými rodiči, ale i přesto by si přály s rodiči sportovat více. Také u rodičů byl 

v předchozích odpovědích zaznamenán zájem o pohybovou aktivitu rodiny a jedním 
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z největších důvodů k provozování sportu byly děti. Rodiče také prokázali zájem o 

pohybovou aktivitu dětí, jak ve školním vzdělávacím procesu, tak ve volném čase. 

Podle grafu však rodiče jako možný motiv k pravidelné pohybové aktivitě uvedlo jen 

9 % dětí z vesnice a 6 % dětí z města. Velkým motivem jsou opět kamarádi, 

nejzajímavější je však zjištění u odpovědí trenér, které se významně liší u žáků z 

vesnice oproti žákům z města.  

 

Graf 35 - Motivační činitel k vykonávání pravidelného sportovního kroužku u žáků 4. ročníku  

 

Z grafu číslo 35 vyplývá, že kamarádi a trenér jsou pro žáky 4. ročníku opět 

nejsilnější motivací pro vykonávání pravidelné pohybové aktivity. Největší rozdíl je 

opět patrný u trenéra mezi žáky ve městě a na vesnici.  
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4 Analýza informací – výstupy a hlavní zjištění průzkumu 

4.1 Interpretace výsledků 

Testováním stanovených hypotéz jsem dospěla k následujícím závěrům: 

 

Hypotéza 1 se potvrdila částečně, protože všichni chlapci, jak na vesnici, tak ve 

městě, mají pohybovou aktivitu raději než děvčata. Můj předpoklad dvojnásobného 

rozdílu u chlapců 4. ročníku se nepotvrdil, tento rozdíl byl nižší než 40%.  

 

 

Hypotéza 2 se potvrdila jen zčásti. Žáci 4. ročníku opravdu nejčastěji uváděli jako 

motivaci své kamarády, a to více než v 80 %. Ovšem žáci 1. ročníku uváděli také 

kamarády častěji než rodiče, tím se nepotvrdila moje hypotéza, že hlavním 

motivačním faktorem jsou rodiče.  

 

 

Hypotéza 3 se opět potvrdila jen zčásti, jelikož všichni žáci 1. ročníku by si přáli 

více sportovat se svými rodiči, což uvedlo 56 dětí z 80. Žáci 4. ročníku naopak 

uvedli ve více než 50 %, že jim sportování s rodinou stačí.   

 

 

Hypotéza 4 se potvrdila, z odpovědí žáků vyplynulo, že chlapci z vesnice se věnují 

pravidelné pohybové aktivitě častěji než chlapci z města, a to o 22%.  

 

 

Hypotéza 5 byla vyvrácena. Největší roli při rozhodování o pravidelném sportovním 

kroužku u rodičů z vesnice nehraje dostupnost kroužku, ale finance, atraktivita a 

vlastní výběr dítěte.  
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5 Diskuze 

 

Během tohoto výzkumu prokázaly všechny děti a to různou měrou přirozeně 

kladný vztah k pohybové aktivitě. Toto zjištění navádí k zamyšlení, proč je 

pohybová aktivita současných dětí tolik alarmující. Ze své podstaty jsou děti stále 

zvídavé, aktivní a energické. Touží po kontaktu blízkých lidí, jako jsou rodiče a 

příslušníci rodiny, kamarádi, ale také učitelé a v souvislosti se sportovní aktivitou 

také trenéři. Tento řetězec výchovných činitelů společně s pochvalou, zájmem a 

uznáním tvoří v tomto věku největší motivaci nejen k pohybové aktivitě. Je proto 

třeba využít veškerých motivačních prostředků k tomu, abychom u dětí vypěstovali 

pohybový návyk, jenž je základem zdraví po celý jejich život.  

V současné době můžeme diskutovat nad obtížností udržet děti u pohybové aktivity. 

Ovšem svým přístupem, podporou a způsobem vedení života můžeme u dětí 

mladšího školního věku mnohé dokázat. Z provedeného výzkumu je patrné, že 

zejména děti z 1. ročníku jsou celkem snadno ovlivnitelné. Tyto děti uváděly, že je 

sportování s rodinou velice baví a že by se svou rodinou sportovaly rády ještě více. 

Na tom se shodli také rodiče, kteří vypověděli, že by rádi sportovali, pokud by měli 

více času. Rodiče, kteří provozují sport, vypovídají, že tak činí zejména kvůli svým 

dětem.  

Žáci 4. ročníku jsou ve svých výpovědích, co se týče rodičů již opatrnější. Nastupuje 

pomalu věk, kdy rodiče a učitelé přestávají být tou největší autoritou. Rozdíly mezi 

žáky 1. a 4. ročníků byly zaznamenány například u otázky, zda by si děti přály 

sportovat se svou rodinou více. Ačkoli žáci 4. ročníku uváděli, že sportují rádi a 

nejraději se svými kamarády, pohybová aktivita rodiny byla pro ně dostačující.  

Dotazníkové šetření prokázalo odlišnosti zejména mezi dětmi z vesnice a města. 

Zajímavé je, že ve prospěch dětí z vesnice. Ačkoli by se nabízela úvaha, že vesnické 

děti mohou být v nevýhodě, například co se týče sportovního vyžití, vzdálenosti od 

města a podobně. Avšak nesmím opomenout několik důležitých aspektů. Dvě ze tří 

sledovaných vesnic patří mezi velice dobře ekonomicky prosperující obce. Stále se v 

nich staví nové rodinné domy, kam se stěhují zejména mladé rodiny. Rodiče často 

v blízkých městech pracují, jezdí automobily a své děti, stejně jako rodiče z měst, a 
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na kroužky vozí. Ve všech sledovaných vesnicích se nachází základní škola, vesnice 

také disponují vlastním sportovním zázemím jako je fotbalové hřiště, přístupné 

široké veřejnosti, volejbalové hřiště, tělocvičny. Sportovní dění v těchto obcích se 

příliš neliší od sportovního dění ve městě.   

V míře provozování pravidelné pohybové aktivity mírně převažovaly vesnické děti 

nad dětmi z města. Vesnické děti však vysoce převažovaly nad dětmi z města 

zejména ve fotbale. Tyto děti také nejčastěji uváděli jako důvod k provozování 

pohybové aktivity svého trenéra. Mohu tak polemizovat nad tím, jestli zde nehraje 

roli to, že fotbalovým trenérem ve všech třech sledovaných obcích je pan ředitel. Pan 

ředitel je tak důležitým článkem sportovního dění v obci. Právě tato skutečnost celé 

situaci zřejmě nahrává. Domnívám se, že zde velice dobře funguje vztah malého 

školního kolektivu, známost všech dětí, učitelů a rodičů. Tedy blízké a komorní 

vztahy mezi dětmi a pedagogy mohou být jednou z velkých motivací k provozování 

pohybové aktivity. Na základě těchto zjištění si dovoluji podotknout, že nesmíme 

podceňovat důležitou interakci žák – učitel. A přestože jsou dnešní děti jakkoli 

poznamenány dobou, stále máme velké možnosti, jak jejímu negativnímu dopadu na 

vedení zdravého životního stylu zabránit.  
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6 Závěry 

 

Cílem mé diplomové práce bylo mapovat motivaci žáků 1. a 4. ročníků na 

vesnici a ve městě k pohybové aktivitě, a to jak ve volném čase, tak v pravidelných 

pohybových kroužcích ve vybraných školách v Ústeckém kraji. V úvodní části této 

práce jsem uvedla teoretická východiska, jako je motiv a motivace jedince, potřeba a 

její uspokojení, pochvala a její význam v životě jedince. Dále popisuji význam 

rodinného prostředí pro zdravý vývoj dítěte a vliv sociálních skupin, zejména 

význam kamarádství v daném věkovém období. V teoretické části sleduji názory 

odborníků, učitelů a veřejnosti na dostatečnost pohybové aktivity dětí. Teoretická 

část se zabývá pohybem jako nosným prvkem kvality života dítěte.  

Z výsledků, které mi poskytlo zpracování dotazníků, je patrné, že obliba pohybové 

aktivity u sledované skupiny dětí je vcelku vysoká. Všechny vesnické i městské děti 

jako nejčastější důvod k pohybové aktivitě uváděly prostou radost z pohybu. Ve větší 

oblibě je pohybová aktivita chlapců oproti děvčatům. Též pravidelnou sportovní 

aktivitu provozují chlapci častěji než děvčata. Zde se výzkum nijak neliší od názorů 

odborníků na základě mnoha dřívějších průzkumů.  

Jednotně jako největší motivaci k pohybu uvádí žáci obou ročníků a míst bydlišť své 

kamarády. Na dalším místě pak zejména žáci 1. ročníku uvádějí rodiče. Z dotazníků 

pro rodiče vyplývá, že rodiče mají zájem o pohybovou aktivitu dětí. Přejí si, aby děti 

alespoň rekreačně sportovaly, a dávají jim najevo, že je těší jejich pohyb. Své děti 

chválí a také děti uvádějí, že pochvala a zájem rodičů je těší více než odměna. Je 

zajímavé, že na pravidelné sportovní aktivitě trvá pouze menšina rodičů. Rodiče, 

kteří sportují, činí tak zejména kvůli svým dětem, což uvádí před zdravým životním 

stylem a seberealizací. Shodně však většina rodičů uvádí, že jim na sportování 

nezbývá čas.  

Pravidelně sportující děti s převahou chlapců jako nejčastější aktivitu uvádějí fotbal a 

to zejména chlapci z vesnice. Svůj sport si děti vybírají samy. Rodiče sportujících 

dětí při výběru kroužku ovlivňuje vlastní výběr dětí a atraktivita sportu. Děti 

pravidelně sportující jako nejčastější důvod k pohybové aktivitě uvádějí opět 

kamarády a většina dětí z vesnice své trenéry. 
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Příloha 1 Dotazník pro děti - 1. ročník 

DOTAZNÍK PRO DĚTI 

      1. 

                       

2. BYDLÍŠ?  

 

3. SPORTUJEŠ RÁD?  

 

 

4. SPORTUJEŠ VENKU?  

 

5. JAK VENKU SPORTUJEŠ? 

S MÍČEM 

NA KOLE 

NA HŘIŠTI 

S KAMARÁDY 

             JINAK_____________________________________________ 

 

6. S KÝM SPORTUJEŠ VENKU?  

NESPORTUJI VENKU 

SÁM 

S KAMARÁDEM 

S RODIČI 

JINÁ ODPOVĚĎ____________________________________________________ 

 

7. PROČ CHODÍŠ VEN S KAMARÁDY? 

NECHODÍM VEN S KAMARÁDY 

DOMLUVILI JSME SE, TAK MUSÍM JÍT 

NUDÍM SE DOMA 

CHODÍM RÁD VEN 

POSÍLÁ MNE MAMINKA A TATÍNEK 

 

8. KDY SPORTUJE TVÁ MAMINKA? 

 NĚKDY  

ČASTO 

VŮBEC                         

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=r12SDHKbdOw6JM&tbnid=IhOcYhKHaY3EeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cz.clipartlogo.com/premium/detail/little-fairy-house-with-a-tiled_55745098.html&ei=Q8neU6_hHYTaOLmTgbAM&bvm=bv.72197243,d.bGE&psig=AFQjCNEUKrcq3uf_qjzdVrAUF4Ljq3qEcw&ust=1407195828876989
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9. KDY SPORTUJE TVŮJ TATÍNEK?  

NĚKDY  

ČASTO 

VŮBEC  

10.  SPORTUJEŠ S RODIČI? 

 

 PROČ SPORTUJEŠ S RODIČI?  

               S RODIČI MNE TO BAVÍ 

               RODIČE SI TO PŘEJÍ 

               BAVÍ MNE SPORTOVAT 

 

11. SPORTUJEŠ S RODIČI ČASTO? 

 

 SPORTUJEŠ S RODIČI NĚKDY?  

 

 SPORTUJEŠ S RODIČI NA DOVOLENÉ?  

 

12. PŘÁL BY SIS VÍCE SPORTOVAT S RODIČI? 

 

 

13. CHODÍŠ NA NĚJAKÝ SPORTOVNÍ KROUŽEK? 

 

 

      CHTĚL BYS CHODIT NA SPORTOVNÍ KROUŽEK?  

 

____________________________________________________________________ 

14. NA JAKÝ SPORTOVNÍ KROUŽEK CHODÍŠ?  

FOTBAL 

HOKEJ 

FLORBAL 

ATLETIKA 

TANEC 

GYMNASTIKA 

JINÝ SPORT___________________________________________ 
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15. KDO TI VYBRAL TVŮJ SPORTOVNÍ KROUŽEK?  

RODIČE                           JÁ SÁM                         NEVÍM 

 

16. CHVÁLÍ TĚ NĚKDO ZA SPORTOVÁNÍ?  

17. JSI RÁD ZA POCHVALU? 

 

 

18. PROČ SPORTUJEŠ?  

LÍBÍ SE MI, ŽE SPORTUJE MŮJ TATÍNEK 

LÍBÍ SE MI, ŽE SPORTUJE MÁ MAMINKA 

RODIČE SI TO PŘEJÍ 

Na KROUŽEK SE MNOU CHODÍ DOBRÝ KAMARÁD 

MÁM NA KROUŽKU DOBRÉHO TRENÉRA 

RÁD SE PŘEKONÁVÁM 

JINÁ 

ODPOVĚĎ_________________________________________________________________ 

 

DĚKUJI, JSI ŠIKULKA 
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Příloha 2 Dotazník pro děti - 4. ročník 

 

DOTAZNÍK PRO DĚTI        

1. Jsi 

      dívka             chlapec 

                      

2. Bydlíš 

                  na   vesnici          ve městě 

 

3. Sportuješ rád/a?  

                  Ano         Ne     

             Proč?_________________________________________________________         

 

4. Sportuješ ve volném čase venku? 

       Ano                  Ne                    Občas 

 

5. Jak sportuješ venku? 

         Chodím sportovat na hřiště. 

         S míčem. 

         Běhám s kamarády. 

         Jezdím na kole. 

  Jak jinak sportuješ venku? 

______________________________________________________________   

         

6. S kým sportuješ ve volném čase venku? 

          Nesportuji venku. 

          Sám/a. 

                      S kamarádem/kamarádkou. 

                      S rodiči. 

Jiná 

odpověď_______________________________________________________ 

  

7. Proč chodíš ven s kamarády 

         Nechodím ven s kamarády. 

         Protože jsme se domluvili a nechci je odmítnout. 

         Protože s kamarády je větší zábava. 

         Protože se doma nudím. 

         Protože chodím rád/a ven. 

         Protože mne posílají rodiče. 

 

8. Jak často sportuje tvá maminka? 

       občas           pravidelně         vůbec 

 

9. Jak často sportuje tvůj tatínek?  

       občas           pravidelně           vůbec 
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10. Sportuješ ve volném čase s rodiči? Proč? 

          Nesportuji s rodiči. 

          Protože mne to s nimi baví. 

          Protože si to rodiče přejí. 

          Protože mne baví sportovat. 

 

 

11. Souhlasíš s těmito tvrzeními? 

 Sportuji společně s rodiči často.      Ano             Ne 

 Sportuji společně s rodiči občas.     Ano             Ne 

 Sportujeme s rodiči na dovolené.      Ano           Ne 

 

 

12. Přál/a by sis více sportovat se svými rodiči? 

          Ano, protože sportujeme málo. 

          Ne, protože mi to stačí. 

 

 

13. Navštěvuješ pravidelně sportovní kroužek? 

       Ano        Ne, ani nechci.      Ne, ale rád/a bych nějaký sportovní kroužek 

navštěvoval/a. 

 

       

14. Pokud nenavštěvuješ pravidelně sportovní kroužek, ukonči prosím dotazník. 

Pokud navštěvuješ pravidelně sportovní kroužek, prosím pokračuj.  

Jakému sportu se věnuješ? 

       Fotbal 

       Hokej 

       Florbal 

       Atletika 

       Tancování 

       Gymnastika 

            Jiný sport, jaký?______________________________________ 

 

 

15. Vybral/a sis svůj sport sám/a? 

       Ano        Ne, vybrali mi ho rodiče.        Nevím 

 

 

16. Kolikrát týdně chodíš na trénink? 

        1x týdně          2x – 3x týdně       Každý den 

 

17. Jsi za sportování chválen svými rodiči, prarodiči? 

        Ano           Ne              Občas 

 

 

18. Jsi rád/ráda za pochvalu? 

        Ano, moc         Ano, trochu.        Ne            Nevím, je mi to jedno 
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19. Proč se věnuješ pravidelnému sportu?  

           Líbí se mi, že sportuje můj tatínek. 

           Líbí se mi, že sportuje má maminka. 

           Rodiče si to přejí. 

           Chodí se mnou na kroužek dobrý kamarád/ka. 

           Na kroužku mám dobrého trenéra. 

           Rád se překonávám.   

               Jiná odpověď__________________________________________________        
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Příloha 3 Dotazník pro rodiče 

Dotazník pro rodiče 

1. Máte?      

   syna                

   dceru 

2. Vaše dítě navštěvuje? 

               1. ročník 

               4. ročník 

3. Žijete? 

    ve městě               

     na    vesnici 

4. Domníváte se, že Vaše dítě rádo sportuje?  

                Ano 

                Spíše ano  

    Ne 

    Spíše ne 

5. Jak často se Vy sám/a věnujete sportovním aktivitám? 

     Občas 

     Pravidelně 

     Vůbec 

6. Z jakého důvodu sportujete? 

     Sportování je můj životní styl 

     Sportuji pro zdraví 

     Sportuji kvůli svým dětem 

     Jiný důvod, jaký?_____________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

7. Z jakého důvodu nesportujete? 

    Sportuji 

    Nesportuji, důvod___________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

8. Domníváte se, že školní tělesná výchova dostatečně naplňuje aktivitu Vašeho         

dítěte? 

     Ano 

     Spíše ano 

     Ne  

     Spíše ne 
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9. Vyžadujete alespoň nárazovou pohybovou aktivitu Vašeho dítěte?  

     Ano 

     Spíše ano 

     Ne  

     Spíše n 

10. Je pro Vás důležité, aby Vaše dítě vykonávalo pravidelnou sportovní 

aktivitu? 

    Ano 

    Spíše ano 

    Ne  

    Spíše ne 

11. Chodí Vaše dítě rádo ven? 

     Ano 

     Spíše ano 

     Ne  

     Spíše ne 

12. Dáváte najevo Vašemu dítěti, že Vás těší jeho pohyb venku?  

    Ano 

    Spíše ano 

    Ne 

    Spíše ne 

13. Domníváte se, že patříte ke sportovně aktivní rodině? 

  Ano  

  Spíše ano 

  Ne 

  Spíše ne 

14. Vaše rodina se věnuje pohybové aktivitě  

1x za týden           Ano               Ne 

1x za měsíc          Ano                Ne 

15. Přál/a byste si, aby Vaše dítě vykonávalo pohybovou aktivitu častěji? 

Ano 

Spíše ano 

Ne 

Spíše ne 

16. Jaký pravidelný kroužek vykonává Vaše dítě? 

Nemá pravidelný sportovní kroužek 

Fotbal 

Hokej 

Tenis 

Tanec 

Atletika 

Gymnastika 

Jiný sport 
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17. Při výběru sportovního kroužku jste své dítě ovlivňovali? 

Nevykonává sportovní kroužek 

Ano 

Ne 

18. Co se domníváte, že Vaše dítě nejvíce potěší v souvislosti s vykonáváním 

pravidelné sportovní aktivity? 

Odměna 

Má účast 

Pochvala 

Něco jiného, co?________________________________________________ 

19. Co hrálo důležitou roli při výběru sportovního kroužku Vašeho dítěte? 

Dostupnost v lokalitě 

Atraktivita sportu 

Finance 

Sport, který vykonávám nebo jsem vykonával já sám. 

Vlastní výběr mého dítěte 

 

 

 

 

 

 


