
Abstrakt 

Název:     Zájem o atletiku a další sportovní aktivity u dětí ve věku 12 – 15 let. 

Cíle:  Zjistit zájem o atletiku a sportovní aktivity u dětí ve věku 12 - 15 let a porovnat 

odpovědi dětí z vybraných základních škol a gymnázií. 

Metody: Pro splnění cíle bylo použito dotazníkového šetření. Dotazníky byly rozdány 

do dvou škol - ZŠ Jílovská a Gymnázium Omská, ani jedna z nich nemá sportovní 

zaměření. Věková kategorie byla ve věku 12 - 15 let. Celkem jsme dostali zpět n=359 

dotazníků. Hlavním předmětem výzkumu bylo zjistit zájem o sportovní aktivity a 

atletiku mimo hodiny školní tělesné výchovy. Ve výzkumu jsme zjišťovali jakým 

aktivitám se děti a mládež ve svém volném čase věnují, kdo je motivuje a podporuje ve 

sportu a jaký mají vztah k atletice.  

Výsledky: Výsledky ukázaly, že děti a mládež i přes dostupnost dnešní moderní 

techniky mají o sport stále zájem. Z celkového počtu dotazovaných n=359 dětí zvolilo 

sport jako jednu z volnočasových aktivit 23% dětí. Sportu se ve svém volném času 

věnují stejně rády jako aktivitám s kamarády či hraní her na počítači. Celých 91% dětí 

se věnuje určitému druhu sportu, nejčastěji byly uvedeny tyto sporty: fotbal, florbal, 

basketbal, plavání, aerobik, atletika, hokej, softbal, tenis, stolní tenis, bojové sporty a 

jezdectví. Atletice se věnuje pouze 9% dětí, nepatří tedy mezi nejvíce oblíbené sporty, 

přesto se najde ještě několik desítek dětí, které se atletice rády věnují. S tímto 

výsledkem je spojené i povědomí dětí a mládeže o projektu Atletika pro děti. Nikdy o 

projektu neslyšelo 88% dětí a pouze 3 děti se aktivně do projektu zapojily jako 

účastníci. Můžeme tedy celkově říci, že dnešní děti a mládež mají o sport stále zájem a 

věnují se mu rádi ve svém volném čase. 
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