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Abstrakt 

 

Název:   Porovnání účasti v pohybových aktivitách studentů středních škol 

   a žáků základních škol v Praze 

 

Cíle:   Cílem diplomové práce bylo na základě dotazníkového šetření a  

   následného vyhodnocení získaných dat zjistit a porovnat účast  

   v mimoškolních pohybových a sportovních aktivitách studentů  

   pražských středních škol a žáků pražských základních škol. 

   

Metody:    Výzkum byl realizován pomocí dotazníkového šetření. Dotazník  

  byl vytvořen speciálně pro tento výzkum.  

 

Výsledky:   Výsledky výzkumu naznačují, že pohybové aktivity jsou mezi  

  žáky základních škol i mezi studenty středních škol v Praze  

  relativně rozšířenou činností. Bylo statisticky dokázáno, že žáci  

  základních škol se věnují pohybovým aktivitám v organizované  

  formě více než studenti středních škol. Ve frekvenci provozování  

  pohybových aktivit nebyl zjištěn mezi studenty středních škol a  

  žáky základních škol významný statistický rozdíl. 

 

Klí čová slova:  pohybové aktivity, střední škola, základní škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title:    Comparison of participation in physical activities of secondary  

   school students and primary school pupils in Prague 

 

Objectives:   The aim of the thesis was to find and compare the participation in  

  extracurricular physical and sport activities of Prague’s secondary 

  school students and Prague’s primary school pupils based on  

  questionnaire survey and following evaluation of the obtained  

  data. 

 

Methods:   The research was realized using the questionnaire survey. The  

  questionnaire was designed specifically for this research.  

 

Results:   The research results suggest that the physical activities are  

  comparatively expanded among secondary school students and  

  primary school pupils in Prague. It has been statistically proven  

  that primary school pupils are interested in physical activities in  

  organized form more than secondary school students. There are  

  not significant statistical differences between primary school  

  pupils and secondary school students in the frequency of doing 

  physical activities. 

 

Keywords:    physical activities, secondary school, primary school
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1 ÚVOD 

 
 Pohybové aktivity jsou běžnou součástí života a společenského dění již od 

nepaměti. Pro naše předky byl pohyb důležitý pro získání potravy a útěk před 

nebezpečím, později mnoho povolání pohyb vyžadovalo. S rozvojem nových 

technologií v minulém století však začal postupně tento přirozený pohyb mizet ze života 

a pro mnoho lidí se stal jediným způsobem „vybití energie“ sport. Dnešní doba ale stále 

více nahrává pohodlnému stylu života, kde na sport nezbývá mnoho času a vůle ho 

provozovat po dlouhém dni v práci. 

 Sport a pohyb by přitom měl být pravidelnou součástí života každého člověka. 

Pohyb je nutný pro správný fyzický a psychický rozvoj, neboť lidské tělo jako takové je 

vyvinuto k pohybu a aktivitě. Pokud člověk nemá dostatek pohybu a zároveň má 

pravidelný příjem energie, tato energie se mu v těle hromadí a ukládá se v podobě tuků, 

které mu způsobují nemalé zdravotní potíže. 

 Stále častěji se skloňují slova jako nadměrná obezita, fastfood, vysoký 

cholesterol, sedavé zaměstnání a jiné podobné pojmy, které nám leccos napovídají o 

současném trendu společnosti, ve které žijeme. Lidé také upustili od pohybu a 

pohybových aktivit a raději se věnují sledování televize či počítače. Výsledkem je větší 

počet civilizačních chorob způsobených právě pohybovou pasivitou a špatnou 

životosprávou. 

 Zneklidňující je zejména fakt, že tento nezdravý způsob života vedou také děti a 

mladiství. Obecně lze říci, že sport se u mládeže dostává poněkud do pozadí jejich 

zájmů. Důvodem nemusí být však jen výše zmíněná televize, internet a počítačové hry, 

ale na celkovém postoji mladistvých se podepisují i další faktory jako například 

nedostatek motivace ke sportu nejen ze strany rodičů. Také se může neblaze projevovat 

vliv vrstevníků či další vnější faktory, jako například nedostatek snadno dostupných 

sportovišť pro širokou veřejnost.  

 Tato a mnohá jiná fakta nás pak vedou k zamyšlení se nad touto problematikou. 

Zajímá nás, zda je dnešní mládež ve věku od 11 do 19 let - což je velmi důležité období 

z hlediska vývoje - skutečně spíše pasivní, nebo zda se situace zlepšila a mladí lidé se 

sportu věnují více. Výzkum bude realizován v Praze, neboť zde můžeme tušit snadnou 
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dostupnost aktivit a nejrůznějších nabídek k trávení volného času včetně široké palety 

sportovišť.  

 Některé výzkumy dokazují, že se vzrůstajícím věkem dochází k poklesu objemu 

pohybové aktivity. Bude tedy také zajímavé porovnat účast v pohybových aktivitách 

mezi žáky základních škol a studenty středních škol. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1 Pohybová aktivita a sport 

 

2.1.1 Terminologie a vymezení pojmů 
 

 Na úvod teoretické části diplomové práce je potřeba vysvětlit pojmy „pohybová 

aktivita“ a „sport“ z toho důvodu, že existuje mnoho různých náhledů a názorů na tyto 

termíny a v této práci se často objevují. 

 Pohybová aktivita je obecný pojem, jehož rozsah a obsah je těžko ohraničitelný. 

Pohybovou aktivitou se rozumí veškerá pohybová činnost – souhrn všech motorických 

aktivit jedince (Teplý, 1983).  

 „Pohybová aktivita zahrnuje všechny pohybové činnosti člověka. Je to mnohem 

širší pojem než sport. Patří do ní rovněž pohybové aktivity pracovní, lokomoční, 

běžných životních úkonů, plejáda hobby-aktivit, kam rovněž patří sport, cvičení, 

turistika a tanec“ (MŠMT, 2002, s. 15).  

 Všeobecně ve světě existují dva přístupy k pojetí pojmu sport. První z nich za 

základní znaky považuje hru, soutěž a výkon. Druhý přístup nabízí pojetí mnohem širší. 

Sport je zde chápán jako rekreace, cvičení, zábava. Tento význam byl sportu přisouzen 

již více než před 160 lety v Anglii (Slepičková, 2005). 

 V roce 1992 byla evropskými zástupci zodpovědnými za sport a tělovýchovu 

přijata tzv. Evropská charta sportu. Tato charta hovoří o postavení sportu ve společnosti 

a vymezení povinností společnosti, resp. státu v péči o něj. Pro potřeby charty je sport 

definován následovně: „Sportem se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které ať již 

prostřednictvím organizované účasti či nikoliv si kladou za cíl projevení či zdokonalení 

tělesné a psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků 

v soutěžích na všech úrovních“ (MŠMT, 1994, čl. 2a). 

 Definice sportu je opravdu široká. Prostor začlenit se dostaly i ty činnosti, které 

stály na rozmezí sportu nebo dokonce nebyly v minulosti za sport považovány. Stejná 

důležitost je přikládána jak sportu výkonnostně orientovanému, tak nejrůznějším 

formám sportu provozovaným za účelem posílení zdraví. (Slepičková, 2005) 
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 V této práci je pohybová aktivita chápána jako termín zastřešující veškerou 

sportovní aktivitu, jako je třeba fotbal, běh, lyžování, případně i turistika, nikoliv jako 

manuální činnost, např. práce na zahradě nebo na stavbě. Tímto způsobem také byla 

studentům a žákům vysvětlena. 

 

2.1.2 Kategorizace pohybových aktivit a sportu 

 Existuje několik dělení pohybových aktivit. Podle Kasy (2000) se dá dělit na 

základní činnost člověka, pracovní činnost, bojovou činnost, kulturně-uměleckou 

činnost, tělocvičně-sportovní činnost.  

 Dle Hodaně (1997) dělíme pohybové aktivity:  

1) z hlediska řízení:  

a) organizované – tyto aktivity mají většinou záštitu sportovního klubu, s odpovídajícím 

materiálním i prostorovým vybavením. Jsou pravidelně pořádané ve formě různých 

tréninků, soutěží a soustředění. Mají svoji pevnou pozici v čase.  

b) neorganizované – tyto aktivity mají občasný charakter, nejsou pevně zakotveny v 

čase a jsou prováděny v době, kdy je sami chceme provozovat.  

2) z hlediska fyzického zatížení:  

a) rekreační – v tomto případě nám nejde o výrazný sportovní výkon ani o společenské 

uplatnění se ve sportu. Jde o rekreační formu, tedy o rekreaci a funkce je především 

společenská a zdravotní (celková regenerace organizmu prostřednictvím pohybu)  

b) závodní – má tyto znaky: systematičnost a plánovitost tréninku, stanovení cílů ve 

vztahu k dosažení výkonu, účast v soutěžích. Je dominantní v seberealizaci člověka, 

někdy se stává i vlastním těžištěm života.  

3) z hlediska opakování aktivit:  

a) pravidelné – tato aktivita musí být prováděna minimálně jednou týdně po dobu 

uplynulých čtyř týdnů.  

b) nepravidelné – aktivita provozovaná náhodně (Hodaň, 1997). 

 Pohybovou aktivitu můžeme v zásadě rozdělit na dvě velké skupiny. Spontánní 

pohybová aktivita zahrnuje neorganizovanou tělesnou aktivitu, jejíž podstatou je 

pohybová stimulace. Vychází z původních potřeb primáta a je vlastně vyjádřena v 
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dětských hrách. U dospělého podobná spontaneita již prakticky neexistuje, pouze určitá 

nástavba, která je řízena rozumovou složkou. Prostřednictvím spontánní aktivity je 

možno vyjadřovat pohybovou potřebu danou biologickými zákony. Obecně platí, že s 

věkem klesá, ale vždy by měla ve formě dynamického pohybu naplňovat dvacetinu 

celodenního programu. 

 Řízená pohybová aktivita je realizována prostřednictvím pedagoga, cvičitele, 

rodičů nebo vrstevníků. Tvoří základ pro celý systém tělovýchovných aktivit. Je 

důležitou složkou procesu výchovy a udržování funkční kapacity organismu. (Kučera, 

Dylevský, 1999) 

 Kučera a Dylevský (1999) dále rozlišují formy provádění pohybových činností 

na druhy tělesné výchovy a druhy sportu. 

 Povinná školní tělesná výchova – je nejrozšířenější formou řízené pohybové 

aktivity, realizovaná na všech typech a stupních škol. Jejím základem je poskytnout 

žákům potřebný fond pohybových dovedností, návyků a poznatků. 

 Zájmová školní tělesná výchova – tato forma řízené pohybové aktivity je 

doplňkem pro jedince, kteří mají zájem o další pohybovou stimulaci. Rozšiřuje úkoly 

školní tělesné výchovy a koná se především prostřednictvím školských sportovních 

klubů. 

 Rekreační tělesná výchova – pokrývá méně fyzicky náročné činnosti ve všech 

odvětvích tělovýchovy. Cílem je aktivní odpočinek, relaxace, mentální stimulace, 

záměrné zatěžování organismu a udržování kondice. 

 Masový sport – většinou se jedná o organizovaná cvičení, jako je aerobik, různé 

sportovní akce, lyžování, dnes označovaný jako sport pro všechny. Tato cvičení jsou 

velice vhodnou formou zdraví prospěšné pohybové aktivity. 

 Výkonnostní sport – jedná se systematické trénování určité skupiny lidí, jejichž 

cílem je zvyšování kondice a dosahování sportovních výsledků. Výkonnostní sport je 

limitován a řízen metodikou, pravidly a soutěžními řády. V mnoha případech je 

přípravou na vrcholový sport. 

 Vrcholový sport – do této skupiny se řadí sportovci s nejvyšší sportovní 

výkonností, kteří jsou v centru veřejného dění. Vrcholoví sportovci jsou často idolem 

dětí, které je napodobují, což podstatně zvyšuje odpovědnost vrcholových sportovců. 
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Pro sportovce znamená vrcholový sport plné podřízení života cílům sportovního 

tréninku (Kučera a Dylevský, 1999). 

 

2.1.3 Vývoj sportu 

 Abychom lépe pochopily postavení sportu v dnešní společnosti, bude vhodné 

alespoň nastínit, jak se sport vyvíjel a jak byl chápán společností v minulosti. 

 „Dnešní pohled na sport je výsledkem jeho historického vývoje v kontextu 

společenského vývoje zejména v posledním století. V době vzniku novodobého sportu 

v Anglii se pro pohybové hry a soutěživá tělesná cvičení začalo užívat slovo sport. 

Těmito činnostmi byl vyplněn volný čas mladého anglického gentlemana, který se 

zároveň připravoval pro plnění úkolů pro svou zemi. Sport postupně nalézal své místo i 

mezi dalšími společenskými vrstvami. Měl pro ně ve srovnání s nejvyšší společenskou 

vrstvou však v mnohém odlišný význam. Pro některé lidi z nižších vrstev se stal 

zdrojem získávání prostředků k životu (profesionální zápasníci, boxeři na poutích). Pro 

jiné byl zábavou při lidových slavnostech a působil jako prostředek katarze, prolomení 

nudy každodenního života. Mnoha dalším lidem zprostředkoval obživu, když 

zajišťovali zázemí pro zábavu ostatních, zejména bohatých. Z páce majitelů hostinců, 

podkoních, krejčích, sázkových kanceláří a dalších se postupně vyvíjela část 

hospodářského odvětví spojeného volným časem, někdy nazývaného též průmysl 

volného času“ (Slepičková, 2005, s. 25). 

 K velkému rozvoji sportovních klubů došlo po první světové válce. Vytvořily se 

i systémy pravidelných soutěží a jednotných pravidel. Sport se tak institucionalizoval, 

avšak veřejností byl stále chápán spíše jako rekreace (Slepičková, 2005). 

 Ve společnosti se prvek soutěživosti a výkonu začal výrazněji projevovat po 

druhé světové válce, a dal tak vzniknout sportu na výkonnostní úrovni. Do popředí 

vstoupilo ruku v ruce s výkonností také ekonomické ocenění sportu. Na poli sportu se 

naplno projevila soupeřivost mezi východem a západem, čili socialismem a 

kapitalismem. Soutěživost a výkonnost samozřejmě nemohla do sportovních bojů pustit 

většinovou část populace. Zapojit se mohli talentovaní jedinci s vysokou motivací a 

dobrou psychickou a fyzickou kondicí. Na počátku 60. let se také objevil znak vývoje a 

stavu společnosti ne příliš příznivý. Začaly se projevovat negativní dopady civilizačního 
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pokroku v podobě nedostatku pohybu, který měl za následek nárůst civilizačních chorob 

projevujících se špatným zdravotním stavem (Slepičková, 2005). 

 Nedostatek pohybu a „přenechání“ sportu talentovaným jedincům nutily zabývat 

se otázkou, jak zvýšit podíl pohybových aktivit na životě běžné populace. V USA v 60. 

letech vzniká například hnutí Fitness, které se v 70. letech dostává i do Evropy pod 

názvem Trim a fitness. Tento trend měl v Československu podobu hnutí nazývaného 

Pohybem ke zdraví. V této době tedy sport začal pomalu získávat zpět svůj širší smysl, 

který byl pro něj charakteristický v jeho počátcích v Anglii (Slepičková, 2005).  

 Vývoj společnosti se odrazil ve změně pohledu na sport a jeho pojetí. Mnoho 

lidí totiž hledalo ve sportování také zábavu, přátelské kontakty a celou řadu dalších 

osobních hodnot. Dalším aspektem významně ovlivnivším sport je také kreativita lidí, 

kteří vymýšleli a stále vymýšlejí nové a nové sportovní aktivity. Příkladem budiž 

modifikace basketbalu do streetballu, která nabídla zábavu dětem a mládeži, trávících 

svůj volný čas na ulicích. Paradoxem ovšem je, že z této zábavy se vyvinula regulérní 

soutěž se světovým mistrovstvím a mezinárodně platnými pravidly (Slepičková, 2005). 

 Sport byl, je a bude součástí života populace, to je v souvislosti s jeho vývojem 

nepochybné. Otázkou však zůstává, kam sport směřuje a jaká bude jeho podoba 

v budoucnosti. Některé výzkumy předpokládají, že si udrží své současné znaky. Bude 

mít snahu se přiblížit co nejširšímu spektru zájemců a komercionalizace a medializace 

budou narůstat (Pigeassou, 2000). 

 
2.1.4 Sport v dnešní době 

 Vývoj sportu byl stručně uveden v předchozí kapitole, avšak jak je chápán 

společností dnes a s jakými problémy se v souvislosti se sportem setkáváme? 

Současnými trendy společenského vývoje západních civilizací jsou globalizace a 

individualizace, které se přenášejí i do sportovního dění. Z hlediska globalizace se jedná 

o např. stírání hranic mezi zeměmi ve smyslu stejné podoby určitého sportu v různých 

zemích, rychlé šíření nových sportovních disciplín, ale také o problémy, se kterými se 

současný sport potýká. Jedná se např. o komercionalizaci či doping (Slepičková, 2005). 

 Dalším projevem moderní společnosti je již zmíněná individualizace, tzn. 

sebeprosazení jedince jak na poli sociálním, tak ekonomickém, která se do sportu 
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přenáší v podobě výkonově orientovaného sportu nebo např. sportovní aktivity 

s narcistickými snahami po vylepšení vzhledu (Slepičková, 2005).  

 Ve sportu se však začínají objevovat tendence po překročení tohoto 

individualistického konzumování sportu. Znovu se objevují socializační a humanizační 

hodnoty sportu (Slepičková, 2005). 

 V dnešní době sport charakterizují pochopitelně i další znaky, které souvisí 

s proměnami z hlediska obsahu, organizačních forem a institucionálního zabezpečení. 

Jeho vývoj probíhá v úzké vazbě na vývoj technologií, které umožňují rozšiřovat 

spektrum sportovních činností a způsoby jejich provádění. „Šíře možností, které dnešní 

sport nabízí, poskytuje možný prostor pro projev každého jedince, pro jeho 

seberealizaci a vyjádření hodnot, které jsou mu vlastní. Sport již není homogenním 

společenským jevem, ale přináší velkou různorodost, je heterogenní co do obsahu i 

organizačních forem. Není již pouze výsadou mladých talentovaných jedinců 

předvádějících vynikající výkony, ale i lidí starších či handicapovaných, není spojen 

pouze s vítězstvím a prohrou, ale také s radostí, zábavou, zdravím nebo 

dobrodružstvím“ (Slepičková, 2005, s. 25). 

 

2.1.5 Pohybová aktivita – faktor ovlivňující zdraví 

 Hendl a Dobrý (2008) dokládá výčtem významných organizací, jakými jsou 

například WHO (World Health Organisation), USDHHS (Surgeon General Office), 

CDC (Centres for Disease Control and Prevention), ACSM (American Colllege of Sport 

Medicine), AAAP (America Academy of Pediatrics), že mezi zdravím a pohybovými 

aktivitami existují vzájemné vztahy jak v každodenním myšlení, tak ve vědě.   

 WHO (2012) uvádí, že fyzická inaktivita je jedním z hlavních rizikových faktorů 

ovlivňující zdraví. Odhaduje se, že více než polovina obyvatel Evropy není dostatečně 

aktivní, zejména dvě třetiny populace ve věku nad 15 let, nedosáhnou doporučené 

úrovně týdenní pohybové aktivity. Pouze 31 % evropské populace provozuje zdraví 

prospěšnou fyzickou aktivitu. Evropané ve věku 11, 13 a 15 let preferují spíše sedavý 

způsob života, protože pouze 34 % z nich vyhovuje současným pokynům k provádění 

fyzické aktivity. Ve většině zemí jsou v tomto ohledu více aktivnější muži než ženy, 

avšak provádění pohybové aktivity klesá u obou pohlaví s přibývajícím věkem. 
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 Podle USDHHS (2008) by všichni lidé měli být pravidelně fyzicky aktivní, 

protože mnohé studie přináší přesvědčivé důkazy o tom, že pravidelná tělesná aktivita 

může zlepšit zdraví, snížit rizika vzniku chronických onemocnění a předčasného úmrtí.   

 Účast na pravidelné pohybové aktivitě může mít mnoho výhod pro celou 

společnost, jak uvádí Physical Activity Fact (2001). Účast v pohybových aktivitách a 

sportu přináší benefity sociální, zdravotní a duševní a má i pozitivní vliv na životní 

prostředí a ekonomiku. 

 Mezi sociální benefity pohybových aktivit patří: 

• zvýšení sebevědomí, důvěry, 

• prodloužení nezávislého života starších lidí, 

• podpora lepších rodinných vztahů, 

• snížení izolace a osamělosti, 

• zlepšení sociální dovednosti. 

 Zdravotní a duševní benefity pohybové aktivity jsou zejména následující: 

• zlepšuje kvalitu života, 

• snižuje riziko chronických onemocnění, 

• pomáhá redukovat tělesnou hmotnost, 

• zlepšuje spánek, 

• snižuje stres a deprese, 

• rozvíjí motorické schopnosti, 

• zlepšuje koncentraci, paměť a učení. 

 Přínosy pohybové aktivity a sportu pro ekonomickou oblast jsou například tyto: 

• vytváří pracovní místa, 

• podporuje turistiku, 

• stává se dopravním prostředkem, 

• podporuje místní podnikání, 

• snižuje pracovní absence a trestné činnosti, 
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• vytváří zdravotní úspory. 

 Přínosy pohybové aktivity pro životní prostředí jsou následující: 

• snižuje dopravní zácpy, 

• snižuje znečištění, 

• snižuje emise skleníkových plynů, 

• snižuje hlučnost, 

• vytváří bezpečnější místa. (Physical Activity Fact, 2001) 

 Pohybová aktivita je využívána v prevenci civilizačních chorob. Pozitivního 

účinku je dosaženo pouze tehdy, jsou-li dodržovány následující faktory:  

• zvýšení pohybové aktivity  

• zdravá strava  

• nekouření  

 Němcová (2002) uvádí, že neaktivní jedinec má 2x vyšší riziko vzniku 

kardiovaskulární choroby než jedinec aktivní.  

 Při mírné pohybové aktivitě, za což je považována i například rychlá chůze po 

dobu 30 min, uvádí American Heart Asociation (2013) snížení rizika ischemické 

choroby srdeční u žen o 30 – 40% a u obou pohlaví vznik cévní mozkové příhody o 

20%. Při vysoké aktivitě je riziko vzniku cévní mozkové příhody sníženo o 27%.  

 Předcházením civilizačních chorob se zabývá primární prevence. Jedná se 

hlavně o hypertenzi, ischemickou chorobu srdeční, obezitu, inzulinovou rezistenci, 

diabetes mellitus, hyperlipidemii, metabolický syndrom nebo rakovinu.  

 Sekundární prevence se zabývá redukcí obtíží u osob, které trpí civilizačními 

chorobami. U celé řady onemocnění se pohybová aktivita uplatňuje hlavně při jejich 

léčení. Léčebného účinku pohybové aktivity se využívá u vrozených onemocnění srdce, 

po chirurgických zákrocích nebo transplantacích srdce, astmatu nebo cystické fibróze. 

U těchto diagnóz je doporučení pohybové aktivity v rukou lékařů. (American Heart 

Asociation, 2013, Center for Disease Control and Prevention, 2013). 

 Nedostatečná pohybová aktivita nazývaná také jako nečinnost nebo inaktivita, je 

stav jedince, kdy v denním režimu převažuje sedavý životní styl nad aktivním. 
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American Heart Asociation (2013) uvádí, že počet dětí a dospělých s nadváhou či 

obezitou dosahuje 65%. Sedavé zaměstnání vykonává 83% lidí. Podle WHO (2013) 

byla inaktivita vyhodnocena jako 4. nejrizikovější faktor vedoucí k předčasné úmrtnosti 

na světě, který představuje asi 3,2 milionu úmrtí na celém světě. Pohybovou inaktivitu 

si často jedinci přenáší i do volného času, kdy raději tráví odpoledne pasivním 

odpočinkem. Právě těmito stereotypy se prohlubuje energetická nerovnováha a vznikají 

poruchy tělesného i duševního zdraví.  

 

Diabetes 2. typu 

 Pravidelná pohybová aktivita výrazně snižuje riziko vzniku diabetu 2. typu, 

stejně jako metabolického syndromu. USDHHS (2008) definuje stav metabolického 

syndromu jako kombinaci vysokého krevního tlaku, velkého obvodu pasu, vysokou 

hladinu cholesterolu a poruchu glukózové tolerance – prediabetes. Lidé, kteří se 

pravidelně účastní středně zatěžujících pohybových aktivit, mají výrazně nižší riziko 

vzniku diabetu 2. typu, než osoby inaktivní. Optimální fyzická aktivita pomáhá 

regulovat hladinu cukru v krvi u osob trpících diabetem 2. typu (USDHHS, 2008). 

 

Rakovina a nádorová onemocnění 

 Fyzická aktivita je spojena se snížením rizika rakoviny. Četné studie prokázaly, 

že u fyzicky aktivních lidí významně (asi o 40%) klesá riziko vzniku rakoviny. Existují 

důkazy o tom, že intenzivní pohybová aktivita snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého 

střeva a prostaty u mužů. Riziko vzniku rakoviny prsu u žen je nižší u těch, které jsou 

pravidelně pohybově aktivní v porovnání s těmi, které jsou inaktivní. Pravidelná 

vyvážená strava a pohybová tělesná aktivita pomáhá snižovat riziko návratu nádorových 

onemocnění (USDHHS, 2008). 

 

Poruchy hybného systému 

 Zdravé kosti, klouby a svaly jsou rozhodující pro provádění každodenní 

pohybové činnosti. Studie poukazují, že častý pokles kostní hustoty, který přichází 

v průběhu stárnutí, může být zpomalen pravidelnou fyzickou aktivitou. Tento fakt 

můžeme pozorovat u lidí, kteří se pravidelně věnují středně zatěžujícím aktivitám 
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aerobního charakteru. Fyzická aktivita snižuje riziko artritidy a působí jako prevence 

vzniku osteoporózy. V neposlední řadě pomáhá zvýšit hustotu kostí. Pohybová aktivita 

zlepšuje svalovou sílu a zvyšuje podíl svalové hmoty u všech věkových kategorií 

(USDHHS, 2008, WHO, 2010). 

 

Duševní zdraví 

 Fyzická aktivita může snížit riziko deprese, stresu a úzkosti. S pravidelnou 

pohybovou aktivitou klesá i riziko předčasného kognitivního úpadku dospělé a starší 

populace. Pohybová aktivita pozitivně ovlivňuje vnímání sebe sama, převážně u žen a 

celkově zlepšuje kvalitu života (USDHHS, 2008, WHO, 2006). 

 

2.1.6 Pohybová aktivita a sport v životě mládeže 

 Pro tuto diplomovou práci je důležité objasnit, jaké postavení má sport a 

pohybové aktivity v mladé populaci. Tyto informace byly v minulosti již mnohokrát 

zjišťovány. 

 Jansa (2005) např. zjistil, že v hierarchii hodnot u adolescentů ve věku 15-18 let 

má aktivní provozování sportu velmi dobré postavení. Ve svém výzkumu uvádí, že více 

než 65% mladých lidí tohoto věku aktivně sportuje a 70% mládežnické populace si 

uvědomuje důležitost sportu a pohybových aktivit pro všechny občany. To je určitě 

pozitivní zjištění. Bude zajímavé porovnat tento výsledek s výsledkem této práce, i když 

výběrový soubor je samozřejmě co do počtu nesrovnatelný. 

 Mezi potvrzené tendence účasti mládeže (10-19 let) ve sportovních a 

pohybových aktivitách patří: 

• větší inklinace chlapců k organizované formě sportu, 

• vyšší účast v organizovaném sportu v městských sídlech, 

• větší popularita neorganizovaných aktivit ve venkovských oblastech, 

• větší přitažlivost komerčně orientovaných aktivit pro dívky, 

• větší obliba cvičení doma či s rodinnými příslušníky u dívek. (Rychtecký, 2006) 
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 Jaké sporty jsou nejvíce prováděny českou mládeží? To zjišťoval Rychtecký 

v roce 2000 a 2006. Uvádí, že mezi klasickými sporty dominuje u chlapců fotbal, 

basketbal, volejbal, plavání, tenis aj. U dívek je to aerobic, volejbal, plavání, tenis, 

basketbal atd. Dále zjistil, že se všeobecně zvýšila účast v úpolových sportech. Největší 

změny byly zaznamenány u florbalu, v atletice, ledním hokeji, domácím cvičení, 

posilování, triatlonu, nohejbalu a kulturistice.  

 Nejrozšířenějšími sporty prováděnými mládeží neorganizovaně jsou ve všech 

věkových kategoriích cyklistika a bruslení na kolečkových bruslích. (A. Rychtecký, 

2006) 

  Učitelé, ale i žáci na všech typech škol a stupních škol, dávají přednost 

pohybovým činnostem, které mohou následně uplatňovat ve volném čase a svou 

povahou odpovídají potřebám volného času. V popředí zájmu o jednotlivá sportovní 

odvětví je například u dívek, a to všech věkových skupin, plavání, tanec, aerobic, 

bruslení a sjezdové lyžování. S rostoucím věkem vzrůstá zájem o kondiční kulturistiku a 

turistické aktivity. Obdobné je to i u chlapců, kdy i hoši mají svou prioritu v plavání, 

následují sportovní hry, bruslení, sjezdové lyžovaní a v neposlední řadě i úpoly. 

 U všech věkových skupin jsou v popředí vždy sportovní hry. U sportovních her 

dominuje u dívek volejbal a u chlapců fotbal. Zajímavé je to u zájmu o jednotlivé 

gymnastické disciplíny, zahrnující i trampolínu, kdy převažuje především kladný vztah 

k trampolíně a to bez ohledu na stupeň školy a pohlaví. Mezi jednu z nejvíce oblíbených 

pohybových činností je jízda na kole, která se zároveň řadí i mezi jednu z nejčastěji 

uplatňovaných pohybových činností (Frömel, Novosad, Svozil, 1999), (Kudláček et. Al 

2004), (Rychecký, Fialová, 2002). 

 Na středních i základních školách přetrvává výrazně negativní vztah chlapců a 

dívek k rozvoji vytrvalostních schopností. Chlapci výrazně preferují kondiční zaměření, 

dívky zaměření na estetické pohybové činnosti. U dívek i chlapců je důležité, aby 

respektování sportovních zájmů žáků nebylo na úkor zdravotních aspektů. 

 Odhadnout sílu vztahu mezi intenzivní pohybovou aktivitou a hlavními 

charakteristikami životního stylu bylo i snahou trojce autorů Frömel, Chmelík a 

Nykodým (2007). U vybrané populace v ČR ve věku 15 – 24 let bylo zjištěno, že 

pohybová aktivita je daleko častěji prováděná u chlapců, ale s přibývajícím věkem 

dochází k poklesu této pohybové aktivity zejména ve volném čase. To vše souvisí s 
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nástupem do zaměstnání. U děvčat dochází k poklesu pohybové aktivity ve volném čase 

a k nárůstu pohybové aktivity v domácích aktivitách a v zaměstnání. 

 Vašíčková a Frömel (2009) na základě výsledků různých výzkumů uvádějí 

východiska, která je žádoucí respektovat při vedení žáků a studentů k celoživotní 

pohybové aktivitě: 

• zhoršuje se zdravotní a kondiční stav dětí a mládeže; 

• zužuje se šíře fondu pohybových dovedností; 

• s narůstajícím věkem se snižuje množství pohybové aktivity (PA); k největšímu 

poklesu dochází v intenzivní PA; 

• chlapci mají více PA než děvčata, a to především ve volném čase;  

• děvčata stráví sezením více času než chlapci, a to především ve školních dnech, 

o víkendech se rozdíl smazává; 

• s věkem klesá zapojení v organizovaných formách PA; 

• ve struktuře PA ubývá s věkem sportovních aktivit; 

• převažující PA je stále ještě chůze; 

• doporučení k PA (3x20 minut intenzivní PA a 5x30 minut středně intenzivní PA 

nebo chůze za týden plní 11,1% českých adolescentů. 

 

2.1.7 Motivace ke sportu a pohybovým aktivitám 

 Motivace je psychologický proces vedoucí k posílení organismu. Usměrňuje 

chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Je souhrnem všech skutečností – radosti, 

zvídavosti, pozitivních pocitů a očekávání, která podporují nebo tlumí konání člověka. 

Funkcí motivace je výběr tendencí – prosazení určité tendence proti jiné z hlediska 

pocitu subjektivní naléhavosti, např. trávení volného času aktivním pohybem místo 

pasivní zábavy. V procesu motivace rozlišujeme tři základní složky: 

• aktivace chování (energetizace) – pudy, instinkty, potřeby, 

•  řízení chování (zaměření na cíl) – postoje, zájmy, hodnoty, zde má velký 

význam učení a výchova, 

• udržování chování (jednání) – vůle, aspirace, úspěch. (Pastucha, 2011) 
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 Z hlediska sledování motivace k pohybové činnosti je třeba si uvědomit a 

pochopit faktory, které se podílejí na jejím vytváření. Pro sportovní činnosti je důležité, 

že jednou z hlavních biologických potřeb člověka je potřeba tělesného pohybu, která 

vzniká patrně nahromaděním energie v pohybových centrech nervové soustavy, 

zejména v korových buňkách. Tyto potřeby jsou nezbytné pro život a mají různou 

intenzitu v různých fázích života. Nejvyšší jsou u mládeže, nejnižší u starých lidí. 

(Slepička, Hošek, Hátlová, 2006) 

 Podle Sekota (2003) motivy pro sportovní činnost mohou být následující:  

• potřeba pohybu 

• zdravotní prevence 

• individuální seberealizace. 

 Jak již bylo řečeno, s věkem a sociálními potřebami každého jedince se jeho 

potřeby mění. Dospělý jedinec bere sport především jako prostředek k udržení a 

posílení vlastního zdraví. Naproti tomu mládež sportem uspokojuje svoji touhu po 

pohybu a zlepšuje svoji tělesnou výkonnost. V případě vrcholových sportovců jde 

především o vlastní seberealizaci (Sekot, 2003). 

 Význam motivace mládeže přirozeně nabývá na důležitosti ve spojení s 

vytvářením hodnotového světa mladých osobností. Motivace zde sehrává důležitou roli 

jednoho ze zásadních faktorů, který reguluje činnost jedince. Mladému sportovci 

nemusí tolik záležet na tom, jaký sport bude provozovat. Hlavní úlohu při výběru 

mohou hrát faktory jako například skupina lidí, ve které se pohybuje, blízkost 

sportoviště, vliv blízkých lidí apod (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

 V souvislosti s motivací mládeže ke sportu je nutné také zmínit jeden specifický 

faktor, který hraje neméně důležitou roli. Je jím školní tělesná výchova. Podle Sekota 

(2003) „míra její oblíbenosti souvisí logicky vzato i s mimoškolní tělovýchovnou a 

sportovní angažovaností mládeže. V tělesné výchově dominuje formativní faktor a 

vzdělávací zaměření, zajišťující prostřednictvím tělesných cvičení fyzický, psychický a 

sociální rozvoj“ (Sekot, 2003). 

 Pohybová aktivita mládeže je ovlivněna mnoha psychologickými, biologickými, 

kulturními, sociálními a enviromentálními faktory, které mohou ovlivňovat rozhodnutí 

jednotlivce přijmout a udržovat aktivní životní styl. Některá výzkumná šetření dokazují, 

že kurikulární programy tělesné výchovy mohou posílit pozitivní změny v žákovské 



23 
 

motivaci pro pohybové aktivity, tato motivace je významná determinanta žákovy účasti 

na pohybově aktivnějším životním stylu mimo školu a pozitivní prožitky v tělesné 

výchově v dětství, mohou ovlivnit aktivní životní styl v pozdějším věku i v dospělosti. 

Dokud se v tělesné výchově nebude podporovat zábava a potěšení, může motivace k 

další pohybové aktivnosti zmizet (Dobrý, 2007). 

 

Socializační funkce pohybové aktivity 

 Nakonečný (2009) definuje socializaci jako komplexní proces přeměn, které 

začínají osvojováním základních kulturních návyků, později mluvené řeči a dalšími 

změnami, až po vpravování se do role svého pohlaví, orientace ve světě hodnot a jejich 

přejímání, respektive zvnitřňování. V podstatě je to proces učení, zejména sociálního, 

protože se uskutečňuje od nejranějšího věku dítěte v jeho stycích se sociálním okolím, 

tedy zpravidla v interakci dítěte a rodičů jako sbírání a využívání získaných zkušeností z 

interakcí s nimi. 

 Socializace však není jednosměrným procesem vlivu sociálního prostředí na 

formování jedince. Je interaktivním procesem, prostřednictvím kterého kontaktujeme 

ostatní, syntetizujeme tok informací a utváříme rozhodovací proces modelující naše 

vlastní životy a sociální svět kolem nás. Nejúžeji je s procesem socializace spjata 

rodina. Rodiče zpravidla usilují, aby se jejich dítě stalo samostatnou a suverénní bytostí 

v rámci jejich vlastních norem a hodnot, které dítěti vštěpují (Sekot, 2003). 

 Socializace v obecné rovině se skládá z celé řady jevů, které lze shrnout pod 

pojmy primární a sekundární socializace. V rámci primární socializace se uplatňuje vliv 

zejména sociálního mikroklimatu rodiny a jde například o osvojení kulturních návyků 

(hygienické návyky, oblékání, základ chování v kontaktu s druhými osobami, osvojení 

norem komunikace, postupné přijímání sociálních rolí souvisejících se sociálními 

pozicemi, získávání poznatků o okolním prostředí, poznávání základních norem 

určujících akceptovatelnost chování). Sekundární socializace pak zahrnuje působení 

zejména makrosociálního prostředí, kam lze zahrnout především vliv školy, zaměstnání, 

různých organizací, mezi něž nesporně patří i sportovní kluby a sportovní oddíly, 

dalším významným faktorem sekundární socializace je i celkové společensko-politické 

klima a celospolečensky uznávané hodnoty (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 
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 Sport a pohybová aktivita jsou významnými společenskými jevy a 

socializačními činiteli. Pohybovou aktivitu můžeme označit za fenomén, který je 

výrazem kultury dané společnosti. I když účast na sportovních aktivitách je záležitostí 

především individua, její realizace má nesporně společenský kontext. Jde o životní styl, 

v němž je sport integrován do každodenního režimu s tím, že zahrnuje rozmanité 

pohybové aktivity, které odpovídají aktuálním potřebám jedince. Proto není možné 

hodnotit sport jen z hlediska jeho tělesných účinků, neboť jakákoli pohybová aktivita se 

týká celé osobnosti a zejména její sociální dimenze. Sport a pohybová aktivita v životě 

jedince je chápána jako něco zcela nesporného. Vnímáme ji jako samozřejmou součást 

obecně akceptovaných hodnot jak individuálního, tak společenského života (Slepička, 

Hošek, Hátlová, 2006). 

 Hodaň a Dohnal (2005) uvádějí, že tělesná výchova, která je součástí povinného 

vzdělávání, se podílí spolu s ostatními vzdělávacími činiteli na základní přípravě 

k výběru sociální role. Vyplývá to z úkolů, které tělesná výchova plní, zejména z úkolu 

vzdělávacího a výchovného. Podíl tělocvičné rekreace na úrovni realizace sociálních 

rolí má obecný charakter. Je spojen s udržováním vysoké osobnostní úrovně v oblasti 

fyzické, psychické i sociální, s celkovou socializací a kultivací člověka. Díky tomu se 

stává nespecifickým základem, předpokladem pro kvalitní realizaci sociálních rolí 

v obecném slova smyslu. Je to možno vyjádřit takovými pojmy jako zdraví, odolnost, 

vysoká výkonnost, neuropsychická vyrovnanost, odolnost proti stresu, tolerance, 

schopnost kooperace a zodpovědnost (Hodaň, Dohnal, 2005). 

 

2.2 Vývojová stadia osobnosti  

 Tato diplomová práce se zabývá účastí v pohybových aktivitách středoškoláků a 

žáků druhého stupně základních škol. Je tedy důležité popsat a vysvětlit, čím se tyto 

věkové skupiny vyznačují a co může ovlivnit jejich pohybovou aktivitu. V následujících 

kapitolách probereme podrobněji dvě vývojová stadia osobnosti – období pubescence a 

období adolescence. 
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2.2.1 Období pubescence  

 Období pubescence je první fází v období dospívání, jenž je přechodnou fází 

mezi dětstvím a dospělostí. (Vágnerová, 2000) Podle Langmaiera a Krejčířové je 

členěno na fázi prepuberty a puberty. Fáze prepuberty začíná objevením sekundárních 

pohlavních znaků a urychlením růstu. U dívek probíhá fyzický vývoj od 11 do 13 let, 

zatímco u chlapců probíhá o 1-2 roky později než u dívek (Langmeier, Krejčířová, 

2006). 

 

Období pubescence z anatomicko-fyziologického hlediska 

 V období pubescence dochází ke komplexní změně všech složek osobnosti 

dospívajícího. Nejnápadnějším rysem je proměna vlastního těla spojená s pohlavním 

dozráváním (Vágnerová, 2000). „Tělesná proměna navozuje vysoce ceněnou hodnotu 

tělesné atraktivity, projevující se u chlapců především v oblasti síly a u dívek v oblasti 

vzhledu“ (Slepička, 2006). 

 „U chlapců je ze sociálního hlediska významný především růst a posléze rozvoj 

svalů. Sekundární pohlavní znaky nejsou tak nápadné a zneklidňující. Navíc je vyšší 

postava u chlapce sociálně akceptovatelná i dospělými. Ve společnosti vrstevníků je 

vysloveně výhodná, protože představuje šanci na lepší sociální status (prestiž je v tomto 

věku ještě hodně dána vzhledem a fyzickou silou). Příliš vysoká postava je u dívek 

obecně sociálně méně žádoucí, neodpovídá sociokulturním standardům ideálu dívčí 

krásy. 

 Sekundární pohlavní znaky děvčat jsou nápadnější a bývají dospělými chápány 

jako signál významnější, kvalitativní změny. Tělesná proměna chlapců se první pohled 

jeví jenom jako růst a zesílení, tj. změna kvantity. Rodiče i učitelé mívají strach 

z předčasné sexuální aktivity, kterou očekávají od fyzicky vyspělých děvčat. Jejich 

reakce mohou být vědomě i nevědomě zaměřeny na potlačení takto interpretovaného 

jevu, nebo na jeho kompenzaci jiným způsobem. Vyznívají pak spíše jako negativní 

hodnocení nadměrné vyspělosti a jako takové je děvče ze strany dospělých přijímá“ 

(Vágnerová, 2000). 
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Období pubescence z psychologického hlediska 

 Tělesné změny v dospívání jsou proměnou hormonálních funkcí. Proto s sebou 

přinášejí, jako všechny hormonální změny, vesměs i větší či menší kolísavost emočního 

ladění, větší labilitu a tendenci reagovat přecitlivěle i na běžné podněty. Pubescent 

ztrácí citovou jistotu a stabilitu. Se zvýšením nejistoty souvisí i větší dráždivost a 

napětí. Změna vlastních pocitů pubescenta často překvapí. Jeho prožitky a nálady bývají 

i pro něho samého spíše nepříjemné. Jelikož nezná a není schopen si vysvětlit jejich 

příčinu, reaguje na své vlastní pocity jako na něco obtěžujícího, podrážděně a 

rozmrzele. Sekundární reakcí bývá tudíž další zhoršení nálady a chování, které působí 

sociálně rušivě (Vágnerová, 2000). 

 Je pravda, že ani rozumové hodnocení emočních rozlad by pubescentovi příliš 

nepomohlo, protože jeho sebeovládání je zatím dost nezralé. Obecně je velice nesnadné, 

jak subjektivně, tak objektivně, také odlišení emočních výkyvů daných hormonálním 

zráním od reaktivních prožitků, vyvolaných celkovou změnou situace a ztrátou 

bývalých jistot, resp. reakcemi jiných lidí (Vágnerová, 2000). 

 Emoční reakce pubescenta jsou ve srovnání s minulým obdobím nápadnější a 

zdají se být ve vztahu k vyvolávajícím podnětům méně přiměřené. I když mohou být 

dost intenzivní, jsou spíše krátkodobé a navíc proměnlivé. Vzhledem k tomu lze jen 

velmi těžko předvídat, jakým způsobem zareaguje příště, Výkyvy v emocích bývají 

spojovány s kolísáním aktivační úrovně. Intenzivní aktivitu snadno vystřídá apatie a 

nechuť k jakékoliv činnosti. Dospělí mívají pocit, že jsou jejich dospívající děti 

rozmazlené, že se nedovedou chovat a obtěžují okolí svými nesmyslnými rozmary. 

V tomto názoru je podporuje fakt, že k mrzuté a podrážděné náladě není žádný 

podstatný důvod. Změna emočního prožívání se navenek projevuje větší impulzivitou a 

nedostatkem sebeovládání. Nízká frustrační tolerance, přecitlivělost a proměnlivost 

nálad dospívajících se stává rušivým faktorem v mezilidských vztazích a přispívá ke 

vzniku konfliktů. Pubescent se stává méně přijatelným, a tudíž i hůře akceptovatelným. 

Větší četnost negativních reakcí a pocit odmítání posiluje nejistotu dospívajícího 

(Vágnerová, 2000). 

 Celková nejistota vyvolává u pubescentů různé obranné reakce: 

1) V každém vývojovém období, jehož výsledkem má být zásadnější změna 

osobnosti, funguje tzv. mechanismus kyvadla (Říčan, 1990). Nejinak je tomu i 
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v pubertě. Dospívající, který dosáhl nějaké zralejší úrovně, se v určitých 

obdobích ještě občas vrací k dětskému chování nebo k infantilnímu způsobu 

řešení situace. Zabývá se hrou, kterou by jindy sám zkritizoval jako dětinskou, 

vrací se ke svým oblíbeným dětským knihám, povídá si s rodiči jako dřív atd. 

Děje se tak v době, kdy se nová varianta ještě dostatečně nezafixovala, a je tudíž 

subjektivně náročnější než starý způsob. Návrat do vývojově nižší fáze, i když 

jen krátkodobý a dočasný, umožňuje relaxaci a prožití alespoň chvilkového 

pocitu jistoty. 

2) Další obrannou reakcí je únik do fantazie. Umožňuje odpoutání od reality a 

alespoň symbolické zvládnutí nejrůznějších situací, které dospívající nedovede 

řešit reálně, nebo prožití rolí, které nelze prožít ve skutečnost. Fantazijní 

produkce umožňuje nezávaznou experimentaci s různými variantami 

nerealizovatelných rolí. Tato aktivita může být přínosná i jako příprava pro 

rozvoj nových složek identity. Pubescent nemusí v tomto případě respektovat 

různá omezení. Průběh dění je závislý jen na jeho vůli, takže může vytvářet 

rovnováhu ke skutečným, ale méně přijatelným zkušenostem. Nemusí 

respektovat zákony logiky a může překračovat i hranici času a anticipací 

budoucího příběhu (Vágnerová, 2000). 

 

Období pubescence ze sociologického hlediska 

 „Socializační rozvoj pubescenta je ovlivněn jeho novými kompetencemi, které 

se projeví i ve způsobu různých sociálních vlivů. V průběhu dospívání se mění názor na 

jiné lidi. Proměnou procházejí i sociální role pubescenta – dospívající odmítá 

podřízenou roli. Komunikace dospělých s dospívajícími je touto potřebou ovlivněna 

také. Mění se vztah ke škole, dobrý prospěch přestává být cílem a stává se prostředkem. 

Dochází ke stabilizaci individuální normy, která určuje i míru snahy pubescenta. Mění 

se vztah k učiteli, už není přijímán jako formálně daná autorita, ale jen tehdy, pokud 

pubescentům něčím imponuje. Jednou z vývojových potřeb je odpoutání se od rodiny. 

Emancipace od rodiny nevede k přerušení citových vazeb k rodičům, ale k její proměně. 

Dítě už nechce být jako rodiče, snaží se od nich nějak odlišit. Potřebu odlišení posiluje 

pocit, že rodiče nejsou tak moudří a všemocní, jakými se zdáli být. Pubescent odmítá 

formální rodičovskou autoritu, je k rodičům kritický. 
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 Vrstevnická skupina slouží pubescentům jako opora. Skupinová identita 

představuje přechodnou fázi v rozvoji individuální identity. Dospívající si určují 

generační standardy norem, jejichž dodržování striktně požadují. Vrstevníci se stávají 

neformálními autoritami, které mají značný vliv. Potřeba přátelství se zvyšuje, důležité 

jsou i první lásky“ (Vágnerová, 2000). 

  

2.2.2 Období adolescence 
 
 Vývojové období adolescence se v různých literaturách vymezuje odlišně. Podle  

Kurice (2001), začíná ukončením pohlavního dospívání a končí nástupem dospělosti, 

připouští však nejednoznačné časové vymezení. Obvykle se uvádí 15. až 16. rok jako 

dolní hranice a 18. až 21. rok jako hranice horní. Z adolescenta se na konci období stává  

emocionálně i ekonomicky nezávislý mladý člověk, který hledá své životní poslání  

a začíná samostatně řešit své problémy. 

 

Období adolescence z anatomicko-fyziologického hlediska 

 „Období dospívání nekončí právě patnácti lety, ale zvláště u chlapců se posunuje 

do postpubescence. Vývoj dívek je rychlejší než u chlapců, avšak ještě v postpubescenci 

(15-20 let) je chlapci dohánějí. Období patnácti až osmnácti let nazýváme často starším 

školním věkem“ (Čelikovský et al. 1990, s.  45).  Rychtecký a Fialová (2002) uvádějí, 

že v tomto období dochází ke snížení tempa růstu, kdy předchozí progresivní růst 

zpomaluje a pozvolna se dokončuje. Kouba (1995, s. 60) blíže specifikuje, že 

„biologicky je toto období vymezeno dosažením pohlavní zralosti a ukončením 

tělesného růstu. Zpomaluje se růst, chlapci od 15 let vyrostou ještě cca 7-8 cm a zvětší 

se hmotnost o 13 kg, děvčata od 14-18 let vyrostou již jen cca o 3 cm a hmotnost se 

zvětší cca o 6 kg. Dochází ke změnám především v tělesných proporcích.“ Během 

tohoto období dozrává většina tělesných systémů jak strukturou, tak funkčně (Malina, 

Bouchard, 1991; Langmeier, Křejčířová, 1998). 

„Koncem období se pozvolna dovršuje tělesný vývoj, projevuje se to v plném 

rozvoji a výkonnosti všech orgánů těla: srdce, plic, svalů, zesílení kostí, šlach aj. Na 

rozdíl od předchozích let, která jsou obdobím přestavby organismu, jde nyní o 

dobudování“  (Dovalil et al., 2002, s. 248). 
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Období adolescence z psychologického hlediska 

„Poznávací vývoj se blíží svému vrcholu a intelektuální předpoklady je možné 

využívat v motorickém učení. Adolescent nabývá emocionální rovnováhu. Intelektová a 

emocionální vyzrálost má vliv na sféru zájmů. Dochází k vyhranění zájmů. Pohybové 

hry ztrácejí původní biologický význam a nabývají významu společenského“ (Kouba 

1995, 60). Podle Rychteckého a Fialové (2002) patří toto životní období k náročným 

zejména kvůli četným intrapsychickým a meziosobním konfliktům. Jde o rozpor mezi 

fyzickou a sociální dospělostí. 

Atkinson et al. (2003) uvádí, že podle psychonalytika Eriksona hlavním úkolem, 

který je postaven před adolescenta, je vytvořit si pocit vlastní identity a najít odpovědi 

na otázky „Kdo jsem?“ a Kam směřuji?“ Přestože je toto období spojováno s pojmem 

„krize identity“, je považováno za klíčovou součást zdravého psychosociálního vývoje.   

Intelektová a emocionální vyzrálost pak nalézá odraz ve sféře zájmů. Adolescent 

se zajímá o svoji osobu, o druhé pohlaví a projevuje už zcela vyhraněné sportovní 

zájmy (Měkota, Kovář, Štěpnička 1988). 

Barrett a White (2002) popisují adolescenci jako období života, kdy se rozdíly 

v mentalitě pohlaví stávají významným faktorem v orientaci jedince na sebe sama a 

vnímání své pozice ve společnosti. Autoři spojují maskulinitu a feminimitu 

adolescentního jedince s psychologickým stavem během časné dospělosti. Každý 

jedinec má obě komponenty. Maskulinita zajišťuje vnímání jedince sebe sama jako 

nadřazeného ostatním. Feminimita funguje obráceně. Výsledky jejich studie dokládají, 

že jedinci, kteří vstupují do období adolescence s vyšší „hladinou“ maskulinity, 

vykazují v dospělosti méně symptomů deprese. 

 

Období adolescence ze sociologického hlediska 

„Zvláštnosti dospívání jsou změny ve vztahu k sobě samému, ke konkrétním 

druhým lidem či skupině. Tato vědomá sebereflexe je úzce spjata s potřebou vědomí 

vlastní hodnoty, jedinečnosti a ocenění druhými lidmi. Ve středu zájmu je také 

hodnocení fyzických změn, emoční rozkolísanosti a vztahů s rodiči. Hledání identity 

patří mezi základní úkoly adolescence“ (Sigmundová, 2005). 

Adolescence by měla být obdobím „experimentování s rolemi“, ve kterém mladí 

lidé mohou prozkoumávat různé způsoby chování, zájmy a ideologie. „V podmínkách 
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primitivních společností, kde je málo identifikačních modelů a počet sociálních rolí je 

omezený, je úkol vytvořit si vlastní identitu relativně jednoduchý. Ve složité 

společnosti, jako je naše, je to pro mnoho adolescentů obtížný úkol“ (Atkinson et al. 

2003, s. 102). 

Podle Havlíka, Novotné a Prokopa (1993) představuje mládí učení se rolím 

„mladého“, anticipaci rolí dospělých, ale také zapomínání rolí dítěte. Pro dětství typické 

vztahy závislosti jsou ještě výrazněji nahrazovány vztahy vzájemnosti, adolescent se 

pokládá za rovnocenného partnera dospělých a snaží se, nezřídka přes jejich odpor a 

nepochopení, emancipovat. 

Dokončuje se stratifikace hodnot, úsilí po nezávislosti a z něj vyplývající 

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

emocionální stabilitu a odpovědnost za produkci své vlastní činnosti a stabilizaci vývoje 

osobních vlastností (Rychtecký, Fialová, 2002). 

 „Na rozdíl od dětství, ve kterém převládají požadavky na adaptaci, 

v adolescenci převažuje individualizace, hledání autonomie i zodpovědnosti vůči 

přijatým hodnotám i ve vztahu k druhým lidem“ (Havlík, Novotná, Prokop, 1993, s. 

32). V pozdním dětství a při nástupu adolescence se objevují prvky prosociálního 

chování již zřetelněji a toto chování v tomto období narůstá, i když v některých studiích 

jsou popsány případy opačné (Barret, White, 2002). V tomto období se jedná „spíše o 

sociální očekávání sociálně dezirabilního (sociálně žádoucího) chování, ve kterém jsou 

celkově v tomto věkovém období citlivější dívky, u kterých se vyvíjí vyšší stupeň 

empatie a prosociálního chování i zodpovědnosti, ale také jim narůstá pocit viny a 

deprese, pokud toto jejich očekávání prosociálního chování není prakticky naplněno“ 

(Lašek, 2011, 125). 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 Hlavním cílem diplomové práce je na základě dotazníkového šetření a 

následného vyhodnocení získaných dat zjistit a porovnat účast v mimoškolních 

pohybových a sportovních aktivitách studentů pražských středních škol a žáků 

pražských základních škol. 

 Dílčí cíle: 

• Analyzovat frekvenci pohybových aktivit (PA) studentů středních škol (SŠ) a 

žáků základních škol (ZŠ). 

• Analyzovat strukturu vykonávaných PA studentů SŠ a žáků ZŠ. 

• Zjistit účast studentů SŠ a žáků ZŠ ve sportovních oddílech. 

• Zjistit motivaci studentů SŠ a žáků ZŠ k provádění PA a sportu. 

• Porovnat studenty SŠ a žáky ZŠ dle frekvence PA a sportu. 

• Porovnat studenty SŠ a žáky ZŠ dle struktury vykonávaných PA a sportu. 

• Porovnat studenty SŠ a žáky ZŠ dle účasti ve sportovních oddílech. 

• Porovnat studenty SŠ a žáky ZŠ dle motivace k provádění PA a sportu. 

• Porovnat studenty SŠ a žáky ZŠ dle spokojenosti s frekvencí PA a sportu. 

 

Úkoly práce: 

• Nastudovat problematiku týkající se pohybové aktivity a sportu a popsat stav 

dosavadních poznatků. 

• Sestavit písemný dotazník, pomocí něhož budou získána potřebná data. 

• Vybrat výzkumný soubor na základě vlastního úsudku. 

• Sbírat data na vybraných školách v hodinách tělesné výchovy po předchozí 

domluvě s učitelem. 

• Analyzovat získaná data a zpracovat výsledky výzkumu. 

 

Pracovní hypotézy 

 

 Na základě nastudované literatury, vlastního pozorování a úsudku byly 

stanoveny následující pracovní hypotézy: 
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1) Žáci základních škol se věnují sportu a pohybovým aktivitám častěji než     

studenti středních škol. 

2) Studenti středních škol i žáci základních škol preferují týmové pohybové 

aktivity před individuálními pohybovými aktivitami. 

3) Nejčastěji prováděnou aktivitou celkově je cyklistika, v organizované podobě je 

nejvíce prováděným sportem fotbal. 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Popis výzkumného souboru 
  
 Do výzkumu byly zapojeny tři pražské střední školy (gymnázium Botičská, 

Střední škola automobilní a informatiky, Střední zdravotnická škola) a dvě pražské 

základní školy (základní škola Botičská a základní škola V Rybníčkách). Výběr škol 

nebyl náhodný, ale záměrný. Snahou bylo získat rozmanitý soubor, přičemž vybrané 

lokality měly být podobné u středních škol i u základních škol. 

 Pro účely diplomové práce bylo stanoveno, že výzkumný soubor bude mít 

rozsah 200 respondentů, přičemž 100 respondentů budou středoškoláci a 100 

respondentů žáci základních škol. Z gymnázia Botičská vyplnilo dotazník 42 studentů, 

z toho 22 dívek a 20 chlapců. Střední škola automobilní a informatiky poskytla 33 

dotazníků vyplněných pouze chlapci. Na Střední zdravotnické škola bylo rozdáno 27 

dotazníků, z toho jej vyplnilo 27 dívek. Na základní škole Botičská bylo sesbíráno 54 

dotazníků (24 dívek, 30 chlapců), na základní škole V Rybníčkách 51 dotazníků (29 

dívek, 22 chlapců).  

 Na středních školách byly dotazníky rozdány studentům 2. a 3. ročníků a na 

základních školách byli požádáni žáci 7. a 8. tříd. 

 Protože bylo sesbíráno o 3 dotazníky více ze základních škol než ze středních 

škol, byly 3 dotazníky ze základních škol vylosovány a z výzkumu vyřazeny a to z toho 

důvodu, aby oba soubory měly stejné početní zastoupení. K dispozici tedy bylo 102 

dotazníků ze středních škol a 102 dotazníků ze základních škol. Tabulka č. 1 zobrazuje 

výzkumný soubor. 

 

Tabulka 1 – Výzkumný soubor 

  Základní školy Střední školy 

Dívky 52 49 

Chlapci 50 53 

Celkem 102 102 
Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem 

  



34 
 

4.2 Použité metody 

 Ke zjištění pohybové aktivity studentů středních škol a žáků základních škol 

bylo použito dotazníku, který byl konstruován speciálně pro účely tohoto výzkumu (viz 

příloha 1).  

 Vytvořený dotazník nejprve zahrnoval otázku týkající se frekvence provozování 

pohybových aktivit a sportu. 

 Další část byla zaměřena na strukturu pohybových aktivit a sportů, které 

respondent vykonává ve svém volném čase a zajímalo nás, zda se jim věnuje i 

v organizované podobě. 

 Poté byla zjišťována motivace k provozování pohybových aktivit a sportu, 

případně i k pohybové inaktivitě. 

 Po zjištění motivace nás zajímalo, zda by si studenti a žáci přáli věnovat se 

pohybovým aktivitám a sportu více, než se věnují v současné době. Pokud byla 

odpověď kladná, zajímal nás i důvod neshody skutečnosti a přání. 

 Na závěr byly položeny nezbytné otázky týkající se pohlaví a skutečnosti, zda 

respondent navštěvuje základní či střední školu, aby bylo možné porovnat zjištěné 

výsledky. 

 

4.3 Sběr dat 
 
 Výzkum proběhl v květnu 2014 a byl prováděn v hodinách tělesné výchovy. Po 

ústní domluvě s učitelem byli respondenti při výuce tělesné výchovy požádáni o 

vyplnění dotazníku. Před vyplňováním byli seznámeni s pokyny k vyplňování 

dotazníku. Během vyplňování dotazníku byl nad respondenty vykonáván dohled a 

v případě nejasností se mohli kdykoliv na cokoliv dotázat. Návratnost byla 100%, 

jelikož všichni oslovení studenti dobrovolně svolili ke spolupráci a dotazník správně 

vyplnili. Bylo tak prováděno zcela anonymně, jelikož respondenti neuváděli jméno ani 

příjmení. 

 Před samotným oslovením výběrového vzorku se provedla nezbytná pilotáž, pro 

kterou byla vybrána jedna třída z prvního ročníku gymnázia Botičská. Pilotáže se tedy 

zúčastnilo 28 studentů gymnázia ve věku 15-16 let. Bylo dokázáno, že dotazník je 
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platný a může být rozdán respondentům. Dotazník je v plném znění uveden v příloze   

č. 1 této diplomové práce. Jelikož instrukce byly sdělovány ústně a případné nejasnosti 

mohly být na místě vysvětleny, nebyl k dotazníku přiložen průvodní dopis. Není 

uvedeno ani poděkování za spolupráci, neboť tak autor učinil osobně. 

 

 

4.4 Metody vyhodnocení dat 
 
 Dotazníky byly vyhodnoceny ručně. Všechny získané informace bylo potřeba 

přepsat do tabulek a pro lepší orientaci byly dále převedeny do grafů ať již sloupcových 

nebo výsečových. K vytvoření tabulek a grafů byl použit program Microsoft Excel, 

který má funkce potřebné pro tyto účely.  

 Dále byla pro vybrané části výzkumu použita statistická metoda „chí-kvadrát“ 

neboli „test dobré shody“, který se používá k zjištění, zda mezi dvěma znaky existuje 

prokazatelný výrazný vztah. Základní myšlenka chí-kvadrát testu spočívá v porovnání 

pozorovatelných a očekávaných četností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 VÝSLEDKY A DISKUZE

5.1 Frekvence provozování pohybových aktivit a sport

 První část výzkumu byla zam

a sportu. Tento údaj byl zjiš

mimo školu věnuješ pohybovým aktivitám a sportu?“

z pěti možností. Výsledky jsou

kde jsou porovnány z tohoto hlediska 

celkové výsledky. 

Graf 1 – Frekvence provozování pohybových aktivit a sportu

Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem
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Tabulka 2 - Porovnání žáků ZŠ a studentů SŠ z hlediska frekvence provozování 

pohybových aktivit a sportu 

  ZŠ SŠ 

Frekvence počet % počet % 

4x týdně a více 14 14% 9 9% 

2x-3x týdně 49 48% 37 36% 

1x týdně  20 20% 34 33% 

nepravidelně 14 14% 13 13% 

nikdy 5 5% 9 9% 

celkem 102 100% 102 100% 

Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem 

  

 Z tabulky můžeme vyčíst, že nejvíce žáků základních škol se věnuje pohybové 

aktivitě 2-3x týdně (48%). Druhou nejčastější odpovědí byla možnost 1x týdně, kterou 

označilo 20% žáků základních škol. Nepravidelně se sportu a pohybovým aktivitám 

věnuje 14% žáků a odpověď nikdy označilo 5% žáků. 4x týdně a více se sportu věnuje 

14% žáků, což lze považovat za relativně vysoký podíl. 

 Nejčastější odpovědí středoškoláků byla také možnost 2-3x týdně, kterou 

označilo 36% studentů. 33% studentů sportuje 1x týdně a 9% studentů 4x týdně a více. 

Celkem má tedy pravidelný pohyb alespoň jednou týdně 78% studentů středních škol. 

Pohybovým aktivitám a sportu se nikdy nevěnuje 9% studentů, což je bohužel poměrně 

dost velká část. Nepravidelně provozuje pohybovou aktivitu a sport 13% studentů.  

 Na zpracování této otázky byla použita statistická metoda chí-kvadrát test (viz 

kapitola 4.4). Protože p-value vyšla 0,109, můžeme říci, že nebyla vyvrácena nulová 

hypotéza o stejnosti souborů. Na hladině významnosti 0,05 tedy není mezi žáky 

základních škol a studenty středních škol statistický rozdíl. 

 Naši pracovní hypotézu č. 1, že žáci základních škol se pohybovým aktivitám 

věnují častěji, tedy můžeme vyvrátit. 

 Pokud ovšem porovnáme žáky základních škol a středoškoláky procentuálně, 

můžeme říci, že výsledky naznačují, že se žáci základních škol věnují pohybovým 

aktivitám a sportu častěji než studenti středních škol. Pokud by byl rozšířen vzorek a 

pokračovalo se ve výzkumu, mohla by tato domněnka možná být potvrzena i statisticky. 
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Tabulka 3 – Struktura vykonávaných pohybových aktivit a sportů 

Pohybová aktivita ZŠ SŠ Celkem 
 Aerobic 0 5 5 
 Atletika 6 3 9 
 Badminton 0 5 5 
 Basketbal 8 2 10 
 Beach volejbal 0 4 4 
 Běh 2 10 12 
 Bojové sporty 0 2 2 
 Cyklistika  42 34 76 
 Fitness 0 11 11 
 Florbal 16 18 34 
 Fotbal 31 16 47 
 Frisbee 3 6 9 
 Gymnastika 3 1 4 
 Házená 1 0 1 
 Hokej 7 3 10 
 Horolezectví, sportovní lezení 0 11 11 
 In-line bruslení 10 16 26 
 Jezdectví 0 1 1 
 Jóga 1 7 8 
 Lyžování 8 8 16 
 Plavání 14 19 33 
 Skateboarding 8 9 17 
 Snowboarding 7 10 17 
 Spinning 0 6 6 
 Stolní tenis 11 6 17 
 Squash 0 7 7 
 Tanec 4 2 6 
 Tenis 9 5 14 
 Turistika, vysokohorská turistika 1 7 8 
 Veslování 0 1 1 
 Volejbal 10 7 17 
 Zumba 0 7 7 
 Jiný sport 3 6 9 
Celkem 205 255 460 
Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem 

  

 Z tabulky můžeme vyčíst, že nejvíce provozovanou aktivitou zkoumaného 

vzorku ve volném čase je jednoznačně cyklistika, kterou označilo celkem 76 žáků a 

studentů ze 190 jedinců, kteří se alespoň někdy věnují sportu a pohybovým aktivitám. 

Na druhém místě je fotbal se 47 označeními. Florbal je také velmi populární aktivitou 
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žáků základních škol i studentů středních škol. Dohromady nasbíral 34 označení. Mezi 

další populární aktivity patří také například plavání a in-line bruslení. V zimních 

sportech získal nejvíce označení snowboarding a potvrzuje se tak vzestupná tendence 

popularity tohoto sportu.    

 Porovnáme-li žáky základních škol a studenty středních škol, můžeme si 

povšimnout několika rozdílů zejména v rozmanitosti odpovědí a v pořadí jednotlivých 

aktivit. Nejlépe je to vidět v následující tabulce. 

 

Tabulka 4 – Porovnání žáků ZŠ a studentů SŠ z hlediska struktury vykonávaných aktivit 

Pohybová aktivita ZŠ Pohybová aktivita SŠ 
 Cyklistika 42  Cyklistika 34 
 Fotbal 31  Plavání 19 
 Florbal 16  Florbal 18 
 Plavání 14  Fotbal 16 
 Stolní tenis 11  In-line bruslení 16 
 In-line bruslení 10  Fitness 11 
 Volejbal 10  Horolezectví, sportovní lezení 11 
 Tenis 9  Běh 10 
 Basketbal 8  Snowboarding 10 
 Lyžování 8  Skateboarding 9 
 Skateboarding 8  Lyžování 8 
 Hokej 7  Jóga 7 
 Snowboarding 7  Squash 7 
 Atletika 6  Turistika, vysokohorská turistika 7 
 Tanec 4  Volejbal 7 
 Frisbee 3  Zumba 7 
 Gymnastika 3  Frisbee 6 
 Jiný sport 3  Spinning 6 
 Běh 2  Stolní tenis 6 
 Házená 1  Jiný sport 6 
 Jóga 1  Aerobic 5 
 Turistika, vysokohorská turistika 1  Badminton 5 
 Aerobic 0  Tenis 5 
 Badminton 0  Beach volejbal 4 
 Beach volejbal 0  Atletika 3 
 Bojové sporty 0  Hokej 3 
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Tabulka 4 - pokračování 

Fitness 0  Basketbal 2 

 Horolezectví, sportovní lezení 0  Bojové sporty 2 

 Jezdectví 0  Tanec 2 

 Spinning 0  Gymnastika 1 

 Squash 0  Jezdectví 1 

 Veslování 0  Veslování 1 

 Zumba 0  Házená 0 

Celkem 205  Celkem 255 
Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem 
 
 

 Největší rozdíl mezi žáky základních škol a studenty středních škol z hlediska 

struktury vykonávaných pohybových aktivit a sportů je především v rozmanitosti 

odpovědí. Zatímco žáci základních škol označili dohromady 22 aktivit, studenti 

středních škol zaškrtli o deset sportů více. Rozdíl je i v pořadí nejvíce provozovaných 

aktivit. Pokud uvedeme prvních deset příček, u žáků základních škol je pořadí 

následující: 1. cyklistika (42 označení), 2. fotbal (31), 3. florbal (16), 4. plavání (14), 5. 

stolní tenis (11), 6. in-line bruslení (10), 6. volejbal (10), 8. tenis (9), 9. basketbal (8), 9. 

lyžování (8), 9. skateboarding (8).  

 Studenti středních škol nejvíce označovali tyto aktivity: 1. cyklistika (34 

označení), 2. plavání (19), 3. florbal (18), 4. fotbal (16), 4. in-line bruslení (16), 6. 

fitness (11), 6. horolezectví, sportovní lezení (11), 8. běh (10), 8. snowboarding (10), 

10. skateboarding (9). 

Pracovní hypotéza č. 2 zněla: „Studenti středních škol i žáci základních škol 

preferují týmové pohybové aktivity před individuálními pohybovými aktivitami.“ Tuto 

hypotézu můžeme také zamítnout, neboť celkově byly individuální sporty označeny 

314x, zatímco týmové 132x. 

Dále jsme předpokládali, že nejvíce provozovanou pohybovou aktivitou je 

cyklistika. Tato hypotéza se potvrdila, jelikož žáci a studenti opravdu nejvíce označili 

cyklistiku. 

 Abychom zjistili, zda se žáci základních škol a studenti středních škol věnují 

pohybovým aktivitám a sportu organizovaně, zeptali jsme se, zda jsou zaregistrováni 

v nějakém sportovním klubu a případně v jakém. Následovala otázka účasti ve 



 

sportovních soutěžích a utkáních, která m

oddílu.  

  

Graf 3 – Členství ve sportovních klubech

 
Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem

 
 Graf 3 ukazuje, že z

studentů středních škol je 46% 

relativně vysoký podíl.  

 Tabulka 5 ukáže rozdíl

z hlediska členství ve sportovních klubech.

 

Tabulka 5 - Porovnání žáků

Člen sportovního oddílu

Ano 

Ne 

Celkem 
Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem

  

 Z tabulky vyplývá, že mezi ob

základních škol je členem sportovního klubu více než polovina (57%), student

středních škol pouze 34%. 

54%

ěžích a utkáních, která měla potvrdit, že jsou aktivními 

lenství ve sportovních klubech 

Údaje získané vlastním výzkumem 

Graf 3 ukazuje, že z celého souboru skládajícího se z 204 žáků

edních škol je 46% členem sportovního klubu. To by se dalo zhodnotit jako 

 

Tabulka 5 ukáže rozdíl mezi žáky základních škol a studenty st

lenství ve sportovních klubech. 

Porovnání žáků ZŠ a studentů SŠ z hlediska členství ve sportovním klubu

len sportovního oddílu počet %  počet %  

58 57% 35 34% 

44 43% 67 66% 

102 100% 102 100% 
Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem 

tabulky vyplývá, že mezi oběma skupinami je velký rozdíl. Zatímco žák

členem sportovního klubu více než polovina (57%), student

edních škol pouze 34%.  

46%

Ano

Ne
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la potvrdit, že jsou aktivními členy daného 

 

204 žáků základních škol a 

lenem sportovního klubu. To by se dalo zhodnotit jako 

žáky základních škol a studenty středních škol 

ve sportovním klubu 

ma skupinami je velký rozdíl. Zatímco žáků 

lenem sportovního klubu více než polovina (57%), studentů 



 

 Tento rozdíl byl potvrzen i statistickou me

0,001. Nulová hypotéza o stejnosti soubor

mezi soubory existuje statisticky významný rozdíl na hladin

 Pro lepší přehledn

 

 

Graf 4 - Porovnání žáků ZŠ

Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem

  

 Pokud žáci a studenti odpov

zodpovědět otázku, v klubu jakého sportovní odv

abecedně řazené tabulce jsou výsledky p

 

 

 

 

 

 

 

57%

ZŠ

rozdíl byl potvrzen i statistickou metodou chí-kvadrát. Hodnota p vyšla 

0,001. Nulová hypotéza o stejnosti souborů tedy byla vyvrácena, proto m

mezi soubory existuje statisticky významný rozdíl na hladině významnosti 0,05.

řehlednost jsou výsledky ukázány i graficky. 

Porovnání žáků ZŠ a studentů SŠ z hlediska členství ve sportovním klubu

Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem  

Pokud žáci a studenti odpověděli, že jsou členem sportovního klubu, m

klubu jakého sportovní odvětví jsou zaregistrováni. V

tabulce jsou výsledky přehledně zobrazeny. 

34%

43%
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SŠ

Ano Ne
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lenem sportovního klubu, měli 

tví jsou zaregistrováni. V následující 
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Tabulka 6 – Zobrazení sportovních odvětví klubů 

Pohybová aktivita ZŠ SŠ Celkem 
 Aerobic 0 0 0 
 Atletika  6 1 7 
 Badminton 0 0 0 
 Basketbal 5 2 7 
 Beach volejbal 0 0 0 
 Běh 0 0 0 
 Bojové sporty 0 1 1 
 Cyklistika 0 1 1 
 Fitness 0 0 0 
 Florbal 10 8 18 
 Fotbal 15 10 25 
 Frisbee 0 0 0 
 Gymnastika 3 1 4 
 Házená 1 0 1 
 Hokej 3 1 4 
 Horolezectví, sportovní lezení 0 0 0 
 In-line bruslení 0 0 0 
 Jezdectví 0 1 1 
 Jóga 0 0 0 
 Lyžování 0 0 0 
 Plavání 3 2 5 
 Skateboarding 0 0 0 
 Snowboarding 0 0 0 
 Spinning 0 0 0 
 Stolní tenis 0 0 0 
 Squash 0 0 0 
 Tanec 2 1 3 
 Tenis 5 2 7 
 Turistika, vysokohorská turistika 0 0 0 
 Veslování 0 1 1 
 Volejbal 5 3 8 
 Zumba 0 0 0 
 Jiný sport 0 0 0 
Celkem 58 35 93 

Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem 
 
 
 

 Nejvíce organizovaně provozovanou pohybovou aktivitou celkově je 

jednoznačně fotbal, čímže se potvrzuje naše pracovní hypotéza č. 3. Členem 

fotbalového klubu je celkem 25 žáků a studentů. Florbal označilo o 7 žáků a studentů 
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méně, tj. 18, což potvrzuje, že se tento sport stává velice rychle populárním mezi 

mladými lidmi. Dalšími oblíbenými sporty z hlediska organizované činnosti jsou 

volejbal, tenis, basketbal a atletika. 

 Z hlediska struktury organizovaně provozovaných aktivit není mezi základními a 

středními školami příliš velký rozdíl. Dokazuje to Tabulka 7. 

 

Tabulka 7 – Porovnání žáků ZŠ a studentů SŠ z hlediska struktury sportovních odvětví 

klubů, jichž jsou členem 

Pohybová aktivita ZŠ Pohybová aktivita SŠ 
 Fotbal 15  Fotbal 10 
 Florbal 10  Florbal 8 

 Atletika 6  Volejbal 3 
 Basketbal 5  Basketbal 2 

 Tenis 5  Plavání 2 
 Volejbal 5  Tenis 2 
 Gymnastika 3  Atletika 1 
 Hokej 3  Bojové sporty 1 

 Plavání 3  Cyklistika 1 
 Tanec 2  Gymnastika 1 
 Házená 1  Hokej 1 
 Aerobic 0  Jezdectví 1 
 Badminton 0  Tanec 1 

 Beach volejbal 0  Veslování 1 

Celkem 58 Celkem 35 
Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem 
 
 

 Nejvíce žáků i studentů je členem fotbalového a florbalového klubu. Na 

základních školách je ještě relativně hodně žáků členem klubu atletického, 

basketbalového, tenisového a volejbalového. Na středních školách je struktura 

sportovních odvětví podobná, ale jak již bylo řečeno, studentů středních škol je členem 

sportovního klubu méně než žáků základních škol. 

 Pokud žáci a studenti odpověděli, že jsou členy sportovního klubu, měli také 

odpovědět na otázku, zda se pravidelně účastní sportovních utkání a soutěží. Touto 

otázkou jsme zjišťovali, zda jsou aktivními členy daného oddílu. 

 



 

Graf 5  - Účast členů sportovních klub

 

Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem
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Ano 

Ne 

Celkem 
Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem
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95%

ů sportovních klubů v soutěžích a utkáních 

Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem 

grafu je jasné, že většina těch, kteří jsou členy sportovního klubu, se zárove

astní sportovních soutěží a utkání. Můžeme tedy říci, že pokud žák 

členem sportovního klubu, zároveň se i účastní sportovních utkání a 

ve kterém je zaregistrován. Nyní z tohoto hlediska 

žáky základních škol a studenty středních škol. 

Porovnání žáků ZŠ a studentů SŠ z hlediska účasti členů

počet %  počet %  

56 97% 31 91% 

2 3% 4 9% 

58 100% 35 100% 
Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem 
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žáků, kteří se pravidelně účastní, a 3% těch, kteří sice jsou zaregistrováni, ale soutěží se 

neúčastní. 

 Na střední škole je 91% studentů, kteří jsou členy sportovního klubu a zároveň i 

účastníkem sportovních soutěží a utkání. 9% studentů je sice členy sportovního klubu, 

ale žádných soutěží či utkání se pravidelně neúčastní. 

 

 

5.3 Motivace k provozování pohybových aktivit a sportu 
  

 Důležitým faktorem, který ovlivňuje intenzitu i strukturu provozovaných 

pohybových aktivit a sportu, je motivace. Z jakého důvodu žáci a studenti sportují a 

případně proč se žádné pohybové aktivitě a sportu nevěnují? V následující kapitole se 

pokusíme odhalit motivaci žáků a studentů k provozování pohybových aktivit a sportu. 

Respondentům byla položena otázka „Proč se věnuješ sportu a pohybovým aktivitám?“ 

Na tuto otázku mohli vybrat právě jednu z pěti možností nebo mohli uvést jiný důvod, 

než jim byl nabídnut. 

 Nejprve si představme, jaké důvody byly nejvíce uváděny v celém souboru, tedy 

jak žáky základních škol, tak studenty středních škol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 6 – Motivace k provozování pohybových aktivit a sportu

Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem
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hlavní důvod zábavu, ale dále se 
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62%

provozování pohybových aktivit a sportu 

Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem 
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Tabulka 9 – Porovnání žáků ZŠ a studentů SŠ z hlediska motivace k provozování 

pohybových aktivit a sportu  

  ZŠ SŠ 
 Důvod k provozování PA a sportu počet %  počet %  
 Baví mě to. 65 67% 52 56% 

 Pro zdraví. 1 1% 23 25% 

 Chci zhubnout a vypadat lépe. 1 1% 9 10% 

 Kvůli kamarádům. 22 23% 9 10% 

 Kvůli rodičům. 8 8% 0 0% 

 Jiný důvod. 0 0% 0 0% 

 Celkem 97 100% 93 100% 

Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem 

 

 Jak již bylo řečeno, nejčastější motivací obou porovnávaných skupin je zábava. 

Žáci základních škol ji označili z 67% a studenti středních škol z 56%. Pak se už ale 

skupiny liší. Na základních školách studenti z 23% sportují především kvůli 

kamarádům, 8% kvůli rodičům a pro zanedbatelnou část je hlavním důvodem zdraví a 

vzhled. 

 Naproti tomu studenti středních škol se věnují pohybovým aktivitám a sportu 

zejména kvůli zdraví a vzhledu z velké části, a to dohromady z 35%. Kvůli přátelům 

sportuje 9% studentů středních škol, kvůli rodičům nikdo. 

 Pokud žáci a studenti uvedli, že se nikdy nevěnují pohybovým aktivitám a 

sportu, měli také uvést hlavní důvod. Na výběr měli z šesti možností, případně mohli 

uvést jiný důvod. Následující graf ukazuje, jaké odpovědi respondenti volili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 7 – Důvody k pohybové inaktivit

Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem
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Tabulka 10 - Porovnání žák

inaktivity 

  

 Důvod pohybové inaktivity

 Nebaví mě to. 

 Nemám čas kvůli škole. 

 Nemůžu ze zdravotních dů

 Sport považuji za neužiteč

 Nejsou na to peníze. 

 Jiný důvod. 

 Celkem 
Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem
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Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem 

grafu vyplývá, žáci a studenti z šesti nabízených možnosti ozna
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Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem 
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5.4 Spokojenost s frekvencí pohybové aktivity a sportu
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Graf 8 – Spokojenost s frekvencí pohybové aktivity a sportu

Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem
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 Nyní se podívejme na rozdíly mezi žáky základních škol a studenty středních 

škol, které jsou poměrně znatelné. 

 

Tabulka 11 – Porovnání žáků ZŠ a studentů SŠ z hlediska spokojenosti s frekvencí 

pohybové aktivity a sportu 

  ZŠ SŠ 

spokojenost počet % počet % 

 ano  81 79% 52 51% 

 ne 7 7% 45 44% 

 nevím 14 14% 5 5% 

celkem 102 100% 102 100% 
Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem 

 

 Na základních školách jsou žáci z většiny spokojeni se svou pohybovou 

aktivitou. Pouze 7% není spokojeno a 14% označilo odpověď „nevím.“ Na středních 

školách je sice také polovina spokojena, ale poměrně významná část (44%) má jinou 

představu o tom, kolik času by chtěla pohybovým aktivitám a sportu věnovat. 5% 

studentů nedokázalo odpovědět na tuto otázku jednoznačně. 

 Z tohoto hlediska tedy existuje mezi žáky základních škol a studenty středních 

škol rozdíl, který byl potvrzen i statistickou metodou chí-kvadrát. P-value vyšla 

0,000000005. Nulová hypotéza byla vyvrácena a můžeme tak říci, že mezi oběma 

soubory je na hladině významnosti 0,05 statisticky významný rozdíl. 

 Pro lepší přehlednost je uveden následující graf. 
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 Více než polovina těch, kteří se chtěli věnovat pohybovým aktivitám a sportu 

jinak často, než se věnují nyní, odpověděla, že by si představovala vykonávat 

pohybovou aktivitu 2x-3x týdně. 40% by rádo sportovalo 4x týdně a více a 6% 

respondentů 1x týdně. Odpovědi „nepravidelně“ a „nevím“ žáci a studenti neoznačili 

ani jednou. 

 Tabulka 12 představuje rozdíly mezi základními a středními školami. 

 

Tabulka 12 – Porovnání žáků ZŠ a studentů SŠ z hlediska, jak často by si přáli sportovat 

  ZŠ SŠ 

Frekvence počet % počet % 

4x týdně a více 4 57% 17 38% 

2x-3x týdně 3 43% 25 56% 

1x týdně  0 0% 3 7% 

nepravidelně 0 0% 0 0% 

nevím 0 0% 0 0% 

celkem 7 100% 45 100% 

Pramen: Údaje získané vlastním výzkumem 

  

 Více než polovina studentů středních škol nespokojných s frekvencí pohybové 

aktivity, by ráda sportovala 2-3x týdně, 38% dokonce 4x týdně a více a 7% by se chtělo 

věnovat pohybovým aktivitám a sportu 1x týdně. 

 Ze sedmi žáků základních škol by se čtyři chtěli věnovat sportu 4x týdně a více a 

tři 2-3x týdně. 

 Nyní se podívejme na zdůvodnění žáků a studentů, proč se sportu a pohybovým 

aktivitám nevěnují tak často, jak by si přáli. 
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kvůli škole“ označilo 64% z těch, kteří se sportu věnují jinak často, než by chtěli. 

Dalších 36% má ještě další zájmy a na sport a pohybové aktivity nemají tolik času. 

 Ze sedmi žáků základních škol, kteří nejsou spokojení s frekvencí pohybové 

aktivity, pět označilo, že má jiné zájmy a dva sportují jinak často, než by si přáli, kvůli 

rodičům.  
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6 ZÁVĚR 

 

 Z výzkumu diplomové práce a ze zpracování dotazníkového šetření vyplývá, že 

sport je mezi studenty pražských středních škol i mezi žáky základních škol relativně 

rozšířenou činností. Především je nutné vyzdvihnout, že 72% dotázaných studentů 

středních škol a žáků základních škol se sportu věnuje pravidelně alespoň 1x týdně. 

Bylo zjištěno, že 62% žáků základních škol se pohybovým aktivitám a sportu věnuje 2x 

týdně a více, u studentů středních škol byla tato frekvence zjištěna u 46% dotázaných. 

Mezi žáky základních škol a studenty středních škol nebyl z tohoto hlediska zjištěn 

významný statistický rozdíl, avšak výsledky naznačují, že žáci základních škol se věnují 

pohybovým aktivitám a sportu častěji než studenti středních škol. 

 Nejvíce provozovanou aktivitou zkoumaného vzorku ve volném čase je 

jednoznačně cyklistika, kterou označilo celkem 76 žáků a studentů ze 190 jedinců, kteří 

se alespoň někdy věnují sportu a pohybovým aktivitám. Mezi tři nejčastěji provozované 

pohybové aktivity patří dva týmové sporty - fotbal a florbal. Dále bylo zjištěno, že se 

žáci a studenti věnují ve volném čase více individuálním pohybovým aktivitám než 

týmovým sportům. 

 Porovnáme-li žáky základních škol a studenty středních škol, můžeme 

konstatovat, že existuje rozdíl zejména v rozmanitosti označovaných pohybových 

aktivit. Zatímco žáci základních škol označili dohromady 22 aktivit, studenti středních 

škol o deset pohybových aktivit více.  

 Co se týče členství studentů ve sportovních klubech, výzkum ukázal, že 46% z 

dotázaných je zaregistrováno ve sportovním klubu. Existuje však rozdíl mezi žáky 

základních škol a studenty středních škol. Více než polovina žáků základních škol 

(57%) je členem sportovního klubu, u studentů je podíl výrazně menší (34%). Mezi 

žáky základních škol a studenty středních škol byl z tohoto hlediska zjištěn statisticky 

významný rozdíl. Celkově nejrozšířenějším sportem v organizované formě je fotbal.  

 Ti jedinci, kteří jsou členy sportovního klubu, se z 95% i účastní sportovních 

soutěží a utkání s tímto klubem. Můžeme tedy říci, že pokud žák či student odpověděl, 

že je členem sportovního klubu, je aktivním členem tohoto klubu. 

 Motivací žáků základních škol i studentů středních škol k pohybové aktivitě a 

sportu je především radost z dané činnosti. Proto by mělo být pojetí provozování sportu 
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a pohybových aktivit spíše zábavné a rekreační než výkonnostní a komerční, což by 

mohlo vést k ještě většímu rozšíření sportu mezi mladé lidi. 

 Nejčastějším důvodem žáků základních škol i studentů středních škol, kteří se 

nikdy nevěnují pohybovým aktivitám a sportu, je nezájem o tyto činnosti. Lepší 

prezentace sportu a představení výhod plynoucích z jeho aktivního provozování jak 

školami, tak i rodiči by možná mohly vyvrátit tento postoj. 

  Celkem 64% z dotázaných žáků a studentů je spokojeno s tím, jak často se 

věnují pohybovým aktivitám a sportu. Rozdíly mezi žáky základních škol a studenty 

středních škol jsou však poměrně znatelné. Žáci základních škol jsou z větší části 

spokojeni s frekvencí pohybové aktivity a sportu, studenti středních škol by z 44% 

chtěli sportovat jinak často, než je tomu nyní. Hlavním důvodem neshody skutečnosti a 

přání je u studentů středních škol nedostatek času z důvodu nutnosti přípravy na 

studium. 

 Tento výzkum byl realizován na malém vzorku žáků a studentů. Tyto výsledky 

proto nemůžeme v žádném případě považovat za reprezentativní a pro získání více 

informací je třeba rozšířit vzorek, pokračovat dalším výzkumem a provést další analýzy. 

I přesto ale můžeme říci, že výzkum naznačil současné trendy sportu a jistě bude 

zajímavé se tímto tématem dále zabývat. 
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PŘÍLOHA 1 
 

Porovnání účasti v pohybových aktivitách studentů středních škol a 

žáků základních škol - dotazník 

 

1) Jak často se mimo školu věnuješ sportu a pohybovým aktivitám? 

 4x týdně a více 

 2-3x týdně 

 1x týdně 

 nepravidelně 

 nikdy (pokud zaškrtneš tuto možnost, přeskoč na otázku č. 7) 

 

2) Jakým pohybovým aktivitám a sportům se mimo školu věnuješ nejčastěji? 

(Můžeš zaškrtnout maximálně 3 možnosti) 

 Aerobic 

 Atletika 

 Badminton 

 Basketbal 

 Běh 

 Bojové sporty 

 Cyklistika 

 Fitness 

 Florbal 

 Fotbal 

 Gymnastika 

 Házená 

 Hokej 

 Horolezectví, sportovní lezení 

 In-line bruslení 

 Jezdectví 

 Jóga 

 Lyžování 

 Plavání 



 

 
 

 Skateboarding 

 Snowboarding 

 Squash 

 Tanec 

 Tenis 

 Turistika, vysokohorská turistika 

 Veslování 

 Volejbal 

 Zumba 

 Jiný sport………………………………. 

 

3) Jsi zaregistrován/a v nějakém sportovním klubu? 

 ano 

 ne (pokud zaškrtneš tuto možnost, přeskoč k otázce č. 6) 

 

4) Ve sportovním klubu jakého sportovního odvětví jsi zaregistrován/a? 

 Aerobic 

 Atletika 

 Badminton 

 Basketbal 

 Běh 

 Bojové sporty 

 Cyklistika 

 Fitness 

 Florbal 

 Fotbal 

 Gymnastika 

 Házená 

 Hokej 

 Horolezectví, sportovní lezení 

 In-line bruslení 

 Jezdectví 

 Jóga 

 Lyžování 



 

 
 

 Plavání 

 Skateboarding 

 Snowboarding 

 Squash 

 Tanec 

 Tenis 

 Turistika, vysokohorská turistika 

 Veslování 

 Volejbal 

 Zumba 

 Jiný sport………………………………. 

 

5) Účastníš se sportovních soutěží a utkání s klubem, ve kterém si zaregistrován/a? 

 ano 

 ne 

 

6) Proč se věnuješ sportu a pohybovým aktivitám?  

(zaškrtněte 1 NEJDŮLEŽIT ĚJŠÍ důvod) 

 baví mě to 

 pro zdraví 

 chci zhubnout a vypadat lépe 

 kvůli kamarádům 

 kvůli rodičům 

 jiný důvod (napište) ……………………………. 

 

Otázku č. 7 nevyplňuj, pokud se věnuješ sportu a pohybovým aktivitám. 

 

7) Proč se nevěnuješ sportu a pohybové aktivitě?  

(zaškrtněte 1 NEJDŮLEŽIT ĚJŠÍ důvod) 

 nebaví mě to 

 nemám čas kvůli škole 

 nemůžu sportovat ze zdravotních důvodů 

 sport považuji za neužitečný 

 



 

 
 

 nejsou na to peníze 

 jiný důvod (napište) …………………………… 

 

8) Jsi spokojený/ná s tím, jak často se věnuješ pohybovým aktivitám a sportu?  

 ano (pokud zaškrtneš tuto možnost, přeskoč k otázce č. 11) 

 ne  

 nevím (pokud zaškrtneš tuto možnost, přeskoč k otázce č. 11) 

 

9) Jak často by ses chtěl/a věnovat sportu a pohybovým aktivitám? 

 4x týdně a více 

 2-3x týdně 

 1x týdně 

 nepravidelně 

 nevím 

 

10) Proč se nevěnuješ sportu a pohybovým aktivitám tak často, jak by sis přál/a? 

 nemám čas kvůli škole 

 mám ještě další zájmy 

 nejsou na to peníze 

 kvůli rodičům 

 jiný důvod (napište) ………………………….. 

 
 
11) Pohlaví 
 

 muž   

 žena 

 
 
12) Jsem studentem/žákem: 
 

 střední školy       

 základní školy 

 
 
 


