
Abstrakt 

Název:     Názory a postoje školní mládeže k tělesné výchově a sportu 

 

Cíle:  Hlavní cíl diplomové práce se zaměřuje na sledování názorů a postojů u školní 

mládeže ve věku 11 – 15 let pomocí dotazníku DIPO – J (Dimenze postojů pro 

juniory). Výzkumné šetření se má realizovat na školách 2. stupně ve vybraných 

třídách se sportovním a normálním školským vzdělávacím programem. Získané 

výsledky budeme komparovat dle pohlaví včetně věkového rozlišení 11 -13 let a 14 – 

15 let. Výsledky porovnáme s výzkumnými šetřeními o školní mládeži, která se 

prováděla dotazníkem DIPO – J od roku 1983 až do roku 2013. 

Metody: Výzkumné šetření bylo prováděno pomocí dotazníků DIPO  J, který sestavil 

prof. PhDr. Bohumil Svoboda, DrSc. Obsahuje celkem 60 otázek, které zjišťují názory 

a postoje v následujících šesti dimenzích a otázkách: Dimenze I. Postoje k výkonu, 

výkonnosti, zdraví a zdatnosti aj. Dimenze II. – Postoje k rozvoji osobnosti, 

charakteru, schopnostem aj. Dimenze III. – Postoje k sociální zkušenosti, chování 

a jednání, přátelství aj. Dimenze IV. – Postoje k napětí, riziku, odvaze a dobrodružství 

aj. Dimenze V. - Postoje k estetickým zkušenostem v TV a sportu, kráse a ladnosti 

pohybu aj. Dimenze VI. – Postoje k relaxaci, kompenzaci, snižování tenze aj. 

Dotazník se používá od roku 1983. 

Výsledky: Zjistili jsme názory a postoje u dětí ve věku 11 – 15let základních škol 

dotazníkem DIPO J. Výsledky pak zahrnovaly průměrné hodnoty, směrodatné 

odchylky, medián a pásma kvartilů, pořadové korelační koeficienty a Cohenův 

koeficient diference. Celkově můžeme konstatovat, že názory a postoje jsou většinou 

mírně pozitivní, ale klesající v průměrných hodnotách k pásmu mírně negativnímu. 

Výjimku tvoří vnímání estetických zkušeností, které se blíží z mírně k silně 

negativnímu pásmu. Za poslední třicetileté období se postoje v jednotlivých dimenzích 

posouvají signifikantně níže než v roce 1983 a 1999. Při tomto trendu můžeme 

očekávat, že bude za dalších 10 až 15 let většina dimenzí o tělesné výchově a sportu 

v dotazníku DIPO J vykazovat hodnoty převážně v mírně negativním pásmu. 
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a sport, škola. 

 


