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ABSTRAKT 

Bakalářská práce Názory obyvatel Karviné na atletiku, sport a pohybovou aktivitu je 

práce zjišťující pozici atletiky, sportu a pohybové aktivity u obyvatel Karviné. Jejím cílem je 

v prvé řadě zjistit názory obyvatel Karviné na atletiku a sport. Sleduje také jejich pohybové 

aktivity. Dále teoreticky vysvětluje význam atletiky a sportu obecně pro širokou populaci, 

způsoby financování sportu, výhody adekvátní pohybové aktivity a propojení volného času 

s atletikou. V praktické části popisuje možnosti sportování ve městě Karviná, sportovní 

aktivitu atletického oddílu TJ Jäkl Karviná a dotazníkové šetření, které zjišťuje pozici sportu 

u obyvatel Karviné, jejich pohybovou aktivitu a názory na činnost atletického oddílu v tomto 

městě.  

Název bakalářské práce: Názory obyvatel Karviné na atletiku, sport a pohybovou aktivitu 

Zpracoval: Ondřej Sikora 

Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D 

Cíle práce: Zjistit názory obyvatel Karviné na atletiku, sport a pohybovou aktivitu. Dalším 

cílem bylo zjistit názor na činnost atletického oddílu TJ Jäkl Karviná. 

Metodika práce: Pomocí dotazníkového šetření jsem u dvou set obyvatel Karviné zjišťoval 

názory na atletiku, sport, pohybovou aktivitu a na činnost atletického oddílu TJ Jäkl Karviná. 

Nejdříve jsem použil písemné dotazování na atletických závodech v Karviné 19. 3. 2016. Pro 

nedostatek odpovědí jsem využil také dotazování pomocí internetového nástroje pro měření 

dotazníků a anket, které jsem ukončil k datu 25. 3. 2016. Využil jsem relativní četnosti pro 

statistické zpracování dat a metodu komparace při porovnávání jednotlivých otázek. 

Výsledky práce: Atletika je u obyvatel Karviné populární z pohledu pasivního sledování. 

Aktivně se zapojují do činností, které atletika nabízí. Neznají však činnost atletického oddílu 

v Karviné, který navíc nenabízí program, který by vyhovoval rekreačním sportovcům. 

Obyvatelé Karviné zjišťují informace o pohybových aktivitách i sportovních událostech 

pomocí internetu. Ve velké míře se u obyvatel Karviné objevuje nedostatečná pohybová 

aktivita. 

Klíčová slova: atletika, sport, obyvatelé Karviné, adekvátní pohybová aktivita, volný čas  



 

ABSTRACT 

Bachelor thesis Opinions of the Town Karviná Inhabitans to the Athletics, Sports and 

Physical activity is study explores position of athletics and sport for the population of the 

town Karviná. It follows up their physical activity too. Theoretically, it defines the benefits of 

athletics and sport for whole population in general, ways of financing in sport, the benefits of 

suitable physical activity and connection of free time with athletics. In a practical part, it 

describes sports in the town Karviná, sports activity of the athletic club TJ Jäkl Karviná and 

questionnaire which detects opinions of the population of the town Karviná to physical 

activity and opinions to functioning of the athletic club in the town.  

Thema works: Opinions of the Town Karviná Inhabitans to the Athletics, Sports and 

Physical activity 

Student: Ondřej Sikora 

Supervisor: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D 

Aims: Find out the opinions of the town Karviná population to athletics, sport and physical 

activity. Finding out the opinion to the athletic club TJ Jäkl Karviná was the second goal of 

my work. 

Methodology: Using the questionnaire I have found out opinions on athletics, sport, physical 

activity and activity of the athletic club TJ Jäkl Karviná at two hundred inhabitants of the 

town Karviná. Firstly, I used the written questionnaire at the athletics races in Karviná on 

March 19, 2016. I also used the internet questionnaire for lack of answers which I finished on 

March 25, 2016. I utilized relative abundance of data to statistical data processing and 

comparative method to compare the questions. 

Results: Athletics is popular in terms of passive observing among the inhabitans of the town 

Karviná. The inhabitans engages in activities which athletics offers actively. However they do 

not know activities of the athletic club in Karviná which also does not offer a programme for 

recreational sportsmen. Inhabitans of the town Karviná find out the information about 

physical activities and sport events on the internet. Lack of physical activity appears among 

the inhabitans of the town Karviná largely. 

Key words: atletics, sport, inhabitans of the town Karviná, suitable physical activity, free 

time 
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1 Úvod 

Jelikož jsem dlouholetým členem atletického oddílu v Karviné, rozhodl jsem se 

zkoumat názory na atletiku, sport a pohybovou aktivitu u obyvatel Karviné. Dále mě zajímaly 

názory obyvatel Karviné na činnost atletického oddílu TJ Jäkl Karviná. To vše i z praktického 

důvodu, neboť po krizi atletiky v Karviné v prvním desetiletí nového tisíciletí se členská 

základna pomalu zvyšuje a je vhodné najít další možnosti zlepšování v činnostech atletického 

oddílu. Vedení města v oblasti sportu finančně nejvíce podporuje fotbal, házenou a lední 

hokej. Ve své práci jsem tedy vytyčil dílčí cíl, zda výše finanční podpory koresponduje 

s oblíbeností těchto sportů u obyvatel Karviné. 

V současné době je oddíl bez regulérního atletického stadionu. Od vzniku atletiky v 

Karviné trénovali členové oddílu s fotbalisty v jednom areálu, dnes je místo multifunkčního 

stadionu postaven čistě fotbalový. Proto jsem se v praktické části rozhodl oslovit obyvatele 

města Karviná, jaké prostory využívají ke svým sportovním, nebo pohybovým aktivitám. 

Hlavním cílem bylo zjistit názory obyvatel Karviné na atletiku, sport a pohybovou 

aktivitu. Dále jsem zjišťoval názory na činnost atletického oddílu TJ Jäkl Karviná, zda ho lidé 

znají, chtějí se zapojit do jeho aktivit a jaké aktivity může atletický oddíl nabídnout, aby 

přilákal více zájemců. Dílčími cíli byly informace o adekvátní pohybové aktivitě obyvatel 

Karviné, zdroje informací o sportovních, nebo pohybových aktivitách obyvatel Karviné a 

výše zmíněná komparace oblíbenosti a finanční podpory sportů v Karviné. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Atletika v současném pojetí 

Podle Health and Well-Being Conference v Marseille (2014) vytvořila Evropská 

atletická asociace (EAA) dva pilíře (Obrázek 1), kterými se atletika ubírá. Jedná se o 

přiblížení atletiky všem bez rozdílu rasy, věku, pohlaví i výkonnosti. První pilíř je zaměřený 

na výkonnostní a vrcholovou atletiku, druhý se zabývá vzděláním, zdravím, mládeží a 

sportem pro všechny. EAA se snaží v druhém pilíři o zpřístupnění atletiky všem. 

 

Obrázek 1: Dva pilíře atletiky (Health and Well-Being Conference in Marseille, 2014) 

 

 

Podle Šimona (1998) je atletika považována za základní sportovní odvětví. Tvoří ji 

chůze, běh, skok a hod. Všechny tyto složky utváří dohromady pohybový základ. I ostatním 

sportům přenáší atletika důležité hodnoty a ovlivňuje je. Rehabilitační, kondiční nebo 

soutěžní forma atletiky se uskutečňuje i u tělesně handicapovaných osob. Své zastoupení má 

atletika ve školní tělesné výchově a je součástí volného času mládeže i dospělých. 
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2.1.1 Hodnoty atletiky 

Slovo atletika je podle Čillíka a kol. (2013) řeckého původu a znamená tělesné cvičení 

a zápas. Slovo atlet označuje závodníka z povolání. Šimon (1998) poté popisuje vývoj 

atletiky. Do 60. let 20. století se atletika dělila na lehkou (běhy, skoky, hody a vrhy) a těžkou 

(box, vzpírání a zápas). Poté se lehká atletika osamostatnila a začala užívat zkrácený termín 

atletika. Chůze, běh, skok a hod tvoří pohybový základ, který ovlivňuje ostatní sportovní 

odvětví. Už od 70. let vzrůstá vliv kondiční atletiky i atletiky v rekreačních podmínkách, což 

přibližuje atletiku většímu procentu populace. Tím vzrostla i obliba atletiky. Atletika se poté 

v 90. letech rozšířila i mezi zdravotně postižené občany. Podle Čillíka a kol. (2013) 

v současné době sdružuje Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) nejvíce federací 

ze všech světových sportovních a společenských organizací. Atletické soutěže jsou také 

součástí všech evropských i světových sportovních akcí v čele s olympijskými hrami. 

Šimon (1998) dále zmiňuje původ teorie atletiky, která vycházela z fyziologie člověka, 

pedagogiky a psychologie. Poznatky z atletiky výrazně ovlivnily a následně byly ovlivněny 

sportovním lékařstvím, sportovní pedagogikou, sociologií, sportovní psychologií a 

sportovním tréninkem. Teoretické základy byly formovány díky empirickým poznatkům 

z tréninku i závodů. Zejména vrcholová atletika byla pro její metodiku klíčová. 

V současné době atletika testuje výkonnost člověka v pohybových schopnostech 

rychlostního, silového, vytrvalostního a koordinačního charakteru. Výhodou atletiky je 

možnost porovnávat výkony závodníků bez ohledu na místo a dobu konání soutěže. Pro 

diváka i závodníky je atletika snadno pochopitelná, protože se jedná o jednoduché měření 

výkonu pomocí času a délkových měrných jednotek (Šimon 1998). 

Čillík a kol. (2013) označuje atletické disciplíny za přirozený pohyb, který je dostupný 

všem lidem a upevňuje základní pohybové struktury, které vedou ve všech věkových 

kategoriích k vykonávání různých sportovních činností. Chůze, běh, skok a hod dokáží 

zpevňovat motorické dispozice a odstraňovat jednostranné zatížení, případně kompenzovat 

nezdravý způsob života. Atletika je také základní součástí školní tělesné výchovy ve všech 

stupních.  

Už v 90. letech minulého století, jak prezentuje Šimon (1998), se atletika snažila 

nabídnout programy všem lidem. V dnešní době ocení lidé přínos pro zdraví, ale také 

kompenzaci stresových situací, kterým jsou denně vystavováni. Určitě nesmíme zapomínat na 

sociální aspekt, tedy vztahy mezi cvičenci. Atletika také působí na děti a mládež z hlediska 
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výchovného a vzdělávacího. Učení a zejména dodržování atletických pravidel vytváří hodnoty 

fair play. Tyto hodnoty však mohou být narušovány negativním příkladem vrcholových 

sportovců, kteří jsou potrestáni za doping a jiné porušování principu fair play. Nespornou 

výhodou atletiky je možnost zapojení všech věkových i společenských kategorií do 

atletických činností. Zejména u starších poté odstraňuje pocit osamělosti. Čillík a kol. (2013) 

dodává další nesporné výhody atletiky, která je základem jiných sportovních odvětví a má 

zastoupení v jejich kondiční přípravě. Zde se užívá pojem kondiční atletika. 

Vrcholová atletika má i své problémy, na které odkazuje Šimon (1998). Atletika může 

být asociální, nezdravá, nezodpovědná a depresivní. Mezi porušování sportovní etiky patří 

podvádění, doping a jeho zlehčování, lékařské manipulace a porušování principu fair play, 

k čemuž je možné přidat některé kritické situace, které se v posledních letech objevily. Za 

zmínku stojí například američtí veleúspěšní sprinteři Marion Jonesová, která přišla o všechny 

olympijské medaile za doping (Kučerová 2011), či Justin Gatlin, který byl potrestán také za 

stejný prohřešek zákazem činnosti a vyškrtnutím časů z historických tabulek, které zaběhli 

v době dokázaného dopingu (Němý 2015). 

 

2.1.2 Atletické disciplíny a druhy atletiky 

Atletika je složena z disciplín, které mají rozdílné bioenergetické zabezpečení. Proto je 

musíme podle Čillíka a kol. (2013) rozdělit na chůzi, běhy, skoky, vrhy a hody a víceboje. Na 

nejvýznamnějších atletických mezinárodních soutěžích pod širým nebem je počet disciplín 

pro muže dvacet čtyři a pro ženy o jednu méně. 

 Běhy lze rozdělit podle několika kritérií. Podle druhu dělíme běhy na hladké, 

překážkové a štafetové. Podle místa lze rozdělit na běhy na stadiónu, silniční běhy a běhy 

v terénu. Jako další rozdělení lze použít kritérium délky tratě, kde se běhy dělí na krátké, 

střední, dlouhé tratě a maraton (Čillík a kol. 2013). 

 Dělení skoků je jednodušší. Jak uvádí Čillík a kol. (2013), dělí se na horizontální a 

vertikální. Skupina vrhů a hodů se dělí pouze na dvě kategorie, které má obsaženy v názvu. 

Víceboje jsou poté všestranným složením všech skupin. 

 V hale jsou disciplíny přizpůsobeny podmínkám zmenšených prostor. Na vrcholných 

soutěžích závodí muži i ženy v dvanácti disciplínách. 
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 Podle funkce, kterou atletika plní, rozděluje Čillík a kol. (2013) atletiku na jednotlivé 

druhy: 

- základní, 

- zdravotní, 

- rekreační, 

- kondiční, 

- výkonnostní, 

- vrcholová. 

 

2.1.3 Systém řízení atletiky v České republice podle studie Počtové (2008) 

V této kapitole jsem se opíral o studii Počtové (2008). V České republice je nejvyšším 

a zároveň jediným představitelem atletiky Český atletický svaz (ČAS) se sídlem v Praze. Ten 

je dobrovolným sdružením atletických oddílů, klubů a jim na roveň postavených ostatních 

subjektů. ČAS je součástí Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) se sídlem 

v Monte Carlu a Evropské atletické asociace (EAA) se sídlem ve švýcarském Lausanne. ČAS 

zastupuje atletiku v Českém olympijském výboru (ČOV) a v jiných organizacích a institucích 

působících na území České republiky. 

Český atletický svaz vlastní majetek a hospodaří s ním podle svého rozpočtu. Zajišťuje 

přípravu atletické reprezentace České republiky s výjimkou olympijských her, kde pouze 

předkládá návrh nominace Českému olympijskému výboru. 

O členství v ČAS se může ucházet právnická osoba vzniklá podle právního řádu České 

republiky, nebo osoba, kterou právní řád České republiky jako právnickou osobu uznává. 

Zároveň podle stanov Českého atletického svazu musí být uchazeč právnická osoba pracující 

jako společenství fyzických osob. Zejména se zmiňují sdružení občanů, odborové organizace, 

družstva, obchodní společnosti. Každý člen ČAS musí předložit k přihlášce stanovy, 

společenskou smlouvu, nebo jiný dokument zákonem požadovaný dle právní subjektivity 

právnické osoby. Přihláška k činnosti se podává každoročně. Řádně zapsaný člen oddílu, nebo 

klubu patřících k Českému atletickému svazu má poté možnost startovat na všech 

mistrovských soutěžích ČAS a KAS (krajský atletický svaz). 
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Na stránkách Českého atletického svazu (Český atletický svaz 2016) se můžeme dočíst 

organizační strukturu z pohledu přes valnou hromadu, oddíly, KASy, předsednictvo, výbory, 

arbitrážní a dozorčí rady a z pohledu přes předsednictvo, komise a rady, což zachycují 

obrázky 2 a 3. 

 

Obrázek 2: Organizační struktura Českého atletického svazu, pohled č. 1 (Český atletický 

svaz 2016) 

 

 

Obrázek 3: Organizační struktura Českého atletického svazu, pohled č. 2 (Český atletický 

svaz 2016) 
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2.2 Úloha sportu v hodnotovém systému lidí 

Vzhledem k tomu, že je atletika základním sportovním odvětvím, které ovlivňuje i 

ostatní sporty, je potřeba si definovat sport jako celek. Všechny věci, které zmiňuji obecně o 

sportu, se dají aplikovat i konkrétně v oblasti atletiky. 

V novém tisíciletí je sport spojován nejen s hodnotami radosti z pohybu, výkonu, 

zdraví a krásy, ale také s bezbřehou komercionalizací, konzumním způsobem života, 

drogovou scénou, korupcí, rasismem a násilím na stadionech. S tím vším se musí sport 

v dnešní době vypořádat. Sport má dopad do sociální, ekonomické i kulturní oblasti, protože 

je aktivitou, která vzniká a vyvíjí se ve vzájemném soužití lidí. Sledujeme ho a jsme o něm 

informování v globálním měřítku každý den. V dnešní době je neoddiskutovatelnou součástí 

sportu její sociální rozměr, ať už se to týká sociálního kontaktu při aktivním sportování, tak 

při pasivním sledování vrcholového sportu. Vrcholový sport v průběhu minulého století plnil i 

kompenzační funkci, kde spolu nevojenským způsobem soupeřili socialistické 

s kapitalistickými zeměmi. Příkladem lze uvést české reprezentanty v protestu proti režimu, 

který v bývalém Československu panoval (Sekot 2006). 

Sekot (2006, str. 23) vidí sport jako institucionalizovanou pohybovou aktivitu 

motivovanou zvýšením celkové kondice, osobním prožitkem či cíleným výsledkem nebo 

výkonem a rozděluje sport díky celkové motivaci, míry angažovanosti a specializace na 

rekreační, výkonnostní a vrcholový. V sociologii lze spatřovat dva názorové proudy, první 

zmiňuje stránky sportu jako hra, soutěživost a výkon. Druhý proud chápe sport jako 

specifickou formu rekreace a kondiční pohybové aktivity. Dále autor zmiňuje Evropskou 

chartu sportu, která za sport považuje všechny formy pohybové činnosti, jež 

v organizovaných i neorganizovaných formách vedou ke zdokonalování tělesné a psychické 

kondice, rozvijí společenské vztahy, nebo dosahují výsledků na všech soutěžních úrovních. 

Zmiňuje také, že podle některých koncepcí je sport součástí tělesné kultury, což je jeho 

nadřazený pojem. Tělesnou kulturu definuje jako soubor činností, které zacilují na udržování, 

předvádění a pěstování těla v rámci sportu, tělesné rekreace a cvičení. Sport je především 

fyzická činnost, kterou musíme chápat jako cílenou pohybovou aktivitu. Sekot (2006, str. 26) 

určuje kritéria, podle kterých můžeme dělit sport: 

- rekreační, výkonnostní, vrcholový a elitní, 

- soutěžní a nesoutěžní, 
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- masový a alternativní, 

- divácky populární a stojící na okraji diváckého zájmu, 

- silně či slabě medializovaný, 

- mužský a ženský, 

- prestižní či neprestižní, 

- vysoce materiálně výnosný či nevýnosný, 

- profesionální, amatérský a poloprofesionální, 

- individuální a týmový, 

- olympijský a neolympijský, 

- silový a vytrvalostní, 

- kontaktní, branný a technický, 

- intelektuální a silový, 

- dlouhodobě či časově omezeně pěstovaný atp. 

 

Sekot (2006) také zmiňuje psychologickou typologii, kterou od počátku sedmdesátých 

let prezentuje Miroslav Kodým. Ta rozděluje sporty na senzoricko-koncentrační, funkčně-

mobilizační (zde patří například i atletika), esteticko-koordinační, rizikové, heuristicko-

individuální, heuristicko-kolektivní.  

Každý sport klade různé tělesné, časové, finanční a společenské nároky. Formy sportu 

stojící mimo vrcholový sport, které tedy nejsou formou profese, rozděluje Sekot (2006): 

- klubový sport je vázaný na sportovní kluby a federace, 

- rekreační sport je spojen s činností ve volném čase, 

- fitness sport se zaměřuje na rozvoj tělesné zdatnosti, 

- adrenalinové sporty obnášejí v sobě velké riziko, 

- požitkářské sporty zaměřené na výjimečný prožitek, 

- kosmetický sport se zaobírá dokonalým osobním vzhledem. 
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U sportu a jeho socializačního aspektu musíme také vnímat propojení sportovního 

dění s komunitním životem. Komunitu chápeme jako společenství. Tvoří jej komplex 

sociálních vztahů v určité lokalitě. Tyto vztahy se navzájem dynamicky ovlivňují. Pojem 

místní prostředí se užívá při dopadu sportu na určité společenství (Mareš 2005). V komunitě 

se lidé identifikují pocitem sounáležitosti. Proces zkoumání je důležitý pro utváření, 

udržování a rozvíjení sociálních vazeb. Například britská sportovní politika hovoří o dvou 

hlavních výhodách komunity, a to konkrétně o posilování povědomí sounáležitosti a 

regeneraci městské populace. To znamená, že je pěstováno harmonizující občanské povědomí 

jako protiváha k etnické nesnášenlivosti. V současné době je stále více obyvatel schopno 

účastnit se organizované formy sportování, což může sloužit jako prevence negativních 

společenských jevů. Budování sportovních zařízení je chápáno jako šíření zdravých forem 

komunikace a nástroj pro prevenci kriminality. Autor hovoří také o sociální integraci a 

městské komunikaci. Naopak do opozice staví negativní jevy v podobě nepřiměřeného 

fandovství a globální komercionalizace. Ta zasahuje i do komunitní sféry sportu, kde 

nepodporuje budování občanské společnosti (Sekot 2006).  

Coakley (2001) připomíná sportovní etiku, která odráží současné hodnoty zaměřené na 

výkon, úspěch a bohatství. Zahrnuje vítězství, obětování se pro hru, neustálou snahu zlepšit 

svůj výkon a prestiž, přijmutí možnosti zranění a překonání hranice lidských možností. 

Už v 80. letech minulého století zmiňují Donnelley a Young (1988) roli sportu v boji 

za práva žen a dětí, proti apartheidu a rasismu. Prosazují demokracii a svobodu jako 

neoddělitelnou součást prosazování lidských práv i na sportovním poli. To vše v době, kdy 

tyto hodnoty nebyly běžnou součástí společnosti. V současné době by podle Sekota (2006) 

měly spočívat hodnoty sportu v principech demokracie, vlivu občanských a zájmových 

organizací a respektování základních práv pro všechny. Dochází ke zvyšování příležitostí 

v nových možnostech sportu, může se jednat o soutěže žen, seniorů, či handicapovaných. 

Bohužel z negativních jevů dochází k finanční kriminalitě, dopingu a jiným formám 

podvádění. Mimo rámec vrcholového se podpora sportu odvíjí zejména v oblastech 

rekreačního sportu, péče o zdraví a tělesnou kondici, aktivního sportu seniorů, sportování žen, 

alternativních sportů a sportu tělesně a mentálně postižených. 
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2.2.1 Úloha socializace ve sportu 

Sport lze také zařadit jako důležitý socializační prvek. Dle názorů studentů Fakulty 

sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně se sport mimo jiné začleňuje do společnosti, 

utváří samostatnost, cílevědomost a prvky fair play (Sekot 2006). Výzkum ale také připomíná 

možné dopady sportu na zařazování vrcholových sportovců do společnosti po ukončení jejich 

aktivní kariéry. Jedná se o myšlení sportovců, kteří jsou svou povahou odlišní od 

nesportujících, tyto rozdíly se ještě prohlubují samotnou sportovní činností. 

Coakley (2001) provedl srovnání sportovců a nesportovců, kdy se rozdíly projevují 

např. formováním nových vztahů i mimo sport, použitím sportovních zkušeností v praktickém 

životě, rozvíjením vlastních schopností, apod. Lze však mluvit i o negativních socializačních 

důsledcích, kdy je sportovní činnost provozována na úkor všestrannosti. Sport je tedy místem 

získávání socializačních zkušeností, ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu. Sekot 

(2006) tvrdí, že nelze jednoznačně potvrdit, zda má sport jednoznačně pozitivní socializační 

účinky, je však krajně pravděpodobné, že žádoucí průběh socializačního procesu se sportem 

souvisí. Spojování lidí vede například skrz sportovní komunikaci. Účast na sportovních 

aktivitách je brána jako sociálně konstruovaný proces, který zprostředkovávají kulturní, 

sociální, politické a ekonomické vztahy. Zároveň je sport považován jako dějiště socializační 

zkušenosti. Autor dále uvádí úlohu sportu ze sociologického pohledu. Mezi hlavní funkce 

sportu patří fyzická regenerace a sociální integrace. Poté řeší sociologie sportu například 

otázky vztahu vrcholového a kondičního sportu a problematiku volného času. Sport by měl 

vést k pocitu vzájemné sounáležitosti a zodpovědnosti k bližnímu. Profesionální sport však ve 

své dnešní podobě zdůrazňuje soutěživost, individualismus a převahu nad soupeřem. 

 

2.2.2 Vliv negativních jevů na sport 

Výkonnostní a vrcholový sport umožňuje reprezentaci na úrovni státní, ale i klubové a 

regionální. S tím však přicházejí i negativní jevy, které se váží jak na sportovce a funkcionáře, 

tak na fanoušky. Fanoušek může brát prohru klubu za svou osobní (Sekot 2006). Oborný 

(2001, s. 18-19) přináší čtyři negativní tendence: 

- rozdíl mezi vrcholovým sportem a rekreačním sportem, kdy dochází ke globalizaci 

sportu, ale zároveň ke ztrátě masové základny, 

- individualistické ego sportovce, 
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- slábnoucí autorita morálních stimulů, 

- fetišismus fantastických výkonů a rekordů i na úkor fair-play. 

 

Zde jsou důležité pojmy jako násilí, agresivita, zastrašování a hostilita. Coakley (2001, 

s. 174-175) definuje tyto pojmy následovně. Za násilí označuje použití nepřiměřené fyzické 

síly, která se stává zdrojem nebo příčinou ublížení na zdraví nebo ničení. Agresivita je 

chování fyzického či verbálního projevu, které je založené na záměru ovládat, řídit nebo 

zranit jinou osobu. Zastrašování užívá slov, gest a činů k hrozbě použití násilí nebo agrese. 

Pojem hostilita označuje nepřátelství. U individuálních sportů (jako je atletika) se nejvíce 

setkáváme se zastrašováním, méně častá je agresivita či násilí. 

 Negativní jevy jsou spojeny s porušováním fair play. Fair play obnáší respektování 

psaných i nepsaných pravidel a slušného jednání. Diváci, kteří tíhnout k davovému násilí a 

tedy nerespektování fair play zásad, se snaží překonat pocit bezvýznamnosti viditelnou akcí. 

V současné době je stále větší problematikou přesouvání veřejných zdrojů do rukou 

soukromých společností. Tím dochází i k netransparentnosti majetkových poměrů a získávání 

finančních zdrojů (Sekot 2006). 

Porušení pravidel fair play můžeme vidět i na poli atletiky. V posledních letech je 

známý svými incidenty převážně francouzský běžec Mehiedine Mekhissi-Benabbad, který si 

při mistrovství Evropy v roce 2014 sundal dres v cílové rovince, byl diskvalifikován a přišel 

tím o zlatou medaili (Novotný 2014). V roce 2011 se při závodu Diamantové ligy dokonce 

popral v cíli se svým krajanem Mehdim Baalou a oba poté měli zastavenou soutěžní činnost 

(Česká tisková kancelář 2011). 

 

2.2.3 Vliv sportovního klubu na činnost sportovců 

Sportovní klub zastřešuje výchovu a uplatnění sportovců. Úkolem je vytvoření 

nejlepších podmínek pomocí činovníků (předseda, manažer, členové výboru a sekretariát). Ze 

sociologického pohledu se jedná o působení na malou sociální skupinu, která je důležitá při 

individuálním dozrávání sportovců. Zde hraje nejdůležitější roli trenér jako vedoucí 

realizačního týmu. Vznikají poté sociální vztahy mezi trenérem a jeho svěřencem. Už u 

výkonnostního sportu (nejvíce u vrcholového) vzniká nestandardní účelové prostředí se 

specifickým sociálním mikroklimatem. Proto mohou nastat problémy v závěru sportovní 
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kariéry, kdy přichází období osvojování si běžného způsobu života formou resocializace 

(Sekot 2006). Je však nutné podotknout, že působení sportovního prostředí probíhá v silně 

individualizované podobě. Neexistují důkazy, které by potvrzovaly výchovné působení 

sportovního klubu na sportovce (Coakley 2001). 

 Sekot (2006) zmiňuje problematiku socializačních dopadů ve sportovním kolektivu, 

kdy pozornost zúčastněných tíhne k výsledkům a neřeší důsledky sportovní činnosti, které 

většinou mývají negativní dopady v pozdější době. Ať už se jedná o zdravotní následky, 

narušený osobnostní vývoj, nebo jednostranný životní styl. Autor většinou mluví o sportu 

vrcholovém, v menším měřítku o sportu výkonnostním. 

Je předpokladem, že sportovní klub pro svou činnost potřebuje místo, kde svou činnost 

bude provozovat. Dochází proto k výstavbě sportovních areálů. Podporující hlasy uvádějí 

plusy v podobě nových pracovních příležitostí s podporem obchodu. Tím i ve svém důsledku 

rozvoj města či regionu. S úspěchem tamějšího sportovního klubu vzrůstá i podpora fanoušků, 

kteří poté zvýší příjmy v pohostinství a službách, a příjmy z reklam. Ovšem negativní hlasy 

hovoří o využití areálu pouze pár sportovci, kteří na profesionální úrovni nejsou většinou ani 

občany města. Převažují však pozitivní názory, když sportovní areál slouží i pro rekreační a 

kondiční aktivity. 

 

2.2.4 Úloha sportu pro děti a mládež 

Je neoddiskutovatelné, že organizování sportovní činnosti pro mládež je velice 

důležité. O mládeži můžeme hovořit jako o skupině se specifickými biologickými, 

psychickými a sociálními znaky. Jedná se o fázi přechodnou mezi dětstvím a dospělostí. Tato 

skupina je dynamicky se rozvíjející a platí pro ni přebírání nových sociální rolí dospělých. 

V dospívání dochází k procesu interiorizace, aktivního osvojování společenských hodnot, 

norem a vzorů chování. V současné době dochází k rychlejšímu biologickému zrání, posouvá 

se i věk, kdy mládež přebírá společenské role dospělých (Sekot 2006). 

 Frömel (2001) uvádí výkonnost, zdraví, uspokojení, vyjádření, spolupráci a napětí 

jako motivační pilíře perspektivy školní tělesné výchovy. Dále uvádí závažné problémy 

v dnešní školní tělesné výchově: 

- snižování pohybové aktivity s narůstajícím školním věkem, 

- pohybová aktivita dívek je nižší, než u chlapců, 
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- zhoršování struktury pohybové aktivity s věkem, 

- snižování podílu organizovaných sportovních aktivit, 

- klesající zájem o aktivity, jako je chůze, plavání nebo jízda na kole, 

- rozdílnost mezi přáním žáků a skutečně realizovatelnou školní pohybovou aktivitou, 

- neochota změnit tradiční organizační formy. 

 

Podle Sekota (2006) by se měla školní tělesná výchova i sport samotný ubírat cestou 

různorodosti, otevřenosti, variantnosti, univerzality, pohybové kultury, sociokulturní 

orientace, přírodního prostředí, životního stylu, prožitkovosti a seberealizace. Nesmíme 

zapomenout, že rodina je základním a výchozím socializačním činitelem a je velice důležitá 

při vytváření vztahu dětí ke sportu. Zde hraje důležitou roli faktor emocionality sportu, utváří 

se pozitivní i negativní emoce. Z výzkumů sociologů je prokázána souvislost mezi sportovní 

aktivitou dětí a jejich rodičů. Autor také nabádá, že je důležité dbát u dětí a mládeže na 

rozvíjení všech typů pohybových schopností, aby nedocházelo k jednostrannému zatížení. 

Dále autor poukazuje na přiměřené sportování v dětství, které pravděpodobně ovlivňuje 

sportování a návazně zdravotní stav v dospělosti. Tentýž autor rozděluje podle sociálních, 

etnických a rasových prostředí participaci dětí ve vyšším školním věku podle: 

- dostupnosti příležitostí, 

- podpory rodinných příslušníků, 

- míry dětské vnímavosti vůči sportu (Sekot 2006, str. 123). 

 

U neformálních her dětí a mládeže Coakley (2001) definuje čtyři základní činnosti: 

- bojovná akce s úmyslem skórovat a získat body, 

- osobní zapojení do hry, 

- zkušenosti z výzev a herního zápalu, 

- získání přátelských vztahů se sportujícími. 

 

Toto neformální pojetí sportu rozvíjí prvky spolupráce, plánování, organizování, 

vyjednávání, řešení problémů, flexibility a improvizace. Naopak u formálního sportování se 
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naučí dodržovat pravidla, což mohou uplatnit v budoucím povolání. Zároveň u formálního 

sportu platí, že je rodinnou záležitostí, neboť ho musí materiálně a finančně zabezpečovat 

rodiče. V zájmu komplexnosti by měla být podporována jak rovina formálního, tak 

neformálního sportu. (Sekot 2006). 

Kraus a kol. (2004, str. 64) ve svém výzkumu zjistili, že největší zájem o aktivní sport 

mezi mládeží mají studenti středních odborných škol (56,4 %), poté gymnazisté (48,5 %) a 

nejmenší zájem mají žáci odborných učilišť (37,6 %). V porovnání pohlaví mají větší zájem o 

sportování chlapci. 

 

2.2.5 Rozdíly mezi vrcholovým a rekreačním sportem 

Vrcholový sport se charakterizuje jako posouvání hranic lidských možností s ochotou 

obětovat vlastní zdraví a duševní pohodu. Zásadní je selektivní systém s výsadním 

postavením nejzdatnějších jedinců. Zde poté vznikají hodnoty vítězství nebo prohry. 

Například Krawczyk (2004) uvádí nevýhodu v odlivu masy lidí od aktivního sportování 

k pasivnímu sledování sportu. Vrcholový sport však v dnešní společnosti hraje významnou 

roli z důvodu přínosu k celkové sociální stabilitě, posilování společenských hodnot a dokonce 

k patriotismu. Výkonnostní a vrcholový sport je regulován formálními pravidly. Ty jsou 

schopny děti pochopit až kolem 12. roku života. Pravidla přinášejí formu sociální kontroly. 

Rekreační sport poté klade důraz na prožitek, dobrý zdravotní stav a sociální kontakt. Už 

nevzniká hra proti někomu, ale s někým. Protihráči tedy nejsou nepřáteli. Zde dochází k 

překonávání sebe sama a udržení fyzické kondice. I zde se tvoří například hodnoty 

sebeovládání, týmového duchu a touhy po vítězství, která ovšem není centrální hodnotou 

životního směřování. Rekreační sport také posiluje společenskou prestiž a finanční sílu sportu 

jako celku (Sekot 2006).   

 

2.3 Vliv fanouškovství a diváctví ve světě sportu 

Sport, obzvláště ten vrcholový, je spojen s výraznou diváckou základnou. Zde vznikají 

různé subkultury, příkladem můžou být vlajkonoši klubů (Sekot 2006). Je nutné si proto 

definovat pojem subkultura. Jedná se o hodnoty a normy odlišující se od většiny, ke kterým se 

hlásí část populace (Giddens 2001, s. 563). Subkultura může vzniknout u diváků 

s vyhroceným postojem ke sportovní události, příkladem lze uvést davové násilí na 

stadionech. Dunning (1999) spojuje násilí s nízkou úrovní vzdělání a manuální prací. 
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V osmdesátých letech se fanoušci začali odlišovat nápadných oblečením, kterým měli projevit 

klubové sympatie a zřejmě i společenské hodnoty.  

Pořád relativně novým fenoménem je otázka diváckého zážitku. Zde se kladou otázky, 

proč jsou lidé ochotni trávit čas sledováním sportovců. Například Cashmore (2000) přikládá 

roli kompenzační funkci stereotypu předvídatelnosti života. Sekot (2006) uvádí, že fanoušci 

jsou fascinováni například příjmy sportovních hvězd a jejich osobním životem. Naopak 

sportovní příprava zůstává stranou jejich zájmu. V důsledku globalizace lze v současné době 

sledovat sportovní události. Na velkých sportovních akcích se potom může vytvářet obraz 

národní identity. Využívá k tomu prostředky sociální komunikace, jako jsou vlajky, loga, 

trička, apod. Pro stále větší procento lidí hraje sport důležitou roli v utváření sociální a 

kulturní identity. Sportovní fandovství se stává součástí hodnotového světa každodennosti. 

Sportovní divák je pasivní pozorovatel hry, který oceňuje prožitek. Sportovní fandovství 

závisí na specifických okolnostech a individuálních dispozicích. Nákup sportovních potřeb a 

oblečení směřuje k sympatizování k určitému klubu, tedy k určité sociální skupině. Může 

tomu však být i naopak. Sportovní fandovství může vyjadřovat i to, kam patřit nechceme. To 

jsou případy krajní sportovní loajality, nebo vyhrocené rivality. 

Wann a kol. (2001) rozdělili typy fandů na přímé a nepřímé. Přímá konzumace 

sportovní události obnáší živé sledování akce, zatímco nepřímí konzumenti sledují událost 

pomocí médií. Diváci si kupují návštěvu sportovní události jako zboží. Ovlivňují tím i 

ekonomiku klubu. Zároveň mohou ovlivnit průběh hry svým chováním. V Anglii je 

považován případ fotbalových chuligánů jako odpor dělnických mas vůči establishmentu 

(Hughson, Free 2006). 

Už Duncan a Brummett (1989) otevírají problematiku sportovních emocí. Zmiňují tři 

základní typy diváckého uspokojení: fetišismus, voyeurismus a narcismus. Otázkou zůstává, 

zda u diváka dochází k uspokojování falešných lidských tužeb, nebo jde o potřeby myslícího 

člověka. Autoři zmiňují, že divák sleduje uměle vytvořenou představu reality. 

Objevují se názory na negativní i pozitivní důsledky současného sportu. Například 

Morgan (1994) chápe sport jako formu odcizení a diváky charakterizuje jako oklamané 

kulturní ignoranty. Naopak za pozitivní se u sportu spatřuje například možná forma odporu 

vůči dominantní ideologii, která byla viditelná při hokejových utkáních bývalého 

Československa a Sovětského svazu (Sekot 2006). 
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Levermore a Budd (2004) poukazují i na spojování vztahů s jinými kulturami skrz 

angažmá sportovců v cizině, nebo pořádání významné sportovní akce v určité zemi, kde 

přijedou sportovci z více zemí, tedy z jiných kultur. Dále dodávají, že sport na mezinárodní 

úrovni určuje pocit národní sounáležitosti. 

   

2.3.1 Vliv masové kultury na sport 

Giddens (2001) definuje kulturu jako hodnoty a normy, které lidé dodržují, a hmotné 

statky, které lidé sami vytváření a jsou typické pro určitou skupinu. Lze potom v obecné 

rovině tvrdit, že kultura odráží stav myšlení společnosti. Sekot (2006) označuje kulturou 

soubor hodnot, zvyků, přesvědčení a činností, které utvářejí život určité skupiny. 

 Spojení kultury a sportu se utváří na půdě masové kultury. Při definování se většinou 

staví do pejorativního protikladu ke kultuře. Je určená pro masový trh. Je populární, 

komercionalizovaná a homogenizovaná. Jedná se o rozmanité spojení informací, myšlenek, 

představ a zábavy. Jeden z nejdůležitějších nosičů masové kultury je televize, která nese 

reklamu a dokáže tím oslovit miliony, dokonce i miliardy, lidí. Zde se dostáváme k otázce 

komercionalizace sportu, kdy se zejména vrcholový sport stává zbožím na trhu. Jako sponzoři 

a partneři vstupují na pole sportu velké i malé firmy, které utrácejí miliony za reklamu. Dnes 

se vlivem komercionalizace a divácké atraktivity vystavují sportovní komplexy. Hovoříme o 

tzv. komodifikaci sportovních zařízení, kdy je sport prodáván jako zboží (Sekot, 2006). 

 

2.4 Způsob financování sportu v České republice 

Jak uvádí Procházka (2010), v dnešní době je důležité zabezpečit klub či oddíl z více 

finančních zdrojů, nestačí už jeden zdroj v podobě členských příspěvků. Existuje mnoho 

programů, které lze využít. Finanční prostředky lze získat od města a kraje, z dalších příjmů 

oddílu z jeho činnosti, ale také od partnerů a sponzorů. Dalším zdrojem jsou už zmiňované 

příspěvky. 

Kedroňová (2013) uvádí, že v současné době je však činnost sportovních klubů a 

oddílů stále placena většinově z příspěvků, tedy z domácností. Po změně zákona o loteriích a 

jiných podobných hrách se přerozdělily příjmy z loterií a hazardu z přímé podpory sportu do 

rozpočtu obcí. Na ty pak apelovaly významné sportovní organizace, aby tyto finance putovaly 

opět na sport, nicméně není jistotou, že se tomu tak skutečně stane. 
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V roce 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydalo 

zprávu, kde uvádí nejnižší podporu sportu za posledních dvacet let (Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky 2009). To potvrzuje i Procházka (2010), který uvádí, 

že podpora sportu se díky inflaci reálně nezvyšuje. V roce 1989 to bylo 0,65 % státního 

rozpočtu, v roce 2008 už jenom 0,24 %. Musí se proto hledat jiné zdroje financování. 

Zdroje financování sportu lze rozdělit podle Kedroňové (2013) na veřejné a soukromé. 

Z veřejných zdrojů jsou nejvýznamnější dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT 

ČR (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) a z rozpočtů krajů, měst a 

obcí. Jak uvádí Kedroňová, zákon o podpoře sportu nařizuje krajům, městům a obcím odvádět 

ze svých rozpočtů peníze na rozvoj sportu na jejich území. Pro velké množství žadatelů však 

není prostředků dostatek. Ze soukromých zdrojů uveďme doplňkovou činnost (dary finanční a 

nefinanční, sponzorství, příjmy z reklam), vlastní zdroje a výnosy z vlastní činnosti 

(Kedroňová 2013). Sekot (2006) uvádí, že z těchto zdrojů těží zejména vrcholový sport, kde 

můžeme vidět sponzorování klubů a oddílů významnými světovými společnostmi. Příjmy 

vykazují také z prodeje vysílacích práv. Dále autor připomíná příklad skandinávských zemí, 

kdy byl například sport v Dánsku financován kluby, federacemi a organizacemi, správními 

orgány a výtěžky z loterií už na začátku tisíciletí. Sport je chápán jako nevládní sektor 

založený na dobrovolných příspěvcích. Sportovní sdružení jsou poté vybudována na 

principech solidarity, reciprocity a osobní iniciativy. 

Obecnou povahu podpory sportu rozdělil Coakley (2001, str. 386-387) do 

následujících bodů, které se však mohou dle země a regionu lišit: 

- zabezpečování veřejného pořádku, 

- podporování zdraví,  

- zvyšování prestiže národa a společenství, 

- podporování společné identity, sounáležitosti a jednoty, 

- posilování dominantních ideologií státu, 

- zvyšování prestiže vedení státu, 

- podporování ekonomického rozvoje. 
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2.5 Definování volného času a volnočasové aktivity 

Vzhledem k tomu, že se atletika a sport obecně neskládá pouze z forem vrcholových a 

výkonnostních, je nutné si definovat pojem volný čas a volnočasové aktivity.  

Definic je hodně, záleží na východiscích. Například Němec (2002) považuje volný čas 

za svobodnou volbu, za činnost radostnou a zábavnou, která vede k odpočinku a obnovení 

tělesné a duševní schopnosti. Holczerová a Dvořáčková (2013) popisují jiná kritéria. Činnost 

by měla být příjemná, prováděna dobrovolně, mít jasný účel, být společensky přijatelná a 

nevést k neúspěchu. Pohybová aktivita by podle nich měla umožňovat příjemné trávení 

volného času a formovat jedince i po stránce sociální. 

Volný čas a volnočasové aktivity obsahují mnoho činností. Může zde spadat 

odpočinek, rekreace, zábava, zájmové činnosti, zájmové vzdělávání, dobrovolná společensky 

prospěšná činnosti a časové ztráty s těmito činnostmi spojené. Někteří lidé si vybudují svého 

koníčka i z činností zabezpečující biologickou existenci člověka, jako je například konzumace 

jídla (Holczerová, Dvořáčková, 2013). 

Sekot (2006) uvádí, že s pohledem na volný čas spojujeme očekávání příjemných 

prožitků. Dá se lépe říci, co volným časem není, například zaměstnání, jídlo, spánek, hygiena. 

Zároveň dodává, že pohledů a kritérií na určení toho, co je volný čas, je mnoho. Například u 

profesionálního sportovce a osoby vykonávající sport rekreačně může vyznít stejná činnost 

jinak. Na volnočasovou aktivitu autor nahlíží jako na možnost široké realizace pohybové 

rekreace. Obzvláště u dětí a mládeže by měla být důležitou rolí hra. Jak autor uvádí, tak už 

v roce 1992 byla vydána Evropská deklarace urbanistických práv, která deklaruje právo na 

zdraví, kulturu, sport a volný čas. 

Spojitost s volnočasovou aktivitou má také rekreační činnost. Už Daněk (1983) dělí 

pohyb pro volný čas do tří částí. Jedná se o základní a rekreační tělesnou výchovu, jež má 

sloužit pro lidi, kteří nejsou zaměřeni na určitý sport. Příkladem obsahu jsou různá průpravná 

cvičení a základy hlavních sportů a sportovních her. Jedná se tedy i o základní atletická 

cvičení. Druhou částí je turistika, která má spojitost s kulturně pohybovou činností. Poslední 

částí je sport. V dnešním významu se spojuje toto slovo se závodní či soutěžní činností. 

Netýká se pouze vrcholového sportu, ale také rekreačního. Za soutěžení se považuje i 

překonávání sebe sama. 

Za efektivní využívání volného času považuje Čech (2002, str. 97) tyto aspekty: 

- protiváha kvalitního pracovního, případně studijního, nasazení, 
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- schopnost utváření hodnotového světu člověka, 

- podporování mnohostrannosti jedince, 

- schopnost utváření a ovlivňování sociálních vztahů, sociální interakce a 

komunikace, 

- podpora zdraví, tělesného vývoje a činorodého životního stylu, 

- schopnost preventivního působení patologických jevů. 

 

Stejný autor také dodává seznam nejoblíbenějších a nejvyhledávanější činností hochů 

a dívek. Nejoblíbenějšími jsou pobyt venku s přáteli, sportovní aktivita, videohry a počítačové 

hry, herní aktivity a sledování televize. Nejvyhledávanějšími činnostmi jsou poté sledování 

televize, pobyt venku s přáteli, poslech hudby, pobyt v přírodě a sportovní aktivity. Zároveň 

studie zjistila, že zhruba polovina dotázaných tráví čas ve volnočasových nebo zájmových 

organizacích (Čech 2002). 

 

2.6 Úloha adekvátní pohybové aktivity  

Krejčí (2011) spojuje adekvátní pohybový režim s adekvátní pohybovou aktivitou, jež 

je dána možnostmi daného člověka, odpovídá věku, schopnostem a potřebám. Zmiňuje 

základní potřeby prožitku a řadí znaky a principy pohybu podle důležitosti a návaznosti. 

Zvládnutelnost osvojeného pohybu. Základním předpokladem pro opakované 

provádění pohybové činnosti je zvládnutí této části. Ohledy musíme brát na kondici, věk, 

zdravotní stav, případně postižení. 

Spontánnost, tedy radost při pohybu, pohltit se pohybem – tzv. flow efekt. 

K spontánnosti dochází po zvládnutí pohybového celku. 

Saturace, tedy spokojenost. Jedná se o pocit naplnění v průběhu pohybové činnost a po 

ní. Přichází s pocitem seberealizace a sebepotvrzení. 

Opakovatelnost, tedy přání opětovně se vrátit se k dané pohybové aktivitě a 

zdokonalovat se v ní. Zde se dá reálně zvyšovat zátěž, protože si člověk pohybovou aktivitu 

oblíbil a podřídí se nepohodlí, které je s nárůstem spojeno. 
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Nastavitelnost, tedy úprava objemu pohybové zátěže s ohledem na zdravotní stav, věk, 

pohlaví a tělesné proporce. Zde dochází ke střídání zátěže, která vede k pozitivní závislosti na 

pohybové aktivitě. 

Dostupnost, tedy možnost provádět pohybovou aktivitu pravidelně, kdykoliv a 

kdekoliv. Může dojít ke kombinaci s jinou aktivitou, která přispívá k adekvátnímu 

pohybovému režimu. 

Bezpečnost, tedy ochrana před úrazy a zraněním. Dodržování zásad bezpečnosti 

vzhledem k věku, pohlaví, postižení a aktuální kondici. Pokud situace vyžaduje, dochází 

k dopomoci, záchraně, případně k sebezáchraně. 

Podle Kukačky (2010) nemusí zdravý člověk konzultovat s odborníkem svou 

rekreační činnost ve většině sportů. Pokud se však u člověka vyskytují například kloubní 

potíže, vysoký krevní tlak a potíže se srdcem je nutné se poradit s odborníkem. Pohybová 

aktivita by měla cvičence bavit a prospívat mu. Z atletického tréninku lze zařadit běhání a 

posilování. Zapomínat se nesmí na vhodné rozcvičení před aktivitou a protahování 

zkrácených svalů po ní. Vhodné je doplňovat program o plavání či jízdu na kole. Ohledy se 

berou na individuální schopnosti, aktuální zdravotní stav, celkovou kondici, věk, pohlaví i 

zkušenosti. 

U seniorů musíme počítat se snižováním aktivní svalové tělesné hmoty (až o 50 %). V 

těle přibývá tuk a vazivo, musíme počítat i s jinými negativními změnami. Při zohlednění 

těchto změn lze pod vedením vzdělané osoby sestavit vhodný program i pro tuto věkovou 

skupinu, protože pravidelným cvičením lze zvýšit sílu, pohyblivost i rychlost pohybu. Kromě 

fyziologických pozitiv ovlivňuje pravidelné cvičení i psychické projevy. Obvykle u seniorů 

dochází k výraznému zhoršení sociálního kontaktu. Dochází k izolaci a osamělosti, která 

může vést až úplné závislosti na pomoci druhých. Zde v pozitivním smyslu hraje důležitou 

roli sociální kontakt s dalšími cvičenci (Klevetová, Blabalová 2008). 

Už Hill a Trowbridge (1998) varují před sedavým způsobem života, kdy tehdejší děti 

vyrůstaly v nejobéznější generaci v historii. To vše i přes dobrou informovanost prospěšnosti 

pohybu. Sedavý způsob života se stává jedním z nejvíce ohrožujících faktorů zdraví. McElroy 

(2002) k tomu dodává, že není důležitý zvyšující se kalorický příjem lidí, ale nízký objem 

zdravého fyzického pohybu. I u méně pohybově nadaných jedinců by měl sport přinášet 

hodnotné prožívání života. 
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Adekvátní pohybová aktivita by neměla sloužit jen jako předpoklad sportovní nebo 

pracovní výkonnosti, ale podle Kováře (2001, s. 49) slouží na pokrytí nároků: 

- neočekáváného a neobvyklého tělesného zatížení, 

- zaměstnání a běžné denní tělesné aktivity, 

- pohybových aktivit volného času, 

- začleňování se do kolektivu. 

 

Pojem pohybový režim je používán s ohledem na způsob života rodiny a trávení 

volného času. Jedná se o opakování pohybových činností v časovém intervalu. Ukazuje 

kapacitu sportovních aktivit, které jsou nezbytné pro udržení dobrého fyzického i zdravotního 

stavu. Zároveň je zohledňováno pohlaví, zdravotní stav, věk, kondice, postoje a zájmy. 

Z výzkumu vyplývá, že vhodná pravidelná sportovní činnost u dospělých je 4 až 6 hodin 

týdně, u dětí školního věku 8 až 10 hodin týdně a u dětí předškolního věku minimálně 14 až 

16 hodin týdně (Zuzková 2000).  

McHale a kol. (2005) uvádí, že aktivně sportující studenti jsou sebevědomější, 

sociálně kompetentnější a všestranně aktivnější. Nevykazovali sklony k požívání drog, ale 

měli větší sklony k delikventnímu chování. 

 

2.7 Vliv motivace na provozování atletiky a sportu 

Potřeby člověka nevycházejí pouze z potřeb biologických, ale také sociálních. Jak 

uvádí Klevetová a Dlabalová (2008) motivace je důležitou složkou lidského chování, protože 

je její hybnou pákou a díky ní uspokojujeme své potřeby. Zmiňují učení V. E. Frankla, podle 

kterého je člověku vrozená touha najít v životě smysl. Klevetová a Dlabalová (2008) dále 

zmiňují tři klíče k motivaci. Prvním je touha dosáhnout cíle, zda člověk projeví dostatečně 

velkou touhu. Druhým je víra v to, že to člověk zvládne. Třetím klíčem je představa změny, 

zda si člověk dokáže představit sám sebe po dosažení změny. 

Formánková (1998) upozorňuje, že pokud se nevytvoří vztah ke zdravému pohybu už 

v žákovských letech, je poté těžké si vytvořit zdroje motivace v dospělosti. Jedním z hlavních 

důvodů proč lidé nesportují, je složitější organizace sportovní aktivity než například sledování 

televize. Lidé nejsou ochotní věnovat počáteční energii pro sportování. Pro ztrátu motivace 
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hovoří například subjektivní přesvědčení o své nešikovnosti nebo nedostatku fyzických 

předpokladů, ale třeba i nedostatek finančních prostředků. U dospělých je silnou motivací 

zdravotní aspekt, ten zase nehraje roli u dětí (Sekot 2006). 

Podle Minaříkové (1998) existuje široké spektrum motivů, které se dají zařadit do tří 

základních skupin: 

- potřeby pohybu, 

- zdravotní prevence, 

- individuální seberealizace. 

 

Tyto motivy se poté mění v závislosti na věku, pohlaví i sociálním prostředí. U 

mládeže je charakteristická potřeba pohybu, u dospělých je obvyklejší zaměření na zdravotní 

aspekty sportování a u vrcholových sportovců se jedná o motivy individuální seberealizace. 

Z pohledu motivace jsou velice důležité první kontakty se sportem. U kolektivních 

sportů nesou důležitou motivační roli vrstevníci. Škola a propagační působení sportovních 

klubů nemají vliv na motivaci ke konání sportovní aktivity ve volném čase. Nejdůležitějším 

aspektem je rodina. Návazně poté na to až členství ve sportovních klubech (Sekot 2006). 

Stádia sportovní kariéry s sebou nesou i změny v motivační struktuře. Nekola (2000) 

je definuje do čtyř kategorií. První se váže na začátek sportovní kariéry, kdy dochází k tzv. 

prvotní expanzi. Zde hrají roli motivy biologické, tedy potřeba tělesného pohybu. Druhá 

kategorie je spojena s výběrem sebeuplatnění, kdy začíná převládat motiv společenského 

uplatnění. U třetí kategorie, označené jako sportovní mistrovství, převládá motiv 

sebeuplatnění a motivace osobního úspěchu, společenské prestiže, nebo ekonomických 

výhod. V závěrečné fázi dochází k poklesu výkonnosti, která přináší sociálně psychologický 

problém ústupu ze slávy. 

 Atletické hry a soutěže v upravené verzi, nebo rekreační forma atletiky mohou 

sloužit jako forma motivace nejen pro vykonávání atletiky, ale také tělesné výchovy a sportu 

všeobecně. Vytvoří pozitivní vztah k pohybu a jsou prostředkem seberealizace, zábavy a 

sociálního vyžití (Čillík a kol 2013). 
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3 Výzkumná část 

3.1 Cíle a úkoly práce 

Hlavním cílem práce bylo zjistit názory obyvatel Karviné na atletiku, sport a 

pohybovou aktivitu. Zároveň bylo cílem zjistit názor na činnost atletického oddílu TJ Jäkl 

Karviná, zda ho lidé znají, chtějí se zapojit do jeho aktivit a jaké aktivity může atletický oddíl 

nabídnout, aby přilákal více zájemců.  

 

 Dílčími cíli jsou: 

- zjistit, zda se zkoumaný vzorek dostatečně věnuje pohybové aktivitě, 

- zjistit, odkud čerpají informace o svých pohybových aktivitách, 

- zjistit, zda se rozdělují finance dle oblíbenosti sportů v Karviné, 

- zjistit, zda se atletický oddíl může zlepšit ve své činnosti. 

 

Po stanovení cílů jsem si vytvořil dílčí úkoly: 

- prostudování relevantní literatury, týkající se postavení sportu a atletiky v hodnotovém 

systému obyvatel, adekvátní pohybové aktivity, volného času a financování 

sportovních aktivit, 

- charakterizování cílové oblasti Karviné a atletického klubu TJ Jäkl Karviná, 

- vytvoření dotazníku a rozeslání vzorku obyvatelům Karviné, 

- sběr a vyhodnocení informací, 

- prezentování výsledků. 

 

Problém šetření: 

Podle vlastních poznatků se domnívám, že obyvatelé města Karviná nemají zájem 

účastnit se sportovních aktivit. Atletický oddíl v Karviné se neprezentuje tak, aby přilákal 

zájemce z řad veřejnosti k provozování atletiky. Nenabízí žádný program mimo výkonnostní a 

vrcholovou atletiku. 
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3.2 Stanovení výzkumných otázek 

- Kterým sportovním, nebo pohybovým aktivitám se obyvatelé Karviné věnují? 

- Jaké jsou názory obyvatel Karviné na sportování ve městě? 

- Jaké sporty vykazují oblibu u obyvatel Karviné, odpovídá tato oblíbenost metodice 

přidělování peněz z rozpočtu města Karviná? 

- Z jakých informačních zdrojů se obyvatelé Karviné dozvídají o sportovních 

událostech v daném regionu a o pohybových, případně sportovních aktivitách? 

- Mají obyvatelé Karviné přehled o činnosti atletického oddílu? 

- Převládá u obyvatel Karviné spíše pasivní sledování atletiky před aktivním zapojením 

do nabízených atletických činností? 

  

3.3 Metodika práce 

Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část se opírá o existující odbornou literaturu, 

která uvádí směřování atletiky, kladné i záporné aspekty sportování, fanouškovství a trávení 

volného času. Krátké kapitoly se váží na financování sportu v ČR  a motivaci ke konání 

sportovní aktivity. 

 Praktická část se poté týká města Karviné a hlavně jejich obyvatel. Používám metodu 

dotazníkového šetření k zjištění hlavního cíle mé práce, zjištění názorů na atletiku, sport a 

pohybovou aktivitu u obyvatel Karviné. Dále pak zjistit názor na činnost atletického oddílu TJ 

Jäkl Karviná. Jedná se tedy o šetření, které pracuje s primárními kvantitativními daty. Tomu 

ovšem předchází představení města a oddílu s financování sportů i atletického oddílu 

v Karviné. Informace potřebné pro charakteristiku jsou volně přístupné na oficiálních 

stránkách města i oddílu. U průzkumu jsem se zaměřil na skupiny, které jsou pro fungování 

oddílu klíčové, ať už se jedná o závodníky, nebo o organizátory našich akcí, případně 

funkcionáře. 

Šetření bylo provedeno metodou dotazníkového šetření, kdy v prvním kroku bylo 

provedeno písemné dotazování sportovců při závodě Karvinský Aquatlon, který probíhal 

v sobotu 19. 3. 2016 v Karviné. Závodu se však nezúčastnil dostatečný počet respondentů, 

neboť se na závodu vyskytovali převážně sportovci mimo bývalý okres Karviná. Druhým 

krokem proto bylo dotazování pomocí internetového nástroje pro měření dotazníků a anket. 

Po vyplnění předepsaného počtu lidí jsem dotazování ukončil, a to vše k datu 25. 3. 2016.  
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Dotazník byl vytvořen a ověřen ve spolupráci s vedoucím bakalářské práce (příloha 2). 

Jak je v příloze patrné, samotnému dotazování předcházela úvodní řeč, kde jsem představil 

účel dotazníku. Na konec jsem zařadil závěrečnou řeč, kde jsem poděkoval za vyplnění. 

Celkově se v dotazníku objevilo osmnáct otázek. Z toho v prvních čtyřech jsem zjišťoval 

údaje o vyplňující osobě. Konkrétně pohlaví, zařazení do věkové skupiny, současné povolání 

a obec nejčastějšího výskytu, která musel splňovat základní podmínku šetření, tedy určení 

dotazníku pro obyvatelé bývalého okresu Karviná. Poté následuje devět otázek, které se týkají 

pohybové, nebo sportovní aktivity, které se respondent sám věnuje. Zjišťuji zájem o 

sportování, kterému sportu se dotazovaní sami věnují, jak často a kde o nich zjišťují 

informace. V této části otázek také zjišťuji kritéria výběru a místo konání pohybových, nebo 

sportovních aktivit, kolik jsou za ně ochotní zaplatit, zda potřebují respondenti odborný 

dohled a z jakého důvodu se pohybových, případně sportovním aktivitám nevěnují. 

V poslední oblasti otázek zjišťuji informace o TJ Jäkl Karviná. První otázka se týká znalostí o 

oddíle, další o zapojení do jeho činnosti. Následuje výčet akcí, které oddíl pořádá a úkol 

respondenta je zaškrtnout, zda nějakou akci navštívil a v jaké funkci. Poslední otázka se týká 

média, pomocí kterého návštěvníci zjišťují informace o akcích oddílu. Typy otázek jsou 

různé, v šetření se vyskytují otázky uzavřené, polouzavřené i otevřené. 

Celý dotazník byl ověřen v pilotním průzkumu, kdy jsem ho rozeslal deseti 

respondentům, kteří mi poté připomínkovali nejasnosti a nesrozumitelnosti ve formulaci 

otázek. Po tomto kroku byl dotazník předložen všem respondentům. 

V dotazníkovém šetření používám pojmy, které je nutno si definovat. Pohybová 

aktivita je dle Kalmana, Hamříka a Pavelky (2009) jakákoliv aktivita produkovaná kosterním 

svalstvem, která způsobuje zvýšení tepové a dechové frekvence. Tato definice vychází 

z pojetí Světové zdravotnické organizace z roku 2003. Sportovní aktivitu poté Hodaň (2000) 

definuje jako specifickou organizovanou činnost tělocvičného i jiného pohybového, 

technického a intelektuálního charakteru s dominující výkonovou motivací a na ní navázanou 

prožitkovostí, realizovanou v absolutně či relativně maximálních výkonech ve vymezených a 

kontrolovaných podmínkách. 

 

3.4 Charakteristika souboru 

Ve výzkumném souboru se vyskytovalo 200 respondentů. Abych mohl získaná data ve 

své práci použít, museli respondenti označit za místo pobytu město Karviná, nebo přilehlou 
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obec v bývalém okresu Karviná. Nejvýraznější zastoupení měla kategorie 16 – 26 let, poté 

následovala skupina 27 – 45 let. Dva respondenti byli po vyplnění dotazníku vyřazeni, 

protože jejich odpovědi nesplňovali zadání a označili více možností z výběru. 

V dotazníkovém šetření nebyly zjišťovány, ani šířeny, citlivé osobní údaje. Vyhodnocení 

dotazníku je využito pouze pro potřeby bakalářské práce a není podstoupeno dalšímu 

zveřejnění. 

V prvních čtyřech otázkách dotazníku jsem získával informace o vyplňovatelích 

dotazníku.  

 

3.4.1 Pohlaví 

Základní parametr, který potvrdil předpoklad, že je v populaci České republiky více 

žen, než mužů. Dle zprávy Českého statistického úřadu k 1. 1. 2016 žilo v ČR 49,15 procent 

mužů (ČSÚ online). V mém šetření bylo 49 % mužů (97 respondentů) a 51 % žen (101 

respondentů). 

 

Tabulka 1: Pohlaví 

Legenda Četnost Relativní četnost 

Muži 97 49 

Ženy 101 51 

Celkem 198 100 % 
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Graf 1: Pohlaví

 

 

3.4.2 Věk 

Do dotazníkového šetření se zapojila v nadpoloviční většině (55 %) kategorie mezi 

16 – 26 lety. Dvacet pět procent respondentů bylo poté ve skupině 27 – 45 let, deset procent 

ve skupině 46 – 60 let a po pěti procentech dotazovaných se vyskytovalo v krajních skupinách 

do 15 let a 61 a více let. 

 

Tabulka 2: Věk 

Legenda Četnost Relativní četnost 

Do 15 let 10 5 

16 – 26 let 108 55 

27 – 45 let 50 25 

46 – 60 let 20 10 

61 a více let 10 5 

Celkem 198 100 % 

 

Muži
49%

Ženy
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POHLAVÍ
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Graf 2: Věk

 

 

3.4.3 Profese 

Nadpoloviční většina (51 %) zúčastněných byla studentů. Skupina zaměstnaných 

tvořila 34 % a osoby samostatně výdělečně činné poté 10 %. V šetření se vyskytovaly i čtyři 

procenta důchodců. Zajímavým zjištěním bylo, že pouze jedno procento respondentů byli 

nezaměstnaní. 

Není překvapující, že většina dotázaných označila za svou profesi studium. V minulé 

otázce jsem totiž zjišťoval věkové složení respondentů a 60 % dotázaných je mladších 26 let. 

 

Tabulka 3: Profese 

Legenda Četnost Relativní četnost 

Student 101 51 

Zaměstnaný 67 34 

Osoba samostatně výdělečně činná 19 10 

Nezaměstnaný 3 1 

Důchodce 8 4 

Celkem 198 100 % 

do 15 let
5%

16 - 26 let
55%

27 - 45 let
25%

46 - 60 let
10%

61 a více let
5%

VĚK
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Graf 3: Profese

 

 

3.4.4 Obec nejčastějšího výskytu (bydliště, místo studií atd.) 

Zde se jednalo o důležitý předpoklad, že všichni respondenti v době šetření nejčastěji 

pobývali v Karviné, nebo přilehlých obcích. V dotazníkovém šetření se proto nevyskytoval 

nikdo, který by nejčastěji nepobýval v bývalém okresu Karviná. Drtivá většina 82 % 

respondentů nejčastěji žije přímo ve městě Karviná. Přilehlé obce Petrovice u Karviné 

zaujímají 9 %, Dětmarovice 3 % a Stonava a Doubrava po 1 %. Zastoupení u respondentů 

mají ještě města v bývalém okresu Karviná, kterými jsou Český Těšín se třemi procenty a 

Havířov s jedním procentním bodem. 

V současné době funguje spolupráce mezi karvinským atletickým oddílem a 

havířovským atletickým oddílem. Dále poté trenéři z oddílu TJ Jäkl Karviná vedou atletickou 

skupinu v Českém Těšíně (atletický oddíl TJ Jäkl Karviná 2016). V přilehlých obcích není 

možnost působení v tamějším atletickém oddílu či klubu. Z těchto důvodů jsem se rozhodl 

ponechat v šetření všechny tyto respondenty. 
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Tabulka 4: Obec nejčastějšího pobytu 

Legenda Četnost Relativní četnost 

Karviná 162 82 

Petrovice u Karviné 18 9 

Doubrava 2 1 

Havířov 2 1 

Dětmarovice 6 3 

Stonava 3 1 

Český Těšín 5 3 

Celkem 198 100 % 

 

Graf 4: Obec nejčastějšího pobytu

 

 

3.4.5 Město Karviná 

Město Karviná se nachází na východě České republiky 18 km východně od Ostravy. 

Podle oficiálních stránek města zde žije 55 tisíc obyvatel převážně české, slovenské a polské 

národnosti. Hlavní postavení pro zaměstnanost má v Karviné těžba uhlí a na to navazující 
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průmysl. Dalším významným odvětvím je lázeňství, které je důležité pro cestovní ruch. Ve 

městě se nachází také vysoká škola v podobě Obchodně podnikatelské fakulty Slezské 

Univerzity (statutární město Karviná 2016). 

Ve městě působí mnoho sportovních klubů a oddílů, nejvýznamnějším je házenkářský 

klub HCB Karviná, který působí v házenkářské extralize. Druhým významným sportem 

v Karviné je fotbal. Ve městě fungují cyklotrasy, které spojují celý region i s přilehlým 

Polskem. Dále lze využít sportoviště pro rekreační sportování jako bazén, zimní stadion 

s ledovou plochou, halou pro tenis, badminton a squash. Na mezinárodní úrovni probíhá 

spolupráce s polskými městy Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdroj, Jaworzno a Rybnik 

(statutární město Karviná 2016). 

Z rozpočtu města lze získat finance pro sportovní účely. Dle dostupných materiálů 

z internetového portálu Karviné (statutární město Karviná 2016) jsem zjistil rozdělení těchto 

financí za rok 2015 (v přehledu uvádím název klubu/oddílu a do závorky zmiňuji sport, 

kterému se věnují v případě, že není z názvu patrný): 

- Městský fotbalový klub Karviná: 5 000 000 Kč, 

- HCB Karviná (házená): 4 500 000 Kč, 

- Sportovní klub Karviná (lední hokej): 4 500 000 Kč, 

- Tělocvičná jednota Sokol Karviná: 265 000 Kč, 

- TJ Jäkl Karviná: 192 000 Kč, 

- Sportovní krasobruslařský klub Karviná: 140 000 Kč, 

- KbK Karviná (hokejbal): 125 000 Kč, 

- Kabal team (badminton): 100 000 Kč, 

- TJ Baník Karviná: 90 000 Kč, 

- oddíl horolezectví: 40 000 Kč, 

- oddíl juda: 50 000 Kč. 

Peníze pro rok 2016 ještě nejsou kompletně přiděleny. 

 

3.4.6 Atletický oddíl TJ Jäkl Karviná 

Tělovýchovná jednota má v současnosti dva oddíly, kde početně i finančně 

významnějším je atletický oddíl. Ten byl založen v roce 1969 pod názvem TJ NHKG 

Karviná. Atletický oddíl má k 1. 1. 2016 139 členů. Členské příspěvky jsou odstupňovány 
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podle využití služeb oddílu a činily pro rok 2016 tisíc pět set korun na rok při včasném 

zaplacení (atletický oddíl TJ Jäkl Karviná 2016). 

V současné době se jedná o jediný atletický oddíl ve městě. V Karviné zároveň působí 

čistě běžecký klub, který s atletickým oddílem spolupracuje. Karvinští atleti trénují u základní 

školy, kde je k dispozici ovál s délkou 280 metrů. Proto existuje tréninková skupina 

v nedalekém Českém Těšíně, kam jezdí karvinští atleti trénovat na klasický čtyřsetmetrový 

ovál. Po zaniknutí městského stadionu a vytvoření fotbalového stadionu na jeho místě zatím 

nebyla zahájena výstavba náhradního atletického stadionu. Zápisy z jednání zastupitelstva 

města Karviné přikládám v Příloze 1 (statutární město Karviná 2016). 

Aktuální finanční plán pro příjmy atletického klubu vypadá následovně (atletický 

oddíl TJ Jäkl Karviná 2016): 

- dotace město Karviná: 192 000 Kč,  

- zisk ze startovného: 126 800 Kč, 

- příspěvky: 91 500, 

- dotace Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR: 73 000 Kč, 

- dotace Nadace OKD: 50 000 Kč, 

- Česká unie sportu: 30 000 Kč, 

- Český atletický svaz: 20 000 Kč. 

 

V současné době se v atletickém oddíle v Karviné nevyskytuje žádný vrcholový 

sportovec. Dle teoretických poznatků tedy ubývá i negativních jevů, jako je násilí a 

porušování pravidel fair play. Na druhou stranu se poté nedá využít zejména finanční podpora 

vrcholového sportu. Atletický oddíl v Karviné podporuje zejména formální sport, který nese 

s sebou výhodu učení se dodržování pravidel. 

Podle studie mnoha autorů (například Lavermore a Budd) určuje sport národní 

sounáležitost a ukazuje kulturní spojení s jinými kulturami. I karvinský oddíl se o to snaží. 

Dle dostupných materiálů (atletický oddíl TJ Jäkl Karviná 2016) lze zjistit, že atletický oddíl 

TJ Jäkl Karviná pořádá závody, kterých se zúčastňují pravidelně lidé z blízkého Polska. 

Teorie také ukazuje spojení skrz sportovní angažmá. V bodovacích tabulkách atletického 

oddílu lze najít i polské občany. 
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3.5 Statistické zpracování dat 

V dotazníkovém šetření se vyskytovalo 18 otázek. Vyplnilo ho 200 respondentů. Po 

ověření platnosti navrácených dotazníků je třeba konstatovat, že jej správně vyplnilo 198 

dotazovaných, kteří byli poté zařazeni do vyhodnocení. Sběr dat probíhal od 19. do 25. 3. 

2016. 

Ve výsledkové části jsem u podkapitol uvedl slovní (kvalitativní) proměnné, které nemá 

smysl seřazovat, jelikož se jedná o proměnné nominální. Pro popis jsem tedy zvolil pouze 

relativní četnost, která vychází z celkového počtu respondentů. U otázek, kde tomu tak 

nebylo, jsem uvedl odpovídající komentář. Určil jsem modus, tedy proměnnou, která se ve 

vzorku vyskytovala nejčastěji. Vše jsem znázornil pomocí výsečového, nebo sloupcového 

grafu. Pouze u podkapitol výsledkové části 4.4 a 4.8 se vyskytují data ordinální, která lze 

seřadit dle velikosti. U těchto podkapitol jsem tedy využil také relativní kumulativní četnosti. 

Pro popis dat týkající se informací o dotazovaných, jsem zvolil tabulku četností a vše 

jsem vyjádřil ve výsečovém grafu. 
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4 Výsledková část a diskuze 

V této kapitole komentuji výsledky svého šetření. Vycházím z otázek v dotazníku, kde 

jsem od páté otázky zjišťoval názory respondentů. Celý dotazník je dostupný v Příloze 2. 

Členění podkapitol odpovídá otázkám v dotazníku. Nejprve přidávám komentář, který 

odpovídá následujícímu grafu. Poté připojuji diskusní část, kde odpovídám na výzkumné 

otázky. 

 

4.1 Názory obyvatel Karviné na zdroje informovanosti o sportovních aktivitách 

v daném regionu 

Nejvíce dotázaných odpovědělo, že za hlavní zdroj informací o sportovních aktivitách 

v daném regionu označuje internet, konkrétně se jedná o 63 % dotázaných. Jako další 

alternativy pro získávání informací respondenti označili denní tisk a časopisy (16 %), televizi 

a rádio (6 %) a přátelé (6 %). Devět procent dotázaných vůbec nesleduje sportovní události 

v kraji.  

 

Graf 5: Zdroje sportovních aktivit

 

 V současné době není překvapující, že většina respondentů označila internet za hlavní 

zdroj získávání informací o sportovních aktivitách v daném regionu. Je proto 
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nezpochybnitelné, že prezentování činnosti atletického oddílu v Karviné by mělo probíhat 

stále více skrz internetové portály. 

 

4.2 Názory obyvatel Karviné na oblíbenost sportů 

V dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že nejvíce lidí (22 %) se zajímá o lední hokej. 

Druhým nejoblíbenějším sportem je pro dotazované občany atletika (16 %) a za ní je poté 

fotbal (10 %), házená (9 %) a biatlon (8 %). Mezi sporty s relativně velkou podporou lze 

zařadit také plavání (5 %), tenis (4 %), gymnastiku (4 %), tanec (3 %) a bojové sporty (3 %). 

Další sporty, kterým se dotazovaní věnují, byly zastoupeny malým počtem respondentů, 

shrnul jsem je do kategorie jiné (16 %). Do této kategorie patří sporty jezdectví, volejbal, 

badminton, kanoistika, florbal, lyžování, cyklistika, curling, požární sport, šipky a šachy. 

 

Graf 6: Zájem o sport

 

 Zde je nutno poznamenat, že atletika se umístila na druhém místě v pomyslném 

žebříčku oblíbenosti sportů u respondentů. Pro atletický oddíl v Karviné je tedy pozitivní, že 

se obliba atletiky u jejich obyvatel vyskytuje. Mezi další oblíbené sporty patří lední hokej, 

fotbal a házená. Tyto sporty jsou podporovány milionovými dotacemi ze strany vedení města 

Karviná (viz kapitola 3.4.1 Město Karviná). Zda je popularita těchto sportů dána regionálními 

úspěchy, na které je navázána finanční podpora od města, je diskutovatelné. Mezi 
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nejpopulárnější sporty respondentů patří také biatlon, který slaví úspěch na poli celostátním 

při reprezentaci státu, nikoliv v regionálním měřítku. V Karviné je tento sport podporován 

minimálně. 

 

4.3 Názory obyvatel Karviné na provozovanou pohybovou, nebo sportovní 

aktivitu 

Oslovení lidé se nejčastěji věnují chůzi (26 %) a běhu (20 %). Na prvním místě je tedy 

pohybová aktivita. Jako třetí nejpopulárnější sport pro dotazované je plavání (11 %). Poté 

následují turistika (9 %), fitness (9 %), jízda na kole (4 %), jóga (3 %), bojové sporty (3 %), 

florbal (2 %), házená (2 %) a jezdectví (2 %). Ve skupině jiné, kterou označilo devět procent 

dotázaných, jsem umístil ty sporty, které získaly minimum hlasů. Jsou jimi volejbal, tenis, 

atletika, kanoistika, fotbal, šipky a kulturistika. 

 

Graf 7: Aktivita, které se lidé sami věnují

 

Návazně na předešlou otázku je pro vedení oddílu atletiky v Karviné pozitivní zjištění, 

že více než polovina respondentů se věnuje aktivitám, které atletický oddíl může zajistit. 

Konkrétně se jedná o chůzi, běh a fitness. Posledně jmenovaná aktivita se dá snadno zajistit 

aplikací atletického posilování. Dalším zjištěním je, že se respondenti neúčastní sportů, které 
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označili v předešlé otázce za oblíbené. Docházím tedy k závěru, že v Karviné jsou lední 

hokej, fotbal a házená pouze sporty divácky atraktivní. 

 

4.4 Názory obyvatel Karviné na četnost vykonávání pohybové, nebo sportovní 

aktivity za týden 

Osm procent dotázaných se nevěnuje pohybové aktivitě minimálně 30 min. denně ani 

jednou týdně a dalších 23 % se jí věnuje pouze jednou. Zároveň je jen 14 procent těch, kteří 

se pohybové aktivitě věnují pětkrát a vícekrát týdně. Stejné procento dotázaných se poté 

věnuje aktivitě 4x týdně. Nejčastěji se respondenti věnují pohybové, nebo sportovní aktivitě 

2 – 3x týdně (41 %). 

 

Graf 8: Četnost aktivity

 

 U této otázky byla ujasněna definice pohybové aktivity. Jedná se o souvislou činnost 

po dobu minimálně 30 min. Nelze tedy jednoznačně určit, kolik času se za týden věnují 

aktivitám celkově. V odborné literatuře se uvádí vykonávat aktivitu 4 – 6 hodin týdně u 

dospělého člověka. Jeden ze základních bodů adekvátní pohybové aktivity je pravidelnost. Tu 

nesplňuje skoro třetina respondentů, kteří se věnují aktivitám pouze jednou týdně, nebo 

vůbec. Zde nacházím jeden z hlavních problémů. Lidé se sice věnují pohybovým, nebo 

sportovním aktivitám, ale ne v dostatečné míře. 
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4.5 Názory obyvatel Karviné na zdroje informovanosti o svých pohybových, 

nebo sportovních aktivitách 

U této otázky nadpoloviční většina dotázaných (53 %) označilo internet za zdroj 

informací o svých pohybových, nebo sportovních aktivitách. Opět velké procento dotázaných 

(18 %) vůbec nesleduje informace o svých aktivitách. Třináct procent respondentů označilo za 

zdroj svých aktivit přátele, devět poté denní tisk a časopisy a sedm procent televizi a rádio. 

Žádný z dotázaných nesleduje své aktivity pomocí plakátů. 

 

Graf 9: Zdroje vlastních aktivit

 

Zde se potvrzuje zjištění z otázky informovanosti o aktivitách v daném regionu. I o 

svých aktivitách se respondenti v nadpoloviční většině informují pomocí internetu. Vzrůstá 

však lidí, kteří se dozvídají zprávy o aktivitách od přátel, i těch, jež vůbec informace 

nesledují. 

 

4.6 Názory obyvatel Karviné na výběr pohybové, nebo sportovní aktivity 

V této otázce jsme se dozvěděli, že nejdůležitějších faktorem pro zvolení pohybové, 

příp. sportovní aktivity je druh sportu, který má dotazovaný vykonávat. Za nejdůležitější ho 

označilo 77 % respondentů, za důležitý 17 % a za nedůležitý pouze 6 %. Další důležité 
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faktory jsou finanční dostupnost aktivity (32 % dotázaných označilo za nejdůležitější, 53 % za 

důležité a 15 % za nedůležité), blízkost bydliště (nejdůležitější 29 %, důležité 60 % a 

nedůležité 11 %) a sociální kontakt (nejdůležitější 24 %, důležité 47 %, nedůležité 29 %). 

Naopak nejméně důležitým jevem z nabízených možností se jeví postava trenéra, kdy rovných 

50 % považuje tohle kritérium rozhodování za nedůležité, 37 % za důležité a pouze 13 % ho 

považuje za nejdůležitější. 

 

Graf 10: Kritéria výběru aktivity

 

 Z dosavadních zjištění dotazníkového šetření vychází, že se respondenti nejčastěji 

rozhodují o svých činnostech podle druhu sportu. To je pozitivní zjištění pro atletický oddíl 

v Karviné, protože se ukázalo, že jsou atletické činnosti populární u většiny dotázaných. Druh 

sportu spolu s finanční dostupností, blízkostí bydliště a sociálním kontaktem jsou pro velkou 

část respondentů důležitým faktorem pro rozhodování o svých aktivitách. Nejmenší důležitost 

přiřazují dotázaní kritériu trenéra. 

 

4.7 Názory obyvatel Karviné na místo vykonávání pohybové, nebo sportovní 

aktivity 

Největší procento dotazovaných si zvolilo pro provozování svých pohybových, příp. 

sportovních aktivit tělocvičnu (41 %), nebo přírodu (38 %). Zřídka poté respondenti volí 
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stadion (10 %), posilovnu (5 %) a bazén (3 %). Zcela výjimečně se svým aktivitám věnují 

dotazovaní doma, v restauraci, na tenisových kurtech, nebo tanečním parketu.  

 

Graf 11: Místo konání aktivit

 

Výstavba sportoviště je dle teoretických poznatků pozitivní v případě jeho využití i na 

rekreační a kondiční aktivity. V Karviné však stadion sloužící dohromady pro atletiku a fotbal 

byl zrušen a vystavěn čistě fotbalový stadion. Není proto překvapující, že pouze 10 % 

dotázaných označilo stadion za místo konání svých aktivit. Největší zastoupení v této otázce 

měla tělocvična a příroda, které atletický oddíl hojně ke svým tréninkům využívá (atletický 

oddíl TJ Jäkl Karviná 2016). 

 

4.8 Názory obyvatel Karviné na výši finanční částky, kterou jsou ochotni 

zaplatit za své pohybové, nebo sportovní aktivity za týden 

Nadpoloviční většina dotazovaných (57 %) je ochotna zaplatit za své pohybové, příp. 

sportovní aktivity utratit v rozmezí 101 – 300 Kč týdně. Čtrnáct procent dotázaných by bylo 

ochotno zaplatit i částku vyšší, a to konkrétně jedenáct procent 301 – 500 Kč a tři procenta 

více než 501 Kč. Dvacet devět procent je poté ochotno platit částku do 100 Kč za týden. 
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Graf 12: Financování aktivity za týden

 

 Tři čtvrtiny dotázaných je ochotno platit více než sto korun za své aktivity. Příspěvky 

do oddílu atletiky činí 1500 Kč ročně (atletický oddíl TJ Jäkl Karviná 2016). Lze tedy 

předpokládat, že je členství v oddíle pro tuto většinu finančně dostupné.  

 

4.9 Názory obyvatel Karviné na potřebnost odborného dohledu při provozování 

pohybových, nebo sportovních aktivit 

Devadesát dva procent dotázaných nepotřebuje pravidelný (41 %), nebo žádný (51 %) 

odborný dohled nad svou pohybovou, příp. sportovní aktivitou. Pouze 8 procent dotázaných 

by potřebovalo vykonávat své pohybové, nebo sportovní aktivity pod pravidelným odborným 

dohledem. 
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Graf 13: Odborný dohled

 

Zde dochází k zjištění, které neumožňuje jedinému atletickému oddílu v Karviné 

přilákat více zájemců k atletické činnosti. Více než polovina respondentů nepotřebuje 

odborný dohled, což potvrzuje předešlé zjištění, kdy nejméně důležitým kritériem volby své 

pohybové, nebo sportovní aktivitě je postava trenéra. 

 

4.10 Názory obyvatel Karviné na důvod neúčasti na pohybových, nebo 

sportovních aktivitách 

Hlavním důvodem, proč se lidé nevěnují pohybovým, příp. sportovním aktivitám je 

nedostatek času. Uvedlo to 64 % dotázaných. Druhým nejčastějším důvodem, proč se lidé 

neúčastní výše zmíněných aktivit, je nezájem (14 %). Dalšími důvody jsou nemoc (7 %), 

nedostatek financí (5 %), nepřítomnost sportoviště (4 %), vzdálenost ke sportovišti (3 %), 

únava (2 %) a špatné počasí (1 %). 
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Graf 14: Důvod neúčasti 

 

Nadpoloviční většina respondentů označila nedostatek času za hlavní důvod neúčasti 

na pohybové, nebo sportovní aktivitě. Na to mají teoretické poznatky pádný argument 

v podobě vhodné sportovní činnosti dospělých, která se pohybuje v rozmezí čtyř až šesti 

hodin týdně. 

 

4.11 Názory obyvatel Karviné na činnost atletického oddílu TJ Jäkl Karviná 

Respondenti, tedy výhradně obyvatelé bývalého okresu Karviná, z 59 % neznají 

činnost oddílu. Čtrnáct procent dotázaných nezná oddíl vůbec a 45 % pouze ví o jeho 

existenci. Dvacet sedm procent ví o činnosti atletického oddílu pouze zprostředkovaně a 14 % 

činnost zaznamenalo. Z této poslední skupiny, která zaznamenala činnost oddílu, se 41 % 

respondentů dovědělo o aktivitách pomocí známých, 33 % od členů oddílu, 15 % z internetu a 

11 % z novin. 
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Graf 15: Znalost činnosti

 

U této otázky dochází k zajímavému zjištění, že sice skoro 90 % respondentů zná 

atletický oddíl v Karviné, ale více než polovina dotázaných nezná jeho činnost. Zde vzniká 

problém, že obyvatelé Karviné poté nevědí o možnostech atletických programů, kterým se 

mohou věnovat.  

 

Graf 16: Zaznamenání činnosti
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 Oproti předešlým otázkám, které se týkaly informovanosti, zde není jako nejdůležitější 

zdroj internet. Většina těch, kteří zaznamenali činnost oddílu atletiky, ví o jeho působení díky 

známým, nebo členům oddílu. 

 

4.12 Názory obyvatel Karviné na zapojení do činnosti atletického oddílu v 

Karviné 

Sedmdesát jedna procent oslovených lidí se nechce zapojit do činnosti oddílu. 17 % 

dotázaných by se chtělo zapojit aktivně a 12 % dotazovaných by zvolilo jistou formu pasivní 

činnosti, konkrétně 9 % by se zapojilo do organizace oddílu a 3 % by přispělo sponzorských 

příspěvkem. 

 

Graf 17: Ochota o zapojení do činnosti oddílu

 

Dle teoretických poznatků je patrné, že u mládeže klesá s přibývajícím věkem zájem o 

sportování. Teorii dokládá i skladba aktivních závodníků atletického oddílu (atletický oddíl 

TJ Jäkl Karviná 2016). Nicméně z šetření je patrné, že lidé ve skupině do 26 let mají zájem 

provozovat pohybovou a sportovní aktivitu, ale nechtějí se zapojit do činnosti oddílu. Usuzuji 

tedy, že atletický oddíl v Karviné v současné době nenabízí program, který by odpovídal 

poptávce této skupiny. To usuzuji z této otázky, ale také ze dvou dalších otázek z 

dotazníkového šetření. Jednak je nízký počet dní v týdnu, kdy se dotazovaní věnují sportovní 
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aktivitě. Za druhé na otázku potřeby dohledu lidé odpověděli ve většině, že dohled 

nepotřebují vůbec, nebo pouze občas. 

 

4.13 Názory obyvatel Karviné na účast na akcích pořádaných oddílem TJ Jäkl 

Karviná v posledních dvou letech 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že pouze zlomek respondentů se zapojuje do akcí 

oddílu atletiky. Nejznámějším závodem je Běh Karvinou, do kterého se v posledních dvou 

letech různou formou zapojilo 22 % dotázaných. Následuje Běh na Lysou horu (19 %), 

Karvinský aquatlon (15 %), Silvestrovský běh (13 %), Jäklovská hodinovka (12 %) a přebor 

oddílu (11 %). Pouze dvě procenta dotázaných zná atletiku pro děti v Karviné. 

 

Graf 18: Účast na akcích oddílu atletiky v Karviné

 

 Zde je patrné, že sportovní akce pořádané atletickým oddílem v Karviné nejsou mezi 

respondenty populární. Nejpopulárnější je Běh Karvinou, který se koná na náměstí v Karviné 

a je podporován i vedením města. Malá účast na akcích je i přesto, že mají všechny závody 

víceletou tradici. Nejstarší závody Jäklovská hodinovka a Silvestrovský běh mají za sebou už 

32 ročníků.  
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4.14 Názory obyvatel Karviné na zdroje informovanosti o akcích pořádaných 

atletickým oddílem v Karviné 

Tuto skupinu tvořili pouze ti, kteří navštívili nějakou akci oddílu atletiky v Karviné, 

vzorek tedy tvoří 39 % z celkového počtu dotázaných. Internet je pro respondenty 

odpovídající na tuto otázku nejčastějším zdrojem informací ohledně akcí TJ Jäkl Karviná 

(42 %). Velkou mírou však pro znalost závodů přispívají také informace od známých (40 %). 

Dále se respondenti dozvídají o činnosti oddílu přes jeho členy (9 %) a z denního tisku a 

časopisů (9 %). Naopak propagace přes plakáty, televizi a rádio je silně neúčinná, protože 

tímto způsobem lidé nezískávají informace o akcích pořádaných atletickým oddílem TJ Jäkl 

Karviná.  

 

Graf 19: Zdroje akcí oddílu  

 

V jedné z minulých otázek jsem zjišťoval znalost činnosti oddílu. Z výsledků je patrné, 

že informace ohledně atletického oddílu TJ Jäkl Karviná se šíří pořád z velké části ústní 

formou. Pasivní znalci se dozvídají informace především od známých a členů, u aktivních 

účastníků už přibývá těch, kteří zjišťují informace pomocí internetu. Nicméně stále toto 

procento nedosahuje hodnot, které má obliba internetu při získávání informací o aktivitách 

pasivního i aktivního charakteru. K tomuto dochází i přesto, že oddíl v současné době 

informuje o své činnosti převážně pomocí internetu. Minimálně se poté karvinská atletika 
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prezentuje v denním tisku. Vůbec naopak nevyužívá další sdělovací prostředky, jako jsou 

televize a rádio, popřípadě plakáty na veřejných vývěskách města Karviná, což také odpovídá 

výsledkům. 
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5 Závěr 

Ve své práci jsem došel k poznatkům týkajících se názorů obyvatel Karviné na atletiku, 

sport a adekvátní pohybovou aktivitu. Šetření tedy splnilo hlavní cíl práce.  

Bylo zjištěno, že lidé v Karviné mají atletiku na předních příčkách hodnotového 

systému. Pasivní sledování atletiky je u obyvatel Karviné populární, nicméně se zde objevuje 

konkurence v podobě dalších oblíbených sportů v České republice. Při aktivním zapojení je 

samotná atletika málo populární, ale činnosti jako chůze a běh, které k atletice neodmyslitelně 

patří, jsou velmi oblíbené.  

Obyvatelé Karviné se nejvíce rozhodují podle druhu sportu, kterému se budou věnovat. 

Nicméně tato aktivita není během týdne dostačující. Nedostatečná pohybová aktivita je tedy 

problém, kterému by se měla věnovat pozornost. Netýká se to jen respondentů v mém šetření, 

ale také široké veřejnosti, jak potvrzují teoretické poznatky. Prosadit teoretickou osvětu v této 

oblasti proto není pouze úlohou atletického oddílu. 

V Karviné jsou finančně nejvíce podporovány fotbal, lední hokej a házená. Atletika, 

která je z dotačních programů města podporována méně, však v oblíbenosti přeskočila fotbal i 

házenou. Soudím tedy, že by finanční podpora z rozpočtu města měla stoupnout na jejich 

úroveň. 

Obyvatelé Karviné nejčastěji zjišťují informace o svých sportovních, nebo pohybových 

aktivitách i o sportovních událostech v daném regionu pomocí internetu. Tomuto poznatku 

však neodpovídá prezentování atletiky v Karviné, kdy se lidé nejčastěji dozvídají o činnosti 

oddílu ústní formou. Ukázalo se taky, že nadpoloviční část respondentů nezná činnost 

atletického oddílu TJ Jäkl Karviná. Neznalost je tedy jeden z hlavních důvodů nezapojení 

obyvatel Karviné do činnosti atletického oddílu.  

I přes výhody, které atletika nabízí, lidé nemají zájem o účast na aktivitách pořádaných 

atletickým oddílem v Karviné. Lidé se jasně vyslovili v otázce na toto téma. Důvody vidím 

následovné. Oddíl nenabízí program, který by veřejnosti vyhovoval. Z šetření je patrné, že je 

velké procento respondentů, kteří pravidelně nesportují. U výkonnostního a vrcholového 

sportu je pravidelnost nutná. Je tedy předpoklad, že se obyvatelé Karviné většinově věnují 

rekreačnímu sportu. Atletický oddíl však rekreační sportovce nepodporuje, to je druhým 

důvodem nezapojení obyvatel Karviné do činnosti atletického oddílu. Je tedy vhodné, aby 

vedení atletiky v Karviné vytvořilo program, který by zahrnoval chůzi, běh a atletické 

posilování. Důležitá je i správná propagace této sekce, jak jsem zmínil výše. 
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Zjištění, že se většina lidí věnuje svým aktivitám v tělocvičně a přírodě podporuje můj 

návrh na vytvoření programu pro sekci rekreační atletiky. Zde totiž není nutný stadion, který 

v současné době nemá atletika v Karviné k dispozici. Absence stadionu omezuje možnosti 

vykonávání výkonnostní a vrcholové atletiky v Karviné. Je tedy záhodno, aby se atletický 

oddíl v Karviné ubral směrem rekreační atletiky a přilákal veřejnost v tomto městě 

k sportování a adekvátní pohybové aktivitě. 

Zjištěním, které jsem si v cílech práce nevytyčil, byla ochota zaplatit za své sportovní 

aktivity mnohem více, než kolik činí v současnosti příspěvky v atletickém oddíle. Zde je tedy 

možnost zvýšení příspěvků, které by mohly zkvalitnit například prezentaci a propagaci oddílu.  
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Seznam příloh 

Příloha 1 

12. 8. 2015 

1135 Informativní zpráva - atletický ovál v Karviné Rada města Karviné dle ustanovení § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla stáhnout z 

programu Informativní zprávu k výstavbě atletického oválu v Karviné. 

 

26. 8. 2015 

1158 Informativní zpráva - atletický ovál v Karviné Rada města Karviné dle ustanovení § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí 

informativní zprávu k výstavbě atletického oválu v Karviné. 

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí informativní 

zprávu k výstavbě atletického oválu v Karviné. 

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné uložit Odboru majetkovému 

úkol zajistit zpracování prověřovací studie pro umístění stavby atletického oválu včetně 

příslušenství na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Karviné a na pozemcích dalších 

vlastníků dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. 

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné uložit Odboru majetkovému 

úkol zahájit s vlastníky pozemků potřebných pro umístění stavby atletického oválu včetně 

příslušenství jednání o majetkoprávním vypořádání dotčených nemovitostí. 

 

10. 9.  

Důvodová zpráva  

Informativní zpráva – atletický ovál v Karviné  

Na zasedání Zastupitelstva města Karviné konaném dne 19. 03. 2015 byly předloženy 

informace k záměru výstavby šestidráhového atletického oválu v Karviné-Novém Městě na 
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pozemcích p. č. 3435/275, 3435/395 a 3435/396, vše v katastrálním území Karviná-město, 

obec Karviná. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná stavba atletického oválu v uvedené 

lokalitě není z důvodu nesouhlasu vlastníků dalších pozemků potřebných pro její umístění 

reálná, Odbor majetkový ve spolupráci s Odborem rozvoje na podkladě námětů přednesených 

z řad zastupitelů prošetřil možnosti využití několika nově vytipovaných míst na území města, 

která by byla vhodná pro realizaci daného projektu.    

… 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, současnému stavu využití pozemků, ale rovněž 

vzhledem k možnostem provedení změn pro zajištění přípustného umístění stavby atletického 

oválu z pohledu územně plánovací dokumentace i  územně plánovacích podkladů, se jako 

nejvhodnější z vytipovaných lokalit jeví plocha mezi areálem Obchodní akademie a areálem 

Střední průmyslové školy Karviná, tj. varianta č. 2.  Umístění stavby šestidráhového 

atletického oválu v této ploše proto bylo konzultováno se zpracovatelem projektové 

dokumentace stavby atletického oválu Ing. Ladislavem Zahradníčkem. Návrhy situování 

stavby atletického oválu zakreslené projektantem včetně vlastnické mapy parcel jsou přílohou 

č. 3 k důvodové zprávě. Ze zpracovaných návrhů je zřejmé, že výstavba atletického areálu ve 

vybrané lokalitě v současné době není reálná, a to zejména z důvodu velikosti plochy 

potřebné jak pro vlastní atletický ovál, tak rovněž pro nezbytné příslušenství. Jedním z 

navržených řešení je umístění stavby s dotčením pozemků jiných vlastníků, jak je vyznačeno 

na snímcích C a D přílohy č. 3 k důvodové zprávě. Jedná se o pozemky p. č. 2427/6 a 2427/7 

v katastrálním území Karviná-město ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, ke kterým má 

právo hospodaření Střední průmyslová škola Karviná. Na snímku D je vyznačen také zásah 

do pozemku p. č. 2545 v katastrálním území Karviná-město ve vlastnictví České republiky, k 

němuž má příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Podmínkou pro realizaci takto navrženého projektu je proto nezbytný souhlas a majetkoprávní 

vypořádání pozemků s jejich vlastníky.  Nicméně, bez ohledu na vlastnické vztahy k 

pozemkům potřebným pro výstavbu atletického areálu, každé zpracované umístění této stavby 

v předmětné lokalitě zasahuje do prostoru navrženého dle připravovaného projektu pod 

názvem „Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné“ pro dostavbu stávajícího areálu krytého 

bazénu v Karviné-Hranicích, jak je patrné ze snímku D přílohy č. 3 k důvodové zprávě.    
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Příloha 2 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 
Ondřej Sikora, student 3. ročníku Bc. TVS 
Dotazník pro potřeby bakalářské práce 

 
Rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku, který Vám zabere 5 minut Vašeho času. Dotazník se týká 

sportovních aktivit, konkrétně atletiky, v našem regionu bývalého okresu Karviná. Vyhodnocení dotazníku 
bude využito pro potřeby bakalářské práce a nebude dále podstoupeno k dalšímu zveřejnění. 

 

Vhodnou odpověď zakřížkujte do políčka  

Pohlaví: muž  žena   

Věk: do 15 let 16-26 let 27-45 let 46-60 let 61 let a více        
Současná profese:         

student     zaměstnaný(á)    osoba samostatně výdělečně činná    nezaměstnaný(á)    důchodce     
 
Uveďte obec, kde se nejčastěji zdržujete (bydliště, místo studií atd.)  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Z jakého zdroje se většinou dozvídáte o sportovních aktivitách v kraji Vašeho nejčastějšího pobytu? (vyberte 
jednu možnost) 

denní tisk, časopisy 

internet 

televize, rádio 

nesleduji 

jiné, uveďte jaké …….…………………… 
 
O jaký sport se většinou zajímáte? (vyberte jednu možnost) 

fotbal    atletika    plavání    lední hokej    tenis    házená    biatlon    jiný………………………….  
 

Jaké pohybové, příp. sportovní aktivitě se během týdne sami většinou věnujete (pravidelně alespoň 1× týdně 
po dobu minimálně 30 min. denně)? (vyberte jednu možnost) 

jízda na kole     chůze      plavání     turistika      pobyt v přírodě     běh      jiná……………………… 
 

1. Jak často se aktivně věnujete pohybovým aktivitám (souvisle minimálně 30 min. denně) v průběhu týdne? 

 1x týdně   2 – 3x týdně   4x týdně  5x a vícekrát týdně vůbec 
 

2. Pomocí kterých medií většinou zjišťujete informace o svých pohybových, příp. sportovních aktivitách? 
(vyberte jednu možnost) 

 denní tisk, časopisy   

  plakáty  

  internet  

 televize, rádio     

  od známých 

 jiné …………………………… 
3. Podle jakých kritérií se rozhodujete při vybírání své pohybové, příp. sportovní aktivity? 

1 (nejdůležitější), 2 (důležité), 3 (nedůležité) 
 

1 2 3 
druh sportu    
finanční dostupnost aktivity    
blízkost bydliště     
přátelé (sociální kontakt) 
 

   
trenér/cvičitel/instruktor    
jiné kritérium:    
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4. Uveďte místo, kde se zejména věnujete svým pohybovým, příp. sportovním aktivitám? (vyberte jednu 
možnost) 

 tělocvična 

 příroda 

  stadion 

 jiné místo, uveďte jaké …………………………. 
5. Kolik jste ochoten/ochotna zaplatit týdně za pohybové, příp. sportovní aktivity? 

 do 100 Kč   101 – 300 Kč   301 – 500 Kč   více 
 

6. Potřebujete pro uskutečnění pravidelné pohybové, příp. sportovní aktivity odborný dohled? 

 ano, pravidelně    ano, občas       vůbec ne 
 

7. Uveďte důvod, který Vás nejčastěji vede k neúčasti na pohybové, příp. sportovní aktivitě. (vyberte jednu 
možnost) 

 nedostatek času   

 vzdálenost ke sportovišti  

 nepřítomnost sportoviště 

 nedostatek financí   

 nezájem   

 jiný důvod, uveďte jaký …………………………. 
 

8. Zaznamenal/a jste činnost atletického oddílu TJ Jäkl Karviná? 

 ano, zaznamenal, odkud …………………………… 

  ano, zprostředkovaně 

  ne, ale oddíl znám 

  ne, neznám 
 

9. V případě Vašeho zájmu, jakou formu zapojení do činnosti oddílu byste zvolil/a?  

 aktivně 

 pasivně, rád bych se zapojil do organizace oddílu 

  pasivně, sponzorský příspěvek 

 nechci se zapojit 

 jinak:…………………………… 
10. Kterou z následujících akcí oddílu TJ Jäkl Karviná jste v posledních dvou letech navštívil/a a v jaké roli? 
Možno vybrat z nabídky akcí více možností. 

 Karvinský aquatlon  závodník  divák  pořadatel, funkcionář 

 Jäklovská hodinovka  závodník  divák  pořadatel, funkcionář 

 Běh Karvinou   závodník  divák  pořadatel, funkcionář 

 Běh na Lysou horu  závodník  divák  pořadatel, funkcionář 

 Silvestrovský běh   závodník  divák  pořadatel, funkcionář 

 přebor oddílu   závodník  divák  pořadatel, funkcionář 

 žádnou z výše uvedených, jinou, uveďte jakou …………………………………………………. a jako……………………… 

 žádnou akci oddílu jsem v posledních dvou letech nenavštívil/a 
 

11. Jak jste se většinou dozvěděl/a o konkrétní akci oddílu z otázky č. 10? (v případě, že jste na žádné akci 
oddílu nebyl/a, otázku nevyplňujte)  

 denní tisk, časopisy 

  plakáty   

 internet 

 televize, rádio   

 od známých   

 jiné, uveďte jaké ……………………………… 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. Přeji pěkný den.   
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