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Abstrakt 

Název: Velikost celotýdenní pohybové aktivity u adolescentních hráčů 

fotbalu  

Autor:   Bc. Marek Vait 

Vedoucí práce:  Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 

Cíle:  Cílem práce bylo zjištění velikosti pohybové aktivity (PA) v 

týdenním režimu u adolescentních hráčů fotbalu v kategorii 

mladšího (hráči do 17 let) a staršího dorostu (hráči do 19let). 

Současně bylo cílem vyhodnotit velikost PA ve vztahu k 

vybraným zdravotním doporučením pro velikost PA.  

Metody: Výzkumu se účastnilo celkem n=66 hráčů (hráči mladšího dorostu  

n=36 hráčů; 15,8±0,8,starší dorost n=30 hráčů; 17,2±0,75. Pro 

testování vybraných jedinců bylo využito celkem 25 

akcelerometrů z toho 14 typu Actigraph GT3X a 11 typu 

Actigraph GTM1. Míra PA byla u vybraných jedinců testována 

v sedmidenním týdenním režimu.      

Výsledky:  Průměrné denní hodnoty energetického výdeje dosahovaly u 

mladší kategorie 10,9 ± 2,7, u starší 9,1±3,2. Uvedenými 

hodnotami obě kategorie splnily zdravotní doporučení. V případě 

denního počtu kroků opět obě kategorie dosáhly doporučených 

hodnot, kdy u mladší dosáhli hodnoty 13625±3049 a u starší 

11061±3873. Z hlediska průměrná denní hodnoty středně až vysoce 

intenzivní PA přesáhly obě kategorie celosvětově používané 

doporučení pro minimální denní množství středně až vysoce 

intenzivní PA, které činí 60 minut, přičemž u mladší kategorie byly 

naměřeny hodnoty 103±29,7min a u starší 81,3±32,3. Výsledky 

vyplývá, že hráči mladší kategorie jsou pohybově aktivnější a že 

účast na pravidelné PA může vést ke splnění doporučených 

hodnot. 

Klíčová slova:  pohybová aktivita, fotbal, zdravotní doporučení, mládež, 

adolescence, kroky, energetický výdej 



Abstrakt 

Title: The level of physical activity during the week in adolescent 

football players  

Author:   Bc. Marek Vait 

Head of work:  Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 

Aim:  The aim of the research was to determine the level of physical 

activity (PA) in the weekly mode with teenage football players in 

the junior category (16 - 17 years old) and older adolescents (18 - 

19 years old). At the same time to evaluate the level of the PA in 

relation to selected health recommendations for the size of the 

PA. 

Methods: In the research participated a total of n = 66 players (players 

younger junior players n = 36; 15.8 ± 0.8, older adolescents n = 

30 players; 17.2 ± 0.75. For testing of selected player were used 

25 accelerometers, 14 of them was a type ActiGraph GT3X and 

11 type ActiGraph GTM1. The level of PA was observed during 

seven days. 

Results:  The average daily value of energy expenditure reached in the 

younger category of 10.9 ± 2.7, with the older 9.1 ± 3.2. Both 

categories fulfilled health recommendations. In the case of the 

daily number of steps, both categories have reached the 

recommended values, the values of the younger reached 13,625 ± 

3049 and the older 11061 ± 3873.The average daily value of 

medium to high intensity PA exceeded both categories used 

worldwide recommendations for the minimum daily amount of 

moderate to high intensity PA, which is 60 minutes while the 

younger category values were 103 ± 29,7min older and 81.3 ± 32 

3. The results show that younger players category are physically 

active and participate in regular PA may lead to the fulfillment of 

the recommended values. 

Key words:  physical activity, soccer, health recommendation, youth, 

adolescent, steps, energetic output 

http://slovnik.seznam.cz/cz-en/word/?id=eIYmwoKhFEs=&q=adolescent


Zkratky použité v textu  

EV – energetický výdej  

FITT – Frequency, Intensity, Time, Type  

MET – metabolický ekvivalent  

PA – pohybová aktivita  

SF – srdeční frekvence  

TJ – tréninková jednotka  

TV – tělesná výchova  

VO2max – maximální spotřeba kyslíku  

WHO – World health organization
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1 ÚVOD 

Pohyb člověka v jeho životním prostředí i vzájemný pohyb částí lidského těla jsou 

normálním projevem života. Je nezbytným faktorem k fungování každého živého organismu. 

Pohybové schopnosti člověka se vyvíjely a utvářely během evoluce po několik miliónů let a 

jsou zakódovány v našich genech. V minulosti byla jejich úroveň spjatá se schopností přežití.  

Množství, kvalita a celkové pojetí pohybové aktivity jsou nedílnou součástí studií 

moderního života. Zatímco možnosti, jak tuto stránku našeho života rozvíjet rostou a 

zdokonalují se, můžeme paradoxně sledovat, že řada populace (a to i v České republice) má 

sklony k obezitě a dalším zdravotním problémům souvisejícím právě s nedostatečnou 

pohybovou aktivitou. Co lze považovat zejména za smutný fakt je, že tento jev můžeme 

pozorovat také u dětí a dospívající mládeže. V dřívějších desetiletích bylo běžné, že děti 

trávily většinu svého volného času přirozeně pohybem venku, v rámci určité místní komunity. 

Dnešní doba však přinesla (díky rozvoji informačních technologií) uzavírání se před okolním 

světem do světa virtuálního, kde je přirozený pohyb bohužel minimální. Také většinu školní a 

pracovní doby trávíme vsedě, případně ve stoje. Jako možnost transportu z místa na místo 

využíváme nejraději všemožné dopravní prostředky, místo abychom zvolili chůzi nebo 

popřípadě běh. Můžeme tedy konstatovat, že lidé v dnešní době v důsledku technologického 

pokroku vyměnili přirozený pohyb za komfort a pohodlnost. Máme výrazně omezenou 

aktivní svalovou práci a činnost dalších orgánů a systémů, bez nichž by pohyb nebyl možný, a 

které vlastně tvoří pohybový systému v nejširším slova smyslu.  

V momentě, kdy dospívající a mladí lidé mají již v rámci pohybové aktivity špatné 

návyky, je většinou náprava a získání nových, zdravějších návyků, velmi obtížná. Kromě 

fyziologických obtíží pak přichází také potíže psychologické, spojené s depresemi a frustrací 

z pocitu méněcennosti nad sebou samým. 

Bezesporu hlavní úlohu při předcházení těmto problémům a jejich řešení hrají rodiče. 

Na jejich vůli, životním stylu a zodpovědném přístupu k rodičovství závisí prvotní impuls, 

který rozvíjí u dítěte chápání a potřebu pohybové aktivity. Tam, kde je pohyb přirozenou 

součástí života rodiny, můžeme pozorovat štíhlé a spokojené děti a adolescenty, které se 

nebojí žádných pohybových aktivit, jsou veselejší a mají více přátel mezi vrstevníky. Je třeba 

však respektovat také maximální možné zatížení dítěte či dospívajícího v daném věku, jelikož 
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jeho překročení může později přinést také zdravotní problémy v přirozeném fyziologickém 

vývoji jedince (jedná se například o potíže s poruchou růstu).        

Tato práce je zaměřena zejména na fotbal jako jednu z možností přirozené pohybové 

aktivity dětí a dospívajících, konkrétně na cílovou skupinu 15 až 19 let.  V tomto věku se 

oslabuje právě vliv rodičů na adolescenty, řada z nich začne inklinovat k jiným aktivitám a 

jejich zájem o aktivní pohyb upadá. Pokud je toto kritické období překonáno a jedinec si 

zachová určitou potřebu pohybové aktivity (ať již kolektivní či individuální), můžeme u něj 

předpokládat nižší riziko vzniku civilizačních onemocnění, způsobených právě 

nedostatečným pohybem. 

 Lze říci, že fotbal jako sportovní hra je nenáročná na podmínky a dá se provozovat de 

facto kdekoliv. Rozvíjí se při něm nejen pohybová koordinace a fyzická odolnost jedince, ale 

přináší i řadu dalších pozitivních aspektů, které jsou přínosem pro další přirozený vývoj 

jedince. Jelikož se jedná o kolektivní hru, jde zejména o navázání nových přátelských vztahů, 

umění požádat o pomoc a také umět pomoct uvnitř kolektivu, buduje respekt k přirozené 

autoritě v osobě trenéra a také návyk k dodržování herních i dalších sociálních pravidel. Řada 

těchto aspektů u jedinců, kteří jsou izolovaní od jakéhokoliv kolektivu, chybí, což může 

způsobovat řadu potíží v procesu socializace a soužití s ostatními. 

Cílem diplomové práce je vysledovat a zhodnotit míru pohybové aktivity u dané 

cílové skupiny v rámci celého týdne a následně porovnat zjištěné údaje s vybranými ukazateli 

a doporučeními pohybové aktivity pro zdravý vývoj jedinců v této věkové kategorii. 

V závěrečné diskusi bude prostor pro posouzení, nakolik sledovaná realita odpovídá daným 

doporučením. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Definice pohybové aktivity 

Často se setkáváme se zaměňováním termínů sport a pohybová aktivita. Následující 

teoretická část je tedy vymezena pro popis těchto termínů a následnému zaměření na fotbal 

jako sportovní hru.  

Zásadní rozdíl spočívá v tom, že sport či sportování je pohybovou aktivitou, ale podle 

Dovalila (In Sekot, 2003) je pro sport typická výkonová motivace. Sport je tedy chápán jako 

pohybová aktivita závodního typu, zatímco pohybová aktivita je činnost člověka prováděna 

rekreačně či prožitkově, kdy není hlavním smyslem závodní činnost, ale naplnění zdravého 

životního stylu.  

Pohybová aktivita je definována v řadě publikací. Výchozím termínem pro její popis 

je pohyb samotný. Například Hošková (1998) udává, že pohyb je základní atribut a způsob 

existence, tím i prvek možnosti změny polohy v prostoru a čase, má svoji pasivní složku - 

kostru, aktivní složku potom tvoří kosterní svalstvo. Pohybová činnost je určitým projevem 

pohybových schopností a dovedností zaměřených na splnění konkrétního pohybového cíle. 

Tento cíl vychází z potřeb organizmu a dá se charakterizovat jako aktivní účelový proces 

řízený vnitřními potřebami objektu. Význam pohybové výchovy vzrůstá se zvyšujícím se 

vlivem negativního vlivu prostředí a způsobu života. Pohyb musí plnit funkci prevence a 

kompenzace.“ 

Autoři Mužík, a Krejčí (1997) popisují pohyb jako „základní výrazový prostředek 

člověka, který je jazykem jeho pocitů a nálad a prvotní formou prastaré lidské komunikace“. 

Mnohé netradiční pohybové programy se k tomuto základnímu výrazovému prostředku 

vracejí.  

Z neurofyziologického hlediska je pohyb podle Kratochvíla (2009) jednou ze 

základních a nejdůležitějších vlastností živé hmoty, přičemž každý pohyb vychyluje 

organismus z rovnovážného stavu a pokud působí pohyb ve formě zátěže po delší dobu, 

dochází podle její kvality a kvantity k adaptaci. 

Podobným způsobem je pak líčena i pohybová aktivita samotná. Podle Frömel, 

Novosad a Svozil (1999) je pohybová aktivita „komplex lidského chování, který zahrnuje 
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všechny pohybové činnosti člověka, je uskutečňována zapojením kosterního svalstva při 

současné spotřebě energie.“  

Z pohledu energetického výdeje definují pohybovou aktivitu Sigmundovi (2011) jako 

„každý tělesný pohyb, který je prováděn kosterním svalstvem a který vede ke zvýšení 

energetického výdeje nad práh klidového metabolismu jedince. Z celkového energetického 

výdeje tvoří pohybová aktivita zhruba kolem 15 – 40%“.  

Dobrý (2009) uvádí, že pohybová aktivita je „druh tělesného pohybu člověka, který je 

charakteristický vnitřními determinanty (fyziologickými, psychickými, nervosvalovou 

koordinací, požadavky na svalovou zdatnost, intenzitou apod.) i vnější podobou a formou, 

vykonávaného hybnou soustavou při vyšší kalorické spotřebě, tj. při energickém výdeji 

vyšším než při stavu člověka v klidovém metabolismu“.  

Ze všech uvedených popisů tedy vyplývá, že pohybová aktivita je celá škála činností 

v rámci našeho konání, nikoliv pouze tělesná výchova a sport. Je součástí našeho 

každodenního života (viz obrázek 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Struktura pohybových aktivit (Kalman, Hamřík & Pavelka, 2009) 
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2.2 Druhy pohybové aktivity 

Pohybovou aktivitu lze dělit dle různých hledisek. Zatímco v definici pohybové 

aktivity se různí autoři shodují, při dělení do skupin či kategorií se již názory mohou lišit. 

Podle řady aspektů (stimulu vedoucího k provádění pohybové aktivity, denní doby a místa 

jejího provádění a také jejího uspořádání) můžeme rozdělit pohybovou aktivitu do dvou 

základních skupin (Mužík & Süsse, 2009): 

 

1. Běžné denní aktivity, nestrukturované, habituální 

 

 nejsou popisovány jednotkou času, vzdáleností, frekvencí ani intenzitou 

 

 k vykonávání není zapotřebí žádného speciálního oblečení, prostoru ani 

vybavení 

 

 jedná se o domácí práce, práci na zahradě, nákupy, chůzi po schodech a 

přemisťování se 

 

2. Pohybové aktivity dovednostního charakteru, strukturované 

 

 jsou plánované, účelné, záměrně opakované, časově a prostorově vymezené 

 

 často bývají popsány jednotkou času, vzdáleností, frekvencí a intenzitou 

 

 vyžadují adekvátní prostor, pomůcky, náčiní a oblečení 

 

 vedou ke zlepšení nebo udržení tělesné zdatnosti jedince 

 

Frömel, Novosad a Svozil (1999) označují uvedenou druhou skupinu jako sportovní 

pohybové aktivity, které lze dále dělit na vytrvalostní, silové a rychlostní. Dále se zabývají 

uspořádáním pohybové aktivity, a za organizovanou pohybovou aktivitu považují 

„intencionální pohybovou aktivitu, která je prováděna pod vedením cvičitele či trenéra“. Na 

druhou stranu neorganizovaná je „volně a bez pedagogického vedení prováděná pohybová 

aktivita, zpravidla ve volném čase“. 
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Další obdobné členění do čtyřech základních skupin uvádějí Sigmundovi (2011): 

 

1. Habituální pohybová aktivita – běžně prováděná pohybová aktivita organizovaná i 

neorganizovaná, ve volném čase, v zaměstnání nebo ve škole. Patří sem lokomoce, 

manipulace, hra, sport a další běžná životní motorika. 

 

2. Organizovaná pohybová aktivita – je řízena konkrétní osobou (učitel, vychovatel, 

cvičitel, trenér) v rámci vyučování, tréninku či cvičební jednotky s pohybovým 

obsahem. 

 

3. Neorganizovaná pohybová aktivita – jedinec si pohybovou aktivitu volí svobodně 

podle zájmů a vlastních potřeb. Je vykonávána ve volném čase bez pedagogického 

dozoru. 

 

4. Týdenní pohybová aktivita – souhrn organizovaných i neorganizovaných 

pohybových aktivit, které jsou realizovány v průběhu sedmi po sobě následujících 

dnů. 

 

 

Dalším ze souvisejících termínů, které by zde bylo vhodné objasnit je „pohybová 

aktivnost“. Tento pojem ve svých publikacích uvádí Dobrý (2009) a označuje celkový souhrn 

běžných pohybových aktivit nazývaných jako nestrukturované, resp. habituální (např. domácí 

práce, zahrádkaření, transport do zaměstnání či školy aj.) a pohybových aktivit dovednostního 

charakteru, respektive strukturovaných (plánované, účelové, záměrně opakované) v určité 

časové jednotce, jako v době pobytu ve škole, době mimo školu, v rodině, ve dni, po dobu 

měsíce, hodiny, školní přestávky apod. Dobrý (2009) následně popisuje také termín 

„pohybová nedostatečnost“, kdy je takto označován jedinec vykonávající velmi nízký objem 

běžných denních pohybových aktivit a vůbec nevykonávající strukturované pohybové aktivity 

dovednostního charakteru. 
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Závěrem této kapitoly uvádím shrnující zobrazení jednotlivých druhů pohybové 

aktivity, dle řady výše uvedených aspektů. 

 

Obrázek 2Třídění pohybové aktivity podle různých aspektů (Sigmundová 2005) 

2.3 Zdravotní benefity pohybové aktivity 

Pohybová aktivita, zdraví a kvalita života jsou úzce spojeny. Jak již bylo řečeno 

v úvodu, lidské tělo je stvořené k pohybu a proto k optimálnímu fungování a zamezení 

nemocí potřebuje pravidelnou pohybovou aktivitu. Bylo prokázáno, že sedavý životní styl je 

rizikovým faktorem pro rozvoj mnoha chronických nemocí, včetně kardiovaskulárních 

chorob, které jsou hlavní příčinou úmrtí v západním světě. Aktivní způsob života kromě toho 

poskytuje mnohé další sociální a psychologické přínosy, navíc existuje přímá spojitost mezi 

pohybovou aktivitou a průměrnou délkou života (pohybově aktivní lidé žijí zpravidla déle než 

neaktivní).  

V lidském těle dochází v důsledku pravidelné pohybové aktivity k morfologickým a 

funkčním změnám, které mohou zabránit vzniku určitých nemocí nebo je oddálit a zlepšit naší 

výkonnost při tělesné námaze. V současnosti existuje dostatek důkazů, které svědčí o tom, že 

pohybově aktivní život může lidem poskytnout mnohé zdravotní přínosy, včetně  (“EU 

Physical Activity Guidelines”, 2008): 
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• snížení rizika kardiovaskulárních chorob, 

• prevence nebo oddálení vzniku arteriální hypertenze a zlepšení regulace 

arteriálního krevního tlaku u osob trpících vysokým krevním tlakem,  

• dobré výkonnosti kardiopulmonálních funkcí, 

• stabilní úrovně metabolických funkcí a nízkého výskytu cukrovky druhého 

typu, 

• zvýšeného využívání tuků, které může napomáhat udržování tělesné hmotnosti 

a tím snížení rizika obezity, 

• sníženého rizika určitých typů rakoviny, například rakoviny prsu, prostaty a 

tlustého střeva, 

• zvýšení mineralizace kostí v mládí, které přispívá k prevenci osteoporózy a 

zlomenin ve starším věku,  

• zlepšení zažívání a regulace střevního rytmu, 

• udržování a zlepšování svalové síly a vytrvalosti a následně zvýšení funkční 

výkonnosti při provádění činností každodenního života, 

• udržování motorických funkcí včetně síly a rovnováhy, 

• udržování kognitivních funkcí a snížení rizika depresí a demence, 

• nižší úrovně stresu a s tím spojeného zlepšení kvality spánku, 

• zlepšení sebehodnocení a sebeúcty a zvýšení elánu a optimismu, 

• snížení absence v práci (pracovní neschopnosti ze zdravotních důvodů), 

• nižšího rizika pádů u dospělých velmi vysokého věku a prevence nebo 

oddálení chronických nemocí spojených se stárnutím. 

 

Podle dostupných údajů vede sedavý způsob života 40 až 60 % obyvatelstva EU. Je 

však prokázáno, že každý, kdo zvýší úroveň své pohybové aktivity, může i po dlouhé době 

nečinnosti dosáhnout zlepšení svého zdraví, a to bez ohledu na svůj věk. Nikdy tedy není 

příliš pozdě na to začít s přiměřenou pohybovou aktivitou. 
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V současné době je to zejména WHO (Světová zdravotnická organizace), která se 

detailně zabývá lidským zdravím a jeho determinantami, tudíž i pravidelnou a přiměřenou 

pohybovou aktivitou a následnými doporučeními. 

 

2.4 Doporučená pohybová aktivita  

¨Současná doporučení WHO (2010) pro podporu zdravého vývoje organismu a 

zdravého životního stylu jsou sestavena zvlášť pro tři věkové kategorie v průběhu života 

jedince. Jedná se o tyto věkové kategorie: 

 

 5 – 17 let – zde doporučuje WHO provádět minimálně 60 minut středně až vysoce 

intenzivní pohybovou aktivitu denně, přičemž převážná část této pohybové 

aktivity by měla mít aerobní charakter. Vysoce intenzivní pohybové aktivity, které 

posilují svaly a kosti, by se měly opakovat alespoň 3krát týdně. 

 

 18 – 64 let – pro tuto kategorii je ideální míra minimálně 150 minut mírně 

intenzívní pohybové aktivity či 75 minut vysoce intenzívní pohybové aktivity 

aerobního charakteru nastřádaných během jednoho týdne (pohybová aktivita 

aerobního charakteru by měla být v tomto případě v minimálně desetiminutových 

intervalech, aktivity pro rozvoj svalové síly by měly být vykonávány alespoň 2krát 

týdně). 

 

 nad 64 let - za dostatečnou pohybovou aktivitu se považuje 30 - 45 minut, 3 – 

4krát týdně. Frekvence tréninku je ideální ob den, 2x týdně postačuje v udržovací 

pohybové aktivitě u jedinců průměrně zdatných. Pro udržení kondice seniorů je 

důležitá délka zatížení, pravidelnost pohybu a jeho optimální intenzita. Je zde však 

již třeba zvážit rizika konkrétních druhů pohybové aktivity s ohledem na 

fyziologické možnosti jedince. 

 

Tato doporučení k provádění pohybové aktivity jsou odvozována na základě její 

intenzity, střední a vysoké. U pohybových aktivit vysoké intenzity se projevuje rychlejší 

dýchání, pocení a značné navýšení srdeční frekvence. Sigmundovi (2011) hovoří o náročné 
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pohybové aktivitě, při níž se energetický výdej zvyšuje nejméně 6krát nad úroveň klidového 

metabolismu (6 METs). Jako příklad můžeme uvést běh, běh na lyžích, in-line bruslení, 

aerobik či rychlou jízdu na kole. Střední stupeň intenzity se vyznačuje střední námahou ( 3–6 

METs), při níž se dýchá o něco rychleji než v klidu, znatelně se zrychluje srdeční frekvence a 

je subjektivně vnímán pocit zahřátí organismu. Příkladem je jogging, zahrádkaření, rychlá 

chůze nebo plynulá jízda na kole (Haskell et al., 2007). 

Doporučená aktivita na podporu zdraví vychází ze čtyřech základních principů (Sigmundovi, 

2011): 

 

1) Provádět jakoukoliv pohybovou aktivitu je přínosnější než neprovádět žádnou. 

 

2) Zdravotní přínosy pohybové aktivity značně převažují nad jejími zdravotními riziky. 

 

3) Mnohé zdravotní přínosy z pohybové aktivity se zvyšují při vyšší intenzitě, častější 

frekvenci nebo delší době jejího provádění. 

 

4) Zdravotní přínosy z pohybové aktivity jsou do značné míry nezávislé na věku, pohlaví, 

rasové a národnostní příslušnosti. 

Vzhledem k tomu, že výzkumná část je zaměřena na cílovou skupinu adolescentů, budou 

následně popsána konkrétnější doporučení pro tuto cílovou skupinu. Tato doporučení jsou 

uváděna převážně ve vztahu k intenzitě pohybové aktivity a dále pak k počtu kroků 

vykonaných za den (viz Tabulka 1 a 2). 

Tabulka 1 Doporučení pohybové aktivity pro populaci 11 – 18 let (Sigmundovi, 2011) 

PA alespoň střední intenzity po dobu minimálně 60 minut 

denně. 

 

PA střední intenzity nebo chůze nejméně 30 minut 

alespoň 5x týdně.  

V převažujícím počtu dnů v 

týdnu by měl dosahovat 11 000 

kroků u děvčat a 13 000 kroků 

u chlapců. 
PA vysoké intenzity, podporující rozvoj a udržení 

kardiorespirační zdatnosti, nejméně 20 minut alespoň 3x 

týdně.  

Kombinace předchozích doporučení pro PA vysoké nebo 

střední intenzity s možnostmi rozložení času do 

10minutových i delších úseků v rámci celého dne.  
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Tabulka 2 Doporučení pohybové aktivity pro populaci 18 – 65 let (Sigmundovi, 2011) 

Charakteristika PA Klasifikace PA podle denního počtu 

kroků 

PA střední intenzity nebo chůze nejméně 30 

minut alespoň 5x týdně.  

˃ 12 500 
Vysoce aktivní 

PA vysoké intenzity nejméně 20 minut alespoň 

3x týdně. 

≥ 10 000 
Aktivní 

Kombinace předchozích doporučení pro PA 

vysoké nebo střední intenzity s možnostmi 

rozložení času do 10minutových i delších úseků 

v rámci celého dne  

7 500 – 9 999 Poněkud aktivní 

Alespoň 2krát týdně se věnovat 8-10 tělesným 

cvičením pro posílení velkých svalových skupin.  

5 000 – 7 499 Málo aktivní 

Alespoň 2krát týdně se nejméně 10 minut 

věnovat tělesným cvičením pro udržení a zlepšení 

flexibility.  

˂ 5 000 Sedaví 

 

Všeobecně uváděné množství 60 minut pohybové aktivity středně až vysoké intenzity 

činí v přepočtu na hodnotu relativního energetického výdeje 6 – 8 kcal/kg
-1

.den
-1

 (Pangrazi, 

2000). Dle doporučení Frömela et al. (1999) jsou pro zdravotně přínosnou pohybovou aktivitu 

dostatečné hodnoty aktivního energetického výdeje 9 kcal/kg
-1

.den
-1

 u dívek, prováděné 

v převažujícím počtu dnů v týdnu. U chlapců činí dostatečná hodnota11kcal/kg
-1

.den
-1

. 

2.5 Důsledky nedostatečné pohybové aktivity a desadaptace 

Hypokineze je označení pro nedostatek tělesného pohybu a také snížená schopnost 

vykonávat pohybovou aktivitu. Jedná se jeden z hlavních projevů současného způsobu života, 

který označujeme jako „sedavý“. Také podle WHO (2002) je považována za jeden ze 

základních rizikových faktorů přispívajících ke vzniku civilizačních onemocnění. 

Právě sedavý způsob života představuje nedostatek tělesného pohybu jak 

v zaměstnání, tak i ve volném čase. Redukovaná pohybová aktivita a zvýšené psychické 

nároky často vedou ke vzniku takové únavy, která podporuje následnou inaktivitu natolik, že 

jedinec je schopen pouze více přijímat (konzumovat), než ze sebe vydávat (tzn., preferuje více 

pasivní aktivity jako je sledování televize či práce na počítači, před aktivními činnostmi nebo 

cvičením). Část populace řeší zvýšené psychické nároky zvýšeným příjmem potravy, zejména 
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ve večerních hodinách. Tak vzniká a stále se prohlubuje energetická nerovnováha, která má za 

následek poruchy tělesného a duševního zdraví. Ty mohou vyústit právě až ke vzniku 

civilizačních onemocnění. Celkově je pak ovlivněna kvalita života daných jedinců (Stejskal, 

2004).  

Projevy nedostatečné pohybové aktivity ve všech subsystémech lidského organizmu 

(tzv. desadaptací) se zabývá také Novotný (2011). Desadaptace jsou funkční a morfologické 

změny člověka, které jsou výrazem snížené odolnosti vůči zevním podnětům. Je přítomna jak 

u lidí se sedavým způsobem života, tak u lidí, kteří museli svoji pohybovou aktivitu z určitých 

důvodů výrazně omezit. 

Konkrétně se pak projevuje následovně: 

 

• Neuroendokrinní regulace – pokles produkce beta-endorfinů při tělesné zátěži, které 

tlumí bolest a přinášejí příjemný pocit, snížená účinnost inzulinu při práci a zvýšená 

sekrece adrenalinu a noradrenalinu. 

 

• Transportní systém – snížení jeho kapacity a dechového objemu, zvýšení dechové 

frekvence, menší provzdušnění plicních sklípků a prokrvení plic, současně s tím nižší 

příjem kyslíku a výdej oxidu uhličitého. Dále nižší saturace krve kyslíkem a nižší 

kapilarizace svalů, hypotrofie a nižší stažlivost srdečního svalu. 

 

• Metabolizmus – nižší kapacita, horší využití tuků jako zdrojů energie a větší podíl 

anaerobního hrazení energetických potřeb při pohybu. Omezení kapacity pro 

hospodaření s vodou a minerály a také termoregulační kapacity. 

 

• Pohybový systém – snížení svalové síly i stavby a oslabení struktury a odolnosti 

šlach, vazů a kostí. Celkové omezení pohybové výkonnosti. 

 

Pravidelná pohybová aktivita, včetně té přirozené, jsou tedy spolu s přiměřeným 

energetickým příjmem nejlepším a ekonomicky nenákladným preventivním, eventuálně i 

léčebným prostředkem řady civilizačních onemocnění. Pohybová aktivita má také význam při 

emocionálním ladění člověka. Cvičící člověk má zvýšení pocit důvěry ve své schopnosti a 

snadněji zvládá zátěžové situace běžného života. Dále podporuje rozvoj psychomotoriky, 
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zvýšení pracovní kapacity. Dochází k úpravě abnormalit nálad, jelikož fyzicky aktivní jedinec 

má vyšší produkci některých nervosvalových přenašečů (Novotný, 2011), které snižují bolest, 

zlepšují náladu a přinášejí pocit radosti.  

2.6 Charakteristika věkového období adolescence 

Adolescence je ontogenetické období, přibližně od puberty do začátku dospělosti. Je 

tedy přechodným obdobím mezi dětstvím a dospělostí. Nejčastěji je charakterizována jako 

období a proces „hledání“ nejen vlastního místa ve světě, ale také vlastních hodnot, postojů a 

cílů. Adolescenti bývají také označování jako dorost či teenageři. 

Věkové vymezení adolescence bývá odlišné u chlapců a dívek a celkově toto období 

není zcela souběžné a projevuje se různými stupni vyspělosti ve stejném věku. Autoři 

Rychtecký, Fialová (2002) shodně s Měkotou et al. (1998) uvádějí věkové rozmezí 14 – 21 

let. Smetana et al. (2006) pak rozdělují adolescenci na ranou (10 – 13 let), střední (14 – 17 let) 

a pozdní (18 – 25 let). Obecně platí, že nástup období adolescence u dívek je včasnější, než u 

chlapců.  

Na začátku adolescentního období dohánějí chlapci dívky, jelikož jejich tělesný vývoj 

je v období pubescence velmi zrychlený v porovnání s chlapci (Vágnerová, 2000). Následně 

se tělesný růst zpomaluje, u chlapců se od 15 ti let zvýší tělesná výška o zhruba 7 – 8 cm a 

tělesná hmotnost o 13 kilogramů. U dívek je od 15 ti let tělesná výška navýšena méně, cca o 3 

centimetry, tělesná hmotnost pak zhruba o 6 kilogramů. Velká část tělesných systémů v tomto 

období dokončuje svůj vývoj, jak z hlediska struktury, tak také funkce (Malina, Bouchard, 

1991).  Koncem adolescence je tedy již dovršen rozvoj a výkonnost všech tělesných orgánů – 

plic, svalů, šlach, kostí, srdce, hormonů a enzymů a dalších. Z fyziologického hlediska je dále 

dosaženo plné reprodukční zralosti. 

Z hlediska pohybového jsou podle Čelikovského et al. (1979) zaznamenány výrazné 

přírůstky v oblasti rychlostních a obratnostních schopností. Vlivem pohybového tréninku 

stoupá v dorostovém věku úroveň kardiorespiračního systému, resp. úroveň maximální 

spotřeby kyslíku, kterou lze popsat ukazatelem VO2max (Máček, Radvanský et al., 2011). 

Vzhledem k tomu, že i senzomotorický vývoj je v tomto období již zhruba dokončený, je tak 

organizmus připraven na maximální rozvoj a zatížení pohybových schopností. 
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2.6.1 Tělesná aktivita zdravých adolescentů 

Jak již je uvedeno v předcházejících kapitolách pohybová aktivita v sobě zahrnuje 

všechny denní pohybové činnosti domácí i venkovní, organizované i neorganizované, školní a 

mimoškolní, sportovní apod. Dostatečná pohybová aktivita je nezbytnou podmínkou 

normálního rozvoje tělesných funkcí, motorických schopností a dovedností, zlepšení tělesné 

zdatnosti, výkonnosti a zdraví, i v období adolescence (Hollman, Parker, 1998). Nejvhodnější 

dobou pro rozvoj motorických schopností je následující: obratnost 10 – 13 let, ohebnost 12 – 

14 let, síla 13 – 17 let, rychlost 12 – 15 let, vytrvalost 14 – 18 let. Vrchol očekávané sportovní 

výkonnosti je pak: obratnost 14 -22 let, ohebnost 12 – 16 let, síla 20 – 30 let, rychlost 17 – 22 

let a vytrvalost 20 – 30 let (Kučera, 1998). 

V oblasti motorických schopností, kdy z fyziologického pohledu hovoříme o funkčním 

stavu různých orgánů a systémů potřebných k vykonání pohybu (patří sem schopnosti 

energeticko-metabolické, kardiovaskulární, respirační a maximální aerobní výkonnost) 

dochází během tohoto období k rozdílnému vývoji z pohledu pohlaví. Zatímco po pubescenci 

u chlapců tyto schopnosti dále rostou, u děvčat začínají stagnovat (Máček, 2011). Maximální 

anaerobní schopnosti však rostou u chlapců i děvčat (přičemž maximální síla roste u chlapců 

po pubertě podstatněji rychleji než u děvčat). Ze současného kinantropologického pohledu 

může sledovat tyto motorické schopnosti: kondiční (vytrvalostní, silové), koordinační 

(rovnováhové, rytmické, orientační, diferenciační, reakční) a hybridní (rychlostní), (Měkota, 

2000). 

Tělesná zdatnost je schopnost odolávat určité tělesné zátěži bez trvalého poškození. 

Tělesnou zátěží je jakýkoliv pohybový výkon. Tělesná zdatnost je tedy výsledkem adaptace 

na opakovanou zátěž a zvyšuje tělesnou výkonnost jedince. V případě trénujícího a 

soutěžícího sportovce hovoříme o trénovanosti a sportovní výkonnosti. 

V současné době je sport důležitou součástí volnočasové pohybové aktivity mládeže 

ve věku 9 – 19 let (Rychtecký, 2006). Podle Jansy (2005) více než 65% respondentů ve věku 

15 – 18 let pravidelně organizovaně cvičí. Nejvíce jde o chlapce ve věkové kategorii 13 – 15 

let (65,8 %). Zájem o sport začíná klesat následně v 16 – 19 letech (Rychtecký, 2006). Bláha a 

Cihlář (2010) potvrzují také klesající trend účasti na mimoškolních pohybových aktivitách u 

dětí na druhém stupni ZŠ (11 – 16 let), u kterých je většina času věnována inaktivitě, zejména 

o víkendech. Tento jev potvrzují i Sigmund et al. (2009) s tím, že adolescenti mají menší 
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energetický výdej než předškoláci. Téměř polovina 11 - 23letých v ČR má nedostatečně 

nízkou až alarmující pohybovou aktivitu (Sigmund, Frömel, 2005). Je však pozorován 

paradoxní vztah mezi úspěšností ve sportu v dětství a vytrvání ve sportu v dospělosti. 

Vrcholoví mladí sportovci opouštějí aktivní sport po 8 – 14 letech (Mudrák, Slepička, 2010). 

Sportovní aktivita v dětství a její přetrvávání do dospělosti je důležitá i pro socializaci jedince 

zejména v oblasti dodržování společenských norem a pravidel. 

Sportovní trénink před a po pubertě vyvolává takové změny, které brání či 

minimalizují možnosti vzniku osteoporózy až do pozdní dospělosti (Máček, 2011). Aktivní 

životní styl v dětském věku (okolo nástupu adolescence) je důležitým faktorem pro ovlivnění 

nadváhy nebo obezity. U aktivních adolescentů je nižší procento tělesného tuku a vyšší 

kvalita svalové hmoty (Bunc, 2006). Sport má také příznivý účinek na neurovegetativní 

regulaci (což dokumentuje zjištění nejlepší variability srdeční frekvence u plavkyň a 

fotbalistů, Krejčíř et al., 2010) a klesá vliv rizikových faktorů na rozvoj ischemické choroby 

srdeční zejména u těch osob, které v dětství a dospívání měli aerobní trénink (Máček et al, 

2004). 

Řada autorů však upozorňuje i na problémy růstu a další rizika u sportujících 

mladistvých. Patří sem traumata a mikrotraumata pohybového aparátu z přetížení, oxidační 

stres, jež je produktem vysoce intenzívní tělesné aktivity, a který může způsobovat poškození 

buněk, tkání, vnitřních orgánů a systémů, dále sportovní únavový syndrom (zvláště u 

vrcholově sportujících dospívajících dívek; jeho nebezpečí spočívá zejména v tom, že jeho 

rozvoj je plíživý a příznaky rozmanité, např. neurovegetativní, metabolické, oběhové, 

imunologické, neuropsychické) a také doping. Nevhodné používání výživových doplňků 

může vést k těžkým a trvalým poškozením organizmu. 

S ohledem na tato rizika je pro normální rozvoj jedince optimální pohybová 

všestrannost, od puberty je může být tolerován postupný rozvoj specializace. K optimalizaci 

pohybového režimu přispívá individuální modifikace školní tělesné výchovy (Radvanský, 

Máčková, 2000). Intenzita aerobně-anaerobních výkonů by měla být alespoň 60 – 70% 

VO2max, u odporového tréninku 60 – 65% 1 RM (1x opakovatelného maxima) při frekvenci 3 

– 6x týdně (Máček, 2011). Metodicky správně vedený silový trénink adolescentů pak zlepšuje 

jejich schopnosti a výkonnost bez zvýšení rizika poškození z přetížení. Kategorie 

v kontaktních sportech by měly být stanoveny nikoliv podle věku, ale podle vývojové zralosti, 

pohlaví a výkonnosti. 
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2.6.2 Adolescence z psychického a sociálního hlediska 

Významné je toto období také z pohledu psychického a sociálního. Jak již bylo 

zmíněno, vytváří se zejména hodnoty, postoje a vztah k okolnímu světu. Při utváření 

pozitivních postojů k pohybové činnosti je třeba zvážit přesuny v očekávání důsledků 

sportovní činnosti, jelikož se mění souběžně i hodnotový systém adolescenta. Pro dívky je 

proto typický pokles zájmu o sportovní aktivity spojených s výkonem, spíše pozitivně 

přijímají cvičení s hudbou a další pohybové aktivity zaměřené na zlepšení tělesného image. U 

chlapců je tomu naopak, zvýšené nároky na tělesnou zátěž jsou přijímány s kladnou odezvou 

(Vilímová, 2002). Hodnotový systém a jeho uspořádání se odvíjí zejména od pocitů 

spojených s touhou po nezávislosti a osamostatňování se. V tomto věku už jsou také chápány 

abstraktnější pojmy, jako jsou spravedlnost, pravda, právo apod. a společně s vnímáním 

sociálních norem se následně také promítají do hodnotového žebříčku. 

Podle Atkinsona et al. (2003) je období adolescence označováno jako 

„experimentování s rolemi“ z důvodu hledání vlastní identity. Významnou roli hraje tělesný 

vzhled a vlastní tělo bývá často porovnáváno se slavnými osobnostmi a vzory, jako jsou 

zpěváci, herci nebo sportovci. Pokud je vlastní vzhled vyhovující, pak může být základem pro 

vlastní sebevědomí a naopak, pokud je nevyhovující, může se odrazit ve zvýšené nejistotě a 

negativním sebehodnocení (Vágnerová, 2000).  

Z pohledu sociálního dochází podle Langmeiera, Krajčířové (2006) k rychlé změně 

postavení ve společnosti, ve spojení s přechodem na střední školu. Probíhá hlubší socializace 

prostřednictvím přeskupení nebo budování nových přátelských skupin, ve kterých je již 

kladen větší nárok na hloubku vztahu, vzájemné porozumění a společné cíle. V rodině se 

snaží adolescentem vyrovnat dospělým, chce se zbavit pozice „dítěte“ a diskutuje s nimi. 

Díky rozvoji intelektu nabývá jeho role při těchto diskuzích na významnosti. Dospívající, 

nemající dostatečné zázemí a porozumění v rodině či ve skupině vrstevníků však může 

inklinovat k nežádoucím sociálním skupinám, jako jsou drogově závislí či náboženské sekty. 

Emocionální nerovnováha je dalším významným projevem tohoto období. Projevuje 

se možným podceňováním či přeceňováním sebe sama (při kterých dochází k výkyvům ve 

výkonu či kázni např. ve škole, prováděním rizikových aktivit s cílem „předvést se“ apod.) 

S narůstajícím přenášením odpovědnosti na dospívajícího, jej může také znejistět obava, zda 

je schopen odvést požadovaný výkon a obava z budoucnosti (zda zvládne samostatný život). 
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Tato nerovnováha se pak může projevit jako „adolescentní moratorium“, při němž jsou 

odkládána důležitá rozhodnutí, popř. jako „antiidentifikace“, při níž adolescent dělá pravý 

opak toho, než je od něj očekáváno. Emoční nerovnováha se většinou odvíjí od vztahů 

s rodinou, partnerem a kamarády a může být tedy značně rozdílná. 

2.7 Možnosti monitorování a diagnostiky pohybové aktivity 

Podle Sigmundových (2011) představuje monitorování pohybové aktivity souhrn 

nezbytných činností, přístrojů a technik zabezpečujících validní sledování a analyzování 

mimo laboratorní pohybové aktivity realizované v běžných životních podmínkách. 

Monitorování může probíhat na základě různých kritérií, rozdělených do dvou hlavních 

skupina na kvantitativní a kvalitativní (Bunc, 2009). Dále může z hlediska časového probíhat 

monitorování krátkodobě (např. úroveň tělesného zatížení během jedné tréninkové jednotky) 

či dlouhodobě (např. sledování habituální pohybové aktivity pod dobu jednoho týdně či 

měsíce).  Každopádně monitoring pohybové aktivity hraje významnou roli při jejím 

zkoumání, ať již v edukačním procesu (při školní tělesné výchově), v tréninkovém či 

pracovním procesu, nebo při zdravotní a volnočasové politice (Frömel, 2009). 

Nejdůležitější při monitorování jakékoliv pohybové aktivity je zvolit dostatek hledisek 

pro její ucelený popis. Mezi tato hlediska patří celkový objem pohybové aktivity (trvání, 

počet opakování, vykonaná vzdálenost apod.), její charakter (převážně aerobní, převážně 

anaerobní, silová, vytrvalostní, zdravotně riziková, jednostranná apod.), intenzita (% 

z maximálního aero-metabolického obratu nebo maximální srdeční rezervy, rychlost pohybu 

apod.) a frekvence (např. počet cvičebních jednotek za týden). 

Na základě monitorování jsou pak stanovena zdravotní doporučení týkající se 

minimální množství pohybové aktivity za účelem hodnocení pohybové aktivity daného 

jedince či jedinců. Za tímto účelem je nutné většinu uvedených charakteristik pohybové 

aktivity kvantifikovat. Frömel et al. (1999) uvádějí jako nejčastější kvantifikaci tzv. FITT 

charakteristiky (Frekvence, Intenzita, Typ a Trvání). Mezi další často používané ukazatele 

pohybové aktivity patří počet kroků či energetický výdej (Cavill et al., 2001). Při stanovení 

zdravotních doporučení však hraje také roli hladina tělesné zdatnosti jedince (Máček, 

Radvanský et al., 2001). Dále tito autoři upozorňují, že doporučená intenzita má úzkou vazbu 

na objem pohybové aktivity, pokud se jedná o pohybový trénink. Nízká intenzita cvičení 

může být totiž vyrovnána jeho delším trváním. Stejně tak dle těchto autorů nelze stanovit 
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obecně doporučenou frekvenci, jelikož ta je ovlivněna zejména možnostmi volného času, 

chutí a potřebou pohybu daného jednice. Stanovení jednotlivých zdravotních doporučení by 

tedy mělo být individuální. 

2.8 Ukazatele pro monitorování a diagnostiku pohybové aktivity 

Intenzita pohybové aktivity  - je nejčastěji vyjadřována v procentech maximální 

srdeční rezervy (Máček, Radvanský et al., 2011) nebo také jako relativní energetická 

spotřeba, vyjádřená v kilokaloriích (kcal) na jeden kilogram tělesné hmotnosti.  

Rozlišení intenzity pohybové aktivity dle Frömel et al. (1999) je pak uvedeno 

v následující tabulce (tabulka 3). 

Tabulka 3 Úrovně intenzity pohybové aktivity 

NÍZKÁ INTENZITA POHYBOVÉ 

AKTIVITY 
<3,0 METs nebo <4 kcal . min

-1
 

STŘEDNÍ INTENZITA POHYBOVÉ 

AKTIVITY 
3,0-6,0 METs nebo 4-7 kcal . min

-1 

VYSOKÁ INTENZITA POHYBOVÉ 

AKTIVITY 
>6,0 METs nebo >7 kcal . min

-1
 

 

Energetická spotřeba – je vyjádřena v jednotkách METs. „Jeden MET je definován 

jako výdej energie při nečinném sedu, kdy dospělá osoba spotřebuje 3,5 ml kyslíku na jeden 

kilogram tělesné hmotnosti za jednu minutu (3,5 ml O2.kg
-1

.min
-1

), což je přibližně jedna 

kilokalorie na jeden kilogram tělesné hmotnosti za jednu hodinu (kcal.kg
-1

h
-1

)“. (Frömel et al., 

1999) 

Objem pohybové aktivity – je celkový čas, jež je věnován provádění vybraných 

pohybových aktivit v daném časovém úseku (den, týden, měsíc apod.) 
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2.8.1 Metody pro monitorování a diagnostiku pohybové aktivity 

Jorgensen et al. (2009) rozlišují: 

1) Objektivní metody monitorování pohybové aktivity – sem řadí pedometry, 

akcelerometry, monitorování srdeční frekvence či kombinaci akcelerometru a 

monitoringu srdeční frekvence. 

 

2) Subjektivní metody – sem řadí pozorování, dotazník a rozhovor. 

Metody pro monitorování terénní pohybové aktivity dětí a mládeže lze rozdělit do tří 

níže uvedených kategorií, dle jejich přesnosti (Sirard, Pate, 2001): 

1) Kriteriální standardy – přímé sledování, dvojitě izopticky značená voda (tzv. 

„těžká voda“), která má velkou výhodu v tom, že neomezuje jedince v pohybu, a 

nepřímá kalorimetrie. 

 

2) Sekundární měření – snímače srdeční frekvence, akcelerometry, pedometry a 

multifunkční přístroje, např. Actitrainer (kombinace akcelerometru a snímače 

srdeční frekvence). 

 

3) Subjektivní metody – sem patří záznamní archy (vedené jako deník všech 

pohybových aktivit vyšetřovaného subjektu s údajem o jejich druhu a trvání; je zde 

menší riziko zkreslení údajů odhadem, avšak představují určitou náročnost pro 

respondenta), dále dotazníky (u kterých dochází při neosobním kontaktu ke 

zkreslování údajů zejména o čase a intenzitě) a řízené rozhovory (zde je naopak 

omezena velikost vyšetřovaného souboru množstvím školeného personálu pro 

jejich provedení). 

Za účelem získání co nejpřesnějšího popisu realizované pohybové aktivity u dětí a 

mládeže se doporučuje kombinace objektivních a subjektivních měřících technik: 

akcelerometr + dotazník; multifunkční přístroje; přímé pozorování + akcelerometr nebo 

pedometr; sebehodnotící techniky + přímé sledování a snímač srdeční frekvence či 

akcelerometr. Tato kombinace se doporučuje zejména kvůli sociálním, biologickém a 

environmentálním determinantům, korelátům a mediátorům (LaMonte, Ainsworth, 2011). 
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Kvůli relevanci a validitě výsledků při monitorování pohybové aktivity většího počtu 

jedinců je doporučováno provádět vícedenní (týdenní i delší) monitorování (Tudor-Locke et 

al., 2005). Týdenní monitorování nebo zpětné evidování pohybové aktivity je současným 

trendem objektivního zjišťování úrovně pohybové aktivity dětí, mládeže a dospělých, také za 

účelem možnosti srovnávání pracovních a víkendových dnů nebo jejich jednotlivých částí 

(Bull et al., 2009). 

2.9 Sport a pohybová aktivita 

Sport je anglosaského původu a odvozuje se od slova disport. Znamená obveselení, 

rozptýlení, vlastně útěk od práce, od povinnosti k zábavě. Tímto pojmem je dnes obvykle 

označována pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž 

výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního 

odvětví. (Wikipedie) Hodaň (2000) vymezuje sport jako „specifickou a přísně organizovanou 

činnost tělocvičného i jiného pohybového, technického a intelektuálního charakteru 

s dominující výkonovou motivací a z ní vyplývající prožitkovostí, realizující se v dosahování 

absolutně či relativně maximálním výkonu v přesně vymezených a kontrolovatelných 

podmínkách“. 

Sportovní aktivitu můžeme rozlišovat dle různých kritérií, např. podle počtu jedinců 

účastnících se dané aktivity jsou sporty kolektivní a individuální, podle účelu jsou relaxační, 

rekreační, prožitkové, výkonnostní, soutěžní či profesionální. Každopádně je sport velmi 

významný fenomén a specifický projev života v civilizované společnosti (Novotný, 2013). 

Zejména organizované sportovní aktivity, avšak ne pouze školní tělesná výchova, zaručují 

pozitivní dopad na zdraví jedince. Jednou z častých forem organizovaných sportovních 

pohybových aktivit jsou sportovní hry typu basketbal, fotbal, volejbal, házená a další. Frömel 

et al. (1999) udávají, že sportující mládež nejčastěji preferuje volejbal, tenis a pálkové hry 

(dívky) a fotbal (chlapci). Fotbal je u chlapců na prvním místě jak ve školní tělesné výchově, 

tak v pohybových aktivitách provozovaných ve volném čase. 

Uvedené poznatky potvrzuje i následující Graf 1 z výzkumu provedeného 

informačním portálem sportcentral.cz v České republice. Z něj je zřejmé, že fotbal a volejbal 

patří k nejoblíbenějším kolektivním sportům. Zatímco aktivní hraní fotbalu preferují spíše 

muži (a to zejména ve věkové kategorii 12 – 29, poté jeho aktivní hraní ve volném čase 

klesá), volejbal je preferován spíše ženami. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce_(ekonomie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jedn%C3%A1n%C3%AD
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Graf 1Oblíbenost sportovních aktivit v ČR 

  

 

2.10 Charakteristika fotbalu jako sportovní hry 

Fotbal je kolektivní míčová hra, jež je nejpopulárnějším kolektivním sportem na světě. 

Organizovaná i neorganizovaná účast v této sportovní hře zvyšuje úroveň pohybové aktivity 

každého zúčastněného a tím pozitivně působí na jeho zdraví a zvyšuje tělesnou zdatnost 

jedince. 

Psotta a kol. (2006) charakterizují fotbal jako kolektivní míčovou hru cyklického i 

acyklického charakteru, která je po fyzické stránce velmi náročná, zejména z hlediska časté 

různorodosti pohybových akcí (tabulka 4), intenzity a délky trvání zatížení, koncentrace 

pozornosti hráčů během celé hry a následného rychlého rozhodování a konání. V současné 

době činí celková překonaná vzdálenost v devadesátiminutovém utkání 8 – 15 km. Podobné 

hodnoty 9 – 13 km uvádí také Votík (2003). 
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Tabulka 4 Model pohybové aktivity hráče v utkání (Psotta a kol., 2006) 

Činnosti bez míče 

9 – 15 km vzdálenost překonaná během a chůzí různé intenzity 

40 – 60 změn směru spojených s bržděním a zrychlením 

6 – 20 obranných soubojů 

0 – 6krát zvednutí ze země po pádu 

Činnosti s míčem 

30krát vedení míče 

140 – 220 m vzdálenost překonaná vedením míče 

0 – 4krát střelba 

4 – 17krát hra hlavou 

3 – 16krát odehrání míče hlavou 

 

Ze všech pohybových činností vykonávaných během fotbalového utkání je nejčastěji 

prováděn běh různých intenzit a chůze (Psotta a kol., 2006, graf 2). Činnosti s míčem jsou 

během utkání prováděny v průměru 1 až 3 minuty. Výkon v utkání je charakteristický 

střídavostí (intermitencí) pohybového zatížení, které se vyznačují střídáním velmi krátkých (2 

– 10 s) intervalů stoje, chůze, běhu různých rychlostí, činností s míčem a další lokomoční 

činnosti (kroky v soubojích, obraty). Z hlediska intenzity zatížení se obvykle jedná o 1 až 5 

sekundové intervaly zatížení vysoké až maximální intenzity, které se střídají s intervaly 

zatížení nižší intenzity nebo tělesného klidu trvající 5 až 10 sekund. Fotbalový výkon v utkání 

je tak složený z cca 900 – 1100 diskrétních intervalů činnosti – od stoje po intervaly vysoce 

intenzivních činností (běžecké sprinty, výskoky, souboje o míč). 

Celková vzdálenost překonaná v utkání těmito způsoby lokomoce slouží pro odhad 

celkové mechanické práce, kterou hráč v průběhu utkání vykonává. Hodnoty mechanické 

práce vykonané během utkání jsou často vyjádřeny v kilokaloriích (kcal). Reilly (1990) uvádí 

u hráčů na amatérské úrovni fotbalu hodnoty kolem 600 kcal/zápas. Na profesionální úrovni 

zjistil Shepard (1999) hodnoty 1200 – 1400 kcal/zápas. Frýbort et al. (2011) zjistili 
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v modelovém utkání hráčů (amatérská a poloprofesionální úroveň) fotbalu hodnoty 

energetického výdeje 1618 kcal/zápas. 

 

Graf 2 Pohybová aktivita u profesionálních hráčů fotbalu (Psotta a kol., 2006) 

 

   

2.10.1 Pohybové nároky na hráče fotbalu 

Pro hráče fotbalu je typický nerovnoměrný stav, jež je způsoben vykonáváním 

krátkodobých vysoce intenzívních pohybových činností a to opakovaně během utkání. Tím se 

liší od vytrvalostních sportů, kde jde o souvislé déletrvající pohybové zatížení konstantní 

intenzity, pro které je typický rovnoměrný metabolický stav.  U rychlostně silových sportů se 

naopak jedná o krátkodobě maximální intenzivní výkon, provedený jednorázově (Psotta a 

kol., 2006) 
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Pohybová činnost během hraní fotbalu je zajišťována střídavě aerobním i anaerobním 

metabolismem. V rámci anaerobních požadavků na jednorázový maximální výkon hráče je 

z hlediska fyziologického využíváno ke krytí pohybových nároků makroergních substrátů 

(adenosintrifosfát a kreatinfosfát) při tzv. anaerobním alaktátovém zatížení.  Avšak v průběhu 

utkání jsou krátkodobé maximálně intenzivní činnosti vykonávány opakovaně v neúplném 

zotavení, což dokazují hodnoty koncentrace krevního laktátu v krvi během utkání v pásmu 4 – 

12 mmol.l
-1

, výjimečně až 15 mmol.l
-1

 (Psotta a kol., 2006). To vyžaduje využití tzv. 

anaerobní laktátové kapacity, resp. glykolytického systému. Hlavním způsobem tvorby 

energie pro svalovou činnost během utkání je však aerobní metabolismu, který spočívá ve 

využití kyslíku v biochemickém štěpení cukrů a tuků jako hlavního energetického zdroje 

(Psotta a kol., 2006). 
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1 Cíle práce 

Cílem práce bylo zjištění velikosti pohybové aktivity (PA) v týdenním režimu u 

adolescentních hráčů fotbalu v kategorii mladšího (hráči do 17 let) a staršího dorostu (hráči do 

19 let). Současně bylo cílem hodnotit velikost PA ve vztahu k vybraným zdravotním 

doporučením pro velikost PA.  

3.2 Úkoly práce 

Na základě stanovených cílů bylo třeba provést následující úkoly: 

 

 Prostudování literatury týkající se dané tématiky 

 Stanovení cílů a hypotéz 

 Výběr výzkumných souborů 

 Sběr dat 

 Zpracování získaných dat a jejich statická analýza 

 Vypracování diskuze a interpretace výsledků  
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3.3 Hypotézy 

1) Předpokládáme, že hráči mladšího dorostu dosáhnou významně vyšší průměrné 

hodnoty suma Count za den v týdenním režimu v porovnání s hráči staršího dorostu. 

2) Předpokládáme, že hráči týmu mladšího dorostu dosáhnou významně vyšší hodnotu 

středně až velmi vysoce intenzivní PA za den v týdenním režimu v porovnání s hráči 

staršího dorostu. 

3) Předpokládáme, že hodnota průměrného denního počtu kroků přesáhne  

u obou věkových kategorií hodnotu 11 000 kroků. 

4) Předpokládáme, že obě věkové kategorie přesáhnou hranici 60 minut za den 

strávených PA středně až velmi vysoké intenzity. 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Charakteristika výzkumných souborů 

V rámci výzkumu byly osloveny dva fotbalové kluby, které ve své mládežnické 

základně mají registrované hráče v kategoriích mladšího a staršího dorostu. V kategorii 

mladšího dorostu mohou nastupovat hráči ve věkovém rozmezí 16 – 17,9 let, zatímco ve 

starším dorostu nastupují hráči v rozmezí 18 – 19,9 let. Hlavním kritériem pro výběr do 

výzkumných souborů byl tedy věk jedinců. Kluby se od sebe lišily výkonnostně. Jeden 

z oddílů byl účastníkem ústeckého krajského přeboru a druhý je účastníkem druhé nejvyšší 

soutěže ve své kategorii. Výzkumu se tedy účastnilo celkem n=66 hráčů. Skupinu hráčů 

mladšího dorostu tvořilo n=36 hráčů ve věku 15,8±0,8, starší dorost tvořila skupina n=30 

hráčů ve věku 17,2±0,75. 

Všichni účastníci byli detailně seznámeni se zaměřením výzkumu a dali k němu svůj 

písemný souhlas. 

4.2 Použité metody 

Pro testování vybraných jedinců bylo využito celkem 25 akcelerometrů z toho 14 typu 

Actigraph GT3X (ActiGraph, LLC, Inc., Fort Walton Brach, Florida, USA) a 11 typu 

Actigraph GT1M (ActiGraph, LLC, Inc., Fort Walton Brach, Florida, USA). Míra PA byla u 

vybraných jedinců testována v sedmidenním týdenním režimu, který vždy obsahoval oba 

víkendové dny. Tento postup byl zvolen na základně doporučení Trosta et al. (2005), kteří 

uvádějí, že pro dosažení maximálně spolehlivého zjištění habituální (každodenní) PA je 

optimální sedmidenní monitorování zahrnující oba víkendové dny. De Vries et al. (2009) 

popisuje akcelerometry jako přenosné snímače, které pomocí vnitřního piezoelektrického 

krystalu, zaznamenávají změny rychlosti pohybu. Krystal je schopen díky vlastní mechanické 

deformaci převádět pohybové zrychlení na změny elektrických impulzů, které lze posléze 

přepočítat pomocí individuálních somatických charakteristik na jednotky energetického 

výdeje. Přístroje GT3X a GT1M detekují zrychlení těžiště těla ve všech třech osách 

(vertikální, horizontální a laterální), které zaznamenává v jednotkách „Counts“= suma 33 

zrychlení (1 count odpovídá16.10
-3 

G.s
-1

) ve zvolené periodě záznamu dat (ActiLife5-User´s 

Manual, 2011). Následně pomocí softwaru, který umožňuje vyjádřit vybrané ukazatele 

pohybové aktivity – jednotky „Counts“, energetický výdej (kcal,METs), dobu v intenzitních 
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pásmech PA (inaktivita, lehká, střední, vysoká a velmi vysoká intenzita PA) a v poslední řadě 

počet kroků. V tabulce 5 jsou uvedeny příslušné hodnoty součtu „Counts“, které odpovídají 

příslušné intenzitě PA. Akcelerometry byly nastaveny tak, že zaznamenávaly hodnoty 

„Counts“ každou pátou sekundu. V různých studiích se validita měření energetického výdeje 

měřeného akcelerometry pohybuje v průměru od r=0,65 a do r=0,97 (Garcia et al., 2004, 

Puyau et al., 2002 aj.), reliabilita tohoto měření je pak uváděna v rozmezí od r=0.47 do r=0.84 

(Kim et al., 2008; Troped et al., 2007). 

Všem testovaným byl společně s akcelerometry rozdán „Záznam týdenní pohybové 

aktivity (Actigraph)“ (Frömel et al., 1999; příloha 3), (dále jen „Záznam PA“), který sloužil 

pro kontrolu dat z akcelerometrů a k získání dalších doplňujících informací. Do záznamu PA 

testovaní každý den v průběhu celého nošení zapisovali všechny aktivity a inaktivity, které 

v průběhu dne dělali a jak dlouho. 

Tabulka 5 Intenzitní pásma pohybové aktivity (Mitáš et al., 2007) 

Intenzita PA 

 

Hodnota součtu zrychlení 

(tzv. counts) 

Hodnota METs 

Lehká 760 – 1952 
≤ 2,99 

Střední 
1953 – 5724 3,0 – 5,99 

Vysoká 
5725 – 9498 6,0 – 8,99 

Velmi Vysoká 
9499 a vyšší > 9 

 

Vždy před samotným měřením byla provedena u testovaných instruktáž, která se 

týkala způsobu nošení a používání akcelerometrů a vyplňování záznamu PA. Všem hráčům 

obou fotbalových oddílů bylo sděleno těsně před zahájením měření, že akcelerometr musí být 

nasazen ráno ihned po probuzení a sundán večer před ulehnutím ke spánku. Dále byl hráčům 

demonstrován způsob nošení akcelerometru, který se nosí na pravém boku, zhruba v oblasti 1 

cm nad spina iliaca anterior. Avšak autoři Sigmund, Sigmundová (2011b) uvádějí, že u 

prostorové neboli trojosé akcelerometry se mohou v porovnání s jednoosými akcelerometry 

nosit na pravém či levém boku, protože se u nich nekladou přísné požadavky na přesné 

umístění. Všichni také obdrželi písemný záznam PA, kdy jim byl podrobně vysvětlen obsah 

jednotlivých tabulek a způsob zaznamenání aktivit, kdy hráči dostali možnost zapisovat si své 
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aktivity v průběhu dne anebo večer na konci každého dne. U všech respondentů bylo naléháno 

na to, aby písemný záznam PA byl vyplněn důkladně a detailně za každý den zvlášť. Byla 

podána informace o tom, že přístroj není voděodolný takže se musí vždy odkládat před 

aktivitami, kdy by mohlo dojít ke kontaktu s vodou tj. před sprchování, koupáním, plaváním 

atd. Všichni testovaní byli upozorněni, aby se k přístrojům chovali s určitou opatrností a také 

aby se v průběhu měření chovali naprosto přirozeně vzhledem k jejich dosavadní denní PA, 

aby nedošlo k případnému zkreslení získaných dat. V neposlední řadě byl testovaným 

poskytnut kontakt na autora této práce, pro případ kdyby nastaly jakékoli komplikace. 

Tyto informace byly vždy podány těsně před zahájením měření, aby si hráči sdělené 

informace udrželi v paměti.  

4.3 Sledované ukazatele PA 

Během týdenního režimu byly u vybrané cílové skupiny adolescentních hráčů fotbalu 

použity z výstupů akcelerometrů následující ukazatele pro vyjádření míra PA: 

 Průměrný denní počet jednotek „Counts“ za týden 

 Průměrná denní doba středně až vysoce
1
 intenzivní PA za týden (min/den

-1
) 

 Průměrná denní doba PA za týden strávená ve střední intenzitě (min.týden
-1

) 

 Průměrná denní doba PA za týden strávená ve vysoké1 intenzitě (min.týden
-1

) 

 Průměrný denní energetický výdej (kcal.kg
-1

.den
-1

) v průběhu týdne, zvlášť v 

pracovních dnech a víkendových dnech 

 Průměrný denní počet kroků vykonaných v průběhu týdne, zvlášť v pracovních 

dnech a víkendových dnech (kroky/den
-1

) 

4.4 Organizace dat 

Testování vybraného výzkumného souboru hráčů fotbalu probíhalo v tříměsíčním období 

od ledna do března 2015. V průběhu měření byli testování hráči kategorie staršího (U19) a 

mladšího (U17) dorost ze dvou výkonnostně se lišících oddílů nacházejících se v zimním 

přípravném období. V průběhu toho období vždy testovaní absolvovali 4 tréninkové jednotky 

týdně a jeden přátelský zápas. Tréninkové jednotky probíhaly pod odborným vedením 

kvalifikovaných trenérů fotbalové mládeže, z čehož vyplývá, že se jednalo vždy o organizovanou 

sportovní PA. Celkem se u vybraných jedinců uskutečnily čtyři měření, při kterých byly vždy 
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rozdány všechny vypůjčené akcelerometry. Po skončení každého měření hráči odevzdali 

vypůjčené přístroje a vyplnění písemný záznam o PA, který vyplňovali v průběhu měření, na 

následující tréninkové jednotce. Následující den byla data pomocí programu ActiLife stažena 

z akcelerometrů do počítače a zadána do společné tabulky vytvořené v programu MS Excel. Poté 

byly všechny přístroje pomocí USB dobity do maximální kapacity baterie. Stejný postup se 

opakoval u všech měřených skupin.  Bohužel, ne všichni testovaní přistupovali k měření se 

stejnou mírou zodpovědnosti, tudíž z celkového počtu 100 rozdaných akcelerometrů obsahovalo 

pouze 66 z nich použitelná data. Z uvedeného vyplývá, že u 34 respondentů z různých důvodů, 

např. nenošení přístroje po celou dobu měření, nemoc nebo chyba přístroje, nebyla získaná data 

použita pro závěrečné vyhodnocení. 

4.5 Zpracování a analýza dat 

Pro přenesení získaných dat z akcelerometrů a prvotní zpracování byl využit program 

ActiLife, který je dodávám společně s akcelerometry. K další analýze dat byl pro lepší 

přehlednost využíván MS Excel od společnosti Microsoft. Jako základní popisné statistické 

charakteristiky byly pro potřeby této práce počítány průměr a směrodatná odchylka. Hodnoty 

průměrů vybraných ukazatelů PA byly použity při porovnání PA vzhledem k vybraným 

zdravotním doporučením. U vybraných ukazatelů PA byla hodnocena věcná a statistická 

významnost z důvodů zjištění významnosti rozdílů mezi testovanými soubory. Pro zjištění 

statisticky možných rozdílů na hladině statistické významnosti p = 0.05 byl použit studentův 

nepárový t-test (Hendl, 2009). Cohenova koeficientu velikosti účinku d, s užitím sdružené 

směrodatné odchylky (Cohen, 1977), bylo využito pro vyhodnocení věcné významnosti 

průměrových rozdílů mezi skupinami. Interpretace velikosti rozdílů průměrů skupin je podle 

Cohena (1977) následující:  

 hodnoty koeficientu d < 0.50 – malý věcně významný rozdíl  

 hodnoty koeficientu d = 0.50-0.80 – středně velký významný rozdíl  

 hodnoty koeficientu d ˃ 0.80 – velký věcně významný rozdíl.  

 



41 

 

5 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

V tabulce 6 můžeme vidět porovnání základních antropometrických charakteristik 

(věk, výška, hmotnost) u testovaných kategorií mladšího a staršího dorostu. Obě kategorie se 

lišily ve všech třech základních charakteristikách věcně i statisticky významně. Z hlediska 

věku byl zjištěn věcně velký i statisticky významný rozdíl (d=2.04; p < 0,01). Jelikož se jedná 

o dvě různé věkové kategorie, byl předpoklad, že se budou lišit právě v této charakteristice. 

Podobně tomu je u hmotnosti, kde byl zjištěn středně velký významný a statistický významný 

rozdíl (d=0,43; p= 0,046).   

 

Tabulka 6 Základní antropometrické charakteristiky 

 Mladší dorost 

M±SD 

Starší dorost 

M±SD 
d p 

Věk (roky) 15,8±0,6 17,2±0,75 2,04 0,000 

Výška (cm) 176±6,3 178,6±5,71 0,43 0,046 

Hmotnost (kg) 66,1±5,4 69,8±5,22 0,69 0,004 

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, p – hladina statistické významnosti, d – Cohenův 

koeficient velikosti účinku.   

Graf 3 Základní antropometrické charakteristiky 
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V tabulce 7 jsou uvedeny hodnoty count, které udávají celkový počet zrychlení za dobu 

nošení akcelerometru, získané v průběhu týdenního měření. Ze zjistěných hodnot vyplývá, že 

hráči mladšího dorostu se věcně i statisticky významně lišily v hodnotách suma count za celý 

týden (d=0,68; p=0,005) a v průměrné denní hodnotě count (d=0,68; p=0,005). V průměrné 

hodnotě suma count za pracovní dny sice hráči mladšího dorostu opět dosáhli vyšších hodnot 

oproti hráčům starší kategorie (549913±132974 vs. 516484±186563; d=0,21; p=0,211) avšak 

nebyl zjištěn statistický a ani věcně významný rozdíl. Naopak u průměrné hodnoty count za 

víkendové dny byl zjištěn věcně velký i statisticky významný rozdíl, kdy hráči mladšího 

dorost dosáhli mnohem vyšších hodnot než hráči staršího dorostu ( U17 = 587966± 232687 vs 

U19 = 313168± 191368 d=1,30; p=0,000) . 

 

Tabulka 7 Hodnoty suma count 

 Mladší dorost 

M±SD 

Starší dorost 

M±SD 

d P 

Suma count/týden 

(∑ zrychlení) 

3925497± 942517 3208754±1158293 0,68 0,005 

Průměr/den         

(∑ zrychlení) 

560785± 134645 458393± 165470 0,68 0,005 

Průměr/pracovní 

dny (∑ zrychlení) 

549913± 132974 516484± 186563 0,21 0,211 

Průměr/víkendové 

dny (∑ zrychlení) 

587966± 232687 313168± 191368 1,30 0,000 

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, p – hladina statistické významnosti, d – Cohenův 

koeficient velikosti účinku.   

 

Pro lepší přehlednost jsou vybrané hodnoty suma count získané z akcelerometrů 

převedeny do grafu 2. 
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Graf 4 Hodnoty suma count 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 8 uvádí hodnoty energetického výdeje (EV) naměřené během celotýdenního 

sledování. Jak můžeme vidět v tabulce níže, sledované kategorie se od sebe lišily ve dvou ze 

tří sledovaných proměnných v rámci EV. U průměrného EV za den byl zjištěn středně velký 

významný rozdíl a také statisticky významný rozdíl. V průměrném EV za pracovní dny se od 

sebe kategorii nelišily. Mnohem zajímavější hodnoty dosáhli hráči mladšího dorostu u 

průměrného EV ve víkendových dnech, kdy byl zjištěn velký věcně významný i statistický 

rozdíl.  

 

Tabulka 8 Hodnoty energetického výdeje 

 Mladší dorost 

M±SD 

Starší dorost 

M±SD 

d p 

Průměrný EV za den 

(kcal.kg
-1

.den
-1

) 
10,9 ± 2,7 9,1± 3,2 0,60 0,011 

Průměrný EV v pracovní 

dny (kcal.kg
-1

.den
-1

) 
10,7 ± 2,6 10,3± 3,6 0,12 0,315 

Průměrný EV ve víkendové 

dny (kcal.kg
-1

.den
-1

) 
11,3 ± 4,5 6,2 ± 3,7 1,25 0,000 

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, p – hladina statistické významnosti, d – Cohenův 

koeficient velikosti účinku.  
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 Pro lepší přehlednost a orientaci v naměřených hodnotách EV jsou všechny zahrnuty 

do grafu 3. 

Graf 5 Hodnoty energetického výdeje 

 

 

Tabulka 9 udává naměřené hodnoty počtu kroků v průběhu celého nošení 

akcelerometru. U tohoto ukazatele byly u mladších dorostenců zaznamenány vyšší hodnoty ve 

všech třech ukazatelích. Hodnota průměrného denního počtu kroků byla u mladších 

dorostenců věcně významně vyšší, byl zde také zjištěn statisticky významný rozdíl 

(13625±3049 vs. 11061±3873; d=0,74; p=0,003). U průměrného počtu kroků v pracovních 

dnech opět kategorie mladších dorostenců dosáhla vyšších hodnot, avšak nebyl zde zjištěn 

žádný významný rozdíl. Nejvyšší rozdíl byl zjištěn u počtu kroků za víkendové dny, kdy 

kategorie mladších dorostenců dosáhla výrazně vyšších hodnot (14381±5737 vs. 7567±4618; 

d=1,32; p<0,01). U tohoto ukazatele byl zjištěn velký věcně významný i statistický rozdíl. Na 

grafu 4 jsou vidět rozdíly mezi oběma kategoriemi ve vybraných ukazatelích. 
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Tabulka 9 Hodnoty počtu kroků 

 Mladší dorost 

M±SD 

Starší dorost 

M±SD 

d p 

Průměrný denní počet kroků za 

týden (kcal.kg
-1

.den
-1

) 
13625±3049 11061±3873 0,74 0,003 

Průměrný denní počet kroků 

v pracovních dnech (kcal.kg
-1

.den
-1

) 
13323±2917 12458±4354 0,24 0,183 

Průměrný denní počet kroků ve 

víkendových dnech(kcal.kg
-1

.den
-1

) 
14381±5737 7567±4618 1,32 0,000 

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, p – hladina statistické významnosti, d – Cohenův 

koeficient velikosti účinku.  

Graf 6 Hodnoty počtu kroků 

 

 

Poslední měřených ukazatelem PA byl čas strávený při vykonávání středně až velmi 

vysoké intezivní PA. Naměřené hodnoty jsou uvedeny níže v tabulce 10. Jako u předchozích 

ukazatelů PA dosáhli hráči kategorie mladšího dorostu vyšších hodnot. Po vyhodnocení bylo 

zjištěno, že v průměru strávili denně více času vykonáváním střední až velmi vysoké 

intenzivní činnosti (103±29,7 vs. 81,3±32,3; d= 0,70; p=0,004), byl zde zjistěn středně velký 

významný i statistický rozdíl. Naopak v průměrných hodnotách naměřených v pryběhu 

pracovních dnů se kategorie nějak výrazně nelišily, nebyl zde prokázán věcný ani statistický 

rozdíl (101±29,5 vs. 94,8±36,1; d=0,18; p=0.0004). V průběhu víkendových dnů opět strávili 

výrazně více času,v průměru více jak o polovinu, v uvedeném pásmu hráči kategorie mladšího 

dorostu oproti hráčům staršího dorostu (109±45,7 vs. 49,6±35,3; d=1,47; p<0,01). 
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U uvedených hodnot byl zjištěn velký významný i statistický rozdíl. Rozdíly mezi 

kategoriemi jsou znázorněny v grafu 5. 

 

Tabulka 10 Čas strávený v pásmu středně až velmi vysoce intenzivní PA 

 Mladší dorost 

M±SD 

Starší dorost 

M±SD 
D p 

Celkový průměr za den 

(min/den) 

103±29,7 81,3±32,3 0,70 0,004 

Průměr za pracovní dny 

(min/den) 

101±29,5 94,8±36,1 0,18 0,246 

Průměr za víkendové dny 

(min/den) 

109±45,7 49,6±35,3 1,47 0,000 

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, p – hladina statistické významnosti, d – Cohenův 

koeficient velikosti účinku.  

 

Graf 7 Čas strávený v pásmu středně až velmi vysoké 
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6 DISKUZE 

Na základě zjištěných výsledků, které jsou uvedeny v předchozí kapitole, bude 

diskusní část zaměřena na ověření stanovených hypotéz, které se zabývaly zjištěním velikosti 

pohybové aktivity v týdenním režimu u adolescentních hráčů fotbalu v kategorii mladšího 

(hráči do 17 let) a staršího dorostu (hráči do 19 let) a porovnáním velikosti PA s vybranými 

zdravotními doporučeními pro velikost PA. Na závěr diskuse budou navrženy další možné 

náměty k dalšímu prohloubení dané problematiky. 

 

Hypotéza 1 

Předpokládáme, že hráči mladšího dorostu dosáhnou významně vyšší průměrné 

hodnoty suma Count za den v týdenním režimu v porovnání s hráči staršího dorostu.  

Hypotéza potvrzena. 

 

Kategorie mladšího dorostu dosáhla výrazně vetší hodnoty suma Count za den i za 

celý týden oproti kategorii staršího dorostu. Průměrná hodnota za den se u mladších 

dorostenců vyšplhala na 560785± 134645 zatímco u starší kategorie pak činila 458393± 

165470. Bylo zjištěno, že v průběhu pracovních dnů se obě skupiny od sebe nějak zvlášť 

významně nelišily. Velký rozdíl nastal v průběhu víkendových dní, kdy mladší kategorie 

dosáhla významně vyšších hodnot než starší. Obě kategorie měly podobný program, tzn. tři 

tréninkové jednotky a jedno mistrovské utkání. Projevila se zde specifika staršího 

adolescentního období, pro které je typický odklon od zavedeného pravidelného režimu 

způsobený větším množstvím volnosti bez rodičovského dozoru. V rámci volného času se tak 

více zaměřují na jiné aktivity zejména zájem o druhé pohlaví, zábava na diskotékách a 

komunikace na sociálních sítích. Tento fakt se potvrdil i po vyhodnocení vyplněných 

záznamů o pohybové aktivitě.   
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Hypotéza 2 

Předpokládáme, že hráči týmu mladšího dorostu dosáhnou významně vyšší hodnotu 

středně až velmi vysoce intenzivní PA za den v týdenním režimu v porovnání s hráči staršího 

dorostu. 

Hypotéza potvrzena 

 

Po vyhodnocení všech výsledků bylo zjištěno, že hráči mladšího dorostu v průměru 

strávili více času denně vykonáváním pohybové aktivity středně až velmi vysoké intezity. U 

skupiny mladšího dorostu byla naměřena hodnota 103±29,7 min. strávených vykonáváním 

středně až vysoce intenzivní PA oproti skupině staršího dorostu, kde byla naměřena hodnota 

81,3±32,3 min. I přesto, že se obě skupiny významně lišily v naměřených hodnotách, 

překročila hodnota stráveného času v  daných intenzitách u obou skupin doporučovanou hranici 

60 minut za den. Opět se zde projevila specifika staršího adolescentního věku, jelikož se obě 

skupiny od sebe nějak významně nelišily v průběhu pracovních dní (mladší dorost 101±29,5min 

vs. starší dorost 94,8±36,1), kdy je méně volného času. Ale velký pokles nastal v průběhu dnů 

víkendových, ve kterých mladší kategorie strávila vykonáváním pohybové aktivit středně až velmi 

vysoké intenzity o polovinu času více, než kategorie staršího dorostu (109±45,7 vs. 49,6±35,3). 

Z uvedeného vyplývá, že během víkendových dnů hráči staršího dorostu nepřesáhli 

doporučovanou hranici 60 minut vykonáváním pohybové aktivity v daných intenzitách.   

 

Hypotéza 3 

Předpokládáme, že hodnota průměrného denního počtu kroků přesáhne  

u obou věkových kategorií hodnotu 11 000 kroků. 

Hypotéza potvrzena 

 

Skupina mladšího i staršího dorostu přesáhla v hodnotě průměrného denního počtu 

kroků stanovenou hranici 11000 kroků za den. Hráči mladšího dorostu dosáhli hodnoty 

13625±3049, čímž splnili i doporučenou hranici dle Frömel et al. (1999), kteří uvádějí pro 

chlapce na středních školách 13 000 kroků jako minimální denní počet. U hráčů staršího 

dorostu už tomu tak nebylo, jejich hodnota průměrného počtu kroků za den byla 11061±3873, 
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ale stále splňovali hodnotu 11 000 kroků za den, kterou ve svých publikacích uvádějí autoři 

Sigmund et al. (2005), jako horní hranici v rozmezí 7 500 – 11 000 kroků pro chlapce ve věku 

15 – 18 let. Obě testované kategorie splnily daná zdravotní doporučení i v průběhu pracovních 

dní, kdy počet kroků u mladších dorostenců byl 13323±2917 a u starších 12458±4354. V 

průběhu víkendových dnů se u starší kategorie objevil propad a hodnota počtu kroků 

(7567±4618) byla téměř o polovinu menší než hodnota u mladších hráčů (14381±5737). I u 

tohoto ukazatele se opět projevil trend, že s přibývajícím věkem ubývá pohybové aktivity. 

Dále tento ukazatel je ovlivňuje fakt, že někteří jedinci ve starším adolescentním věku již 

vlastní řidičské oprávnění a dávají přednost transportu autem před chůzí anebo jízdou 

hromadnou dopravou. 

 

Hypotéza 4 

Předpokládáme, že obě věkové kategorie přesáhnou hranici 60 minut za den 

strávených PA středně až velmi vysoké intenzity. 

Hypotéza potvrzena 

 

Pokud vycházíme z výsledků v průběhu celého týdne, včetně víkendových dnů, potom 

obě kategorie přesáhly hranici 60 minut pohybové aktivity středně až velmi vysoké intenzity 

denně. Pokud se zaměříme odděleně na pracovní a víkendové dny, je u mladší kategorie tato 

podmínka splněna také, avšak u starší věkové kategorie je tato podmínka splněna pouze u 

pracovních dnů, u víkendových nikoliv. Naměřené hodnoty ve víkendových dnech u hráčů 

mladšího dorostu byly 109±45,7 min. zatímco u staršího dorostu to bylo 49,6±35,3min, tzn. o 

téměř 60 minut méně. Opět můžeme konstatovat, že se projevila výše zmíněna specifika starší 

adolescence. Hodnota 60 minut strávených prováděním středně až velmi vysoce intenzivní 

pohybové aktivity byla stanovena jako výchozí na základě doporučení uváděného WHO 

(2010) u populace školních dětí jako minimální pro zajištění pozitivního dopadu zejména na 

kardiovaskulární a metabolické zdraví dítěte. Rovněž Sigmund, Sigmundová (2011b) doporučují 

stejnou hranici minimální pohybové aktivity s danou intenzitou pro školní mládež. Ve vztahu ke 

zdravotním benefitům pohybové aktivity se jedná o jeden z hlavních ukazatelů velikosti PA. 
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Poslední sledovaný ukazatel PA, který byl porovnán se zdravotními doporučeními, je 

hodnota energetického výdeje. Hodnota průměrného denního EV za týden činila u hráčů 

mladšího dorostu 10,9 ± 2,7 kcal.kg
-1

.den
-1

, v průběhu pracovních dní pak tato hodnota byla 

10,7 ± 2,6 kcal.kg
-1

.den
-1

, o víkendových dnech pak 11,3 ± 4,5 kcal.kg
-1

.den
-1

. Pokud budeme 

vycházet z údajů, které uvádí (WHO, 2010), kdy pro podporu zdraví je hodnota 6 – 8 kcal.kg
-

1
.den

-1  
6- 8 kcal.kg

-1
.den

-1 
, která představuje ekvivalentní množství pro 60 minut provádění 

středně až vysoce intenzivní PA, pak kategorie mladšího dorostu splňuje dané doporučení. 

Stejně je na tom skupina staršího dorostu s průměrným denním EV 9,1± 3,2 kcal.kg
-1

.den
-1

; 

10,3 ± 3,6 kcal.kg
-1

.den
-1 

 v pracovní dny a 6,2 ± 3,7 kcal.kg
-1

.den
-1 

 ve víkendové dny. 

Rovněž můžeme vycházet z doporučení Frömela et al. (1999), který uvádí jako dostatečné 

množství denního EV 11 kcal.kg
-1

.den
-1

. V tomto případě by kategorie staršího dorostu dané 

doporučení nesplňovala ani v jednom ukazateli EV a kategorie mladšího dorostu pouze o 

víkendových dnech.  

Sledovaný ukazatel energetického výdej se praxi často udává s hodnotami 

energetického příjmu za účelem tvorby obecných doporučení pro redukci nadměrné hmotnosti 

či obezity nebo jako prevence jejího vzniku. 

 

Všechny sledované hypotézy vypovídají o PA adolescentních hráčů fotbalu. Vzhledem 

k tomu, že se projevují značné výkyvy v ukazatelích pohybové aktivity v průběhu 

víkendových dnů u starší věkové kategorie, je vhodným námětem pro hlubší analýzu 

monitoring pohybové aktivity právě v těchto dnech a zjištění příčin poklesu sledovaných 

hodnot oproti mladší věkové kategorii.  
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7 ZÁVĚR 

V souvislosti s moderním způsobem života je stále častěji diskutována problematika 

nedostatečné pohybové aktivity naší populace, která sebou přináší řadu rizik a následnou 

možnost vzniku civilizačních onemocnění. Tento problém se netýká pouze dospělé populace, 

ale zasahuje i dětí a mládež, což dříve nebylo typickým jevem. 

Cílem diplomové práce bylo zjistit velikost pohybové aktivity (PA) v týdenním režimu 

u adolescentních hráčů fotbalu a porovnat vybrané ukazatele velikosti PA s vybranými 

zdravotními doporučeními WHO a dalších odborníků na tuto problematiku. Výzkumné 

soubory tvořili hráči dvou fotbalových klubů v kategoriích mladšího dorostu (16 - 17 let) a 

staršího dorostu (18 - 19 let). K monitorování týdenní pohybové aktivity byly využity 

akcelerometry typu Actigraph GT3X a GT1M. 

Na základě zjištěných výsledků lze konstatovat, že aktivní a pravidelná účast na 

fotbalové přípravě splňuje všechna uváděná zdravotní doporučení a ve většině případů je 

převyšuje. U mladší věkové kategorie byly vysledovány následující hodnoty: suma Count za 

den 560785±134645, počet kroků za den 13625±3049, energetický výdej za den 10,9 ± 2,7, 

čas strávený prováděním středně až vysoce intenzivní PA 103±29,7. Ve starší věkové 

kategorii byly vysledovány následující hodnoty: suma Count za den 458393±165470, počet 

kroků za den 11061±3873, energetický výdej za den 9,1±3,2, čas strávený prováděním 

středně až vysoce intenzivní PA 81,3±32,3. U této věkové kategorie ovšem výzkum poukázal 

na odlišné a nedostatečné hodnoty v průběhu víkendových dnů. Zde se projevily rizikové 

faktory spojené s obdobím starší adolescence, mezi které můžeme zařadit emoční 

nerovnováhu, přeskupení hodnotového žebříčku a v souvislosti s tím inklinace k jiným 

zájmovým aktivitám. Významnou roli hraje i menší zájem ze strany rodičů a osamostatňování 

se.  

Z výsledků je zřejmé, že hráči mladší kategorie jsou pohybově aktivnější a tím 

potvrzují trend, že s přibývajícím věkem slábne zájem o pohybovou aktivitu. Hlavní riziko 

ztráty zájmu o pohybovou aktivitu tedy nastává na konci dospívání. Pokud si jedinec v tomto 

období vytvoří dostatečný návyk k pohybové aktivitě, je tím do značné míry ovlivněna kvalita 

PA v jeho dalším životě. 
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Příloha 1: Žádost o vyjádření etické komise 

Příloha 2: Informovaný souhlas 

Příloha 3: Záznam týdenní pohybové aktivity 



 
 



 

Informovaný souhlas 

Vážení hráči, 

v období od ................... do ....................... proběhne ve fotbalovém klubu/týmu ........................................ šetření 

pohybové aktivity všech hráčů. Prosíme Vás tímto o spolupráci. Po Vašem souhlasu absolvujete měření pohybové aktivity 

pomocí kapesního přístroje-akcelerometr (velikosti hodinek), vyplňování písemného záznamu pohybové aktivity v průběhu 

jednoho týdne. 

Se všemi údaji, které se Vás budou týkat, bude nakládáno jako s anonymními daty a nebudou nikde zveřejňovány. 

Vaší účastí na výše uvedeném šetření přispějete k získání věrohodných informací, které pomohou vytvářet účelné 

strategie ovlivňování zdravého životního stylu mládeže.   

Jméno řešitele projektu: Bc. Marek Vait 

 

Jméno hráče…………………………………   podpis zákonného zástupce……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 3 Záznam týdenní pohybové aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


