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ABSTRAKT 

Název: 

Názory a postoje studentů středních škol na sport a jiné pohybové aktivity. 

Attitudes and opinions students of secondary school to sport and other locomotive 

activities. 

Cíle práce: Záměrem této práce bylo zjistit názory a postoje mládeže na význam sportu 

v jejich životě, účast na sportovních, tělovýchovných a jiných pohybových činnostech. 

Dále měl výzkum přinést informace o oblibě různých pohybových aktivit a také 

nejvýznamnějších motivů pro sportování a s tím souvisejících nejdůležitějších bariér, 

bránících aktivnímu sportování. Celkový výzkumný úmysl byl zaměřen na srovnání názorů 

a postojů mládeže gymnázií a učilišť. 

Metody: Pro výzkumné šetření byl využit nestandardizovaný dotazník. Celkově bylo 

v dotazníku 38 otázek, rozdělených do několika témat. Výzkum probíhal na školách 

v Pardubickém kraji v průběhu září a října 2005. Celkově bylo dotázáno 634 osob. 

Výsledky: Naším úkolem bylo srovnat a prokázat názorovou a postojovou orientaci mezi 

typem střední školy (gymnázia, učiliště) a mezi pohlavím (muži, ženy). Tyto výsledky ve 

většině případů potvrdily naše pracovní hypotézy. Celkově můžeme hodnotit názory a 

postoje mládeže 15-18leté ke sportu, tělovýchově a jiným pohybovým aktivitám za 

příznivé a pozitivní. 

Klíčová slova: adolescentní mládež, pohybová aktivita, sport, názory a zájmy, 

tělesná výchova 
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ÚVOD 

Sport, tělesná výchova a jiné pohybové aktivity tvoří nedílnou součást života mladé 

generace, ať již ve školní tělesné výchově nebo v různých mimoškolních zájmových 

organizacích. 

Sport byl vždy spoJen zejména s mladou populací, jíž je pohybová aktivita bližší a 

přirozenější. Adolescenty považujeme za velmi důležitou skupinu, která se v závěru své 

věkové kategorie začíná zařazovat do profesního života. 

Sport může být spolu s ostatními zájmovými aktivitami také jednou z možných náplní 

volného času, navíc pohybové aktivity mají kladný vliv na celkové zdraví mladého člověka 

a rovněž zlepšují tělesnou zdatnost. Ve sportu se setkáváme s řadou pozitivních hodnot, 

které mohou pomoci překlenout přelomové životní období, jež adolescence představuje. 

Sport rovněž pozitivně ovlivňuje formování charakteru mládeže a zejména přináší nové 

impulsy do jejich života, které jsou podkladem pro zdravý a spokojený život v dospělosti. 

V minulosti bylo zpracováno několik studií (např. Jansa 2002, Slepička a Slepičková, 

2002) a ty přinesly poznatky o postavení sportu v životě české populace. Ukázalo se, že 

sport má své pevné místo u mladé generace a patří do popředí jejich zájmů. 

V této práci je cílem nejen sledovat názory a postoje mladé generace na současný sport, 

tělovýchovu a další pohybové aktivity, ale také se zaměřit na porovnání dvou skupin 

adolescentů. Jedná se o studenty gymnázií a učilišť. Gymnázium je výběrová střední škola 

všeobecně vzdělávací ukončená maturitní zkouškou. Učiliště je zaměřené na určitou 

profesi a je ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou. Liší se i délkou studia (učení), u 

gymnázia jsou to čtyři roky a u učiliště tři roky. 

Všeobecně je rozšířen názor, že studenti gymnázií jsou nadaní, dosahují lepších studijních 

výsledků a v průběhu studia získávají velké množství informací. 

Vztah ke sportu určují u dětí v mladém věku do velké míry rodiče. S rostoucím věkem 

klesá závislost vlivu rodičů a dochází k zájmové vyhraněnosti. Neustále je mladý člověk i 

nevědomě ovlivňován. Vliv na něho má prostředí, ve kterém se pohybuje, kamarádi, 

rodina, a ve velké míře také škola. Chtěli bychom zjistit, zda existují určité rozdíly 

v postoji ke sportu u mládeže navštěvující gymnázium a mládeže z učilišť. 

Je otázkou, zda na postoje a názory ke sportu má nějaký vliv typ střední školy a s tím 

související úroveň vzdělání. 
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I. Teoretická část 

1. Charakteristika adolescentní populace 

Adolescenci - v české terminologii mládí, můžeme přesně definovat např. podle 

Pedagogického slovníku jako "sociální skupinu tvořenou lidmi ve věku přibližně od 

15-20 let, kteří již ve společnosti neplní role dětí, avšak společnost jim ještě nepřiznává 

role dospělých. Má charakteristický způsob chování a myšlení, jiný systém vzorů, norem a 

hodnot. Každá generace mládeže reprodukuje některé kulturní hodnoty dané společnosti, 

jiné odmítá a vytváří hodnoty nové (Průcha, Walterová a Mareš, 1998). 

Trvalou charakteristikou adolescence zůstává, že je považována za most mezi dětstvím a 

dospělostí. 

Termín adolescence je odvozen z latinského slovesa adolescere, což můžeme přeložit jako 

dorůstat, dospívat, mohutnět. Jako termín označující období života člověka bylo toto slovo 

poprvé užito v 15. století. 

Časově vyplňuje adolescence hlavně druhé desetiletí života. Konkrétní časové vymezení a 

specifikace tohoto období se přitom ujednotlivých autorů velmi různí. Počátek je spojován 

s plnou reprodukční zralostí, v jejímž průběhu se obvykle ukončuje tělesný růst. Podle 

Macka (2003) pro ukončení adolescence biologická kritéria již takovou váhu nemají, 

důležitější jsou kritéria psychologická (dosažení osobní autonomie), případně sociologická 

(role dospělého) a pedagogická (ukončení vzdělávání a získávání profesní kvalifikace). 

Dospívání se stále rozšiřuje oběma směry - zkracuje dobu dětství a oddaluje nástup plné 

dospělosti. Navíc v průběhu posledních desetiletí dvacátého století došlo k psychické a 

především fyzické akceleraci a na druhé straně k sociální retardaci. V každém případě jde 

o fázi, která se vyznačuje ekonomickou závislostí na rodině, na stipendiích ,na různých 

příspěvcích. Současně je však spojena se samostatností mládež v ostatních oblastech života 

(Kraus, 2004). 

Somatický vývoj: 

Z hlediska vývoje období adolescence již není tak bouřlivé jako období pubescence a 

dochází k vyrovnání všech vývojových disproporcí. Anatomicky a fyziologicky je to 
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období dobudování a zesilování na rozdíl od puberty, která je obdobím přestavby 

(Svoboda, 1980). 

Somatický vývoj se o proti dřívějším obdobím vyznačuje zřetelným snížením tempa 

růstu tělesné výšky i hmotnosti. Předchozí progresivní růst se zpomaluje a pozvolna 

dokončuje. Zvláště patrné je to hlavně u dívek. Tělo v tomto období získává své konečné 

proporce tzv. somatotyp. U chlapců pozorujeme výrazný nárůst svalové hmoty, u dívek 

jde spíše o přírůstky podkožního tuku a jeho rozložení po těle (Rychecký a Fialová, 

1995). Dochází také k rozvoji sekundárních osifikačních jader. Proto při volbě zátěže je 

nutné brát ohled na tuto skutečnost. Kombinovaná zátěž potencuje růst kosti do délky a 

šířky, naopak jednostranné zatížení statické, či supramaximální tlakové může ještě 

v tomto období způsobit deformity kostí (Kučera, 1996). 

Motorický vývoj: 

Čelikovský ( 1990) uvádí - v tomto věku ještě nejsou jedinci plně fyzicky vyvinuti, avšak 

největší anatomické disproporce spolu s disharmonií motoriky už zanikly. 

Věk od 16 - 18let bývá označován jako vrchol motorické aktivity, kdy je možno 

soustavně rozvíjet i speciální trénovanost. Vrchol motoriky dosahují osmnácti až dvaceti 

letí . 

Ve věku od 16 do 18let se růst do výšky výrazně zpomaluje, až se úplně zastaví. V tomto 

období roste více trup než dlouhé kosti a s jeho ukončením vrcholí vývoj tělesných i 

duševních sil jednotlivce. V podstatě již jde o celkové kvalitativní upevňování dosažené 

dospělosti. S přibývajícím věkem se rozdíly ve výkonnosti mezi chlapci a děvčaty ještě 

více prohlubují. To je dáno především anatomickými, funkčními a psychickými 

odlišnostmi. Projevy svalové síly žen činí průměrně asi 63 % síly mužů, v rychlostních 

projevech se ženy vyrovnají mužům pouze pohyby částí těla, avšak v projevech 

pohyblivosti jsou ženy téměř vždy lepší než muži (Čelikovský, 1990). 

Psychický vývoj: 

Období adolescence patří k náročným životním obdobím. Hlavní příčinou četných 

konfliktů je rozpor mezi fyzickou a sociální dospělostí. V sociální rovině se dokončuje 

stratifikace hodnotového systému a z něj vyplívající zvnitřnění sociálních norem a postojů, 

dále vyšší emocionální stabilita a odpovědnost. Ve vztahu k těmto sociálně-
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psychologickým dimenzím se dokončuje a stabilizuje vývoj osobnostních vlastností 

(Rychtecký, Fialová, 1995). 

Jak uvádí Čáp a Mareš (2001) adolescenti pokračují ve formování své identity, jsou však 

ve specifické přechodné situaci. Nejsou ani dětmi, ani dospělými. Odmítnutí stylu života a 

hodnot rodičovské generace už nemívá charakter protestu, negace, ale projevuje se spíše 

jejich ignorováním. 

Senzomotorické i intelektové předpoklady jsou již na takové úrovni, že umožňují 

dosahovat vysokých výkonů. Sociální prostředí současné ekonomické společnosti bohužel 

v mnohém poskytuje nepříznivé podmínky pro jejich vývoj. 

Mezi adolescenty jsou velké interindividuální rozdíly. Navíc jsou tu skupinové, 

typologické rozdíly mezi nevyučenými, učni, žáky středních odborných škol a těmi 

studenty, kteří směřují na vysokou školu. Rozdíly se týkají hodnocení vzdělání, 

sebehodnocení vlastních schopností, odlišné délky ekonomické závislosti na rodičích aj .. 

2.1 Diferenciace období adolescence 

Adolescence je dospívání i mládí současně, odlišuje se od ostatních životních etap a 

zároveň ji můžeme vnitřně diferencovat. 

Toto období rozdělujeme podle Macka (2003) na tři fáze: 

1. Časná adolescence - v současnosti je obvykle datovaná od deseti do třinácti let, 

dominují pubertální změny. Projev prvních biologických a fyzických změn je prvním 

znakem přechodu z dětství do adolescence a později i do dospělosti. V této fázi všichni 

adolescenti nastartují pohlavní dozrávání, většina ho i v tomto období ukončí. Některé 

psychické a sociální zrněny v rané adolescenci lze považovat za důsledek pubertálních 

změn. Typické je např. zvýšení zájmu o vrstevníky opačného pohlaví. 

2. Střední adolescence - většinou datovaná od 14 do 16 let. Je období, kdy je vlastní 

dospívání nejčastěji objektem úvah a hodnocení. V této době se adolescenti snaží výrazně 

odlišovat od svého okolí, jinak se oblékají, preferují specifickou hudbu atd. Ze 

sociologického pohledu můžeme mluvit o specifickém životním stylu - o kultuře mládeže. 

V psychologickém slova smyslu je to období hledání osobní identity, vlastní jedinečnosti a 

autentičnosti. 

3. Pozdní adolescence- je datovaná obvykle od sedmnácti do dvaceti let, je to fáze, která 

směřuje k dospělosti. Většina dospívajících ukončuje v této době svoje vzdělávání a snaží 
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se nalézt pracovní uplatnění. Posiluje se sociální aspekt identity, tj. potřeba někam patřit. 

podílet se na něčem a něco s druhými sdílet. 

2.2 Problémové chování adolescentů 

Adolescence je velmi citlivé období pro rozvoj tzv. rizikového a problémového chování. 

To je v zásadě dvojího druhu. Jednak se týká poškozování zdraví adolescentů (tělesného i 

duševního), ve druhém významu je rizikové a problémové chování adolescentů spjaté 

s ohrožením společnosti, tj. negativním vlivem a újmou druhých lidí. Mezi oblasti 

problémového chování současných adolescentů se tak nejčastěji podle Durkina (1995) 

zařazují: 

- delikventní chování a páchání trestné činnosti 

-agrese, násilí, šikana a týraní (včetně rasové nesnášenlivosti a diskriminace některých 

skupin) 

-užívání drog (včetně alkoholu a kouření) 

-sexuální rizikové chování (včetně předčasného mateřství a rodičovství) 

- poruchy příjmu potravy 

- sebevražedné úmysly a dokonané sebevraždy 

Jak uvádí Macek (2003), předcházet takovému chování úplně nelze, ale potvrzuje se, že 

velký vliv má rodina adolescentů, je nejdůležitější sociální strukturou. Význam má 

vzdělání a zaměstnání rodičů, rovněž jejich začlenění do dalších sociální struktur. Rodiče 

ovlivňují chování svých dospívajících dětí v mnoha směrech. Především fungují jako 

modely chování. S projevy rizikového a problémového chování souvisí dlouhodobě 

převládající rodinné klima, názory, přesvědčení a postoje obou rodičů. 

V průběhu adolescence se zvyšuje vliv vrstevníků, přičemž důležité jsou zájmy kamarádů 

a jejich kontrola ze strany rodičů. Třetím socializačním faktorem jsou masmédia, nejčastěji 

televize. 

Za možný rizikový faktor můžeme považovat i školu. Je to prostor pro setkávání 

s vrstevníky a také tuto instituci můžeme považovat za zprostředkovatele různých 

zájmových aktivit. Uvedené projevy agrese, např. šikana, násilí, se často týkají právě 

prostředí školy, spolužáků a učitelů. 

Z osobnostních charakteristik adolescentů má význam celkové sebehodnocení (sebeúcta), 

přesvědčení o vlivu na vlastní život, pocit odcizení a kritičnost vztahu k druhým. Necítí-li 
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se dospívající patřičně oceněn v běžných skupinách (rodina, škola, kamarádi), může toto 

ocenění hledat jinde, třeba u různých skupin delikventů apod. 

Mezi další rizikové faktory patří také přirozená potřeba poznávat, zkoušet nové věci, hledat 

nové zážitky, to vše může vést ke společensky či zdravotně nebezpečnému chování. 

Hledání vlastních hodnot, životního stylu může adolescenty vystavovat nebezpečným 

vlivům, například konzumaci drog, nadměrnému pití alkoholu atd .. 

2. Pohybové aktivity adolescentů 

V posledních dvou stoletích dochází k výrazným změnám díky neobyčejnému 

technickému pokroku, který život usnadňuje, ale přináší i negativní efekty. Mění se způsob 

života lidí, je minimalizována fyzická námaha a pohybová činnost vůbec. Lze konstatovat, 

že přiměřená pohybová aktivita patří vedle vlivů životního prostředí, výživy a celého 

způsobu života k intervenujícím činitelům zdraví a délky lidského života (Dovalil a kol., 

1997). 

Jak uvádí Hošek (1995) jedním z respektovaných vědeckých poznatků dnešní doby je fakt, 

že moderní lidé jako živočišný druh strádají nedostatkem pohybu. Odborně se mluví o 

hypokinetické biodegradaci člověka. Překonání hypokineze vyžaduje získat zájem 

populace o dodatkové pohybové aktivity. 

Pohybová aktivita je prostředkem k zajištění normálního tělesného vývoje. Stimulace 

prostřednictvím přiměřené pohybové aktivity je nutná pro optimální růst a vývoj 

nervového systému. Pozitivně podporuje vývoj pohybového ústrojí zejména tím, že působí 

na zvyšování svalové hmoty a její výkonnost, posiluje kostru a šlachy, zabraňuje vadnému 

držení těla, má vliv na správný rozvoj krevního oběhu, je také důležitým regulátorem 

obezity. Stále aktuálnější je důležitost pohybové aktivity při kompenzaci škod vzniklých 

sedavým způsobem života. Pohybová aktivita má významný psychoregulační efekt při 

tlumení mentální zátěže dětí a mládeže. Příznivě zvyšuje toleranci ke stresu,depresi a 

přetížení nervového systému, plní funkci relaxační, plynoucí ze vztahu napětí svalového a 

psychické tenze. 

Socializační efekt Je dán tím, že pohybová aktivita přináší možnost seberealizace, 

estetického prožitku a prožitku výkonu. pocitu spokojenosti a pohody, navozování 
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přátelských a dalších pozitivních mezilidských kontaktů. Neméně důležitá je funkce 

rozvoje morálních vlastností a racionálního poznání (MŠMT, 2002). 

Pohybovou aktivitu můžeme charakterizovat například takto: pohybová činnost člověka, 

prováděná rekreačně a prožitkově, která zpravidla nesměřuje k závodní činnosti, ale 

k naplnění východisek zdravotně orientované zdatnosti a zdravého životního stylu (Sekot a 

kol., 2004). Dále Hodáň (2000) považuje za pohybovou aktivitu sumu všech skutečně 

realizovaných pohybových činností člověka. 

Pohybová aktivita je taková forma pohybu, která má pozitivně ovlivňovat organismus. 

Spontánní pohybová aktivita je typická zejména pro děti, její podstatou je pohybová 

stimulace a její míra postupně klesá s věkem. Oproti tomu řízenou pohybovou aktivitu 

provádí pedagog, cvičitel, ale zejména rodiče i vrstevníci a představuje základ pro celý 

systém tělocvičných aktivit. Slouží k regeneraci po pracovní zátěži, ale i k posilování 

výkonnosti a aktivního zdraví (Kučera, 1999). 

Pohybová aktivita zahrnuje všechny pohybové činnosti člověka. Je to mnohem širší pojem 

než sport. Mezi druhy pohybové aktivity můžeme zařadit sport, tělesnou výchovu, 

kondiční cvičení, rekreační a zájmové pohybové činnosti, turistiku, tanec aj. Patří do ní 

rovněž aktivity pracovní, lokomoční, běžných životních úkonů, plejáda hobby-aktivit atd. 

Pohybová aktivita adolescentů 

Sport a pohybová aktivita provází moderní společnost již značně dlouho. Bližší a 

přirozenější jsou tyto aktivity zejména mladé generaci. 

Domníváme se, že pohybová aktivita pozitivně ovlivňuje kvalitu života a také do značné 

míry charakterizuje jeho životní styl. 

Již v raném věku si děti začínají hrát a soutěžit ve sportu. Všeobecně je jakákoliv 

pohybová aktivita považována za příznivou, přispívající k fyzickému i mentálnímu rozvoji 

dítěte. 

Při správném praktikování je sport jednou z nejvíce doporučení hodnou činností pro 

mentální i fyzický vývoj dítěte. Musí však být veden pod jistým dohledem a s vědomím 

jeho možností, ale i limitů. Pro děti může být sport výchovným prostředkem. Je-li 

vyučován adekvátně, může i soutěžní sport dosáhnout výchovných cílů. Přestože má 

soutěžní sport vždy vítěze a poražené, stále se může stát rámcem pro dobrou výchovu. 
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Slepičková (2000) uvádí - adolescenti tvoří početnou a svým životním stylem významnou 

skupinu společnosti. Mají vlastní kulturu, specifické zájmy a záliby. Období adolescence 

představuje přechod k dospělosti podmíněný jak individuálními charakteristikami jedince, 

tak prostředím, v němž se pohybuje. Nemusíme pochybovat o tom, že sport a adolescence 

v dnešní době spolu souvisí. Sport má v tomto ohledu určitá specifika i řadu výhod. Ve 

sportu se setkáváme s řadou pozitivních hodnot, které mohou překlenout přelomové životní 

období, jež adolescence představuje. Prostřednictvím sportovních aktivit adolescenti 

získávají určitý náhled na svět, vytvářejí se u nich hodnoty a normy, které je pak provázejí 

v dalším životě. 

Sport může být zároveň jednou z možných náplní volného času. Jsou mu připisovány 

mnohé pozitivní vlivy a účinky v různých sférách. U adolescentů sport patří k jedněm 

z využívanějších aktivit volného času. 

Dnešní adolescenti mají velice široký výběr sportovního vyžití. Mohou sportovat 

organizovaně a to v různých sportovních organizacích, sportovních klubech atd. Nebo 

neorganizovaně v různých sportovních zařízeních (např. fitcentra, posilovny), ale také 

volně v přírodě atd. 

Každý člověk si na svět přináší touhu po pohybu jako vrozenou pudovou vlastnost, což se 

dá dokázat na neustálé aktivitě malých dětí. Po té záleží na mnoha faktorech, které člověka 

ovlivňují během života, jaký vztah si ke sportu vypěstuje. 

Výše zmíněná přirozená potřeba dětí po pohybu se začíná vytrácet v předškolním věku 

v mateřské škole a později ve školním věku. =Proto je důležité rozvíjet pohybovou aktivitu 

již od dětství. Velkou roli zde sehrává úloha rodičů, právě na nich je, zda vštípí dítěti 

správný a zdravý způsob života. Rodiče by měli být příkladem pro dítě. Jak silný vliv mají 

na dítě se ukáže v pubertě. 

Po nástupu dítěte do školy přebírá částečně tato instituce úlohu pro rozvíjení pozitivních 

hodnot, které byly založeny v rodině. 

V pozdějším období působí na mladého člověka i vnější svět, který ve velké míře ovlivní 

jeho další rozvoj a zájmy. Tvorba zájmů (i sport) je nejvíce ovlivňována v dětství a 

dospívání. Zájmy jsou výrazem určitého založení osobnosti. 

Pohybová aktivita je velmi důležitou formou jak působit na všestranný rozvoj mládeže a 

také na tvorbu charakterových vlastností. 
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Dnešní moderní doba s sebou také přináší různá lákadla v podobě drog, alkoholu atd. Proto 

je potřeba věnovat pozornost sportování dětí a mládeže a také vytvářet pro ně podmínky. 

Musíme si také přiznat, že sport a tělesná výchova nezaujímají mezí aktivitami volného 

času takové místo, jaké by měli mít v životě dnešního adolescenta. 

Sport mládeže 

Jedním z problémů naší současné společností je pokles zájmu mládeže o sport a pohybové 

aktivity. Často uváděným zdůvodněním je konkurence celé řady jiných aktivit, kterými lze 

volný čas naplnit. Především se jedná o konzumnost a pasívní zábavu, nenáročnost aktivit 

(sledování televize, DVD, hraní počítačových her atd.). Tyto aktivity potlačují do pozadí 

aktivity tvořivé, kreativní ... 

Aktivní odpočinek je základním prvkem zdravého životního stylu a tedy i prevence 

sociálně patologických jevů mládeže. Osvojení si stereotypu a potřeby aktivního trávení 

volného času je dáno tím, jak je k aktivní formě odpočinku přistupováno v rodině, ve škole 

i v dalších subjektech realizujících volno časové aktivity děti. 

Aktivní využívání volného času hraje významnou rolí při vývoji osobností mladého 

člověka, při jeho individualizací a socializaci a má významný vliv naho hodnotovou 

orientaci a později na jeho životní styl a celkovou kvalitu života. 

Vhodná pohybová aktivita významně ovlivňuje zdraví a délku života. Naopak nevhodné 

využití volného času přispívá k nárůstu kriminality mladistvých, drogových závislostí a 

jiných negativních jevů (Čáp, 1990). Nárůst je také důsledkem snížení péče o volný čas 

mladé generace. Ale neustále existuje mnoho možností, kde volný čas trávit. 

V rámci základních a středních škol existují sportovní kroužky, školní družiny. 

Ve sportovních spolcích, někdy i opakovaně, je zapojeno několik stovek tisíc dětí do 18 

let. Nabízí se velký výběr aktivit od praktických, technických, uměleckých až po sportovní. 

Vedle pravidelných zájmových činností se nabízí také sezónní vyžití, jedná se o letní a 

nebo zimní tábory, různé poznávací zájezdy, výlety do přírody atd. 

V současné době vyvíjí soustavnou sportovní činnost, tělovýchovnou spolkovou činnost 

více jak 20 000 lokálně působících klubů a jednot a více jak 120 sportovních svazů s 

celostátní působností. Většina z nich se ještě dále sdružila do střešních sportovních 

institucí jako jsou např.: Český svaz tělesné výchovy (sdružuje 79 svazů a 7530 klubu)., 

Česká obec sokolská, Česká asociace sportu pro všechny, Sdružení technických sportů a 
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činností České republiky, Autoklub České republiky, Asociace školních sportovních klubů 

(209 000 členů), OREL a mnoho dalších (MŠMT, 2003). 

Přitom u dětí a mládeže trvale klesá míra spontánního sportování, vztah ke sportu se u dětí 

a mládeže stále více polarizuje. Na jedné straně poměrně malá část dětí a mládeže 

intenzivně sportuje několikrát v týdnu, někdy i každodenně, na druhé straně velká část dětí 

i mládeže postrádá jakoukoliv fyzickou aktivitu během svého volného času. Soustavně se 

zvyšují počty zdravotně oslabených dětí, narůst civilizačních chorob, zvyšuje se počet 

občanů s částečným i plně invalidním důchodem (MŠMT, 2002). 

3. Tělesná výchova a sport na středních školách 

Nejrozšířenější formou pohybové aktivity je školní tělesná výchova. Ta by měla 

poskytovat potřebný fond pohybových dovedností, návyků a poznatků. Z běžného života 

víme, že tělesnou výchovou bývá označována široká oblast různých pohybových aktivit, ve 

škole pak konkrétní vyučovací předmět. 

Tělesná výchova je podle Choutky (1976) zaměřena na cílevědomé formování jedince 

především z hlediska požadavků a potřeb života. Zajišťuje normální vývoj dětí a mládeže, 

posil u je zdraví, zvyšuje zdatnost a výkonnost jedince, formuje jeho osobnost. 

Tělesná výchova jako pedagogický proces využívá tělesná cvičení jako hlavní prostředek, 

který slouží k všestrannému zdokonalování člověka a k rozvoji jeho osobnosti. V tělesné 

výchově ?ení tělocvičný výkon hlavním cílem, ale prostředkem. Tělesná výchova je spjata 

se sportem, turistikou a pohybovou rekreací vazbami různé kvality i intenzity a vytváří 

s nimi četné přechodové činnosti. 

Pro své příznivé účinky (aktuální i potenciální) je tělesná výchova nezastupitelnou 

složkou obecné výchovy, lidské kultury i vyučovacím předmětem ve škole. Přispívá 

v nich k harmonizaci, komplexnosti a ve výchovně vzdělávacích systémech je i 

kompenzační protiváhou k výchově rozumové, estetické, pracovní a mravní (Rychtecký, 

1997). 

Školní tělesná výchova zajišťuje pouze určitý, i když velmi významný podíl na 

biologickém vývoji jedince a na tvorbě zdravého životního stylu. Jedním z hlavních úkolů 
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tělesné výchovy ve škole je naučit žáky, jakým nejvhodnějším způsobem rozvíjet 

pohybové dovednosti a pohybový režim ve volném čase i mimo školní tělesnou výchovu. 

Moderní pojetí školní tělesné výchovy zdůrazňuje odhalování individuálních pohybových 

předpokladů, kultivaci pohybových dovedností jedince a rozvoj zdravotně orientované 

zdatnosti. Závažným požadavkem je kladné a libé prožívání pohybové aktivity a 

upevňování pozitivních postojů k nim. V pozadí je jednostranná orientace na pohybovou 

výkonnost a soutěživost, mylně mnohdy pokládanou za dominující v motivaci žáků 

v případě tělesné výchovy (MŠMT, 2002). 

Celkový pohybový režim žáka ve škole je záležitostí nejen učitelů tělesné výchovy, ale 

všech pedagogů. Je žádoucí vytvořit a vhodně nabídnout co nejvíce příležitostí k pohybu 

pro každého žáka. Ve větší míře je třeba zpřístupnit řízenou tělesnou výchovu i možnosti 

pro spontánní pohybové aktivity zejména méně pohybově nadaným a zájmově jinak 

orientovaným žákům. Je třeba vhodným způsobem zapojovat i zdravotně oslabené a 

tělesně postižené děti (MŠMT, 2002). 

Povinná školní TV sehrává při utváření celkového pohybového režimu dětí a mládeži 

významnou roli. V současné době trpí 41% dětí a mládeže v důsledku sedavého způsobu 

života a nedostatečné pohybové aktivity nějakým typem zdravotního oslabení. V této 

situaci 2 hodiny povinné tělesné výchovy týdně pro mladý organismus rozhodně nestačí. 

Odborníci považují za optimální zajistit pro veškerou mládež 8 - 10 hodin intenzívní 

pohybové aktivity týdně. Podle Hubky ( 1988) zabezpečuje povinná TV na školách pouze 

20 až 25% žádoucí pohybové aktivity žáků a studentů. Škola by měla spolupracovat 

s tělovýchovnými jednotami a sportovními kluby, zakládat sportovní kroužky přímo na 

školách, které by byly dostupné pro všechny děti i pro ty méně talentované. 

Vývoj školní tělesné výchovy na českých ,později československých školách směřoval od 

formy nepovinného ke vzniku povinného předmětu a tvorbě vyučovacích programů, 

jejichž postavení ve školách se výrazně měnilo a zároveň se vyvíjely i formy výuky a 

obsahy. Školní tělesnou výchovu můžeme označit za důležitou a nezastupitelnou součást 

systému tělesné kultury z několika důvodů. Jednak zahrnovala veškerou mládež mužského 

i ženského pohlaví od 6 do 15 let a většinu mládeže od 15 do 18 let. N a našem území se 

tělesná výchova jako vyučovací předmět začíná zavádět do učebních plánů škol přibližně 

v polovině devatenáctého století. Nejdříve byla zavedena na gymnáziích a reálkách (1849) 
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a postupně i na dalších typech škol. Na základních školách v letech 1868 až 1869. Na 

odborných školách roku 1938 a na učňovských školách až roku 1946. 

Od počátku byly určeny dvě hodiny týdně a již tehdy bylo všem učitelům jasné, že dvě 

hodiny tělesných cvičení týdně neřeší zdravotní problémy, nehledě na kvalitu cvičení a 

materiální podmínky na školách v té době. 

Roku 1990 přijalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k postupnému 

rozšíření povinné tělesné výchovy na základních a středních školách na 3 hodiny týdně. Z 

finančních i dalších důvodů se však nikdy zcela nerealizovalo a v současné době ztratilo 

účinnost. Navíc došlo k výrazné redukci počtu oddělení zdravotní tělesné výchovy, která 

umožňuje aktivní zapojení i stoupajícímu počtu zdravotně oslabených žáků. Při úsporných 

opatřeních byl rovněž zrušen systém sportovních kroužků a sportovních her, systém 

sportovních soutěží a příspěvek státu na lyžařské a sportovně-turistické kursy. Významné 

místo při zajišťování volno časových aktivit dětí a mládeže, včetně tělovýchovných a 

sportovních, mají Domy dětí a mládeže. 

Školy jako celek v 75% mají svoje vlastní tělocvičny a hřiště, závažnější situace je na 

vysokých školách, kde vlastní halu, či tělocvičnu má pouze 52% fakult. Většina těchto 

zařízení je však zastaralá a neodpovídá současným potřebám, svým charakterem, 

prostředím a atmosférou nemotivuje mládež k aktivnímu sportování. 

Tento stav, při současné konkurenci atraktivních nepohybových aktivit (hrací automaty, 

počítačové hry, reprotechnika, virtuální realita), přispívá k všeobecnému poklesu zájmu 

mládeže o sport s často vážnými důsledky rostoucí kriminality, drogové závislosti a 

nárůstu civilizačních chorob. 

Nezastupitelnou úlohou školy je rozvíjet talent dětí a mládeže i ve sportu. Po roce 1989 se 

rozpadl ucelený systém sportovních tříd a sportovních škol. To společně s tím, že současně 

zanikla centra talentované mládeže ve sportovních organizacích, vedlo k tomu, že se 

výrazně snížila možnost podchycení a kvalitní přípravy budoucí sportovní reprezentace 

ČR. V současné době je ve sportovních třídách na školách zařazeno cca 15 000 dětí v 15 

sportovních odvětvích, ve sportovních gymnasiích 1840 studentů v 17 sportovních 

odvětvích. Dalších 1 O sportů na sportovních gymnasiích zajišťuje všestrannou sportovní 

přípravu ve sportovních klubech. V důsledku absentujícího systému však vynakládané 

finanční prostředky většinou nekorespondují s dosahovanými výsledky (MŠMT, 2003). 
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5.1 Cíle školní tělesné výchovy 

Tělesná výchova je nezastupitelnou složkou výchovy. Jejím hlavním cílem je přispívat 

k všestrannému a harmonickému rozvoji, k upevňování zdraví, rozvoji pohybových 

schopností, prohlubování pohybových dovedností a vědomostí, tvořících součást tělesné 

kultury. 

Mezi základní cíle tělesné výchovy řadí Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

České Republiky tyto cíle: 

- zdokonalovat základní pohybové dovednosti v činnostech tělovýchovných i sportovních 

- zprostředkovat žákům základní poznatky z tělesné kultury 

- formovat kladné postoje žáků k pohybové aktivitě ve smyslu celoživotní orientace na 

zdravý způsob života se zdůvodněním kompenzačního a zdravotního významu tělesné 

výchovy 

- rozvíjet estetické cítění a vkus v pohybové aktivitě, ve vztazích mezi žáky, vytvářet 

krásu pohybu, krásu prostředí, pohybové činnosti a lidských vztahů v ní, rozvíjet tvořivé 

schopnosti 

- využívat pohybovou rekreaci v denním režimu žáků ve škole k odpočinku a k regeneraci 

jejich pracovní výkonnosti 

-zaměřit tělesnou výchovu dívek na estetický pohybový projev 

Velmi důležité je vytvořit si již ve školní tělesné výchově správný pohybový návyk a 

potřebu pohybu, protože pro mnohé je to jediná a poslední informace tohoto druhu. Jestliže 

již ve škole si nevytvoříme pohybový návyk, ve svém budoucím životě již nevybudujeme 

vztah ke sportu a žádnou sportovní činnost nevykonáváme. 

Časté mínění tělocvikářů je, že tělesná výchova je předmět jako každý jiný a jeho cílem je 

naučit pohybovým dovednostem, výkony v nich klasifikovat a tak prospět kondici žáků. 

V podstatě to nemá chybu, ale v praxi to má háček. Tento normativní přístup odrazuje 

emočně od tělesné výchovy méně pohybově nadané žáky, kterým se nedaří normy plnit. 
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Žáci se neustále přesvědčují o svých nízkých pohybových schopnostech, když se k tomu 

přidá výsměch, podceňování, může to vést k odsouzení jakéhokoliv pohybu, k jeho 

nevyhledávání, nerozvíjení těmi, kteří ho nejvíce potřebují. Jen tak se dá vysvětlit relativně 

malý efekt školního tělocviku v celoživotním zájmu o pohyb, sport. Zvyšování zájmu u 

méně pohybově nadaných dětí může využívat individuální hodnotící normy. Hlavně jde o 

to, neodradit a nevytvořit pocit méněcennosti. To se ovšem někdy daří a není to z hlediska 

duševní hygieny těch zaostávajících dobré a pravděpodobně to při delší aplikaci vyústí 

v trvalé, osobnostní odmítání pohybových aktivit vůbec (Hošek, 1997). 

Význam školní tělesné výchovy 

Školní tělesná výchova může významně přispívat k celoživotní a pravidelné pohybové 

aktivitě žáků a to za předpokladů že: 

- curriculum na všech stupních škol bude reflektovat nové priority v jejich cílech a bude 

vyučujícími učiteli tělesné výchovy tvořivě modifikována dle věku, pohlaví, tradice, zájmu 

žáků i podmínek škol 

- hodnocení ve školní tělesné výchově, včetně klasifikace, bude postaveno na 

intraindividuálním modelu srovnání a bude trvale zaměřeno na podněcování pozitivních 

postojů žáků k pohybové aktivitě, sportu, cvičení i tělesné zátěži 

učitelé budou ve vyučování tvořivě reflektovat obsah učiva, technologii nácviku, 

vývojové odlišnosti žáků i kontext spolupůsobících přírodních a sociálních podmínek 

- školní tělesná výchova a její význam budou podporovány rodinou i sociálním okolím, 

mimotřídní a mimoškolní organizovanou i spontánní aktivitou žáků. Škola by na této cestě 

měla položit žákům základní a rozhodující orientaci ( Rychtecký, 1997). 

Shrnutí 

Podle Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky uvádíme tyto hlavní 

aktuální problémy tělesné výchovy: 

- rozdílná úroveň vedení a nedostatečný počet hodin povinné tělesné výchovy na 

základních a středních školách, 
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- nedostatečné možnosti aktivního zapojení do povinné školní tělesné výchovy zdravotně 

oslabených žáků, 

- omezení rozsahu povinné tělesné výchovy a nedostatečné finanční zajištění nepovinné 

tělesné výchovy na vysokých školách, 

- zrušení systému sportovních kroužků a sportovních her na školách, umožňující širší 

zapojení žáků a studentů do mimo vyučovacích forem sportu, 

-výrazné omezení úlohy školy ve vyhledávání a sportovní přípravě talentovaných jedinců, 

- převážně nedostatečná spolupráce mezi školou, sportovními spolky a obcemi, vyplývající 

z toho, že v mnoha obcích neexistují ucelené programy pro rozvoj tělovýchovy a sportu, 

zejména dětí a mládeže, 

- zastaralá sportovní zařízení a absence koncepce jejich účelné výstavby, modernizace a 

údržby, 

- omezená výstavba, údržba a nezajištěný provoz jednoduchých, volně přístupných 

zařízení, včetně zařízení škol, umožňujících spontánní sportovní aktivity, 

- nedocenění možnosti širšího využití školních sportovních zařízení pro mimoškolní 

sportovní činnost školních sportovních klubů i ostatních občanských sdružení, 

- nedostatečná možnost ohodnocení pedagogických pracovníků za práci ve sportovních 

klubech, což je rozhodující faktor pro zabezpečení pravidelných sportovních aktivit žáků, 

Fromel (2004) tvrdí, že nedílnou součástí změn v edukačním systému a společenských 

změn v nejširším slova smyslu je transformace školní tělesné výchovy. Tělesná výchova 

nestačí adekvátně reagovat na vzrůstající zdravotní potíže (nadváha a obezita, anorexie a 

bulimie, ... ), sociální negativní jevy (pokles zájmu o sportovní či kulturní aktivity, ... ), 

nežádoucí psychické stavy (deprese, agresivita, ... ) a další nežádoucí vlivy projevující se u 

dětí a mládeže. V současné době by mělo dojít k transformaci TV. 
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Dnešní TV vidí Fromel (2004) následovně: 

-dostatečně nenaplňuje potřeby žáků, 

-nestačí reagovat a vstřebávat nově vznikající atraktivní pohybové aktivity, 

- přes diferencovanou výuku dostatečně nerespektuje odlišné potřeby děvčat a chlapců, 

- nedostatečně respektuje volno časové aspekty a přípravu žáků pro pohybové aktivity ve 

volném čase, 

-nedaří se jí žádoucím způsobem uspokojovat individuální potřeby, inklinace a preference 

žáků. 

V pozitivním směru registruje změny orientace TV více na kondiční. rekreační a 

"prožitkové" pojetí edukačního procesu, větší respektování zájmú žáků i další pozitivní 

změny (Fromel, 2004). 

4. Životní styl současné mládeže 

Životní styl můžeme charakterizovat jako paletu prakticky všech lidských aktivit od 

myšlení, přes chování až po jednání a to takových, které zaujímají v životě trvalejší místo, 

většinou se opakují, jsou typické předvídatelné (Slepičková, 2000). Dále Slepičková říká, 

že životní styl je proměnlivý v čase, neboť s časem se mění potřeby člověka a prostředí 

také prochází různými změnami. Například mladý člověk je plný energie a touhy po 

poznávání nového. Preferuje kontakty s vrstevníky, s nimiž stráví mnoho času. 

V souvislosti se sociálním prostředím, jehož vlivu se přikládá velká váha, se životní styl 

vztahuje nejen k jednotlivci, ale hovoří se o životním stylu různě velkých kolektivů až celé 

populace. Do životního stylu se promítá kulturní a historický vývoj. Odlišné životní 

zvyklosti či názory nalézáme u lidí žijících na vesnici a ve městě, jiný je životní styl žen 

v arabských zemích ve srovnání se zeměmi západní Evropy. 

Životní styl je jedním ze základních faktorů ovlivňujících kvalitu života, který se vytváří 

v průběhu života, kdy se člověk dostává do interakce s okolím. Střetávají a kombinují se 

vlivy výchovy, sociálního prostředí, ekonomických podmínek, kulturních zvyklostí a 
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mnohé další. Svou váhu pochopitelně mají i vrozené předpoklady a vlastnosti člověka. 

Životní styl je tak projevem lidské osobnosti v nejširším smyslu. 

Jansa a kol. (2005) uvádějí, že aktivním pohybem (sportem, tělesnou výchovou a ostatními 

pohybovými aktivitami a činnostmi) můžeme za příznivých podmínek (sportovní zařízení a 

jejich vybavení), při respektování přiměřeného zatížení s ohledem na věk a pohlaví, 

ovlivňovat především životní styl nejenom z hlediska rozvoje nebo udržení tělesné 

zdatnosti, ale i hledisek psychosociálně funkčních, např. prožitků radosti, motivace, emocí, 

uspokojení, pohody, relaxace aj. 

Z tohoto důvodu považujeme za důležité začínat s pohybovou aktivitou již od nejútlejšího 

věku tak, aby se dětem pravidelná pohybová aktivita stala normální součástí života a byla 

považována za správnou a přirozenou i v dalších letech svého života. 

Bez pohybové aktivity nelze hovořit o správném životním stylu, je jeho neodmyslitelnou 

součástí, proto je nutné vytvářet co nejlepší podmínky k jejímu provozování. 

Abychom byli zdraví, jen sportovat nestačí. Důležitou roli hrají i ostatní faktory, jako je 

správná životospráva, výživa, vyvážený denní režim atd. 

Být fit znamená mít zdravé a výkonné srdce, dostatečně rozvinuté svalstvo a pevné vazivo, 

být obratný, pružný a dokázat se vyrovnat i s náročnější zátěží (Fořt, 1995). 

V posledních letech se potvrzují důkazy o znepokojivém zdravotním stavu obyvatel naší 

republiky. Do podvědomí se dostávají civilizační nemoci, které souvisí s nezdravým 

způsobem života. K civilizačním chorobám patří srdečně cévní a nádorová onemocnění, 

obezita, cukrovka, předčasné stárnutí, zánětlivá revmatická onemocnění kloubů,: deprese. 

Srdečně cévní onemocnění je v dnešní době nejčastější příčinnou úmrtí. Moderní způsob 

života způsobil, že průmyslová velkovýroba kaloricky bohatých potravin, vyrábí nadbytek 

tučných, slaných jídel, které jsou převážně z živočišných zdrojů a slazených potravin a 

nápojů. Takže zdraví prospěšná výživa, která bude obsahovat dostatek sacharidů, 

přiměřeně bílkovin a málo tuků, je nejlepší prevencí před civilizačními chorobami. Snížení 

výskytu civilizačních onemocnění znamená zapojení celé společnosti ke změně životního 

stylu na všech úrovních a pokud se nezmění dosavadní trend, můžeme jen očekávat nárůst 

výskytu těchto onemocnění a to v čím dál mladším věku. 
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Dle Fojtíka (1997) je v současném životním stylu mladý člověk ohrožen nedostatkem 

pohybové aktivity. Vedle toho se do něho promítají další negativní faktory, jako jsou 

špatná životospráva, složení stravy, nízká pohybová aktivita, kouření, drogy, nadměrný 

příjem alkoholu, stres, nedostatek spánku, maximální pracovní tempo, touha po větších 

finančních prostředcích nebo kariérní postup. Velký význam má i výživa, která je jednou 

z nejdůležitějších součástí života, je již nezvratně potvrzené, že dlouhodobě nesprávná 

výživa je minimálně z 60% jednou z hlavních příčin tzv.civilizačních onemocnění. T o vše 

přispívá k životnímu stylu, který má za následek špatný zdravotní stav nejen dospělých, ale 

i dětí. 

Z tohoto důvodu považujeme za důležité začínat s pohybovou aktivitou již od nejútlejšího 

věku tak, aby se dětem pravidelná pohybová aktivita stala normální součástí života a byla 

považována za správnou a přirozenou i v dalších letech svého života. Bez pohybové 

aktivity nelze hovořit o správném životním stylu, je jeho neodmyslitelnou součástí, proto je 

nutné vytvářet co nejlepší podmínky k jejímu provozování. 

Do zdravého denního režimu patří i pohyb. Musí ho být dostatek a musí být přiměřeně 

intenzivní. Za dostatečně intenzivní se dá považovat takový pohyb, který vede ke zrychlení 

srdeční činnosti, k zadýchání a pocení. Je patrné, že přiměřená pohybová aktivita může být 

účinnou prevencí před běžnými nemocemi (nachlazení, rýma atd.). Je potvrzené, že 

pravidelný aerobní trénink můře mít preventivní účinky a chránit před srdečně - cévními 

nemocem1. 

4.1 Zdravý životní styl 

Zdravý životní styl by měl vést k rovnováze mezi duševním a fyzickým zdravím. 

Abychom tohoto docílili, domníváme se, že by měla být dodržována následující pravidla: 

-pravidelný režim- zahrnující střídání pracovních aktivit a odpočinku- uspokojivé 

využití volného času k relaxaci a realizaci "koníčků" 

- zdravý způsob výživy- včetně pitného režimu, pravidelná snídaně, pravidelná a 

racionální strava 

-pohyb- zařazení aktivního pohybu minimálně 3x týdně- od chůze po různé druhy 

sportu, rekreační pohyb 
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- pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu 

- dostatek kvalitního spánku 

- posilování pozitivních citových vazeb 

- omezení rizikových faktorů- kouření, nadměrné konzumace alkoholu, nadměrné 

konzumace léků proti bolesti a nespavosti, nadměrného stresu, nevhodné stravy v 

podobě tučných pokrmů, sladkostí, lahůdek, instantních polévek, slazených nápojů 

- udržování přiměřené tělesné hmotnosti 

- částečně eliminovat vliv rizikových faktorů působením ochranných prvků: - vitamínů, 

minerálních látek, atd . 

Preferování výše uvedených činností lze nazvat zdravým životním stylem, který může 

pozitivně ovlivnit zdraví každého jedince. Harmonická kombinace všech preventivních 

činitelů, to jest zdravého životního stylu, doplněného přiměřeným tělesným pohybem, 

správnou výživou, může vést k určité ochraně před nemocemi. Většina lidí staví v žebříčku 

důležitosti na první místo zdraví, které Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje 

jako ideální stav celkové tělesné, duševní a sociální pohody. Obecně můžeme zdraví 

charakterizovat také jako stav nepřítomnosti nemoci. 

Tělesná zdatnost 

Důležitým pojmem této kapitoly je i tělesná zdatnost. Rozlišujeme obecnou a tělesnou 

zdatnost. V současnosti se používá pojmu zdr~votně orientovaná zdatnost. 

Zdatnost (obecná) je nezbytným předpokladem pro efektivní fungování lidského 

organismu s optimální účinností a hospodárností a je podmíněna zejména fyziologickými 

funkcemi organismu. 

Součástí obecné zdatnosti je tedy nespecifická potenciální adaptace na pohybovou zátěž, 

kterou nazýváme tělesná zdatnost. Podle Bunce (1995) vyjadřuje stupeň rozvoje 

adaptačních potenciálů a v důsledku to pak znamená optimalizaci funkcí organismu při 

řešení vnějších úkolů, spojených s pohybovým úkolem, zvládnutí vnějších požadavků na 

jedince s menšími nároky na organismus (např. zvládnout uběhnout určitou distanci na 

nižší hladině srdeční frekvence). 
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Jak uvádí Kovář (200 1) - v průběhu let se měnil vývoj chápání a pojímaní zdatnosti. 

V počátcích převládalo při vymezování tělesné zdatnosti zdůrazňování funkční schopnosti 

organismu ve vztahu k tělesnému zatížení, objevily se i pokusy definovat tělesnou zdatnost 

jako fyziologickou výkonnost. 

Vývoj chápání a pojímání zdatnosti : 

- předpoklad optimálně reagovat na různé podněty prostředí 

(konference v Liblicích 1961), 

-souhrn předpokladů optimálně reagovat na náročnou pohybovou činnost a vlivy zevního 

prostředí (konference v Gottwaldově, 1965), 

- totální (celková) zdatnost se složkami zdatnosti tělesné, sociální, duševní a emocionální 

(Shepard, 1985), 

- Tělesná zdatnost = schopnost řešit dané úkoly s dostatkem energie a pohotově, bez 

zjevné únavy a s dostatečnou rezervou pro příjemné strávení volného času 

(Kovář, 2001). 

Tělesná zdatnost v moderním pojetí je v odborné světové i domácí literatuře uváděna pod 

pojmem zdravotně orientovaná zdatnost (Health Related Fitness) a definována jako 

tělesná zdatnost ovlivňující zdravotní stav a působící preventivně na zdravotní problémy 

spojené s hypokinézou - pohybovou nečinností. Tělesná zdatnost je nezbytným 

předpokladem pro účelné : fungování lidského organismu, a tedy i předpokladem pro 

dobrou pracovní, duševní a sportovní výkonnost člověka. 

Zvýšení tělesné zdatnosti dětí a mládeže na úroveň, která poskytuje ochranu před riziky 

hlavních zdravotních problémů v dospělosti , je považováno za nejdůležitější přínos tělesné 

výchovy v dnešní společnosti (Bunc,1995). Výzkumy účinnosti školní tělesné výchovy 

a jejích kondičních a zdravotních účinků na kultivaci hybného systému žáků ukazují na její 

nízkou efektivitu, která je logicky ovlivněna počtem dvou hodin povinné tělesné výchovy 

týdně. 
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Tělesná zdatnost v dnešním pojetí není chápana jako kategorie odrážející výkon (tzv. 

výkonově orientovaná zdatnost), ale jako zdatnost ovlivňující zdravotní stav. 

5. Charakteristika středních škol v České republice 

Významnou životní událostí převažující části české patnáctileté mládeže je uzavření 

povinné školní docházky a zahájení profesní přípravy spojené s důležitým životním 

rozhodnutím, s volbou dalšího vzdělávání a příslušné realizační instituce, tedy s volbou 

studijního nebo učebního oboru a příslušné střední školy. Povinná školní docházka, 

v současnosti devítiletá, z obsahového hlediska představuje všeobecné školní vzdělávání. 

Pro pokračování na některé ze středních škol je zapotřebí úspěšně ukončit povinnou školní 

docházku a splnit formulované vstupní požadavky, které mají zpravidla podobu 

přijímacích zkoušek. 

Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané 

v základním vzdělávání, důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově 

širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a 

upevňuje jejich hodnotovou orientaci . Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro 

plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, 

pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní 

činnosti. 

Stupně středního vzdělání 

Podle Mínisterstva školství, mládeže a tělovýchovy (2004) rozlišujeme tyto stupně 

středního vzdělávání: 

Střední vzdělání - získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 1 roku 

nebo 2 let denní formy vzdělávání. 

Střední vzdělání s výučním listem - získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího 

programu v délce 2 nebo 3 let denní formy vzdělávání 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou - získá žák úspěšným ukončením vzdělávacích 

programů šestiletého nebo osmiletého gymnázia, vzdělávacího programu v délce 4 let 

denní formy vzdělávání (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy , 2004) 
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Druhy středních škol 

Podle školského zákona rozeznáváme v České republice tři hlavní druhy středních škol: -

gymnázia 

- střední odborné školy (SOŠ) 

- střední odborná učiliště (SOU) 

(MŠMT, 2004) 

Gymnázium se základní představou, co má znázorňovat, kdysi vzniklo na základě 

encyklopedistických představ o dokonalém vzdělání 19. století. Tento typ vzdělání je určen 

především k přípravě pro bezprostřední navazující studium na vysokých školách. Obsahuje 

od všeho trochu . Absolventi gymnázia jsou většinou mnohem flexibilnější než absolventi 

středních odborných škol , dovedou se rychle něco naučit - to se jim hodí v systému našich 

vysokých škol. Na druhou stranu samotné gymnázium jim nedává žádnou reálnou 

kvalifikaci. Gymnázia připravují své studenty na přijímací zkoušky na vysoké školy a na 

studium na nich. 

Střední odborné vzdělávání zahrnuje studijní i učební obory a představuje tak široké 

spektrum vzdělávací nabídky, která by měla být rozvijena tak, aby si každý uchazeč mohl 

vybrat vzdělávací program, odpovídají jeho schopnostem, zájmům a také potřebám trhu 

práce. Ve středních odborných školách a středních odborných učilištích je zřejmý zvýšený 

důraz na odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro budoucí profesi. V odborných 

předmětech se prohlubuje vazba na praxi a také při praktickém vyučování by měl být 

vytvářen daleko větší prostor pro aktivnější zapojení žáků do výuky. 

SOU připravuje učně zejména pro výkon dělnických povolání a studium se ukončuje 

závěrečnou zkouškou. Příprava pro výkon některých náročných dělnických povolání se na 

SOU ukončuje maturitní zkouškou. 

SOU a SOŠ připravují mladé lidi přímo na trh práce. Často skutečně na konkrétní pracovní 

posty. Umožňují pokračování v dalším studiu, ale jejich absolventi to s přijímačkami na 

VŠ mívají většinou hodně těžké, těžší než absolventi gymnázií. Absolvent je většinou 

velmi zdatný na konkrétní pracovní pozici, na kterou ho škola připravila s ohledem na 

podobu školy, ale mívá problémy při změnách na trhu 

práce. Problémem SOU (SOŠ) je jejich přílišná specializace a úzký záběr studia. 

Dále rozeznáváme odborná učiliště (OU). Odborná učiliště se řadí do skupiny tzv. 

speciálních škol. Smyslem speciálních škol je poskytování výchovy a vzdělávání žákům 
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mentálně, smyslově nebo tělesně postiženým, žákům s vadami řeči, žákům s více vadami, 

žákům obtížně vychovatelným a žákům umístěným ve zdravotnických zařízeních. Odborná 

učiliště vzdělávají žáky, kteří úspěšně ukončili devátý ročník zvláštní školy. Příprava v 

oborech odborných učilišť podle upravených učebních plánů je dvou až tr-íletá a je 

zakončena složením závěrečné učňovské zkoušky. Zmíněné speciální školy připravují tyto 

žáky k začlenění do pracovního procesu a života společnosti a to pomocí zvláštních 

výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem. Odborné učiliště může poskytovat 

přípravu pro výkon jednoduchých činností těm žákům, kteří jsou schopni samostatně 

pracovat, ale jejichž pracovní a společenské uplatnění musí být řízeno jinými osobami. 

Dvou až tříletá příprava v odborném učilišti se ukončuje úspěšným vykonáním závěrečné 

zkoušky. 

Účelem závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání 

stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem v příslušném oboru vzdělání, 

zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí, dovedností a postojů žáka, které jsou důležité 

pro jeho další vzdělávání , výkon povolání nebo odborných činností. 

Významným problémem středoškolského vzdělávání, kterému je třeba věnovat zvláštní 

pozornost, je přechod absolventů ze školy do praxe v případě, že bezprostředně 

nepokračují v terciárním nebo jiném vzdělávání. V současné době se přechod mladých lidí 

ze školy do praxe prodlužuje a komplikuje, to se projevuje především ve vysoké míře 

nezaměstnanosti absolventů. Jedním z důvodů obtížného přechodu absolventů do praxe je 

to, že zaměstnavatelé mají omezené možnosti ovlivňovat odborné vzdělání, které velmi 

často a to i v praktickém výcviku v učebních oborech, probíhá zcela ve školním prostředí 

odtrženě od reálného pracovního prostředí. 

Asi nikdo nebude pochybovat o tom, že někteří lidé (studenti) jsou schopnější než ostatní. 

Můžeme říci , že někteří jsou schopnější řádově. 

Děti prostě různý stupeň schopností mají. Nároky, které jsou odpovídající pro jedno dítě, 

jsou nepřiměřené pro druhé. Vezme-li se do ruky Listina práv dítěte, je zde zcela jasně 

řečeno, že každé dítě má právo na odpovídající rozvoj svých schopností. A zcela přirozené 

tedy je, že děti vnitřně motivované, s vysokou úrovní schopností (studijních předpokladů) 

mají nárok na náročnější vzdělání, postupující rychlejším tempem s větším záběrem do 

hloubky atd. A je zřejmé, že tím pádem pravděpodobněji dosáhnou vyšší úrovně vzdělání. 
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6. Stručný literární přehled 

Výzkumy názorů a postojů české veřejnosti na tělesnou výchovu a sport byly 

uskutečňovány od šedesátých let minulého století. Vzhledem k tomu, že každé empirické 

šetření odráží skutečnosti konkrétní doby, zaměřili jsme se na výzkumy a studie 

realizované v posledních letech. Pokusíme se prezentovat několik zajímavých výzkumů a 

studií, které byly pro nás dostupné, počínaje rokem 1994. 

Zich a Ungr (1995) prováděli výzkum v roce 1994, který sledoval postoje mládeže 

14-21leté ke sportu a tělesné výchově. Celkově bylo dotázáno 787 respondentů. 

Z výsledků bylo zřejmé, že více jak 70% mládeže projevuje zájem o sport a tělesnou 

výchovu v různém rozsahu i intenzitě. Ostatních 30% nemá o pohybové aktivity téměř 

žádný zájem. 

Velmi obsáhlou studii předkládá o mládežnické generaci Sak (2000), která shrnuje 

poznatky z mnoha výzkumů za posledních 1 O let. Věnuje se teoretickému zdůvodnění 

vývojových změn u české mládeže. Pozornost je např. věnována utváření hodnot a postojů, 

sociálním kompetencím, vývoji hodnotových preferencí a orientací a především využívání 

volného času a aktivit mládeže. Z přehledu činností je uváděno na 17. místě aktivní 

sportování, na 22. místě turistika a na 34. místě pasivní diváctví. Sportovní orientace tvoří 

samostatný faktor. 

Rychtecký (2001) prováděl rozsáhlé šetření o účasti dospělé a mládežnické populace na 

sportovních a jiných pohybových aktivitách v ČR. Metodika výzkumu byla identická 

s mezinárodním projektem Compass. Tento výzkum umožňoval srovnání s některými 

zeměmi Evropské unie. Výsledky se zaměřovaly na pravidelné provádění pohybových 

aktivit ve volném čase, chůzi, provádění sportu, členství ve sportovních organizacích, účast 

ve sportovních soutěžích aj. Celkově bylo dotázáno více jak 3000 osob. Z výsledků je 

zřejmé, že se mládež zúčastňuje pravidelných i nepravidelných sportovních a jiných 

pohybových aktivit ve více jak 73%. Procentuální hodnota je nepatmě vyšší než uvádí Zich 

a Ungr (1995) a Teplý (1983). 

Pelka (2002) sledoval názory mládeže na současné a příští působení mladé generace v EU, 

možnosti poznávání jiných zemí, na vztah mládeže k rodičům, rodině a starým lidem, na 

využívání volného času apod. V položce využití volného času byl též zařazen sport ve 

všech možných formách, ale bez určení pohlaví. O sport pravidelně projevuje zájem 67% 
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respondentů (N=928, věk 15-24). Výsledky se přibližují zjištěním Zicha a Ungra (1995) a 

Rycheckého (2000). 

Jansa (2002) - u mládeže 15-18 sledoval názory a zájmy o sportování, tělovýchovné a jiné 

pohybové aktivity. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 805 respondentú- studentú, z toho 

409 mužú a 396 žen. Ze souhrnných výsledkú je zřejmé, že více jak 70% mládeže si 

uvědomuje dúležitost sportu, tělesné výchovy a jiných pohybových aktivit pro všechny 

občany z důvodú upevnění zdraví, podpory tělesného a duševního vývoje, udržení tělesné 

kondice aj. Výkonnostní sport provozuje 21 ,5%, rekreační sport 22,5% a nepravidelně 

cvičí přes 25% sledovaného souboru. Přibližně 30% mládežnické populace nemá o sport 

zájem. Do sportovních aktivit se zapojují o 20% více muži než ženy. 

Slepička, Slepičková (2002) - Sport z pohledu české společnosti I. a II. Výzkum se týká 

dospělé populace vybrané kvótním výběrem (N=952osob ). Šetření realizované v projektu 

MŠMT ČR LS012416 Společenská reflexe sportu ( Slepička a kol.2001) se zabývalo 

odrazem sportu ve vědomí a aktivní účasti populace v této aktivitě. Ukázalo se, že sport a 

jeho aktivní provozování, mají dobrou pozici u naší populace. Ta si uvědomuje dúležitost 

sportu a pohybových aktivit pro občany individuálně, ale přikládá jim i význam 

celospolečenský z hlediska upevňování zdraví, podpory duševního a tělesného vývoje 

v mládí, udržení tělesné kondice a jako prostředek sociální deprivace. 

Pouze 33,1% respondentú uvedlo pravidelnou pohybovou aktivitu (alespoň lx týdně), 

nepravidelnou (méně než lx týdně) 20,7%. 

Na závěr literárního přehledu se zmíníme o jednom zahraničním projektu, který je věnován 

sportu mládeže. 

Velmi zajímavou studií je Sportování ve Francii (Les pratiques sportives en France) 

vydané Ministerstvem sportu ve spolupráci s INSEPem (Institut National du Sport et de 

I'Éducation Physique), autory jsou Mignon a Truchlot (2002). Tato rozsáhlá studie shrnuje 

výsledky reprezentativního sociologického šetření o dospělé populaci a mládeži. Celkem 

bylo dotazováno 5000 respondentú. Z výsledkú například vyplývá , že 36 milionú 

Francouzú ve věku od 15 do 75 let prohlásilo, že realizují pohybové a sportovní aktivity 

různého druhu. Tyto činnosti jsou více či méně pravidelné, více či méně intenzivní, přitom 

něco přes 26 milionů osob provozuje sport minimálně 1 x týdně a více jak polovina 

z 1 Omilionů členú sportovních klubů a asociací se účastní závodní činnosti. Nejčastějšími 

aktivitami jsou chůze, plavání a jízda na kole. Následuje kondiční běh, petanque a 
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gymnastika. Více muži než ženy se věnují sportovní aktivitě. Z více než 8 milionů 

závodníků je pouze 24% žen. 

Svého významu nabývají i jednotlivé dílčí studie z oblasti tělesné výchovy a sportu, které 

prezentují studenti jednotlivých vysokých škol ve svých diplomových prací. 

Uvedený stručný přehled výzkumných prací ukazuje na trendy v názorech mládeže 

-vysoké oceňování významu sportu, tělesné výchovy a jiných pohybových aktivit. 
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II. Výzkumná část 

7. Metodologie výzkumného šetření 

7.1 Cíle, úkoly a hypotézy 

Cíle 

Záměrem této práce bylo zjistit názory a postoje mládeže na význam sportu v jejich životě, 

účast na sportovních, tělovýchovných a jiných pohybových činnostech. Dále měl výzkum 

přinést informace o oblibě různých pohybových aktivit a také nejvýznamnějších motivů 

pro sportování a s tím souvisejících nejdůležitějších bariér, bránících aktivnímu sportování. 

Také nás zajímají materiální a finanční podmínky pro aktivní sportování včetně 

dostupnosti sportovních a tělovýchovných zařízení. 

Celkový výzkumný úmysl je zaměřen na srovnání názorů mládeže gymnázií a učilišť 

Dílčí úkoly charakterizují: 

- celospolečenský význam a role sportu u mladé generace 

-sportovní, tělovýchovné a jiné pohybové aktivity 

- pasivní (divácká) účast mládeže na sportovních, tělovýchovných a jiných pohybových 

činnostech v současné době 

- ekonomické náklady a podmínky pro sportování 

- zájem o nové sporty 

-perspektivy sportu z pohledu mladé generace 

Pracovní hypotézy: 

1. Domníváme se, že komparací odpovědí mládeže z gymnázií a z učilišť budou 

zjištěny určité diference v rámci jednotlivých dílčích úkolů. 

Nulová hypotéza: nebude zjištěn statisticky významný rozdíl mezi mládeží z gymnázií 

a učilišť. 

2. Domníváme se, že komparací odpovědí chlapců a dívek budou zjištěny určité diference 

v rámci jednotlivých dílčích úkolů. 

Nulová hypotéza: nebude zjištěn statisticky významný rozdíl mezi pohlavím v rámci 

daných dílčích úkolů. 
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7.2 Metoda výzkumného šetření 

Pro dosažení cílů byl použit nestandardizovaný dotazník - "Názory české veřejnosti na 

tělesnou výchovu, sport a jiné pohybové aktivity- do 18 let" (Jansa, 2001) -příloha 1. 

Celkově je v dotazníku 38 otázek rozdělených do následujících témat: 

- celospolečenský význam a role sportu u mladé generace (důležitost sportu v životě 

člověka, význam sportu v životě člověka - zdravotní, volný čas, relaxace, získání 

peněz atd., proč lidé sportují, důvody účasti na sportovních aktivitách, menší účast lidí 

na sportování, pohybová aktivita v současné době) 

- sportovní, tělovýchovné a jiné pohybové aktivity ( skutečná účast na sportovních 

aktivitách, sporty nebo jiné pohybové aktivity uskutečňované dříve a 

v současnosti, provozované sporty- dotazovaného, jeho rodiny, členství ve 

sportovních organizacích) 

- podmínky pro sportování (dostupnost sportovních zařízení v místě bydliště, 

podmínky pro sportování, jaké sportovní zařízení navštěvuje- dotazovaný, jeho 

rodina, vývoj sportovních zařízení v uplynulých letech, vybavenost domácností 

sportovním nářadím, náčiním) 

- ekonomické náklady (možnosti mládeže na provozování sportu a jiných pohybových 

aktivit, množství finančních prostředků vynakládaných na sportování- dotazovaný, 

jeho rodina, jak jsou tyto náklady přijatelné ... ) 

- pasivní zájem o sportování a jiné pohybové aktivity (druhy sportů divácky 

zajímavých, četnost pasivního sledování- přímou účastí - divák, nepřímou - televize, 

tisk) 

-zájem o nové sporty (jaký je zájem o tyto sporty, které to jsou, které provozujC které 

by chtěli provozovat, názor na adrenalinové sporty, o jaké adrenalinové sporty je 

zájem) 

- perspektivy sportu z pohledu mladé generace (názor na budoucnost sportu -

význam sportu, náklady na sportování, rozdíl mezi amatérským a vrcholovým sportem, 

sport jen pro bohaté, sport a reprezentace státu, sledování úspěchů českého sportu na 

mezinárodním poli) 

-identifikační údaje (věk, pohlaví, kraj, typ střední školy) 
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Organizace výzkumu: 

Celý dotazník byl převeden do elektronické podoby ve formě webové stránky: 

http:/ /www. webdotaznik.ic.cz/ 

Webová adresa, kde se dotazník nachází, byla školám spolu s průvodním dopisem zaslána 

prostřednictvím emailu a to ředitelům škol nebo učitelům výpočetní techniky. 

Dotazník byl respondenty vyplňován ve vyučovacích hodinách, které se konají 

v počítačových učebnách, samozřejmě za předpokladu, že jsou počítače připojeny k 

internetu. Po vyplnění studentem, byl dotazník odeslán do mé emailové schránky. 

Dotazník byl vypracován tak, že nedovoloval odeslání špatně nebo neúplně vyplněných 

otázek. A také student musel odpovědět na všechny otázky, jinak údaje nešly odeslat. 

Na tomto základě jsme zpracovávali jen správně vyplněné dotazníky. 

U respondentů byla zvolena anonymita při vyplňování dotazníků v důsledku zajištění co 

nejobjektivnějších odpovědí. Jsme si samozřejmě vědomi i některých nevýhod dotazníku

neumožňuje dávat doplňující otázky jako například v interview, objektivita závisí na 

ochotě dotazovaných, je obvykle nižší věrohodnost dat. 

V dotazníku je většina otázek uzavřených, to znamená že respondent vybírá odpověď z 

uzavřeného souboru možných alternativ. Dále určité položky nabízejí tázanému volbu 

mezi dvěma možnostmi- to jsou otázky dichotomické (např. ano-ne) či více možnostmi, 

to jsou otázky trichotomické (např. ano- ne- nevím). 

Vyskytuje se i několik otázek otevřených, kdy je respondentovi ponechán prostor pro 

vlastní formulaci odpovědi. Dále jsou použity polozavřené otázky, kdy jsou nabídnuty 

kategorie odpovědí a mimo to je poskytnuta možnost odpovědět volně mimo. 

Škálové položky jsou typické pro posuzovací škály. Posuzovací škálu (hodnotící stupnici, 

rating scale) můžeme definovat jako druh dotazníku sloužící k záznamu jednotlivých 

vlastností posuzované osoby nebo posuzovaného předmětu posuzovatelem, a to způsobem, 

který zajišťuje určitou objektivnost a zároveň umožňuje kvantitativní zachycení jevu. 

Škálové otázky mají pevně stanovené možné odpovědi a umist'ují reagujícího člověka na 

některý bod škály. 

V dotazníku jsou použity i tzv. filtry, jsou zvláštním typem otázky, který rozděluje 

dotázané na ty, kterým budou položeny následující otázky a ostatní, kteří na ně nebudou 

odpovídat nebo budou odpovídat na jiné, jinak formulované. 

Ke zpracování textové části diplomové práce bylo použito programu Microsoft office 

Word 2003. Ke statistickému vyhodnocení dat, tvorbě grafů a tabulek bylo použito 
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programu Microsoft office Excel 2003. Statistická významnost rozdílů byla počítána 

neparametrickým testem ( chí kvadrátem) pomocí počítačového programu Microsoft office 

Excel2003. Příklad výpočtu je uveden v příloze číslo 2. 

7.3 Charakteristika souboru 

Výběr souboru 

Soubor 15-18leté mládeže byl sestaven dvoustupňovým stratifikovaným výběrem ze 

seznamu gymnázií, středních odborných učilišť a odborných učilišť. Samozřejmě ne 

všechny oslovené školy vyšly vstříc dotazování, proto musel být výběr škol upraven. 

Výzkum probíhal na školách v Pardubickém kraji. 

Data jsou získána celkem od 634 respondentů, z toho je 328 mužů a 306 žen, z toho je 322 

studentů gymnázií a 320 studentů učilišť. Na každé škole bylo dotazováno vždy několik 

tříd, každá zjiného ročníku, ve výzkumu jsou zastoupeny tyto věkové skupiny: 15, 16, 17, 

18 let. Do skupiny učňů jsou zařazeni všichni respondenti, kteří neukončí studium na 

střední škole maturitní zkouškou. Do skupiny gymnazisté jsou zařazeni jen studenti 

gymnázií. 

Charakteristika souboru 

Tab. č.1 představuje první charakteristiku souboru - pohlaví. Celkově bylo dotázáno 634 

osob. Více je zastoupeno mužské pohlaví-. 328, žen je o 22 méně (306). 

Tab. č. 1 Struktura souboru podle pohlaví 

n % 

Muži 328 51,7 

Ženy 306 48,3 

Celkem 634 100 

Následující tabulka ukazuje věkovou strukturu souboru 15-18leté mládeže. Nejvíce 

zastoupenou skupinou jsou osmnáctiletí studenti. Naopak nejméně zastoupenou jsou 
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patnáctiletí studenti. Celková struktura je téměř rovnoměrná, odchylka z předpokládaných 

25% v každém ročníku činí + - 3 %. 

Tab. č. 2 Struktura souboru podle věku 

n % 

15 let 142 22,4 

16let 151 23,8 

17 let 163 25,7 

18let 178 28.1 

Celkem 634 100 

Základní třídící údaje uvádí tab. č. 3, kde je uveden věk a pohlaví respondentů. 

Osmnáctiletí muži jsou nejvíce zastoupenou skupinou, naopak nejmenšího počtu dosahují 

patnáctileté studentky. 

Tab. č. 3 Struktura podle věku a pohlaví 

Ženy Muži Celkem 
Věk 

N N n % 

15 let 68 74 142 22,4 

16let 71 80 151 23,8 

17let 84 : 79 163 25,7 

18let 83 95 178 28,1 

Celkem 306 328 634 100 

Tab. č. 4 nám ukazuje rozdělení respondentů podle typu střední školy. 

Nejvíce zastoupenou skupinou jsou muži gymnazisté, oproti tomu je nejméně žen, 

navštěvujících učiliště. Celková struktura je téměř rovnoměrná. 
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Tab. č. 4 Struktura souboru podle typu střední škol 

Gymnazisté Učni Celkem 

n n n % 

Muži 165 163 328 51,7 

Ženy 155 151 306 48,3 

Celkem 320 314 634 100 

V následující tabulce uvádíme přehled respondentů rozdělených podle věku a typu střední 

školy. Nejvíce zastoupenou skupinou jsou osmnáctiletí studenti gymnázií. Naopak 

nejméně je patnáctiletých učňů. 

Tab. č. 5 Struktura souboru podle věku a typu ukončení školy 

Gymnazisté Učni Celkem 
Věk 

n % n % n % 

15 let 73 11,5 69 10,9 142 22,4 

16let 75 11,8 76 12,0 151 23,8 

17let 74 11,7 89 14,0 163 25,7 

18let 98 15,5 80 12,6 178 28,1 

Celkem 320 50,5 314 49,5 634 100,0 
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8. Výsledky a diskuze 

8.1 Celospolečenský význam a role sportu u mladé generace 

Názory a postoje mladé generace na význam sportu a pohybových aktivit v životě 

současného člověka jsou uvedeny v tab. č. 6. Jsou zde zahrnuty současně výsledky 

studentů gymnázií i učilišť a mužů i žen. Většina (74%) a to, jak gymnazisté (75,6%), tak i 

učni (73,2%), považuje sport a pohybové aktivity za důležité pro všechny lidi, ale nejedná 

se o statisticky významnější rozdíly. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině 

významnosti p=0,05 (x2 = 5,54). 

Porovnáme-li může a ženy i ti považují sport a pohybové aktivity za důležité pro všechny 

lidi (muži 74,4% a ženy 74,5%). Mezi těmito skupinami respondentů také nebyly nalezeny 

statisticky významnější rozdíly. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině 

významnosti p=0,05 (x2 = 2,31 ). 

Tab. č. 6 Lidé mají na sport, tělesnou výchovu a další pohybové aktivity různé 

názory. Jaký je Váš názor na tuto otázku. Jak důležité jsou pro život současného 

člověka? 

Celý 

Gymnazisté Učni Muži Ženy oubor 

n 3 ll 9 5 14 
Nejsou důležité 

% 0,9 3,5 2.7 1,7 2,2 

n 38 32 39 31 70 
Pro někoho jsou snad důležité 

.% 11,9 10,2 11,9 
I 

10.1 11 

Jsou důležité, ale hlavně pro mladé 
n 37 41 36 42 78 

lidi % 11,6 13,1 ll 13,7 12,4 

n 242 230 244 228 472 
Jsou důležité pro všechny lidi 1-------

% 75,6 73,2 74,4 74,5 74 
n 320 314 328 306 634 

Celkem 
% 100 100 100 100 100 
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Porovnáme-li naše výsledky s výzkumem Jansy (2001), můžeme konstatovat. že nebyly 

zjištěny významnější rozdíly. 

Srovnání je pouze orientační, jako v dalších uváděných případech. 

Graf č. 1 Význam sportu, TV a dalších pohybových aktivit pro život člověka 
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Tab. č. 7 nám ukazuje podrobnější zpracování významu sportu a jiných pohybových 

aktivit. Jednotlivé položky byly hodnoceny pětistupňovou škálou. Největšího významu u 

mladé generace dosáhla položka zdraví, duševní a tělesný vývoj v mládí (67,4%). Dále 

mladá generace přikládá velký význam sportu a pohybových aktivit na udržování tělesné 

kondice (57 ,6% ), též relaxaci a zbavení se stresu ( 46,2% ). 

Nejmenší význam respondenti přisuzují získání peněz a dobrému pracovnímu zařazení 

( 15, I%). Odpovědi respondentů po jednotlivých skupinách jsou uvedeny v příloze 3 tab. č . 

7.1. až 7.9. 

V následujících řádcích uvádíme rozdíly v odpovědích, které byly statisticky významné. 

Komparací podle typu střední školy jsme zjistili, že učni více jak gymnazisté přisuzují 

větší význam možnosti jak si zvýšit sebevědomí. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na 

hladině významnosti p = 0,05 (x2 
= 7,68). Dále více učňů přisuzuje větší význam možnosti 

jak vyniknout. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p = 0,05 (x2 = 

18,6). 

40 



Porovnáním podle pohlaví jsme zjistili, že muži více jak ženy přisuzují větší význam 

získání peněz a dobrému pracovnímu postavení. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na 

hladině významnosti p = 0,05 (x2 
= 12,58). Dále muži přisuzují větší význam sportu jako 

možnosti, jak vyniknout. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p = 

0,05 (x2 = 15,5). Naopak ženy přisuzují větší význam navazování a upevňování 

společenských vztahů. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti 

p = 0,05 (x2 = 8,05). 

Tab. č. 7 Jaký význam má podle Vašeho názoru sport, tělesná výchova a ostatní 

pohybové aktivity pro život současného člověka? 

Celý soubor Velký Střední Malý Žádný Nevím Celkem 

Zdravý, tělesný a duševní vývoj % 67,4 25,7 5,2 1,1 0,6 100 

v mládí n 427 163 33 7 4 634 

% 57,6 35,3 3,3 2,4 1.4 100 
Udržování tělesné kondice -

n 365 224 21 15 9 634 

% 35,2 54,3 9,1 0,9 0,5 100 
Zachování a upevnění zdraví 

n 223 344 58 6 3 634 

% 32,3 52,2 12,3 2,9 0,3 100 
Využití volného času 

n 205 330 78 19 2 634 

Získání peněz, dobrého pracovního % 15,1 25,9 37,1 14,4 75 100 

zařazení n 96 164 235 91 48 634 

N avazování a upevňování % 18 31,4 33 14 3~6 100 

společenských vztahů n 114 199 209 89 23 634 

% 46,2 30,1 16 6 1,7 100 
Relaxace a zbavení stresu 

n 293 191 101 38 ll 634 

% 36,1 40,5 12,9 6,9 3,6 100 
Zvyšování sebevědomí 

634 n 228 257 82 44 23 

% 35,0 31,5 21,6 6,0 5,8 100 
Je to možnost jak vyniknout 

n 222 200 137 38 37 634 

Porovnáme-li naše výsledky s výzkumem Jansy (2001) zjistíme, že i jeho respondenti 

přisuzují velký význam stejným položkám jako náš soubor. Zdraví. tělesný a duševní vývoj 
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v mládí (68,7%), udržování tělesné kondice (55,2%) a zachování a upevnění zdraví 

(54,2%). Nejmenšího významu, stejně jako u našeho souboru, dosáhla položka- získání 

peněz, dobrého pracovního zařazení (17%). Nebyly zjištěny žádné výrazné% rozdíly, viz 

příloha 3 tab. č. 7.1 O. 

I v následujících tabulkách můžeme vidět, že i zde si mladá generace myslí, že sport, 

tělovýchova a jiné pohybové aktivity mají velký význam. 

Z tab. č. 8.1 je patrné, že více jak polovina všech respondentů (75 ,9 %) nesouhlasí s tím, 

že sport a pohybové aktivity jsou jen pro mladé lidi. Více gymnazistů, než učňů, 

nesouhlasí s tímto názorem. Byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi gymnazisty a 

učni. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p = 0,05 (x2 = 25,92). 

Porovnáním podle pohlaví byly také zjištěny statisticky významné rozdíly. Ženy více než 

muži nesouhlasí s tím, že sport, TV a jiné pohybové aktivity jsou jen pro mladé lidi. 

Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p = 0,05 (x2 
= 17,78). 

Tab. č. 8.1 Souhlasíte s názorem, že sport, TV a jiné pohybové aktivity jsou jen pro 

mladé lidi? 

Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně 
Nevím Celkem 

souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím 

n 16 32 110 149 13 320 
Gymnazisté 

5 10 34,4 46,6 4 100 % 

Učni 
n 24 41 128 94 27 314 

% 7,6 13,1 40,8 29,9 8,6 100 

Muži 
n 25 48 116 113 26 328 

%; 7,6 14>6 35,4 34,5 7,9 100 
f----

ln 
--

Ženy 
15 25 122 130 14 306 

--
% 4.9 I 8,2 39,9 42,4 4,6 100 

Celý soubor 
n 40 73 238 243 l 40 634 

% 6,3 11,5 37,6 38,3 6,3 100 
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Komparací s výzkumem Jansy (2001) jsme zjistili výraznější rozdíly v odpovědích. 

O 14% více respondentů Jansy rozhodně souhlasí s tím, že sport a jiné pohybové aktivity 

jsou jen pro mladé lidi. Naopak respondenti našeho souboru o 8,4% více spíše souhlasí 

s tímto tvrzením. 

Graf č. 2 Souhlasíte s názorem, že sport, TV a jiné pohybové aktivity 

jsou jen pro mladé lidi? 
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Jak můžeme vidět v tab. č. 8.2 - s názorem, že sport, TV a jiné pohybové aktivity jsou pro 

každého člověka rozhodně souhlasí a spíše souhlasí většina respondentů (82,3%). 

V porovnání podle typu střední školy jsme zjistili, že gymnazisté více jak učni se 

domnívají, že sport a pohybové aktivity jsou pro každého člověka, jde o statisticky 

významný rozdíl. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p = 0,05 

(x2 
= 19,92). V porovnání podle pohlaví jsme také zaznamenali statisticky významné 

rozdíly, kdy se více žen než mužů přiklání k názoru, že sport, TV a jiné pohybové aktivity 

jsou pro každého člověka. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p 

= 0,05 (x2 = 24,57). 

43 



Tab. č. 8.2 Souhlasíte s názorem, že sport, TV a jiné pohybové aktivity jsou pro 

každého člověka? 

Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně 
Nevím Celkem 

souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím 

Gymnazisté 
n 213 70 16 10 ll 

% 66,6 21,9 5 3,1 3,4 

Učni 
n 181 58 41 17 17 

% 57,4 18,6 13,2 5,4 5,4 

Muži 
n 176 81 38 18 15 

-
% 53,7 24,7 11,6 5,5 4,5 

Ženy 
n 218 47 19 9 13 ----·-
% 71~2 15,4 6,3 2,9 4,2 

Celý oub'or 
n 394 128 S7 27 28 

i % 62.,1 20,2 9 4,3 4,4 

V porovnání s výzkumem Jansy (2001) můžeme konstatovat minimální rozdíly mezi 

soubory. 

Graf č. 3 Souhlasíte s názorem, že sport, TV a jiné pohybové aktivity 

jsou pro každého člověka? 
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Jen malý počet (3,9%) respondentů se domnívá, že sport, TV a jiné pohybové aktivit jsou 

jen pro ty, co na to mají peníze. Více jak polovina souboru s tímto rozhodně nesouhlasí 

(58,7%) a spíše nesouhlasí (24,9%). Komparací podle pohlaví nebyly zjištěny významnější 

rozdíly. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p = 0,05 (x2 = 7,51 ). 

Mezi muži a ženami nebyly zjištěny významné rozdíly. Odpovědi jsou v položkách 

rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 3,99). 

Tab. č. 8.3 Souhlasíte s názorem, že sport, TV a jiné pohybové aktivity jsou jen pro 

ty, co na to mají peníze? 

Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně 
Nevím Celkem 

souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím 

n 8 35 73 196 8 320 
Gymnazisté 

2,5 10,9 22,8 61,3 2,5 100 % 

Učni 
n 17 23 85 176 13 314 

% 5,4 7,3 27,1 56,1 4,1 100 

n 14 32 92 183 7 328 
Muži ·- . -·--

% 4,3 9.8 28 55,8 2,1 100 
--f---

Ženy 
n ll 26 66 189 14 306 

% 3,6 8,5 21,6 61.7 4,6 100 

n 25 58 158 372 21 634 
Celý o u bor 

% 3,9 9,1 24,9 I 58,7 3,4 100 ! 

Z grafu č. 5 vyplývá, že nebyly zjištěny žádné významnější rozdíly mezi našim výzkum a 

výzkumem Jansy (2001). 
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Graf č. 5 Souhlasíte s názorem, že sport, TV a jiné pohybové aktivity 

jsou jen pro ty, co na to mají peníze? 

70 ~--------------------------------~ 

60 58,7 57,9 

50 

40 
% 28,9 

30 

20 

10 
9,1 71 

' 3,4 3,4 

2 3 4 5 6 

Leg: 1- rozhodně souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - spíše nesouhlasím, 

4 - rozhodně nesouhlasím, 5 -nevím, 6 - neodpovědělo 

Tab. č. 8.4 Souhlasíte s názorem, že sport, TV a jiné pohybové aktivity jsou důležité 

pro zdraví populace? 

Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně 
Nevím Celkem 

souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím 

n 115 166 21 12 6 320 
Gymnazisté 

35,9 51,9 6,6 3,8 1,8 100 % 

n 143 122 25 10 14 314 
Učni . 

% 45,5 38,9 8 3,2 4,4 100 

Muži 
n 117 167 28 7 9 328 

% 35,7 51 8.5 2,1 2,7 100 
-

Ženy 
n 141 121 18 15 ll 306 

% 46,1 I 39,5 5,9 4,9 3,6 100 

n 2-58 288 46 I 22 20 6~4 
elý oubo,r I 

-I •vo 40,7 45,4 7,3 i 3,5 3,1 100 

V tab. č. 8.4 vidíte odpovědi respondentů, kteří odpovídali na otázku, zda sport, TV a jiné 

pohybové aktivity jsou důležité pro zdraví populace. Většina dotazovaných s tímto 

názorem souhlasí (86, I%). Porovnáním odpovědí podle typu střední školy zjišťujeme 

46 



významné rozdíly. Gymnazisté o 13% více než učni spíše souhlasí s tím, že sport je 

důležitý pro zdraví populace. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti 

p = 0,05 (x2 
= 14,66). Komparací podle pohlaví byly také zjištěny statisticky významné 

rozdíly. Největší rozdíl (ll ,5%) jsme zaznamenali v odpovědi spíše souhlasím, ke které se 

přiklonilo 51% můžu a 39,5% žen. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině 

významnosti p = 0,05 (x2 = 15,24). 

Graf č. 5 Souhlasíte s názorem, že sport, TV a jiné pohybové aktivity 

jsou důležité pro zdraví populaces? 
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Tab. č. 8.5 dokládá, že více jak polovina (69,5%) respondentů spíše a rozhodně souhlasí, 

že sport, TV a jiné pohybové aktivity jsou důležité pro reprezentaci státu. Porovnání 

odpovědí podle typu střední školy zjišťujeme významné rozdíly. Kdy tohoto názoru je více 

učňů než gymnazistů. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti 

p = 0,05 (x2 = 11,52). Komparací podle pohlaví nebyly zjištěny významnější rozdíly. 

Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p = 0,05 (x2 
= 1,79). 

47 



Tab. č. 8.5 Souhlasíte s názorem, že sport, TV a jiné pohybové aktivity jsou důležité 

pro reprezentaci státu? 

Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně 
Nevím Celkem 

souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím 

n 88 121 71 22 18 320 

Gymnazisté % 27,5 37,8 22,2 6,9 5,6 100 

n 99 132 48 13 22 314 

Učni % 31,5 42,1 15,3 4,1 7 100 

n I 103 123 61 27 14 328 
···-

Muži % 3IA 37.5 18,6 8,2 4,3 100 .. 
n 84 130 58 8 26 I 306 

Ženy % 
I 

27,5 42,3 19 2,6 8,6-·=t. 1 00 

n 187 I 253 119 35 4~ I I 

Celý soubor I % 29,5 I 40 I 18,8 5,5 I 6,2 I 100 

Porovnáním našeho výzkumu s výzkumem Jansy (2001) nebyly zjištěny významnější 

rozdíly. 

Graf č. 6 Souhlasíte s názorem, že sport, TV a jiné pohybové aktivity 

jsou důležité pro reprezentaci státu? 
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4 - rozhodně nesouhlasím, 5 -nevím, 6 - neodpovědělo 
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S tvrzením, že sport, TV a jiné pohybové aktivity slouží hlavně pro zábavu souhlasí většina 

respondentů (81,4%). Pokud porovnáme odpovědi gymnazistů a učňů zjistíme významné 

statistické rozdíly, učni více jak gymnazisté rozhodně souhlasí s tímto názorem. Odpovědi 

jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p = 0,05 (x2 = 15,17). V porovnání 

podle pohlaví byly také zjištěny významnější rozdíly, více žen než mužů souhlasí 

s názorem, že sport atd. slouží hlavně pro zábavu. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na 

hladině významnosti p = 0,05 (x2 = 13,66). 

Tab. č. 8.6 Souhlasíte s názorem, že sport, TV a jiné pohybové aktivity slouží hlavně 

pro zábavu: 

Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně 

souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím 

Gymnazisté 
n 99 156 36 18 

% 30,9 48,8 11,3 5,6 

Učni 
n 136 125 24 13 

% 43,3 39,8 7,6 4,1 

Muži 
n 129 133 28 24 

% 393 40,5 8.6 7,3 

Ženy n 106 148 32 7 

% 34,6 48,4 105 2,3 

235 281 60 ' 31 n 
Celý soubor j 

0/o 37,1 44,3 9,5 4,9 

Graf č. 7 Souhlasíte s názorem, že sport, TV a jiné pohybové activity 

~louží hlavně pro zábavu? 
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V grafu č. 7 můžeme vidět porovnání našeho výzkumu s výzkumem Jansy (2001), kde 

zaznamenáváme větší rozdíl v položce rozhodně souhlasím, s čímž se ztotožnilo 3 7,1% 

našeho souboru oproti 32,2% respondentů ze souboru Jansy. 

V tab. č. 9. jsou uvedeny odpovědi respondentů, které se týkají názorů na četnost 

sportování nebo provádění pohybových aktivit. Většina mládeže si myslí, že by se mělo 

sportovat více (66,8%). Jako vyhovujíc považuje současný stav 23,8% respondentů. 

Mezi soubory gymnazistů a učňů nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. Odpovědi 

jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p = 0,05 (x2 = 4,83). Komparací podle 

pohlaví také nebyly zjištěny výraznější rozdíly. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na 

hladině významnosti p=0,05 (x2 = 6,86). 

Tab. č. 9 Myslíte si, bez ohledu na současny stav, ze by u nás měli lide více než dosud 

sportovat, cvičit nebo provádět jiné pohybové aktivity? 

Gymnázium Učiliště Muži Ženy 
Celý 

soubor 

n 221 202 207 216 423 
Mělo by se asi sportovat více 

69,1 64,3 63,1 70,6 66~8 % 

Myslím, že současný stav je n 83 68 83 68 ISl 
vyhovující % 25,9 21,7 25,3 22,2 23,8 

n 7 16 17 6 23 
Sportování je až moc 

2,2 3,2 5.2 2 3,1 % 

n 9 28 21 16 37 
Nevím, nemám na to názor 

2,8 10,8 6,4 5,2 6,3 % 

Celkem 
n 320 314 328 306 634 

% 100 100 100 100 100 

Z grafu č. 8 je patrné, že komparací s výzkumem Jansy (2001) byly zjištěny pouze 

nepatmé rozdíly u položky 1 - mělo by se sportovat více a položky 2 - myslím, že 

současný stav je vyhovující. 
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Graf č. 8 Měli by lidé více než dosud sportovat, cvičit nebo provádět 

jiné pohybové activity? 
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Leg: I -mělo by se asi sportovat více, 2 - myslím, že současný stav je vyhovující, 

3 - sportování je až moc, 4 -nevím, nemám na to názor 

V tab. č. 10.1. až 10.7. jsme se respondentů tázali na důvody menší účasti lidí na aktivním 

sportování. Jak ukazuje tab. č. 10.1. nejvíce respondenti souhlasí s tvrzením, že lidé jsou 

pohodlní. S tímto souhlasí 92,1 % všech respondentů. Mezi jednotlivými skupinami 

respondentů nebyly nalezeny výraznější statistické rozdíly. U gymnazistů a učňů jsou 

odpovědi v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 2,36). 

U mužů a žen jsou odpovědi v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 

(x2 = 3,27). 

Čím je podle Vás způsobena menši účast lidi na aktivním sportování: 

Tab. č. 10.1 Lidé jsou pohodlní 

Gymnazisté Učni Muži Ženy 
Celý 

soubor 

Souhlasí 
n 289 294 296 288 583 -
% 90,3 93,6 90,4 94 92,1 

Nesouhlasí n 31 20 32 18 51 - ·--
% 9,7 6,4 9,6 6 7,9 

Celkem 
n 320 314 328 306 i 634 

% 100 100 100 100 100 
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Lidé nemají moc času se domnívá 83,5 respondentů (tab. č. I 0.2). Mezi skupinami 

respondentů nebyly nalezeny výraznější statistické rozdíly. U gymnazistů a učňů jsou 

odpovědi v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 0.4 I). U mužů a žen 

jsou odpovědi v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 2,04). 

Tab. č. 10.2 Lidé nemají dnes dost času 

Gymnazisté Učni Muži Ženy 
Celý 

soubor 

Souhlasí n 270 259 267 262 529 

% 84,8 82,4 81,4 85,6 83,5 

Nesouhlasí n 50 55 61 44 105 

% 15,2 17,6 18,6 14,4 16,5 

Celkem n 320 314 328 306 634 

% 100 100 100 100 100 
···-

Lidé mají kde sportovat - o tom je přesvědčena více jak polovina respondentů (tab. č. 

I 0.3). Mezi jednotlivými skupinami respondentů nebyly nalezeny výraznější statistické 

rozdíly. U gymnazistů a učňů jsou odpovědi v položkách rozdílné na hladině významnosti 

p=0,05 (x2 = 2,56). U mužů a žen jsou odpovědi v položkách rozdílné na hladině 

významnosti p=0,05 (x2 = 2,22). 

Tab. č. 10.3 Nemají kde sportovat 

Gymnazisté Učni Muži Ženy 
Celý 

soubor 

Souhlasí n 97 114 118 93 211 

% 30,3 36,3 36 30,4 33,3 

Nesouhlasí n 223 200 210 213 423 

% 69,7 63,7 64 69,6 66,7 

Celkem n 320 314 328 306 634 

% 100 100 100 100 100 

Sportování je moc nákladné se domnívá 66,2% respondentů (tab. č. 1 0.4). V porovnání 

podle typu střední školy zjišťujeme významný statistický rozdíl, o I3,9% více gymnazistů 

než učňů nesouhlasí s tím, že by sportování bylo nákladné. Odpovědi jsou v položkách 

rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 13,67). V porovnání podle pohlaví nebyly 
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zjištěny výraznější rozdíly. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti 

p=0,05 (x2 = 0,01). 

Tab. č. 10.4 Je to moc nákladné 

Gymnazisté Učni Muži Ženy 
Celý 

soubor -
Souhlasí n 86 128 111 103 214 

% 26,9 40,8 33,8 33,6 33,8 

Nesouhlasí n 234 186 217 203 420 

% 73,1 59,2 66,2 66,4 66,2 
Celkem n 320 314 328 306 634 

% 100 100 100 100 I 100 

S tvrzením, že chybí dobrá parta nesouhlasí 56,7 %respondentů (tab. č. 1 0.5). V porovnání 

podle typu střední školy zjišťuje významný statistický rozdíl, o 13,9% více gymnazistů než 

učňů nesouhlasí s tím, že by sportování bránila chybějící parta. Odpovědi jsou v položkách 

rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 9,47). V porovnání podle pohlaví nebyly 

zjištěny výraznější rozdíly. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti 
2 p=0,05 (x = 3,54). 

Tab. č. 10.5 Chybí dobrá parta 

Gymnazisté Učni Muží Ženy 
Celý 

soubor 

Souhlasí n 158 117 154 121 275 --
% 49,4 37,3 47 39,5 43,3 

Nesouhlasí n 162 197 174 185 359 
% 50,6 62,7 53 60,5 56,7 

·-·-

Celkem n 320 314 328 306 634 
% 100 100 100 100 100 

Lidé mají jiné starosti se domnívá 75,9% všech dotázaných (tab. č. I 0.6). Mezi soubory 

nebyly zjištěny významnější rozdíly. U gymnazistů a učňů jsou odpovědi v položkách 

rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 4,01). U mužů a žen jsou odpovědi 

v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 0,34). 
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Tab. č. 10.6 Lidé mají jiné starosti 

Gymnazisté Učni Muži Ženy Cel~· 
soubor 

Souhlasí n 232 249 252 I 229 481 

% 72,5 79,3 76,8 74,8 75,9 

Nesouhlasí n 88 65 76 77 153 
-

% 27,5 20,7 23,2 25.2 24,1 

Celkem n 320 314 328 i 306 634 
% 100 100 100 100 100 

S tvrzením- chybí účinnější propagace nesouhlasí 55,1% dotázaných (tab. č. 10.7). Mezi 

soubory nebyly zjištěny významnější rozdíly. U gymnazistů a učňů jsou odpovědi 

v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 0,02). U mužů a žen jsou 

odpovědi v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 1 ,09). 

Tab. č. 10.7 Chybí účinnější propagace 

Gymnazisté Učni Muži Ženy 
Celý 

soubor 

Souhlasí n 143 142 154 131 285 

% 44,7 45,2 47 42,8 44,9 

Nesouhlasí n 177 172 174 175 349 
% 55,3 54,8 53 57,2 55,1 

Celkem n 320 314 328 306 634 

% 100 100 100 100 100 

V této části mohli respondenti uvést i jiný názor týkající se menší účasti lidí na sportovních 

aktivitách. V názorech respondentů převažuje lenost lidí, ale to bychom mohli spojit 

s pohodlností (vis tab.č. 10.1 ). Dále respondenti uváděli zdravotní problémy, 

přepracovanost, nezájem o sportování, jiné zájmy. 

Prvním dílčím úkolem našeho výzkumného šetření bylo zjistit názory našich respondentů 

na sport, TV a ostatní pohybové aktivity důležité pro život současného člověka. Z výsledků 

je zřejmé, že sport a ostatní pohybové aktivity mají pro naše respondenty velký význam. 

Většina je považuje za důležité pro všechny lidi - 74%. Diference mezi jednotlivými 

skupinami respondentů nebyly zjištěny. 
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Dále velký význam respondenti přisuzují vlivu sportu na upevňování zdraví, podpoře 

duševního a tělesného vývoje v mládí, udržování tělesné kondice a také relaxaci a zbavení 

stresu. Podle našich respondentů nemají sportovní aktivity velký význam pro získání 

peněz a dobrého pracovního zařazení. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny jak mezi 

pohlavím, tak mezi respondenty podle typu střední školy, kdy učni, více jak gymnazisté, 

přisuzují větší význam sportu a pohybovým aktivitám pro možnost jak vyniknout a jak si 

zvýšit sebevědomí. Porovnáním podle pohlaví zjišťujeme, že muži přikládají velký 

význam sportu pro získání peněz a dobrému pracovnímu postavení a naopak ženy přisuzují 

větší význam navazování a upevňování společenských vztahů. 

S názorem, že sport, TV a jiné pohybové aktivity jsou pro každého člověka, souhlasí 

většina respondentů (82,3%), z toho více gymnazistů než učňů a také více žen než mužů. 

Porovnáme-li respondenty podle typu střední školy, zjistíme, že učni více jak gymnazisté 

se kloní k názoru, že sport a jiné pohybové aktivity jsou jen pro mladé lidi a slouží hlavně 

pro zábavu, gymnazisté o 13% více než učni spíše souhlasí s tím, že sport je důležitý pro 

zdraví populace, s čímž souhlasí 86,1% celého souboru. Porovnáme-li respondenty podle 

pohlaví, zjistíme, že více žen než mužů nesouhlasí s tím, že sport, TV a jiné pohybové 

aktivity jsou jen pro mladé lidi a také, že sport neslouží jen pro zábavu. 

Bez ohledu na současn)' stav je většina respondentů (66,8%) přesvědčena o tom, že by se 

mělo více sportovat, cvičit nebo provádět jiné pohybové aktivity. Mezi skupinami 

respondentů nebyly nalezeny významnější statistické rozdíly. 

Podle respondentů je důvodem menší účast lidí na aktivním sportování v největší míře 

pohodlnost (92, 1 % ), dále si respondenti myslí, že lidé mají nedostatek času a jiné starosti. 

Komparací podle typu střední školy jsme zaznamenali statisticky významnější rozdíly -

více učňů než gymnazistů se domnívá, že sportování je moc nákladné a také, že chybí 

dobrá parta. Mezi skupinami respondentů nebyly nalezeny jiné významnější rozdíly. 

Porovnáme-li naše výsledky s výzkumem Jansy (2001) zjišťujeme, že nejsou velké rozdíly 

v odpovědích. Respondenti obou souborů mají velice podobné postoje a názory na 

důležitost sportu v životě člověka. 
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8.2 Sportovní, tělovýchovné a jiné pohybové aktivity 

V této kapitole se podíváme na skutečnou účast respondentů na sportovních aktivitách, 

také na jejich sportovní minulost, sporty nebo jiné pohybové aktivity uskutečňované dříve 

a v současnosti. 

Z tab. č. ll je zřejmé, že více jak polovina respondentů (60,6%) aktivně a pravidelně 

sportuje. Naopak nesportuje, a ani sportovat nehodlá 6,7% všech dotázaných, 8,9% 

nesportuje, ale rádo by sportovalo. 

Komparací podle typu střední školy zjišťujeme významné statistické rozdíly. Gymnazisté o 

22% více než učni aktivně a pravidelně sportují. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na 

hladině významnosti p=0,05 (x2 = 23,45). 

V porovnání podle pohlaví jsme zjistili , že muži více než ženy aktivně sportují, ale rozdíly 

nejsou statisticky významné. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti 
2 p=0,05 (x = 5,03). 

Tab. č. ll Jak je to s Vaší sportovní, tělovýchovnou a jinou pohybovou aktivitou 

v současné době? 

Gymnázium Učiliště Muži Ženy 
Celý 

soubor 

Aktivně a pravidelně (nejméně 1 x n 231 155 210 176 386 
týdně) cvičím, sportuji % 72,2 49,4 . 64 57,5 60,6 

Občas (méně než 1 x týdně) sportuji, n 54 58 54 58 112 
cvičím % 16,9 18,5 16.5 19 17,7 

Již ne, ale dříve jsem cvičil, sportoval n 12 26 14 24 38 
poměrně dost % 3,8 8,3 4;3 7,8 6,1 

-· ----
n 19 37 30 26 56 

Nesportuji ale rád bych sportoval 
% 5,9 11,8 9,1 8,5 8,9 

n 4 38 20 22 42 
Nesportuji a ani sportovat nehodlám 

% 1,2 12 6:1 7,2 6,7 

V porovnání s výzkumem Jansy (2001) nebyly zjištěny výrazné rozdíly. Náš soubor o 

4,6% méně aktivně a pravidelně sportuje. 6,7% našeho souboru nesportuje a ani sportovat 

nehodlá oproti 2% souboru Jansy. 
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Graf č. 9 Jak je to s Vaší sportovní, tělovýchovnou a jinou pohybovou aktivitou 

v současné době? 
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Leg: I - aktivně a pravidelně (nejméně I x týdně) cvičím, sportuji, 2 -občas (méně než I x týdně) 

sportuji, cvičím, 3- již ne, ale dříve jsem cvičil, sportoval poměrně dost, 4- nesportuji, ale 

rád bych sportoval, 5 - nesportuji a ani sportovat nehodlám 

Jakou formou svou pohybovou aktivitu respondenti uskutečňovali nebo uskutečňují nám 

ukazuje tab. č. 12. Na tuto otázku odpovídali jen ti, kteří v předchozí otázce odpověděli, že 

pravidelně nebo občas sportují nebo někdy sportovali, což představuje celkem 536 

respondentů. Nejvíce respondentů realizovalo sportovní aktivitu jako rekreační sportovci 

(49,8%). Aktivním závodníkem, hráčem je nebo bylo 38,9% dotázaných. 

Komparací podle typu střední školy zjišťujeme významné statistické rozdíly. Gymnazisté 

více než učni jsou/byli aktivními závodníky nebo hráči. Oproti tomu učni jsou/byli 

rekreačními sportovci o 15,4% častěji než gymnazisté. Odpovědi jsou v položkách 

rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 15,83). 

V porovnání podle pohlaví jsme také zaznamenali významnější statistické rozdíly. Muži na 

rozdíl od žen realizují o 10,6% více sportovní činnost jako aktivní závodníci, hráči. 

Naopak ženy o 11,9% častěji než muži provozují rekreační sportování. Odpovědi jsou 

v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 8,55). 
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Tab. č. 12 Za posledních 5 let jste byl? 

Gymnázium Učiliště Muži Ženy 
Celý 

soubor 
n 128 83 129 82 211 

Aktivní závodník, hráč 
% 43,4 34,3 44,2 33,6 38,9 

n 20 5 16 9 25 
Trenér, cvičitel, učitel 

% 6,5 2,5 5,5 3,7 4,6 
n 23 13 19 17 36 

Funkcionář, organizátor 
% 7,7 5,4 6,5 7 6,7 

Rekreační sportovec, cvičenec, n 126 138 128 136 264 
turista % 42,4 57,8 43,8 55,7 49,8 .. 

Celkem 
n 297 239 292 244 536 

% 100 100 100 100 100 

Porovnáme-li naše výsledky s výzkumem Jansy (200 I), zjistíme dva výraznější rozdíly. 

Z našeho souboru se o I7,I% méně respondentů věnuje sportu jako aktivní závodníci, 

hráči. Podobný rozdíl je i v položce rekreační sportovec, kdy o 19,5% více respondentů 

Jansy uvedlo, že sportují pouze rekreačně. 

Graf č. 10 Za posledních 5 let jste byl? 
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organizátor, 

4 - rekreační sportovec, 

cvičenec, turista 

Následující tabulka nám dokládá pořadí provozovaných sportů v uplynulém roce a dříve. 

Uvádíme I O nejčastěji provozovaných sportů. Ostatní sporty se vyskytovaly jen velmi 

málo. Seznam všech sportů rozdělených podle jednotlivých skupin respondentů je uveden 

v příloze 4 tab. č. 13.1. až 13.4. Na tuto otázku odpovídali jen ti, kteří sportují nebo dříve 
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sportovali. Což představuje celkem 536 respondentů. Respondenti mohli uvést více sportů, 

kterým se věnují nebo věnovali. Porovnáním jednotlivých položek zjistíme, že pořadí 

sportů se velice liší. 

Tab. č. 13 Pořadí prováděných sportů v posledním roce a dříve: 

V posledním roce % n Dříve % n 

Fotbal 14,8 88 Plavání 14,2 76 

Florbal 8,7 52 Fotbal 11,8 63 

Volejbal 8,6 51 Cyklistika 11,2 60 

Lední hokej 7,6 45 Aerobic 8,6 46 

Basketbal 6,7 40 Lední hokej 7,3 39 

Cyklistika 6,4 38 Lyžování 6,5 35 

Bojové sporty 5,9 35 Atletika 6,3 34 

Plavání 5,5 33 Bojové sporty 5,6 30 

Snowboarding 4,5 27 Volejbal 5,1 27 

Lyžování 4,2 25 Tenis 4,7 25 

Ostatní sporty 24,2 144 Ostatní sporty 12,1 172 

Neuvedeno 2,9 17 Neuvedeno 6,7 36 

Celkem 100,0 595 Celkem 100 643 

V posledním roce se respondenti nejvíce věnovali fotbalu, florbalu a volejbalu. 

Porovnáním P<?dle typu střední školy jsme zaznamenali velké rozdíly v pořadí jednotlivých 

sportů. Gymnazisté nejvíce preferují fotbal, volejbal a cyklistku. Naopak učni nejvíce 

preferují fotbal, bojové sporty a florbal. U obou skupin sice zvítězil fotbal, ale provozuje o 

ho 9,4% více učňů více než gymnazistů. Vetší procentuální rozdíly jsme zaznamenali i u 

těchto sportů: bojové sporty (do nichž jme zahrnuli např. karate, judo, box, aikido, tai-chi 

atd.) provozuje 12,2% učňů na rozdíl od 2% gymnazistů, dále cyklistika (8,9% 

gymnazistů, 3% učňů), volejbal (gymnazisté 11,2%, učni 5,2%). 

Porovnáním podle pohlaví zjistíme, že ženy v současnosti preferují volejbal, cyklistiku, 

plavání. Muži nejvíce preferují fotbal, hokej, florbal. 
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Dříve se respondenti nevíce věnovali těmto sportům: plavání, fotbalu a cyklistice. U 

jednotlivých skupin respondentů se pořadí provozovaných sportů opět liší, což můžeme 

vidět v příloze 4 tab. č. 13.3. a 13.4. 

Ze struktury zájmu o sporty vidíme, že jsou nejčastěji provozovány tradiční sporty a nově 

vznikající sporty se do popředí popularity zatím nedostaly. 

Pokud porovnáme naše výsledky s výzkumem Jansy (příloha 4 tab.č. 13.5. a 13.6.), 

zjistíme, že jeho respondenti vykazovali podobné aktivity. V obou případech se na prvním 

místě objevil fotbal, to dokazuje jeho stálou popularitu. 

Další otázka se týkala jen těch, kteří v tab. č. ll odpověděli, že nesportují, ale rádi by 

sportovali. Tato otázka se celkem týkala jen 56 respondentů ( 8,8%). 

Jako hlavní důvod proč respondenti nesportují uváděli v 41,1% - nic mi nebránilo, chyběl 

však zájem a nedostatek volného času- 23,2%. 

Tab. č. 14 Pokud byste rád sportoval, ale nesportujete, jaký důvod Vám v tom 

nejvíce brání? 

Celý soubor % n 

Nic mi nebránilo, chyběl však zájem, motivace 41,1 23 

Nedostatek volného času 23,2 13 

N ej sou sportoviště 12,5 7 

Velká finanční náročnost 10.7 6 

Nemám partu,přátele, známé ... 8,9 5 

Zdravotní potíže 3.6 2 

Celkem 100 56 

Následovala otázka pro ty, kteří v otázce č. ll odpověděli že nesporují a ani sportovat 

nehodlají. Tato otázka se týkala jen 42 respondentů (6,7% z celého souboru). 

Respondenti měli zdůvodnit, proč se nevěnují nějakému sportu nebo pohybové aktivitě. 

Více jak polovina dotazovaných (57,1 %) uváděla jako důvod proč nesportují chybějící 

zájem a motivace. Jako další důvod respondenti uváděli nedostatek volného času (19,0%). 

Nemám partu, přátele, známé (ll ,9%) a nejsou sportoviště (7,1 %). 

60 



Dále jsme se respondentů tázali, jak je to se sportováním v jejich rodině. Zda se rodiče a 

sourozenci věnují nějakému sportu nebo pohybové aktivitě. Jak zjistíte v následující 

tabulce, tak z rodičů se věnuje sportu více otců, v současnosti jich 33% sportuje na rozdíl 

od 29,7% matek. O něco lépe jsou na tom sourozenci - sportuje jich více jak polovina. 

Pokud porovnáme odpovědi respondentů podle typu střední školy, zjistíme výrazné 

statistické rozdíly. Odpovědi respondentů jsou uvedeny v příloze 5 č. tab. 15.1. a 15.2. 

Porovnáme-li otce respondentů, zjistíme, že o 16, I% více otců gymnazistů sportuje oproti 

učňům, což je statisticky významný rozdíl. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině 

významnosti p=0,05 (x2 = 16,02). Porovnáme-li matky, zjišt'ujeme, že také matky 

gymnazistů více sportují, ale nalezené rozdíly nejsou statisticky významné. Odpovědi jsou 

v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 4,85). 

U sourozenců je to stejné, o 14,1% více sportují sourozenci gymnazistů než učňů, což je 

statisticky významný rozdíl. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti 

p=0,05 (x2 = 21 ,66). 

Tab. č. 15 Nyní prosím uved'te, jak je to se sportováním ve vaší rodině. 

Provozovali nebo provozují nějaký sport rodinní příslušníci? 

Celý soubor Sportuje 
Dříve 

Nesportuje Neuvedeno 
sportoval 

n 209 218 150 57 
otec 

% 33 34,4 23,7 8,9 

n 188 137 267 42 
matka 

% 29,7 21,6 42,1 6,6 

n 350 99 168 17 
1. sourozenec 

% 55,2 15,6 26,5 2,7 

n 39 10 19" 565 
2. sourozenec 

% 6,2 1,6 3 89,2 

n 10 14 8 602 
3. sourozenec 

% 1,6 2,2 1,3 95,0 

V následující otázce se respondentů ptáme na provozované sporty v jejich rodinách. 

Odpovídali na ni jen ti, kteří v předchozí otázce uvedli, že se v jejich rodině sportuje nebo 

sportovalo. Uvádíme výsledky souhrnně, tzn. celého souboru. Pro přehlednost a také 
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z důvodu odlišných sportů, má každý člen rodiny vlastní tabulku, sourozence uvádíme 

souhrnně v jedné tabulce. Uvádíme 6 nejčastěji provozovaných sportů. Ostatní sporty se 

vyskytovaly jen velmi málo. 

Jaké sporty provozují nebo provozovali rodinní příslušníci našich respondentů: 

Tab. č. 16.1 Otcové Tab. č. 16.2 Matky 

Celý soubor n % Celý soubor n % 

Fotbal 115 26,9 Aerobic 47 14,5 

Hokej 37 8,7 Cyklistika 36 11,1 

Cyklistika 34 8,0 Atletika 34 10,5 

Posilování 21 4,9 Lyžování 30 9,2 

Atletika 17 4,0 Gymnastika 23 7,1 

Tenis 15 3,5 Volejbal 18 5,5 

Ostatní sporty 103 24,1 Ostatní sporty 66 20,3 

Neuvedeno 85 20,1 Neuvedeno 71 21,8 

Celkem 427 100 Celkem 325 100,0 

Jak můžeme vidět v tab. č. 16.1, u otců jednoznačně dominuje fotbal , následuje hokej a 

cyklistika. Matky našich respondentů se nejvíce věnují nebo věnovaly aerobiku, cyklistice 

a atletice. 

Na předních místech u matek i otců se umístila cyklistika, což se také odráží ve vybavení 

rodin sportovním náčiním, kolo vlastní 81,1% rodin respondentů. 

V tab. č. 16.3 uvádíme přehled sportů, které provozují nebo provozovali sourozenci našich 

respondentů. Stejně jako u otců a respondentů mužů se na prvním místě jednoznačně 

umístil fotbal. Provozuje ho 14,5% sourozenců našich respondentů. Následuje lyžování a 

volejbal.. 
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Tab. č. 16.3 Sourozenci 

Celý soubor n % 

Fotbal 72 14,5 

Lyžování 42 8,4 

Volejbal 33 6,6 

Basketbal 26 5,2 

Tanec 22 4,4 

Florbal 17 3,4 

Ostatní sporty 174 34,9 

Neuvedeno 112 22,5 

Celkem 498 100,0 

Tab. č. 17 Jste či nejste tělesně zdatný? 

Gymnazisté Učni Muži Ženy 
Célý 

soubor 
n 92 102 108 86 194 

Jsem v dobré fyzické kondici 
% 28,8 32,5 32,9 28) 30,6 

Celkem to ujde, ale mohlo by to n 168 144 166 146 312 
být lepší % 52,5 45,8 50,6 47,7 49,2 

Nejsem na tom nejlépe, chtělo n 42 54 41 55 96 
by to něco dělat % 13,1 17,2 12,5 18 15,2 

n 18 14 13 19 32 
1 sem na tom dost špatně 

% 5,6 4,5 4 6.2 5,1 
n 320 314 328 306 634 

Celkem 
% 100 100 100 100 100 

Předchozí otázka se týkala tělesné zdatnosti respondentů (tab. č. 17). Ti měli subjektivně 

posoudit, jak jsou na tom s fyzickou kondicí, tělesnou zdatností. Nejvíce dotazovaných se 

ztotožnilo s položkou - celkem to ujde, ale mohlo by to být lepší (49,2%). Necelá třetina 

všech dotazovaný považuje svoji fyzickou kondici za dobrou (30,6%). Když jsme 

porovnali jednotlivé skupiny respondentů nenalezli jsme významnější statistické rozdíly. 
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U gymnazistů a učňů jsou odpovědi v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 

(x2 = 4,31). U mužů a žen jsou odpovědi v položkách rozdílné na hladině významnosti 

p=0,05 (x2 = 6, 19). 

Porovnáme-li naše výsledky s výsledky Jansy (200 1) zjistíme, že respondenti jeho souboru 

považují fyzickou kondici za dobrou o 7% více než náš soubor. Celkem to ujde- s tímto se 

ztotožnilo o 9,6% více respondentů Jansy než našich respondentl't. 

Graf č. ll Jste či nejste tělesně zdatný? 
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3 -nejsem na tom nejlépe, chtělo by to něco dělat, 4 -jsem na tom dost špatně, 

5- neuvedeno 

V poslední otázce této části jsme se respondentů tázali, zda jsou, nebo v minulosti byli, 

členy některé sportovní organizace. Jak ukazuje tab. č. 18 v současnosti je členem některé 

sportovní organizace 3 5,2% všech respondentů. Oproti tomu nikdy nebylo členy 51, 1% 

respondentů. Porovnáme-li odpovědi gymnazistů a učňů, zjistíme, že nebyly nalezeny 

výraznější rozdíly. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 

(x2 = 4,05). 

Komparací podle pohlaví jsme zaznamenali statisticky významnější rozdíly V současnosti 

jsou členy některé sportovní organizace více muži než ženy (o 15,2%). Odpovědi jsou 

v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 16,08). 
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Tab. č. 18 Jste nebo jste byl členem některé sportovní organizace? 

Gymnazisté Učni Muži Ženy 
Cely 

soubQr 

Ne, nikdy jsem nebyl 
n 155 168 148 175 323 

% 48,4 53,5 45~1 57,2 51,1 

Ne, ale dříve jsem byl 
n 40 47 40 47 87 

% 12,5 15 12,2 15.4 L3,7 

Ano, jsem členem 
n 125 99 140 84 224 

% 39,1 31,5 42,7 27,5 35,2 

Jak můžeme vidět v následujícím grafu, respondentů z našeho souboru bylo více (o 8,5%), 

kteří nikdy nebyli členy některé sportovní organizace. Ale na druhou stranu jich bylo více 

oproti respondentům Jansy, kteří někdy členy sportovní organizace byli. 

Graf č. 12 Jste nebo jste byl členem některé sportovní organizace? 
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Na závěr této kapitoly se pokusíme shrnout pohybovou aktivitu adolescentů . 

Můžeme konstatovat, že vlastní pohybová aktivita sledované mládeže je celkem značná 

Zjistili jsme, že více jak polovina dotazovaných aktivně a pravidelně (nejméně lx týdně) 

cvičí, sportuje (60,6%) a dalších 17,7% sportuje občas (méně jak lx týdně). 
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Statisticky významný rozdíl, jak jsme u komparace podle typu střední školy předpokládali, 

se potvrdil. Zjistili jsme, že gymnazisté o 22% více než učni aktivně a pravidelně sportují. 

A také v porovnání podle pohlaví jsme zjistili, že muži sportují o 20,4% více jak ženy . 

U respondentů, kteří uvedli, že nesportují, ale rádi by sportovali, jsme se dotazovali, z 

jakých důvodů tomu tak je. Jako hlavní důvod respondenti uváděli - nic mi nebránilo, 

chyběl však zájem a nedostatek volného času. 

Dále nás zajímalo, jakou formou svou pohybovou aktivitu respondenti uskutečňovali, nebo 

uskutečňují. Nejvíce zastoupenou formou je rekreační sportování, které provozuje 49,8% 

dotázaných. Aktivním závodníkem či hráčem je, nebo v minulosti bylo, 38,9% 

respondentů. Gymnazisté a muži realizují sportovní činnost více jako aktivní závodníci, 

naopak učni a ženy dávají více přednost rekreačnímu sportování. Srovnáme-li dosažené 

výsledky s výzkumem Jansy (2001) dojdeme k významnému zjištění. Respondenti jeho 

souboru realizují sportovní činnost jako aktivní závodníci (hráči) o 17% více než náš 

soubor. 

V současné době provozují naši respondenti nejvíce fotbal, florbal a volejbal. Dříve 

preferovali plavání, fotbal a cyklistiku. 

Domníváme se, že i když se provozování jednotlivých sportů mění, je možno přístup 

našich respondentů hodnotit velmi pozitivně. Jejich aktivita se shoduje i s kladnými 

názory na oblast sportu a sportování vůbec. Gymnazisté nejvíce preferují fotbal, volejbal 

a cyklistku. Naopak učni nejvíce preferují fotbal, bojové sporty a florbal. Porovnáme-li 

provozované sporty podle pohlaví, můžeme konstatovat, že každé pohlaví preferuje jiné 

druhy sportovních aktivit, ženy v současnosti preferují volejbal, cyklistika plavání. Muži 

nejvíce preferují fotbal, hokej, florbal. V současnosti i dříve jednoznačně dominuje fotbal i 

Jansa (2001) ve svém výzkumu došel k podobnému zjištění, to dokazuje jeho stálou 

popularitu. 

Dále nás zajímalo, jak je to se sportování v rodinách našich respondentů. Z rodičů se 

věnují sportu více otcové, v současnosti jich 33% sportuje na rozdíl od 29,7% matek. 

Sourozenci dotazovaných jsou na tom lépe, sportuje jich více jak polovina. Dále nás 

zajímalo jaké sporty se v rodinách respondentů provozují. U otců jednoznačně dominuje 

fotbal, následuje hokej a cyklistika. Matky našich respondentů se nejvíce věnují nebo 

věnovaly aerobiku, cyklistice a atletice. Sourozenci se stejně jako otcové věnují nejvíce 

fotbalu, dále lyžování a volejbalu. 
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Respondenti měli posoudit, jak jsou na tom s tělesnou zdatností. Nejvíce dotazovaných se 

ztotožnilo s položkou- celkem to ujde, ale mohlo by to být lepší ( 49,2%). Necelá třetina 

všech dotazovaný považuje svoji fyzickou kondici za dobrou. Porovnáním odpovědí podle 

jednotlivých skupin respondentů jsme nezaznamenali významnější rozdíly. 

V této kapitole jsme se ještě respondentů tázali, jestli někdy byli a nebo jsou členy některé 

sportovní organizace. V současnosti je členem některé sportovní organizace 35,2% 

dotázaných. Naopak nikdy nebylo členy 51,1% všech dotázaných. Komparací podle 

pohlaví jsme zjistili, že v současnosti jsou členy některé sportovní organizace více muži 

než ženy. 

8.3 Finanční náklady na sportování, tělovýchovné a jiné pohybové 

aktivity 

Na následující otázky odpovídali jen ti, kteří v předchozích otázkách uvedli, že se v jejich 

rodinách sportuje nebo dříve sportovalo. Uvádíme výsledky celého souboru. 

Tab. č. 19 Kolik peněz přibližně vynakládáte na aktivní sportování 

průměrně za 1 měsíc? 

Celý soubor 
100- 201- 501- 1001 

Neuvedeno 200 500 1000 a více 

Za sebe 
n 298 155 43 68 70 

% 47 24,4 6,8 10,7 ll ,1 

Otec 
n 112 134 44 32 : 312 

% 17,7 21,1 6,9 5,1 49,2 

Matka 
n 193 88 25 41 287 
% 30,4 13,9 3,9 6,5 45~3 

Sourozenci celkem 
n 224 106 33 54 217 

% 35.3 16,7 5.2 8,5 343 

Celkem za rodinu 
n 206 121 36 48 221 
% 32,6 19,1 5.7 7,7 34,9 

Celkem 

634 

100 

634 

100 
634 

100 
634 

100 
634 

100 

V tab. č. 19 jsme se tázali respondentů, kolik peněz měsíčně vynakládají rodiny na aktivní 

sportování. Většina dotazovaných neutratí více jak pět set korun měsíčně. Nejvíce 
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dotazovaných uvedlo, že vynakládají na sportování mezi sty až dvěmi sty korun za měsíc. 

Otcové nejvíce utratí měsíčně mezi 201-501 korunami. 

Matky nejvíce utratí měsíčně za sportování mezi I O 1-201 korunami Více jak polovina 

rodin neutratí měsíčně více jak pět set korun. Gymnazisté více jak učni utrácejí za 

sportovní aktivity a také muži více jak ženy. Jak odpovídali jednotlivé skupiny 

respondentů je zaznamenáno v příloze 6 tab. č. 19.1. a 19.2. 

Doplňující tab. č. 20 znázorňuje, zda-li jsou vydané finanční prostředky přiměřené 

s ohledem na ekonomickou situaci rodiny. Pro většinu respondentů jsou finanční částky, 

které vynakládají na sport, přijatelné. Více jak polovina respondentů uvedla, že je to bez 

problémů 64,2%). Je to dost, ale když se chce, vydrží se to, s tímto se ztotožňuje 28,9% 

dotázaných. Pouze malá část respondentů (6,9%) uvedla, že je to příliš. 

Tab. č. 20 Jsou tyto náklady pro Vás přijatelné? 

Celý soubor n % 

Ano, je to bez problémů 407 64,2 

Je to dost, ale když se chce, vydrží se to 183 28,9 

Je to příliš nákladné a budeme to muset omezit 44 6,9 

Celkem 634 100 

Celkovou ekonomickou situaci vyjadřuje tab. č. 21. Většina respondentů se přiklonila 

k názoru, že jejich rodina patří k průměrným. Nejde o přesné zhodnocení, ale spíše o 

subjektivní pocit dotazovaných. 

Tab. č. 21 Odhadněte ekonomickou situaci Vaší popř. celé rodiny? 

Celý soubor n % 

Bohatá 23 3,6 

Spíše bohatá 104 16,4 

Průměrná 441 69,6 

Spíše chudší 45 7,1 

Chudší 21 3,3 

Celkem 634 100 
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Na další otázku odpovídali všichni ti, kteří v otázce č. ll uvedli, že v současnosti aktivně 

sportují nebo občas sportují. Což představuje 498 (78,3%) respondentů. Respondenti mohli 

uvést více možností, kde sportují. Pro všechny skupiny respondentů je nejčastějším místem 

sportování velké kryté zařízení, tělocvična. Následuje sportování v bytě a na veřejných 

prostranstvích. Pro gymnazisty je dalším místem, kde nejčastěji sportují, doma v bytě a 

v přírodě. Učni preferují veřejná prostranství a fitcentrum (posilovnu). Porovnáme-li muže 

a ženy i zde se pořadí liší. Ženy nejčastěji sportují doma v bytě a v přírodě. Muži po 

velkých krytých zařízeních preferují veřejná prostranství a doma v bytě. 

Tab. č. 22 V jakém tělovýchovném nebo sportovním zařízení sportujete? 

Gymnazisté Učni Muží Ženy Celke:rn 

Velká krytá zařízení např. tělocvičny, n 179 113 152 140 292 

bazény, zimní stadiony, aj. % 55,9 36 46,3 45,8 46,0 

n 48 63 63 48 111 
Fitcentrum, posilovna 

% 15 20,1 19,2 15,7 17,5 

n 103 54 66 91 157 
Doma v bytě 

% 32,2 17,2 20,1 29,7 24,8 

Veřejná prostranství např. parky, n 80 66 77 69 146 
silnice, parkoviště, pěšiny aj. % 25 21,1 23.5 225 23,0 

n 93 44 61 76 137 
V přírodě 

% 29,1 14 18,6 24,8 21,6 

Velká otevřená zařízení např. n 61 53 58 56 114 
plovárny, sídlištní hřiště, aj. % 19,1 16,9 17,7 18,3 18,0 

Porovnáme-li naše výsledky s výsledky Jansy (2001), zjišťujeme obrovské rozdíly. Jeho 

respondenti sportovali celkově více ve všech uváděných místech pro sportování, vždy 

s rozdílem okolo 20%. Podobné hodnoty jsme zaznamenali jen u velkých krytých zařízení, 

kde sportuje o 4, I% více našich respondentů. 
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Graf č. 13 V jakém tělovýchovném nebo sportovním zařízení sportujete? 
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Leg: I - velká krytá zařízení aj., 2 - fitcentrum, posilovna, 3 - doma v bytě, 4 - veřejná prostranství aj., 

5 -v přírodě, 6- velká otevřená zařízení, hřiště, aj. 

Tab.č. 23 prezentuje vybavení domácností sportovním nářadím. Respondenti mohli uvést 

více možností podle toho, jaké vybavení vlastní. Uvádíme výsledky celého souboru. Ve 

vybavení rodin dominuje kolo (horské kolo nebo silniční), které vlastní 81,1% 

respondentů. Vypovídá to o popularitě cyklistiky, jako formy aktivního sportování a také i 

možnosti využití kola, jako dopravního prostředku. Cyklistika se umístila i na předních 

místech v provozovaných sportech (tab. č. 13 ). 

Velice hodně rodin (80,1%) vlastní míče na fotbal, volejbal, basketbal, což by jsme mohli 

přisoudit Óblibě míčových sportů, zejména fotbalu. 

Vysoké zastoupení mají rodiny, vlastnící vybavení na zimní sporty (lyže, snowboard) -

71,3%. Dále více jak polovina rodin vlastní stan. Nejméně je zastoupeno v rodinách 

vybavení na vodní turistiku (11,2%). 
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Tab. č. 23 Vybavenost domácnosti sportovním nářadím (vybavením): 

Celý soubor n % 

Kanoe, kajak, windsurfing 71 11,2 

Horské nebo jiné kolo 515 81,2 

Stůl na stolní tenis 172 27,1 

Míč na fotbal, volejbal, basket aj. 508 80,1 

Raketa na tenis, squash, badminton 375 59,1 

Činky, posilovací zařízení, rotoped 326 51,4 

Sjezdové nebo běžecké lyže, snowboard 452 71,3 

Stan 405 63,9 

Zde se pokusíme shrnout finanční náklady na sportování a s tím související otázky. Kolik 

peněz měsíčně vynakládají rodiny na aktivní sportování, odpověděli respondenti takto. 

Většina dotazovaný za sebe neutratí více jak pět set korun měsíčně. Nejvíce dotazovaných 

uvedlo, že vynakládají na sportování mezi stem až dvěma sty korun za měsíc. Za 

sportování utrácí nejvíce otcové. Větší polovina rodin neutratí měsíčně za sportování více 

jak pět set korun. Zjistili jsme, že pro většinu jsou tyto náklady přijatelné - je to bez 

problémů odpovědělo 64,2% dotazovaných. Pro necelou třetinu mládeže je to dost, ale 

když se chce, vydrží se to. Také většina adolescentů charakterizuje z ekonomického 

hlediska svoji rodinu jako průměrnou. 

Kde adolescenti uskutečňují sportovní aktivity nás také zajímalo. Pro všechny skupiny 

respondentů je nejčastějším místem sportování velké kryté zařízení, tělocvična. Následuje 

sportování v bytě a na veřejných prostranstvích. 

Překvapivě mnoho dotazovaných (37,6%) uvedlo, že sportují v bytě. A také 39,5% 

respondentů uvedlo, že využívá ke sportování veřejná prostranství. 

Srovnáním s výzkumem Jansy (2001) jsme zaznamenali výrazné rozdíly. Jeho respondenti 

sportovali celkově více ve všech uváděných místech pro sportování než náš soubor. Ale jak 

můžeme vidět v grafu č. 9, nezaznamenali jsem v porovnání s výzkumem Jansy (2001), že 

by jeho respondenti sportovali častěji. 

V poslední otázce této kapitoly jsme se respondentů tázali na vybavenost domácností 

sportovním nářadím. Ve vybavení rodin dominuje kolo, které vlastní 81,1% respondentů. 

Vypovídá to o popularitě cyklistiky, jako formy aktivního sportování a také i možnosti 
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využití kola, jako dopravního prostředku. Cyklistika se umístila i na předních místech 

v provozovaných sportech. Velice mnoho rodin (80,1 %) vlastní míče na fotbal, volejbal, 

basketbal, což bychom mohli přisoudit oblibě míčových sportů, zejména fotbalu. Nejméně 

je zastoupeno v rodinách vybavení na vodní turistiku. 

Vybavenost rodin sportovním náčiním má silnou vazbu na oblíbenost sportů a zejména na 

provozované aktivity v jednotlivých rodinách. 

8.4 Pasivní zájem o sportování a jiné pohybové aktivity 

Divácký zájem lze rozdělit na aktivní - přímou účastí na nějaké sportovní akci a na 

pasivní, což představuje sledování sportovních akcí v televizi, radiu, tisku. 

Následující tabulka znázorňuje četnost účastí na nějaké sportovní akci. Nejvíce 

respondentů (29,8%) navštěvuje sportovní akci méně než jednou za měsíc, nejméně jednou 

týdně 15% respondentů. Porovnáním podle typu střední školy jsme zjistili statisticky 

významné rozdíly. Učni více jak gymnazisté jsou častějšími diváky sportovních akcí. 

Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 17,86). 

Komparací podle pohlaví jsme také zaznamenali statisticky významné rozdíly. Muži JSOU 

častějšími diváky sportovních akcí než ženy. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na 

hladině významnosti p=0,05 (x2 = 8,38). 

Tab. č. 24 Zúčastňujete se sportovních akcí jako divák? 

Gymnazisté Učni Muži Ženy Celkem 

n 28 67 63 32 95 
Nejméně 1 x týdně 

% 4,4 10,6 9,9 5,0 15 

n 57 72 69 60 129 
2 - 3x měsíčně 

% 9,0 11,4 10,9 9,5 26,3 

n 71 51 57 65 122 
Nanejvýš I x měsíčně 

% 11,2 8,0 9,0 10,3 19,2 

n 129 60 86 103 189 
Méně než 1 x za měsíc 

% 20,3 9,5 13.6 16.2 29,8 

n 35 64 53 46 99 
Nechodím na tyto akce 

% 5,5 10,1 8,4 7,3 1-5,6 
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V tab. č. 25 můžeme vidět počet respondentů sledujících sportovní události v televizi. 

Největší zastoupení mají občasní diváci, kteří sledují spíše významnější sportovní události 

- 42%. Často, ale vybírám si podle sportu, zde je situace podobná- 40, 7%. V televizi sport 

vůbec nesleduje 9,3% všech respondentů. Naopak všechny sportovní pořady sleduje 8,05% 

dotázaných. Komparací podle typu střední školy jsme zaznamenali statisticky významnější 

rozdíly. Učni jsou častějšími diváky sportovních akcí než gymnazisté. Odpovědi jsou 

v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 13,38). V porovnání podle 

pohlaví nebyly zjištěny významnější rozdíly. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na 

hladině významnosti p=0,05 (x2 = 7,41). 

Tab. č. 25 Jak dalece sledujete sport v televizi? 

Gymnazisté Učni Muži Ženy 
Celý 

soubor 

n 21 30 31 20 51 
Ano, všechny sportovní pořady 

% 6,6 9,6 9,5 6,5 8,05 

n 
Často, ale vybírám si podle sportu 

122 136 136 122 258 

% 38,1 43,3 41,5 39,9 40,7 

Občas, spíše významné sportovní n 155 111 124 142 2.66 

události % 48,4 35,4 37,8 46,4 42 
' 

n 22 37 37 22 59 
Nesleduji 

% 6,9 11,8 113 7,2 9,3 

V následujících dvou tabulkách (č. 26.1 a 26.2) uvádíme sporty divácky zajímavé. Pro 

dotazované jsou nejpopulárnějšími sporty, které sledují přímo v hledištích stadionů- lední 

hokej a fotbal. 

Podobné výsledky jsme zaznamenali i u sportů sledovaných v radiu či televizi. I zde se na 

prvních dvou místech umístil hokej a fotbal, pořadí ostatních sportů se od přímé divácké 

účasti liší. Na třetím místě se umístilo krasobruslení, což je především zásluhou žen. 
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Který druh sportu Vás divácky nejvíce zajímá? 

Tab. č. 26.1 Vaší přímou diváckou 
účastí: 

Tab. č. 26.2 Pasivně v radiu, televizi: 

Celý soubor n % Celý soubor n % 

Lední hokej 165 26,0 Lední hokej 187 29,5 

Fotbal 153 24,1 Fotbal 158 24,9 

Volejbal 35 5,5 Kras o bruslení 51 8,0 

Flor bal 27 4,3 Atletika 38 6,0 

Tenis 23 3,6 Volejbal 31 4,9 

Atletika 19 3,0 Basketbal 25 3,9 

Basketbal 16 2,5 Tenis 19 3,0 

Srovnáním s výzkumem Jansy (2001) zjišťujeme malé rozdíly. Divácky oblíbené sporty na 

prvních místech jsou u obou souborů stejné. Liší se jen procentuálně. Hokej preferuje o 6% 

více respondentů souboru Jansy. Naopak fotbalu dává přednost o 7,2% více respondentů 

našeho souboru. 

Graf č. 14 Druh sportu sledovaného přímou diváckou účastí. 
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V grafu č. 15 můžeme vidět srovnáním s výzkumem Jansy (2001), kde jsem zaznamenali 

podobné rozdíly jako výše. Hokeji dává přednost o 3,3% více respondentů Jansy. Naopak 

fotbalu o 8% více našich respondentů. U ostatních sportů jsou naše výsledky o něco vyšší. 

Graf č. 15 Druh sportu sledovaného v televizi, radiu. 
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Tab. č. 27 Sledovanost sportu v denním tisku 

Gymnazisté 

Pravidelně- denně kupuji sportovní n 15 

novmy % 4,7 

Sleduji sport v novinách, které běžně n 93 

čtu % 29,1 

n 76 
Sleduji jen významné události 

% 23,8 

n 70 
Jen tak někdy, spíše výjimečně 

% 21,9 

n 66 
Nesleduji 

% 20,6 
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Učni Muži Ženy 
Celý 

soubo.r 

24 28 ll 39 

7,6 8,5 3~6 6,0 

66 90 69 159 

21 27,4 22,5 25,0 

64 59 81 140 

20,4 18 26,5 22,1 

85 62 93 155 

27,1 18,9 30.4 24,6 

75 89 52 141 

23,9 27,1 17 22,2 



Tab. č. 27 znázorňuje, jak často respondenti sledují sportovní události v denním tisku. 

Nejvíce respondentů (25%) sleduje sportovní události v novinách, které běžně čtou. 

Pravidelně si kupuje noviny 6% dotázaných. Porovnáme-li gymnazisty a učně, zjistíme, že 

gymnazisté sledují celkově více sportovní události než učni , ale tyto hodnoty nejsou 

statisticky významné. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 

(x2 = 5,06). V porovnání podle pohlaví nebyly zjištěny výraznější rozdíly, ale můžeme říci, 

že muži více jak ženy sledují sportovní události. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na 

hladině významnosti p=0,05 (x2 = 3,01). 

Porovnáním s výzkumem Jansy (2001) jsme nezaznamenali výraznější rozdíly. 

Zjistit pasivní účast našich respondentť1 na sportovních akcích bylo našim dalším dílčím 

úkolem. Shledali jsme, že frekvence navštěvovaných akcí jako divák je u našich 

respondentů různá, I x týdně či 2-3 x do měsíce je sleduje více jak třetina dotázaných, na 

akce nechodí 15,6% dotázaných. Komparací podle typu střední školy i podle pohlaví byly 

zjištěny statisticky významné rozdíly. Učni a muži jsou častějšími diváky sportovních akci 

než gymnazisté a ženy. Nejpopulárnějšími sporty, které sledují přímo v hledištích stadionů, 

jsou lední hokej a fotbal. Ostatní sporty za těmito dvěma výrazně zaostávají (volejbal, 

florbal). Jak je z výsledků patrné, jde z větší části o sporty kolektivní a více divácky 

atraktivní. Je pravděpodobné, že velký vliv účasti na akcích má i frekvence pořádaných 

akcí v konkrétním městě. 

Počet mladých lidí, sledujících sportovní události v televizi je trošku vyšší, než přímá 

divácká účast. Největší zastoupení mají občasní diváci (42%), kteří sledují spíše 

významnější sportovní události. I zde jsou učni nejčastějšími diváky. Respondenti opět 

nejvíce sledují lední hokej a fotbal, následuje krasobruslení, atletika. 

Je patrné, že fotbal a lední hokej diváckému zájmu jednoznačně dominují. Sportovní akce 

na mezinárodní a nejvyšší úrovni jsou velmi sledovanými událostmi. Velmi dobrých 

výsledků sportovci z České republiky dosahují právě v těchto dvou kolektivních sportech

ledním hokeji a fotbalu. Domníváme se, že výběr sportů je závislý na preferenci v médiích, 

kde tyto sporty jsou nejvíce prezentované a vysílané. 

Dále jsme zjišťovali zda respondenti sledují sport v denním tisku. tv1ládež nejvíce sleduje 

sport v novinách, které běžně čtou. Významné sportovní události sleduje v denním tisku 

přibližně čtvrtina mládeže. 
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8.5 Podmínky pro sportování a jiné pohybové aktivity v místě bydliště 

V této kapitole uvádíme odpovědi respondentů souhrnně tzn. vždy celého souboru, protože 

se domníváme, že podmínky pro sportování souvisí především s místem bydliště 

respondentů a nemá na ně vliv např. typ střední školy. 

Jak byly hodnoceny podmínky pro sportování v místě bydliště je uvedeno v tab. č. 28. 

Z odpovědí respondentů můžeme usuzovat, že to s podmínkami pro sportování celkem 

ujde, kdo chce, příležitost si najde, s tímto souhlasí 44,3% respondentů. Za velmi dobré je 

považuje 19,7% respondentů. Prakticky zde nic není, odpovědělo 7,7% respondentů. 

Tab. č. 28 Jaké jsou v místě Vašeho bydliště podmínky pro sportování? 

Celý soubor n 0/o 

Velmi dobré, je zde možno provozovat všechno 125,0 19,7 

Celkem to ujde, kdo chce najde si příležitost 180,0 44,3 

Je zde jen málo možností 154,0 24,3 

Prakticky zde nic není 49,0 7,7 

Nevím, neuvažoval jsem o tom 26,0 4,1 

Celkem 634,0 100 

Jak můžeme vidět v tab. č. 29, tak více jak polovina (56,6%) všech dotazovaných uvedla, 

že sportovních zařízení v místě jejich bydliště přibylo. Jen velmi málo respondentů uvedlo, 

že by sportovních zařízení ubylo (2,8%). Že je to stejné uvedlo 33,6% dotázaných. 

Tab. č. 29 Za poslední období (zhruba Slet) ve Vašem 

bydlišti sportovních zařízení: 

Celý soubor n 0/o 

Přibylo 359 56,6 

Ubylo 18 2,8 

Je to stejné 213 33,6 

Nevím 44 6,9 

Celkem 634 100 
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Tab. č. 30 prezentuje sportovní zařízení, která se nachází v místě bydliště našich 

respondentů. Jak můžeme vidět do 20 minut chůze se nacházejí nejčastěji tělocvičny, 

stadiony a tenisové kurty. Naopak nejdále golfová hřiště a základny pro vodní sporty. 

Tab. č. 30 Která sportovní zařízení se nacházejí do 20 minut chůze od Vašeho 

bydliště? 

Celý soubor n 0/o 

Bazén 225 35,5 

Tělocvična 455 71,8 

Stadion 377 59,5 

Tenisové kurty 355 56,0 

Golfové hřiště 31 4,9 

Dráha pro kolečkové brusle, skating 143 22,6 

Umělá stěna, skály 131 20,7 

Kluziště 246 38,8 

Lyžařský areál 91 14,4 

Základna pro vodní sporty 51 8,0 

Jízdárna 53 8,4 

Respondenti měli možnost zhodnotit podmínky pro sportování v místě bydliště. V této 

kapitole jsme hodnotili výsledky souhrnně - celého souboru. Z odpovědí respondentů 

můžeme usuzovat, že to s podmínkami pro sportování celke111: ujde, kdo chce najde si 

příležitost, s tímto souhlasilo nejvíce respondentů. Za velmi dobré, považuje podmínky 

19,6% respondentů. Dvacet minut od místa bydliště se nejvíce nacházejí tělocvičny, 

stadiony a tenisové kurty. Naopak nejdále golfová hřiště a základny pro vodní sporty. 

V návaznosti na předchozí otázku nás zajímalo, zda v místě bydliště sportovišť přibylo 

nebo ubylo, více než polovina respondentů uvedla, že přibylo. Jen velmi málo respondentů 

uvedlo, že by sportovních zařízení ubylo. 

Myslíme si, že podmínky většina respondentů nemůže ovlivnit, jsou částečně závislé na 

místě, kde respondenti žijí, i když ke každé pohybové aktivitě není potřeba třeba bazén, 

hřiště, sportovní haly, vždy bude záležet jen a jen na mládeži samotné. 
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8.6 Zájem o nové sporty 

V posledních několika letech se u nás objevují zcela nové sporty, které ve většině případů 

zajímají hlavně mladou generaci. Jaký mají respondenti o tyto sporty nám ukazuje tab. č. 

31. Více jak dvě třetiny (74,7%) respondentů mají o tyto sporty zájem. Srovnáním podle 

pohlaví i podle typu střední školy nebyly nalezeny významnější statistické rozdíly. 

U gymnazistů a učňů jsou odpovědi v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 

(x2 = 1,75). U může a žen jsou odpovědi v položkách rozdílné na hladině významnosti 
2 p=0,05 (x = 2,58). 

Tab. č. 31 Zájem o provozování některých dnes u nás nových sportů. 

Gymnazisté Učni Muži Ženy 
CeJý 

soubor 

n 88 72 74 86 160 
Ne, nemám zájem 

% 27,5 22,9 22,6 28,1 25,3 

n 232 242 254 220 474 
Ano, mám zájem 

% 72,5 77,1 77,4 71,9 74,7 

n 320 314 328 306 634 
Celkem 

% 100 100 100 100 100 

Následující doplňující tabulka uvádí, zda mladá generace nové sporty zkoušela a jestli je 

provozuje. Jako příklad nových sportů jsme uváděli tyto sporty: baseball, squash, curling, 

spinning, bungee jumping frisbee, petanque, různé druhy bojových sportů (tai-chi, teo-bo, 

Capueira atd.) atd. Většina respondentů ('77%) tyto sporty vyzkoušela, ale dále je 

provozuJe Jen 45,7% dotázaných. V porovnání podle typu střední školy jsme 

nezaznamenali výraznější rozdíly. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině 

významnosti p=0,05 (x2 = 5,39). Porovnáním mužů a žen zjistíme významnější statistický 

rozdíl. Muži více jak ženy nové sporty vyzkoušeli a také dále provozují. Odpovědi jsou 

v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 8,37). 
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Tab. č. 32 Vyzkoušel jste si již některé nové sporty, provozujete je pravidelně? 

Gymnazisté Učni Muži Ženy 
Celý 

SOUbOJ" 

n 107 92 112 87 199 
Vyzkoušel, ale neprovozuji 

% 33,4 29,3 34,1 28,4 31,3 

n 81 64 60 85 145 
Nezkoušel, neprovozuji 

% 25,3 20,4 18,3 27,8 23 

n 132 158 156 134 294) 
Ano, vyzkoušel a provozuji 

% 41,3 50,3 47,6 43,8 45,7 

n 320 314 328 306 634 
Celkem 

% 100 100 100 100 100 

Mezi "nové" sporty se řadí i kategorie tzv. adrenalinových, které se vyznačují odvahou 

riskovat, schopností překonávat sami sebe. Pro příklad jsme uváděli tyto sporty: bungee 

jumping, skok s padákem, paragliding, prvosjezdy, rafting atd. Adrenalinové sporty jsou 

stále populárnější, což dokazují i následující dvě tabulky. 

V té první (tab. č. 33) jsme se respondentů tázali, jaký mají názor na tyto sporty. Většina 

uváděla, že jsou prospěšné pro získání odvahy (67,8%). Nejsou dobré, ohrožují zdraví, 

s tím souhlasí 17% dotázaných. Pokud porovnáme gymnazisty a učně zjistíme významnější 

statistické rozdíly. O 13,5% více učňů než gymnazistů si myslí, že jsou prospěšné pro 

získání odvahy. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 

16,93). 

Komparací podle pohlaví také zjišťujeme statisticky významný rozdíl. Většina mužů 

(78,7%) se domnívá, že adrenalinové sporty jsou prospěšné pro získání odvahy, naopak 

ženy jsou o tom přesvědčeny méně (56,5%). Odpovědi jsou v položkách rozdílné na 

hladině významnosti p=0,05 (x2 = 35,69). 
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Tab. č. 33 Jaký je Váš názor na tzv. adrenalinové sporty? 

Gymnazisté Učni Muži Ženy 
Celý 

soubor 

Jsou prospěšné pro získání n 196 235 258 173 431 

odvahy % 61,3 74,8 78,7 56,5 67,8 

Nejsou dobré, ohrožují n 72 35 38 69 107 

zdraví % 22,5 11,2 11,6 22,6 17,0 

n 52 44 32 64 96 
Nevím 

% 16,3 14 9,8 20,9 15,3 

n 320 314 328 306 6J4 
Celkem 

% 100 100 100 100 100,0 

Porovnáme-li údaje našich respondentů s údaji výzkumu Jansy (2001), zjistíme, že se 

výrazně neliší. U položky 1 - jsou prospěšnější pro získání odvahy, s tímto souhlasilo více 

respondentů našeho souboru. 

Graf č. 16 Jaký je váš názor na tzv. adrenalinové sporty? 

3 4 

Leg: 1 -jsou prospěšné pro získání odvahy, 

2- nejsou dobré, ohrožují zdraví, 3- nevím, 4- neuvedeno 

S předchozí otázkou koresponduje ta, ve které se mládeže ptáme, zdali by si chtěli nějaký 

z adrenalinových sportů vyzkoušet. Odpovědi respondentů uvádíme v tab. č. 34. Je patrné, 
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že mládež tyto sporty velmi lákají a to všechny skupiny respondentů. Porovnáním 

gymnazistů a učňů nebyly nalezeny výraznější rozdíly. Odpovědi jsou v položkách 

rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 3,82). Srovnáním podle pohlaví jsme nalezli 

statisticky významnější rozdíly. Muži mají velký zájem si tyto sporty vyzkoušet, ženy jsou 

zase více než muži přesvědčeny, že ohrožují zdraví. Odpovědi jsou v položkách rozdílné 

na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 12,38). 

Tab. č. 34 Chtěl by jste si některý z adrenalinových sportu vyzkoušet? 

Gymnazisté Učni Muži Ženy 
Celý 

soubor 

n 233 215 240 208 448 
Ano 

% 72,8 68,5 73,2 68 70,6 

n 55 73 46 82 128 
Ne, ohrožují zdraví 

% 17,2 23,2 14 26,8 20,3 

n 32 26 42 16 58 
Nevím 

% 10 8,3 12,8 5.2 9,1 

n 320 314 328 306 634 
Celkem 

% 100 100 100 100 100 

V tab. č. 35 uvádíme přehled adrenalinových sportů, o které je z řad studentů největší 

zájem a které by si chtěli vyzkoušet. Dotazovaní měli možnost uvést jakýkoliv 

adrenalinový sport. Největšího zájmu u všech skupin respondentů dosáhl bungee jumping, 

který by chtělo zkusit 32,8% dotázaných. Dále následoval skok s padákem- 17,7%. 

Tab. č. 35 Přehled adrenalinových sportu, které by adolescenti rádi vyzkoušeli: 

Celý soubor n 0/o 

Bungee dumping 208 32,8 

Skok z letadla 112 17,7 

Paragliding 47 7,4 

Lyžovaní+snowboarding ve volném terénu 56 8,8 

Neuvedeno 211 33,3 

Celkem 634 100 
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Zájem o "nové" sporty je celkem překvapivý. Více jak dvě třetiny respondentů mají o tyto 

sporty zájem . Celkově je vyzkoušelo 77,2% všech dotazovaných. 

Komparací podle pohlaví jsem zaznamenali významnější statistický rozdíl. Muži více jak 

ženy nové sporty vyzkoušeli a také dále provozují. 

S novými sporty korespondují sporty adrenalinové, které jak už jsme uvedli v předchozích 

kapitolách, jsou stále populárnější. Více jak polovina dotazovaných si myslí, že jsou 

prospěšné pro získání odvahy a také by si je chtěla většina respondentů vyzkoušet. 

Komparací podle typu střední školy i podle pohlaví jsem zjistili významnější statistické 

rozdíly. Více učňů než gymnazistů a také více mužů než žen si myslí, že jsou prospěšné 

pro získání odvahy. Muži mají velký zájem si tyto sporty vyzkoušet, ženy jsou zase více 

přesvědčeny, že ohrožují zdraví. 

O jaké adrenalinové sporty je největší zájem, tak na to jsme se také ptali. Nejvíce SI 

respondenti přejí vyzkoušet bungee dumping a skok s padákem. 

Domníváme se, že adrenalinové sporty se stanou ještě žádanější a oblíbenější právě pro 

jejich dobrodružnost, nabytí odvahy, zvýšení sebevědomí. 
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8.7 Perspektivy sportu z pohledu mladé generace 

Pro většinu dotazovaných jsou úspěchy českých sportovců na mezinárodních soutěžích 

významnou součástí reprezentace státu. Nepatrně větší význam ji přisuzují učni (85,2%) na 

rozdíl od gymnazistů (80,4%), ale nejde o statisticky významný rozdíl. Odpovědi jsou 

v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 2,95). 

Porovnáme-li muže a ženy i zde nenalezneme významnější rozdíly. Odpovědi JSOU 

v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 4, 16). 

Tab. č. 36 Považujete úspěchy našich sportovců v mezinárodním měřítku za součást 

reprezentace státu? 

Gymnazisté Učni Muži Ženy 
CeJý 

s.o11bor 

n 257 268 271 254 525 
Ano 

% 80,3 85,4 82.6 83 82,8 

n 17 ll 10 18 28 
Ne __ .... 

% 5,3 3,5 3.1 5,9 4,5 

n 46 35 47 34 81 
Nevím 

% 14,4 11,1 14,3 11,1 12,7 

n 320 314 328 306 634 
Celkem 

% 100 100 100 100 100,0 

Porovnáním s výzkumem Jansy (2001) v grafu 17, zjistíme výraznější rozdíly. O 33,4% 

více našich respondentů považuje úspěchy českých sportovců jako součást reprezentace 

státu než soubor Jansy. 
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Graf č. 17 Považujete úspěchy našich sportovců v mezinárodním měřítku 

za součást reprezentace státu? 
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Tab.č. 37 Jak prožíváte úspěchy našeho sportu, např. na olympijských hrách 

nebo mistrovství světa aj. 

Gymnazisté Učni Muži Ženy 
Celý 

soubor 

n 265 252 269 248 517 
Pozitivně 

% 82,8 80,3 82 81,1 81,6 

n 6 ll 8 9 17,0 
Negativně 

% 1,9 3,5 2A 2,9 2,7 

n 34 42 45 31 76,0 
Je mi to jedno 

% 10,6 13,4 13,7 10,1 12,0 

n 15 9 6 18 24,0 
Nevím 

% 4,7 2,9 1,8 5,9 3,8 

n 320 314 328 306 634 
Celkem 

% 100 100 100 100 100,0 

Doplňující tab. 37 nám ukazuje, jak respondenti vnímají úspěchy našich sportovců na 

mezinárodním poli. Převážná část respondentů prožívá úspěchy českých sportovců 

pozitivně (81,6%). Naopak negativně je vnímá 2,7% dotázaných. Komparací podle typu 
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střední školy nebyly zjištěny významnější statistické rozdíly. Odpovědi jsou v položkách 

rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 2,64). 

V porovnání podle pohlaví také nebyly zjištěny významnější rozdíly. Odpovědi jsou 

v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 1,61 ). 

V následujících tabulkách uvádíme názory respondentů na budoucnost sportu. 

V jednotlivých položkách měli uvést, zda s tvrzením souhlasí či nesouhlasí nebo nevědí. 

Jaký je Váš názor na budoucnost sportu? Myslíte si, že: 

Tab. č. 38.1 Bude sportovat stále víc lidí 

Gymnazisté Učni Muži Ženy 
CeJj• I 

soubor 

Ano n 134 119 135 118 I 253 

% 41,9 37,9 41,2 38.6 39,9 

Ne n 73 55 57 71 128 
% 22,8 17,5 17,4 23,2 20,2 

Nevím n 113 140 136 117 253 
% 35,3 44,6 41,5 38.2 39,9 

Celkem n 320 314 328 306 I 634 
% 100 100 100 100 100 

Jak ukazuje tab. č. 38.1 respondenti se v 39,9% domnívají, že bude stále více lidí 

sportovat. Srovnáním podle typu střední školy i podle pohlaví nebyly nalezeny statisticky 

významnější rozdíly. U gymnazistů a učňů jsou odpovědi v položkách rozdílné na hladině 

významnosti p=0,05 (x2 = 3,48). U mužů a žen jsou odpovědi v položkách rozdílné na 

hladině významnosti p=0,05 (x2 = 3,34). 
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Tab. č. 38.2 Bude se prohlubovat rozdíl mezi amatérským a vrcholovým sportem 

Gymnazisté Učni Muži Ženy 
Celý 

so--.bor 
n 175 185 212 148 360 

Ano 
% 54,7 58,9 64,6 48,4 56,7 

n 86 55 73 68 141 
Ne -

% 26,9 17,5 22,3 22,2 22,2 

n 59 74 43 90 133 
Nevím 

% 18,4 23,6 13,1 29.4 21,1 

Celkem 
n 320 314 328 306 634 

% 100 100 100 100 100 

Více jak polovina všech respondentů je přesvědčena, že se bude prohlubovat rozdíl mezi 

amatérským a vrcholovým sportem (tab. č. 38.2). Komparací podle typu střední školy byly 

zjištěny statisticky významné rozdíly. Učni se více jak gymnazisté domnívají, že se tento 

rozdíl bude prohlubovat. Odpovědí jsou v položkách rozdílné na hladině významností 

p=0,05 (x2 = 8,73). Porovnáme-li muže a ženy i zde nalezneme významnější statistický 

rozdíl. Muži se o 16,2% více než ženy domnívají, že poroste rozdíl mezí amatérským a 

vrcholovým sportem. Odpovědí jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 
2 (x = 9,71). 

Tab. č. 38.3 Poroste význam sportu 

Gymnazisté Učni Muži Ženy 
Celý 

soubo1· 

Ano n 145 197 173 169 342 

% 45,3 62,7 52,7 55,2 54,1 

Ne n 84 36 72 48 120,0 

% 26,3 11,5 22 15,7 18,9 
-

Nevím n 91 81 83 89 172,0 

% 28,4 25,8 25,3 29,1 27,0 
-

Celkem n 320 314 328 306 634,0 

% 100 100 100 100 100 

V tab. č. 38.3 vidíme, že zhruba polovina respondentů se domnívá, že v budoucnosti 

poroste význam sportu. Komparací podle typu střední školy byly zjištěny statisticky 
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významné rozdíly. O 17,4% více učňů než gymnazistů je přesvědčeno, že poroste význam 

sportu. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 27,63). 

Mezi ženami a muži nebyly nalezeny významnější rozdíly. Odpovědi jsou v položkách 

rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 4,29). 

Tab. č. 38.4 Náklady na aktivní sportování budou vyšší 

Gymnazisté Učni Muži Ženy ! Celý 
s-ou hor 

Ano n 232 237 226 243 469 
··- ~- l % 72,5 75,5 68,9 79,4 74,1 

Ne n 33 41 48 26 -L 74,0 
% 10,3 13,1 14~6 8,5 1 11,6 

Nevím n 55 36 54 37 91,0 

% 17,2 11,5 16,5 12,1 14,3 

Celkem n 320 314 328 306 i 634,0 

% 100 100 100 100 100 

Většina souboru je přesvědčena, že náklady na aktivní sportování budou vyšší (tab. č. 

38.4). Srovnáním podle typu střední školy jsme nalezli významnější rozdíly. Odpovědi 

jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 4,83). 

Komparací mezi pohlavím jsme zaznamenali statisticky významný rozdíl. Více žen je 

přesvědčeno o stoupajících nákladech na sportování. Odpovědi jsou v položkách rozdílné 

na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 9,58). 

Tab. č. 38.5 Některé sporty budou moci provozovat jen bohatí 

Gymnazisté Učni Muži Ženy 
Celý 

soubor 

Ano n 205 195 206 I 194 400 
% 64,1 62,1 62,8 63,4 63,1 

Ne n 52 79 58 73 131 
% 16,3 25,2 17,7 23,9 20,8 

Nevím n 63 40 64 39 103 
% 19,7 12,7 19,5 12,7 16,2 

Celkem n 320 314 328 306 634 i 
% 100 100 100 100 ' 100 r 
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Jak můžeme vidět v tab. č. 38.5, tak více než polovina respondentů si myslí, že provozovat 

sport budou moci jen bohatí. Srovnáme-li odpovědi gymnazistů a učňů nenalezneme 

významnější rozdíly. Odpovědi jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 

(x2 = 5,28). 

Komparací podle pohlaví také nebyly zjištěny významnější statistické rozdíly. Odpovědi 

jsou v položkách rozdílné na hladině významnosti p=0,05 (x2 = 4, 16). 

V poslední otázce této části jsme se respondentů tázali na sport, který by chtěli, aby 

v budoucnosti provozovali jejich děti. Respondenti měli možnost napsat libovolný sport. 

Uvádíme výsledky celého souboru. Lze říci, že uvedené sporty patří jednak k často 

provozovaným sportům vis. příloha č. 4, ale především také k divácky velmi oblíbeným 

vis. tab. č. 26.1. a 26.2. 

Tab. č. 39 Jaký druh sportu byste chtěl, aby provozovali 

v budoucnosti Vaše děti? 

Syn Dcera 

n % n % 

Fotbal 251 39,6 Tanec 223 35,2 

Hokej 210 33,1 Volejbal 174 27,4 

Tenis 165 26,0 Tenis 168 26,5 

Pro většinu dotazovaných (80,4%) jsou úspěchy českých= sportovců na mezinárodních 

soutěžích významnou součástí reprezentace státu. Nepatrně větší význam ji přisuzují učni a 

ženy na rozdíl od gymnazistů a mužů, ale nejde o statisticky významný rozdíl. 

Převládající část respondentů prožívá úspěchy českých sportovců pozitivně. 

O budoucnosti sportu si většina dotazovaných adolescentů myslí, že náklady na aktivní 

sportování budou větší a také, že některé sporty budou moci provozovat jen bohatí a dále, 

že se bude prohlubovat rozdíl mezi vrcholovým a amatérským sportem. O tom že se bude 

více sportovat je přesvědčeno jen poměrně málo adolescentů- 39,9%. Komparací podle 

typu střední školy jsme zaznamenali tyto statisticky významné rozdíly. Učni se více jak 

gymnazisté domnívají, že se bude prohlubovat rozdíl mezi amatérským a vrcholovým 

sportem a také, že poroste význam sportu. Porovnáme-li muže a ženy i zde nalezneme 
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významnější statistické rozdíly. Muži se o16,2% více než ženy domnívají, že poroste rozdíl 

mezi amatérským a vrcholovým sportem. Naopak ženy jsou více přesvědčeny, že 

v budoucnosti budou stoupat náklady na sportování. 

Nakonec jsme se respondentů tázali, jaký sport by se jim líbil, aby provozovaly jejich děti. 

Pokud jde o syny, zvítězil fotbal, těsně před hokejem a tenisem. U dcer je pořadí 

pochopitelně jiné - tanec, volejbal a tenis. Když vezmeme v potaz provozované sporty 

našich respondentů a divácky oblíbené sporty, tento výsledek se dal očekávat. 
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13. Závěry 

Hodnocení výsledků bylo již dostatečně provedeno ve výsledkové části a diskuzi. Proto 

tuto kapitolu věnujeme závěrečnému shrnutí a potvrzení hypotéz. 

Záměrem této práce bylo zjistit názory a postoje 15-18leté mládeže na význam sportu 

v jejich životě, účast na sportovních, tělovýchovných a jiných pohybových činnostech. 

Dále měl výzkum přinést informace o oblibě různých pohybových aktivit a také 

nejvýznamnějších motivů pro sportování a s tím souvisejících nejdůležitějších bariér, 

bránících aktivnímu sportování. Celkový výzkumný úmysl byl zaměřen na srovnání názorů 

mládeže gymnázií a učilišť. 

V teoretické části jsme na základě uvedené literatury popsali problematiku týkající se 

adolescentní populace a získané poznatky jsme využili v části praktické. 

Domníváme se, že stanovené cíle a dílčí úkoly se nám podařilo splnit a diplomová práce 

přináší poznatky, jak teoretické, tak výzkumné. Ale jsme si vědomi, že vzhledem k šíři a 

složitosti problematiky, je tato práce jen dílčí částí k poznání a pochopení adolescentní 

populace a jejímu vztahu k pohybové aktivitě, a také se vztahuje jen na sledovaný soubor. 

Výsledky, ke kterým jsme došli, jsou podrobněji rozpracovány ve výzkumné části. 

Předpokládali jsme, že komparací odpovědí mládeže z gymnázií a z učilišť budou 

zjištěny určité diference a to se nám více méně potvrdilo. Také jsme předpokládali, že 

nalezneme určité rozdíly v odpovědích mužů a žen a to se nám také potvrdilo. Více jak 

polovina výsledků potvrzuje naše pracovní hypotézy. 

Celkově můžeme hodnotit názory a postoje mládeže 15-18leté ke sportu, tělovýchově a 

jiným pohybovým aktivitám za příznivé a pozitivní, což odvozujeme zejména z vlastní 

účasti respondentů na sportovních aktivitách, ale i z hlediska projeveného zájmu o tyto 

aktivity. Adolescenti považují sportovní aktivity za velmi důležité, o čemž nás přesvědčilo 

74% respondentů a přisuzují jim velký význam. 

Musíme ale říci, že jedna skupina respondentů výrazně zaostává za ostatními, jedná se o 

studenty učilišť, kteří se například o 22% méně než gymnazisti věnují aktivnímu 

sportování, což může být spojeno jednak s nedostatkem hodin školní tělesné výchovy, ale 

také pravděpodobně s absencí vedení ke sportu v jejich rodinách. 

Je důležité rozvíjet pohybovou aktivitu již od dětství. Velkou roli zde sehrává úloha rodičů, 

právě na nich je, zda vštípí dítěti správný a zdravý způsob života. Rodiče by měli být 

příkladem pro dítě. Po nástupu dítěte do školy přebírá částečně tato instituce úlohu pro 
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rozvíjení pozitivních hodnot, proto je nutné přehodnotit úlohu školní tělesné výchovy a 

přiznat jí větší význam. 

Do budoucna můžeme Jen doporučit více zapojovat mládež do sportovních a 

tělovýchovných aktivit, zvýšit nabídku sportovních aktivit, zajímat se o netalentovanou 

mládež, podpořit všechny organizace, které by měly zájem provozovat a rozvíjet 

pohybové aktivity, propagovat zdravý životní styl. 
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Příloha č. 1 

I. Lide maji na sport, telesnou vychovu a dalsi pohybove aktivity ruzne nazory. Rada bych znala Vas nazor na tuto otazku. 
Jak dulezite jsou pro zivot soucasneho cloveka? 

nejsou dulezitc r 
pro nekoho jsou snad r 
dulezite 
jsou dulczite. ale hlavne r 
pro mlade 
jsou dulezite pro vsechny r 
lidi 

2. Jaky vyznam ma podle Vaseho nazoru sport, ll~lesna vychova a ostatni pohybove aktivity pro zivot soucasneho cloveka? 
Posud'te jednotlive vsechny nasledujici oblasti: 

zdravy. telesny a dusevni vyvoj v 
ml ad i 

udrzovani telesne kondice 

zachovaní a upevneni zdravi 

vyuziti volneho casu 

ziskani penez. dobreho pracovního 
zarazeni 
navazovaní a upevňovaní 
spolecenskych vztahu 

relaxace a zbaveni stresu 

schopnost prekonavat prckazky. sebe 
sama 

zvysovani sebevedomi 

je to moznost jak vyniknout 

velky stredni maly 

r r r 

r r r 
r r·· r 

r r r 
r r r 
r r r 
r r r 
r r r 
r r r 

r r r 

zadny nevim 

r r 
r r 

r r 
r r 
r r 
r:- r 

r r 

r r 

r r 
r r 

3. Souhlasíte s nazorem, ze sport, TV a ji ne pohybove aktivity jsou: (Od povezte na vsechny uvedene moznosti podle s kaly 
souhlasu) 

rozhodne spise spise rozhodne 
nevim 

souhlasím souhlasím nesouhlasimnesouhlasim 

jen pro mlade lidi r c· r r r 
pro kazdeho cloveka r r r r r 
jen pro ty. co na to maji , ... r r (- r 
penize 
dulezite pro zdrav i r r 
populace 

r r r 
dulezite pro reprezentaci r r r r r 
sta tu 

slouzi hlavne pro zabavu r r r r r 

4. Myslite si, bez ohledu na soucasny stav, ze by u oas meli lide vice nez dosud sportovat, cvicit nebo provadet ji ne pohybove 
aktivity? (zatrhnete jednu moznost) 

melo by se asi sportovat r 
vice 
myslim, ze soucasny stav je r 
vyhovujici 

sportovani je az moc r 
nevim, nemam na to nazor r 

S. Čim je podle Vas zpusobena mensi ucast lidi na aktivnim sportovani? 

souhlasím nesouhlasím 
lide jsou r r 
pohodl ni 
lide nemaji dnes r- r 
dost casu 
nemaji kde (' r 
sportovat 
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je to moc r ( ... 
nakladne 
chybi dobra r r 
parta 
lide maji jine 
starosti 

r r 
chybi ucinnejsi r r 
propagace 
Jiný dl1vod. 
vypiste 

6. Jak je to tedy s V asi sportomi, telovychovnou a jinou pohybovou aktivitou v soucasne dobe'! 

ano 
aktivne a pravidel ne (nejmene I x tydne) (
cvicim, sportuji 
obcas (mene ncz lx tydne) sportt!ii. ,-
cvicim 
jiz ne. ale drive jsem cvicil. sportoval r 
pomerne dost 

ne 

r· 
r 

r 
nesportuji. ale rad bych sportoval r r 

nesportuji a ani sportovat nehodlam 

DALSI OTAZKY JEN PRO TY, KTERI SPORTliJJ NEBO ALESPON NEKDY SPORTOVALI, OSTATNI PREJDOU K 
OTAZCEc.9 

7. Za poslednich 5 let jste byl 

ano ne 

aktivni zavodnik. hrac r r 
trener. cvicitcl. ucitel r r 
funkcionar. organizator r r 
rekreacni sportovec. r r 
cvicenec. turista 

8. Pokud jste v soucasne ďobe, ale i drive sportoval nebo evidl, o jake druhy sportu a dalsich pohybovych aktivit sl o? 
(vypiste sporty) 

sporty nebo jine pohybove aktivity v 
poslednim roce. vypište 
sporty nebo jine pohybove aktivity 
provozované dříve, vypište 

DALSI OTAZKA JEN PRO TY, KTERI V OTAZCE c. 6 ODPOVEDELI, ZE NESPORTUJI, ALE RADl BY 
SPORTOVALI 

9. Pokud byste rad sportoval, ale nesportujete, jaky duvod Vam v tom nejvice bran i? 

nic mi nebranilo, chybel vsak zajem, motivace. vule. r 
~-

nedostatek volneho casu r 
nejsou sportoviste r 
velka tinancni narocnost r 
nemam partu, pratele, zname, s kterymi bych sportoval r 
zdravotni potize 

ji ne r 

atd. 

vypiste 

100 



Příloha č. 2 

CHI2 TEST NEZÁ VISLOSTI 

POZOROVANÉ ABSOLUTNÍ ČETNOSTI 

odpoved odpoved odpoved odpoved 
1 odpoved 2 3 4 5 

faktor 1 3 38 37 242 
faktor 2 11 32 41 230 
celkem 14 70 78 472 

TEORETICKÉ ABSOLUTNÍ ČETNOSTI 

odpoved odpoved odpoved odpoved 
1 odpoved 2 3 4 5 

35,331230 39,3690 238,233 
faktor 1 7,066246 3 9 4 

34,668769 38,6309 233,766 
faktor 2 6,933754 7 1 6 
celkem 14 70 78 472 o 

HLADINA VÝZNAMNOSTI 
alfa= 5% 

STATISTIKA 
5,5396410 

realizovaná statistika chi2 = 4 
stupně volnosti = 3 

7,8147277 
kritická hodnota chi2 = 6 

p-hodnota = 13,63% 

ZÁVĚR 
Odpovědi jsou na faktorech nezávislé s pravděpodobností 95% 

V tomto 
příkladě: 

nutné zadat 
volitelný parametr 

zdrojem dat otázka č. 1 
faktorem gymnazisté a učni 
závěr- odpovědi nezáleží na vzdělání 
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odpoved cel ke 
6 m 

320 
314 

odpoved cel ke 
6 m 

320 

314 
o 



Pomocné výpočty 
I ť . č pozorovane re a 1vn1 etnost1 

odpoved odpoved odpoved odpoved 
1 2 3 4 

faktor 1 0,005 0,060 0,058 0,382 
faktor 2 0,017 0,050 0,065 0,363 

marginala 
odpovedi 0,022 0,110 0,123 0,744 

teoretické relativní četnosti 
odpoved odpoved odpoved odpoved 
1 2 3 4 

faktor 1 0,011 0,056 0,062 0,376 
faktor 2 0,011 0,055 0,061 0,369 

marginala 
odpovedi 0,022 0,110 0,123 0,744 

složky chi2 1 1 1 1 
2,339907 0,201587 O, 142563 0,059551 
2,384618 0,205439 O, 145287 0,060689 
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odpoved 
5 

0,000 
0,000 

0,000 

odpoved 
5 

0,000 
0,000 

0,000 

o 
o 
o 

odpoved 
6 

0,000 
0,000 

0,000 

odpoved 
6 

0,000 
0,000 

0,000 

o 
o 
o 

marginala 
faktoru 

0,505 
0,495 

1,000 

marginala 
faktoru 

0,505 
0,495 

1,000 



Příloha č. 3 

Jaký význam má podle Vašeho názoru sport, tělesná výchova a ostatní pohybové 
aktivity pro život současného člověka? 

Tab. č. 7. 1 Zdravý, tělesný a duševní vývoj v mládí 

Velký Střední Malý Žádný Nevím Celkem 
Gymnazisté n 222 80 14 3 1 320 
Učni n 205 83 19 4 3 314 
Muži n 217 88 19 3 1 328 
Zeny n 210 75 14 4 3 306 

Tab. č. 7. 2 Udržování tělesné kondice 

Velký Střední Malý Žádný Nevím Celkem 
Gymnazisté n 186 109 13 9 3 320 
Učni n 179 115 8 6 6 314 
Muži n 174 122 14 ll 7,0 328 
Zeny n 191 102 7 4 2 306 

Tab. č. 7. 3 Zachování a upevnění zdraví 

Velký Střední Malý Žádný Nevím Celkem 
Gymnazisté n 116 162 37 3 2 320 
Učni n 107 182 21 3 1 314 
Muži n 121 168 33 4 2 328 
Zeny n 102 176 25 2 1 306 

Tab. č. 7. 4 Využití volného času 

Velký Střední Malý Žádný Nevím Celkem 
Gymnazisté n 93 172 49 6 o 320 
Učni n 112 158 29 13 2 314 
Muži n 117 164 30 16 1,0 328 
Zeny n 88 166 48 3 1 306 
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Tab. č. 7. 5 Získání peněz, dobrého pracovního zařazení 

Velký Střední Malý Žádný Nevím Celkem 
Gymnazisté n 42 85 124 52 17 320 
Učni n 54 79 III 39 31 314 
Muži n 65 102 113 41 30 328 
Zeny n 31 62 122 50 18 306 

Tab. č. 7. 6 Navazování a upevňování společenských vztahů 

Velký Střední Malý Žádný Nevím Celkem 

Gymnazisté n 48 106 111 47 8 320 
Učni n 66 93 98 42 15 314 
Muži n 45 106 121 51 5,0 328 
Zeny n 69 93 88 38 18 306 

Tab. č. 7. 7 Relaxace a zbavení stresu 

Velký Střední Malý Žádný Nevím Celkem 
Gymnazisté n 159 85 46 22 8 320 
Učni n 134 106 55 16 3 314 
Muži n 153 103 44 21 7,0 328 
Zeny n 140 88 57 17 4 306 

Tab. č. 7. 8 Zvyšování sebevědomí 

Velký Střední Malý Žádný Nevím Celkem 
Gymnazisté n 96 139 44 28 13 320 
Učni n 132 118 38 16 10 314 
Muži n 131 141 33 16 7 328 
Zeny n 97 116 49 28 16 306 
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Tab. č. 7. 9 Je to možnost jak vyniknout 

Velký Střední Malý Žádný Nevím Celkem 
Gymnazisté n 106 81 88 22 23 320 
Učni n 116 119 49 16 14 314 
Muži n 121 114 50 ll 32,0 328 
Zeny n 101 86 87 27 5 306 

Tab. č. 7.10 Porovnání s výzkum Jansy (2001) 

Zdravý, tělesný a duševní vývoj v Náš soubor % 67,4 25,7 5,2 1,1 0,6 634 
mládí Jansa 2001 % 68,7 25,2 3,4 0,5 1,5 805 

Udržování tělesné kondice 
Náš soubor % 57,6 35,3 3,3 2,4 1,4 634 

Jansa 2001 % 5,2 39,6 3,4 0,4 0,4 805 

Zachování a upevnění zdraví 
Náš soubor % 35,2 54,3 9,1 0,9 0,5 634 

Jansa 2001 % 54,2 37,1 6,3 1,1 0,5 805 

Využití volného času 
Náš soubor % 32,3 52,2 12,3 2,9 0,3 634 

Jansa 2001 % 24,8 47,3 21,6 2,7 1,5 805 

Získání peněz, dobrého pracovního Náš soubor % 15,1 25,9 37,1 14,4 7,5 634 
zařazení Jansa 2001 % 17,3 20,6 34,4 19,1 7,6 805 

N avazování a upevňování Náš soubor % 18 31,4 33 14 3,6 634 
společenských vztahů Jansa 2001 % 21 38,8 27,1 8,9 3,2 805 

Relaxace a zbavení stresu 
Náš soubor % 46,2 30,1 16 6 1,7 634 

Jansa 2001 % 51,3 43,5 9,1 2,5 1,4 805 

Zvyšování sebevědomí 
Náš soubor % 36,1 40,5 12,9 6,9 3,6 634 

Jansa 2001 % 36,6 40,1 16,4 2,5 3,4 805 

Je to možnost jak vyniknout 
Náš soubor % 35,0 31,5 21,6 6,0 5,8 634 

Jansa 2001 % 28,9 39,4 19,6 5,0 5,7 805 
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Příloha č. 4 

Pořadí prováděných sportů v posledním roce 

Tab.č. 13.1 Pořadí prováděných sportů v posledním roce (gymnazisté učni) 

Gymnazisté n % Učni n % 

fotbal 40 ll ,5 fotbal 48 20,9 
volejbal 39 ll ,2 bojové sporty 28 12,2 
cyklistika 31 8,9 florbal 22 9,6 
florbal 30 8,6 hokej 20 8,7 
hokej 25 7,2 basketbal 18 7,8 
plavání 24 6,9 volejbal 12 5,2 
snowboarding 23 6,6 fitness, posilování 9 3,9 
basketbal 22 6,3 plavání 9 3,9 
lyžováni 17 4,9 tanec 9 3,9 
tanec 14 4,0 lyžování 8 3,5 
aerobic 12 3,4 cyklistika 7 3,0 
pmgpong 10 2,9 turistika 7 3,0 
fitness, posilování 9 2,6 aerobic 6 2,6 
tenis 8 2,3 pmgpong 5 2,2 
turistika 8 2,3 snowboarding 4 1,7 
bojové sporty 7 2,0 hokej bal 4 1,7 
gymnastika 6 1,7 jízda na koni 4 1,7 
atletika 5 1,4 tenis 3 1,3 
jízda na koni 5 1,4 atletika 3 1,3 
frisbee 4 1,1 frisbee 2 0,9 
hokej bal 4 1,1 gymnastika 2 0,9 
base bal 3 0,9 
rafting 2 0,6 

celkem 348 100,0 celkem 230 100,0 
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Tab. č. 13.2 Pořadí prováděných sportů v posledním roce (muži-ženy) 

Muži n % Ženy n % 

fotbal 84 25,5 volejbal 38 15,2 

hokej 44 13,4 cyklistika 29 ll ,6 

florbal 41 12,5 plavání 25 10 
bojové sporty 30 9,1 tanec 21 8,4 

basketbal 24 7,3 aerobic 18 7,2 

snowboarding 16 4,9 basketbal 16 6,4 

lyžování 15 4,6 flor bal ll 4,4 

volejbal 13 4,0 fitness, posilování ll 4,4 

hokej bal 8 2,4 snowboarding ll 4,4 

plavání 8 2,4 lyžování 10 4 

cyklistika 7 2,1 pmgpong 9 3,6 

fitness, posilování 7 2,1 turistika 9 3,6 

pmgpong 6 1,8 gymnastika 7 2,8 

tenis 5 1,5 jízda na koni 7 2,8 

turistika 5 1,5 tenis 6 2,4 

atletika 3 0,9 atletika 5 2 

base bal 3 0,9 bojové sporty 5 2 

frisbee 3 0,9 fotbal 4 1,6 

jízda na koni 2 0,6 frisbee 
.., 1,2 .) 

tanec 2 0,6 hokej 1 0,4 

rafting 2 0,6 
gymnastika 1 0,3 

celkem 329 100,0 celkem 250 100 
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Pořadí dříve prováděných sportů 

Tab. č. 13.3 Pořadí dříve prováděných sportů (gymnazisté-učni) 

Gymnazisté n % Učni n % 

plavání 49 14,4 fotbal 29 10,9 
cyklistika 44 12,9 plavání 27 10,1 
fotbal 34 10,0 hokej 26 9,7 
aerobic 25 7,4 aerobic 21 7,9 
lyžování 19 5,6 bojové sporty 19 7,1 
atletika 19 5,6 cyklistika 16 6,0 
tenis 16 4,7 lyžování 16 6,0 
volejbal 14 4,1 atletika 15 5,6 
tanec 14 4,1 flor bal 14 5,2 
hokej 13 3,8 fitness, posilování 13 4,9 
basketbal 12 3,5 volejbal 13 4,9 
bojové sporty ll 3,2 tenis 9 3,4 
fitness, posilování ll 3,2 tanec 8 3,0 
florbal 10 2,9 snowboarding 8 3,0 
snowboarding 9 2,6 basketbal 6 2,2 

pmgpong 9 2,6 jízda na koni 5 1,9 
jízda na koni 6 1,8 pmgpong 5 1,9 
gymnastika 3 0,9 motorismus 4 1,5 
turistika 7 2,1 hokej bal 4 1,5 
hokej bal 5 1,5 gymnastika 4 1,5 
horolezectví 5 1,5 turistika 3 1,1 
rafting 2 0,6 horolezectví 2 0,7 
surfing 3 0,9 : 

celkem 340 100,0 celkem 267 100,0 
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Tab. č. 13.4 Pořadí dříve prováděných sportů (muži-ženy) 

Muži n % Ženy n % 

fotbal 60 17,2 aerobic 46 17,8 

hokej 39 ll ,2 plavání 40 15,5 

cyklistika 38 10,9 cyklistika 22 8,5 

plavání 36 10,3 tanec 22 8,5 

bojové sporty 23 6,6 volejbal 17 6,6 

atletika 19 5,4 lyžování 16 6,2 

lyžování 19 5,4 atletika 15 5,8 

flor bal 17 4,9 tenis ll 4,3 

fitness, posilování 16 4,6 jízda na koni 10 3,9 

tenis 14 4,0 gymnastika 10 3,9 

basketbal ll 3,2 fitness, posilování 8 3, I 
snowboarding ll 3,2 basketbal 7 2,7 

volejbal 10 2,9 bojové sporty 7 2,7 

hokej bal 9 2,6 flor bal 7 2,7 

pmgpong 8 2,3 snowboarding 6 2,3 

horolezectví 5 1,4 pmg pong 6 2,3 

motorismus 4 1,1 turistika 4 1,6 

turistika 4 I, 1 fotbal 3 1,2 

rafting 2 0,6 rafting 1 0,4 

surfing 2 0,6 
j ízda na koni I 0,3 
gymnastika I 0,3 

celkem 349 100,0 celkem 258 100,0 
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Porovnání s výzkum Jansy (2001) 

Tab. č. 13.5 Pořadí prováděných sportů v posledním roce 

Nášvýzkum % n Jansa 2001 % n 

fotbal 16,4 88 fotbal 12,4 100 

flor bal 9,7 52 aerobic 8,6 69 

volejbal 9,5 51 cyklistika 6,5 52 

hokej 8,4 45 volejbal 6,1 49 

Basketbal 7,5 40 basketbal 4,8 39 

Cyklistika 7,1 38 atletika 4,3 27 

Tab. č. 13.6 Pořadí dříve prováděných sportů 

Nášvýzkum % n Jansa 2001 % n 

plavání 14,2 76 fotbal 10,6 85 

fotbal 11,8 63 aerobic 5 40 

cyklistika ll ,2 60 cyklistika 4,8 39 

aerobic 8,6 46 volejbal 4,7 38 

hokej 7,3 39 basketbal 4,1 33 

lyžování 6,5 35 cyklistika 3,6 29 
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Příloha č. 5 

Provozovali nebo provozují nějaký sport rodinní příslušníci 

Tab. č. 15.1 Provozovali nebo provozují nějaký sport rodinní příslušníci 

(odpovědi gymnazistů) 

Sportuje 
Dříve 

Nesportuje Neuvedeno 
sportoval 

n 13I I03 65 2I 
otec 

% 40,9 32,2 20,3 6,6 

matka 
n I03 74 I25 I8 

% 32,2 23,I 39,I 5,6 

I. sourozenec 
n I99 55 60 6 

% 62,2 I7,2 I8,8 I,9 

2. sourozenec 
n 23 6 6 285 

% 7,2 I ,9 I,9 89,I 

3. sourozenec 
n 8 8 3 30I 

% 2,5 2,5 0,9 94,I 

Tab. č. 15.2 Provozovali nebo provozují nějaký sport rodinní příslušníci 

(odpovědi učňů) 

Celkem 

320 

IOO,O 

320 

IOO,O 

320 

IOO,O 

320 

IOO 

320 

IOO 

Sportuje 
Dříve 

Nesportuje Neuvedeno Celkem 
sportoval 

n 78 II5 85 36 3I4 
otec 

% 24,8 36,6 27,I II,5 IOO,O 

matka 
n 85 63 I40 26 3I4 

% 27,I 20,I 44,6 8,3 IOO,O 

I. sourozenec 
n I5I 45 I09 9 3I4 

% 48,I I4,3 34,7 2,9 IOO,O 

n I6 5 
2. sourozenec 

13 280 314 

% 5,I I,6 4,I 89,2 IOO,O 

n 2 6 
3. sourozenec 

6 300 3I4 

% 0,6 I,9 I,9 95,5 IOO,O 
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Příloha 6 

Tab. č. 19.1 Náklady na sportování (gymnazisté, učni) 

100- 201- 501- I 001 a Neuvedeno Celkem 
200 500 1000 více 

Za sebe 
Gymnazisté n 140 87 28 41 24 320 
Učni n 158 68 16 27 45 314 

Otec 
Gymnazisté n 41 64 33 18 164 320 
Učni n 71 70 ll 14 148 314 

Matka 
Gymnazisté n 108 53 16 30 113 320 
Učni n 85 35 9 ll 174 314 

Sourozenci Gymnazisté n 141 60 19 31 69 320 
celkem Učni n 83 46 14 23 148 314 

Celkem za Gymnazisté n 74 72 22 28 124 320 
rodinu Učni n 132 51 14 20 97 314 

Tab. č. 19.2 Náklady na sportování (muži, ženy) 

100- 201- 501- 1001 a Neuvedeno Celkem 
200 500 1000 více 

Za sebe 
Muži n 162 71 27 44 24 328 
Žený n 136 84 16 24 46 306 

Otec 
Muži n 44 74 31 21 158 328 
Ženy n 68 60 13 ll 154 306 

Matka 
Muži n 87 50 15 21 155 328 
Ženy n 106 38 10 20 132 306 

Sourozenci Muži n 64 62 19 32 151 328 
celkem Ženy n 160 44 14 22 66 306 
Celkem za Muži n 206 123 36 48 221 634 
rodinu Ženy n 96 73 21 30 108 328 
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