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Abstrakt

Název:

Současná situace v účasti ve sportu mládeţe v Jablonci nad Nisou

Cíle:

Hlavním cílem této práce je zjistit současnou situaci ve sportu mládeţe
v Jablonci nad Nisou. Dílčí úkoly se zaměřovaly na postavení sportu ve
volnočasových aktivitách a na pobídky a bariéry pro účast ve sportu této
věkové kategorie, včetně vlivu sociodemografických faktorů. Dále bylo
popsáno sportovní zázemí města Jablonce nad Nisou (sportovní zařízení,
subjekty a akce).

Metody: V práci jsem pro výběr souboru, studenti Gymnázia U Balvanu a Střední
průmyslové školy technické, pouţil metodu dostupnosti a výhodnosti.
Pomocí dotazníkového anonymního šetření jsem shromáţdil údaje od 206
respondentů. Inspiroval jsem se šetřením Eurobarometru, agentury WADA a
výzkumem zkoumající ţivotní styl mládeţe pana profesora Slepičky. Při
sběru dat zacíleném na zjištění sportovního zázemí Jablonce nad Nisou, jsem
vyuţil metodu analýzy dokumentů (oficiální materiály na webu). Získaná
data jsme zpracovali pomocí základní popisné statistiky, vztahové analýzy a
explanace.

Výsledky: Zjistil jsem, ţe zhruba polovina studentů se nedostatečně věnuje pohybové
aktivitě. Mezi nejčastěji uváděné bariéry patří nedostatek času a motivace,
hendikep nebo nemoc a absence někoho, kdo by je přinutil. Sportování
nachází významnou konkurenci v dalších volnočasových aktivitách, jako
jsou poslech hudby, aktivity spojené s počítačem a sledování televize. Zjistili
jsme vztah mezi sportováním rodičů a dětí. Nejoptimálněji působí na děti
v rámci sportu otcové, kamarádi, trenéři a matky. Součástí práce je popis
sportovního zázemí v Jablonci nad Nisou.

Klíčová slova: adolescent, pohybová aktivita, volný čas, střední škola

Abstract

Title:

Current youth sport participation in Jablonec nad Nisou town

Objectives: The main objective of this work is to determine current situation of sport
participation of youth population in town Jablonec nad Nisou. Subtasks
were focused on finding the leisure activities of young people, their
perceived incentives and barriers in sports, socio-demographic factors and
description of sport background in Jablonec nad Nisou.

Methods:

The thesis include the method of accessibility and convenience for reach
the sample of students (High school "U Balvanu" and secondary Technical
School). An anonymous questionnaire survey was used to collect data
from 206 respondents. The questionnaire was inspired by the survey of
Eurobarometer, WADA and research investigating the lifestyles of youth.
To collect data focused on sports facilities in Jablonec nad Nisou, a
method of analysis of documents (official material on the web) was used.
Obtained data were processed by using basic descriptive statistics,
relational analysis and explanation.

Results:

We found out that roughly half of the students are insufficiently ivolved to
physical activity. The most frequently cited barriers are lack of time and
motivation, handicap or illness and the absence of someone who would
forced them. Physical activities has big competitors in other leisure
activities such as listening to music, activities related to computers and
watching TV. We found relationship between sport career of parents and
physical activity of children. Optimally affect children in sport fathers,
friends, coaches and mothers.

Keywords: adolescent, physical activity, leisure time, high school
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1 ÚVOD

Téma týkající se mládeţe a pohybové aktivity jsem si vybral, protoţe jsem působil jako
lektor volnočasových aktivit dětí ve věku od 3 do 12 let. Nyní pracuji jako koordinátor
ve sportovním klubu ve skocích na trampolíně, kde je převáţná většina skokanů ve věku
od 4 do 18 let. Nedávno jsem také získal i krátkodobou zkušenost s prací na klinice pro
obézní jedince, kde jsem se přesvědčil, kam aţ můţe dojít nezdravý ţivotní styl.
Nebudu jistě první, ani poslední, kdo píše o dnešní mládeţi, přesněji řečeno se jedná o
mládeţ ze západní kultury, jako o hypomobilní generaci. Starší generace vyrůstaly
v mnoha aspektech ve velmi rozdílném prostředí, kde zdaleka neexistovala například
takto rozvinutá výpočetní technika, byla jiná výchova, politický reţim i hodnoty. Skrze
tuto generační propast pociťuji, ţe se na dnešní generaci dospívajících i mladší ročníky
valí vlna kritiky ohledně toho, jak by měli správně ţít. Jak varuje WHO, jedním
z nejtíţivějších problémů dnešní doby je nedostatek pohybové aktivity obecně. Pokles
tělesné zdatnosti za poslední roky je doloţitelná i například na sniţování poţadavků pro
přijímací řízení u policejních útvarů nebo ve studiích zkoumající pohybovou aktivitu
mládeţe. (Rychtecký, 2006, s.85; Doleţal 2008). Cílem této práce je zjistit stav v účasti
ve sportu mládeţe v Jablonci nad Nisou. V práci si nejdříve popíšu, v čem je období
adolescence charakteristické, jaká jsou specifika ve sportování dospívajících, jaké jsou
jeho příznivé efekty na člověka a jaký přístup vede k motivaci adolescentů. V
rámci praktické části jsem si poloţil dvě výzkumné otázky. Pomocí dotazníku zjišťuji
pobídky a bariéry pro účast ve sportu mládeţe v Jablonci nad Nisou a za druhé popisuji
současný stav sportu v Jablonci nad Nisou. Výzkumného šetření se zúčastnily dvě
střední školy, jmenovitě Gymnázium U Balvanu a Střední průmyslová škola technická.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
2.1 Adolescence
Období mezi dětstvím a dospělostí se nazývá dospívání. Zahrnuje období nacházející se
mezi desátým a dvacátým rokem ţivota. V méně vyvinutých lidských sdruţeních, jako
jsou například afričtí Masajové, bylo toto období značně zjednodušeno a urychleno.
Dospělým se stal člověk, který splnil nějaký daný proces, např. rituál. V západní kultuře
existovala a někde doposud existuje obdoba tohoto rituálu, tzv. branná povinnost.
Kaţdý mladý člověk musel projít náročným výcvikem, kde v jeho určitých fázích měnil
své role. Začínal jako nováček, končil jako mazák. Z vojny pak odcházel jako dospělý
člověk. (Cílek, 2014). Povinná vojenská sluţba se stává přeţitkem, a tak je pro dnešní
mladé obtíţnější přejít z jedné fáze do druhé. (Vágnerová, 2012). Například u Kungů
probíhá chlapecký iniciační obřad v absolutní tajnosti v období několika týdnů mezi
patnáctým a dvacátým rokem ţivota. V průběhu rituálu podstupují inicianti různé
zkoušky. Musí snášet hlad, ţízeň, zimu a únavu z nepřetrţitého tancování a častých
loveckých výprav. Iniciace trvá přibliţně šest týdnů a je povaţována za posvátný čas,
kdy se rituální znalosti muţských společností předávají z jedné generace na další.
Mladý muţ je ozdoben drobným rituálním tetováním a dalšími nepatrnými zářezy. To
mu má symbolicky zabezpečit sílu a úspěch při lovu. Iniciant také musí ulovit prvního
samce a samici, coţ se následně oslavuje samostatnými obřady. Stává se tím adeptem na
ţenění. (Vágnerová, 2012). Počátek i délka dospívání je individuální záleţitostí a není
tudíţ pevně daná. V dnešních vyspělých společnostech se posouvá počátek dospívání do
mladších roků ţivota a současně se doba dospívání prodluţuje. Období začíná zhruba po
desátém roku ţivota pubertou a končí osamostatněním jedince kolem dvacátého roku
ţivota. Různí autoři rozdělují období na různý počet etap. Například Macek (2009)
rozděluje dospívání na tři etapy: časná adolescence (11-13let), střední adolescence (1416 let) a pozdní adolescence (17-20let). My pro tuto práci pouţijeme rozdělení
Vágnerové (2012), která rozděluje adolescenci na období rané a pozdní.
2.1.1 Raná adolescence
Po desátém roku ţivota dochází v lidském organismu k řadě proměn. Hormony
přeměňují tělo na organismus schopný reprodukce. Probíhá pohlavní zrání, tzv. puberta.
Novinky, se kterými se mladý člověk setkává, se podílí na mnoha níţe zmíněných
změnách v chování a myšlení. (Vágnerová, 2012)
10



Změna sebepojetí
K pubertě neodmyslitelně patří změna zevnějšku, která se promítá i do chování
okolí. Mezi vrstevníky jsou velmi vysoce hodnoceny fyzické parametry, jako je
výška a síla. Výška je vnímaná dospělou populací jako jedno z měřítek, ţe se
mají k danému dospívajícímu chovat jako k dospělému.



Změna způsobu myšlení
Dospívající si začíná domýšlet alternativy, které se nikdy nemusí stát. Dokáţe
si představit, co by bylo, kdyby. Jeho myšlení se začíná prokládat hypotézami a
schopností odhadovat budoucnost.



Změna emočního proţívání
Kvůli hormonům se stává mladý člověk daleko citlivější, hůře zvládá kritiku,
více si všechno bere.



Osamostatnění se od rodičů
S pubertou klesá vliv rodičů, ale za to velmi roste vliv vrstevníků. Je vysoce
důleţité být v partě. S kamarády se ztotoţňuje. Přátelství jsou pro něj velmi
důleţitá.



Experimentování s partnerskými vztahy
První velké lásky a zklamání. Seznamovaní se s protějšky.



Snaha se odlišovat od dětí a dospělých
Člověk v pubertě se snaţí odlišovat, a tak často volí nekonformní ţivotní styl,
mění se mu hodnoty a zájmy.



Diferenciace profesního směřování
Konec rané adolescence je i koncem povinné školní docházky. Mladý člověk si
volí následné studium, které mu spoluurčí budoucí profesní směřování. Existuje
spousta oborů, ze kterých si můţe vybrat, jako např. učňovské obory,
všeobecné studium na gymnáziu, studium hudby apod.

Změny jsou zaznamenávány i v oblasti potřeb, které jsou základním zdrojem motivace
člověka. Potřeba se uvádí jako ,,člověkem prožívaný, ne vždy zcela uvědomovaný
nedostatek něčeho, pro daného jedince subjektivně významného“. (Bedrnová 2002,
s.244)
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Potřeba jistoty
Pocit jistoty se nejvíce utváří v nejzazších fázích ontogeneze. Podle toho, jak byl
vztah s matkou v raných fázích jistý nebo nejistý, ovlivňuje člověka na celý
ţivot. V období puberty se však potřeba proměňuje a jedinec ubírá svou
pozornost na vlastní kompetence. Snaţí se dělat věci sám, být si sám sebou jistý
a emancipovat se.



Potřeba přijatelné pozice ve světě
Pubescent si začíná uvědomovat oblast výkonu a sociální akceptace. Snaţí se
něco dokázat, umět a ostatními být přijat.

2.1.2 Pozdní adolescence
Pozdní adolescencí je označováno období mezi 15. a 20. rokem ţivota. Začíná
diferenciací profesního zaměření a končí rozhodnutím jedince osamostatnit se od
rodičů. Období je stejně jako předešlé charakteristické závislostí na rodině. Člověk se
připravuje jiţ na specializovaném studiu na budoucí profesní ţivot. Velmi záleţí na
směřování po povinné školní docházce, neboť přesně na tomto faktoru záleţí, kdy
člověk opustí dospívání a stane se dospělou osobou. Smyslem tohoto období je
poskytnout jedinci čas, aby našel sám sebe a zvolil si, čeho chce dosáhnout. Níţe jsou
popsány znaky tohoto období. (Vágnerová, 2012)


Ukončení profesní přípravy
Jak jiţ bylo řečeno, tento mezník je velmi důleţitý. Jedná se o přelom mezi
koncem studií a začátkem zaměstnání. Typickým znakem, který funguje jako
důkaz dospělosti, je ekonomická samostatnost. Dělnické profese mají značný
náskok před lidmi, kteří si vybrali cestu vysokoškolského studenta.
Vysokoškolský student je ještě mnoho let brán jako adolescent. Jeho rozhodnutí
a názory nemusí být brány váţně právě proto, ţe je stále závislý a nemá status
dospělého.



Sebedefinování
Extrémní záţitky, extravagantní účesy nebo ţivotní styl, to vše se pojí s touhou
adolescenta po hledání sebe sama. Hledá své hranice, kam aţ je schopný dojít,
co je schopný udělat. Jako příklad bych uvedl mladé studenty z gymnázia Dr.
Randy, kteří podnikli o letních prázdninách několik set kilometrovou pěší pouť
po trase do Benátek, přesně podle K. H. Máchy. (Petr, 2015)
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Nárůst emancipace
Adolescent začíná mít více privilegií, ať uţ se jedná o chození na diskotéky, na
výlety apod. Větší volnost přináší i více zodpovědnosti.



Rozvoj vztahu s vrstevníky, partnerské vztahy
Utváří se velmi hluboké vztahy mezi vrstevníky, vznikají první dlouholeté
vztahy s protějším pohlavím.

Standartní dospělost jde ruku v ruce s volbou osamostatnit se od rodičů aneb začít stát
na vlastních nohách. V současnosti jsme svědky trendu oddalování této volby do
pozdějšího věku. V souvislosti s tím se hovoří o tzv. adolescentním psychosociálním
moratoriu, kdy mladí vyuţívají jak výhody dospělosti, tak výhody dospívání. Na jedné
straně si uţívají volnosti, minimálních závazků a malé zodpovědnosti a na straně druhé
mají spoustu práv. Nejdál je v tomto smyslu Itálie, kde mladí odchází z domova kolem
30. roku ţivota. (Vágnerová, 2012)
2.1.3 Tělesná proměna dospívajícího
Puberta je odstartována činností hormonů, které rozběhnou mnoho tělesných změn.
Hormony jsou aktivní jiţ dva aţ tři roky před viditelnými tělesnými změnami. Dítě se
proměňuje v organismus schopný reprodukce,

tj. je schopen plození svých

následovníků. Začátek puberty se můţe posouvat do mladších roků, ale existuje limit
daný geneticky, za který se jiţ posouvat nemůţe. V současnosti se hovoří o tzv.
sekulární akceleraci, kdy vhodné vnější podmínky urychlují tělesné procesy. K hlavním
změnám patří: (Vágnerová, 2012)


Růst postavy



Proměna proporcí



Sekundární pohlavní znaky



Funkce pohlavních orgánů



Sexuální proţitky

Tělesné proměny se odráţí do psychiky jedince. Jelikoţ je zevnějšek součástí identity,
dochází v této fázi ontogeneze k přetváření sebepojetí. Mladý člověk je na tyto změny
citlivý. Pocit ohroţení vlastní integrity osobnosti můţe vést aţ ke ztrátě sebejistoty.
Přijetí nové identity je proces, který netrvá krátký okamţik. Okolí si vytváří první
dojem díky zevnějšku. Jedná se o tzv. halo efekt. Změna zevnějšku vedou ke změnám
nazírání druhých lidí vůči jedincovi, který se proměňuje. Tento fakt je dalším stavebním
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kamenem sebepojetí. V pozdní adolescenci se stává zevnějšek hlavním cílem a
prostředkem. Líbit se sám sobě a ostatním se ţene do popředí. Je to jedna z motivací
proč sportovat, zlepšit svůj ţivotní styl. Cílem je dosáhnout prestiţe. V péči o své tělo je
znatelné uniformní chování. To je vyvoláváno působení médii, které vystavují ve svých
prostorech vzory dokonalosti. Vzory jako modelky, slavní zpěváci, dělníci
showbusinessu aj. pak slouţí jako recept na to, jak se chovat a vypadat, aby docházelo
ke kladnému hodnocení okolí. Nese to však s sebou riziko napodobení nezdravého
ţivotního stylu, které můţeme tak často vidět v módním průmyslu. Přebírání vzorů,
servírované médii, se odráţí na sniţování individuality jedince. Tento děj je
charakteristický pro začátek adolescence. V pozdějších fázích adolescence se zralejší a
inteligentnější jedinci najdou ve svém individuálním stylu. (Vágnerová, 2012; Slepička,
2009)
2.1.4 Rozdíly mezi dětmi
Ze sociálního hlediska je důleţité mít určité znaky, které pomáhají k lepšímu sociálnímu
statusu. U obou pohlaví se oceňují různé znaky. U chlapců se jedná o výšku a rozvoj
svalů a u dívek jde hlavně o sekundární pohlavní znaky. Kromě interpohlavních
odlišností existují i odlišnosti v rámci jednoho pohlaví, tzv. intrapohlavní odlišnosti.
Biologický věk nás neinformuje stejně jako kalendářní věk. V jedné třídě mohou být aţ
o několik let odlišní jedinci v rámci biologických znaků. Na jedné straně se vyskytují
biologicky akcelerování jedinci, kteří vynikají v pohybových aktivitách nad ostatními
dětmi, ale protoţe se časem tento rozdíl srovná, začnou o sobě pochybovat a ztrácet
motivaci. Není pro ně jednoduché, kdyţ je začnou poráţet děti, které předtím poráţeli
levou zadní. Takové děti jsou populárnější ve skupině a mají vyšší sociální status. Na
druhém pólu se vyskytují biologicky retardovaní jedinci. O co méně jim bylo dáno do
vínku v rychlosti dospívání, o to více na tom můţou získat. Takové děti mají lepší
dispozice pro to být pilný a houţevnatý, coţ se ukazuje pro budoucí sportovní kariéru
jako potřebná vlastnost. Jelikoţ se jim nedaří v pohybové aktivitě jako akcelerovaným
jedincům, snaţí se vyniknout a stoupnout v očích vrstevníků v jiných oblastech lidské
činnosti. Tyto děti jsou nepopulární, mají niţší sociální status. (Vágnerová, 2012)
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2.2 Ţivotní styl
V této kapitole se pokusíme shrnout, proč se v současnosti stává sport tolik kvitovaným
tématem. Tématem nastoleným dnešním ţivotem západní společnosti, generacemi bez
dostatečného pohybového apetitu. Vnímáme sport jako velmi důleţitý prvek zdravého
ţivotního stylu. Profesor Rychtecký popisuje ţivotní styl jako „celistvost norem,
hodnot, tělesné, sociální i mentální chování jedince, měnící se s jeho věkem, pohlavím,
kulturním

prostředím.

Individuální

variabilitu

v ţivotním

stylu

podmiňují

sociodemografické a psychologické charakteristiky.“ (Rychtecký, 2006, s.7)
Pod záštitou WHO probíhá ve 44 zemích světa studie s názvem Health Behavior in
school-aged children (HBSC), která zkoumá ţivotní styl mladé generace na vzorku 220
tisíc ţáků. Jelikoţ byla součástí i Česká republika, vyplynulo z ní pro nás několik
důleţitých informací. České děti mají nedostatek pohybu, svůj volný čas tráví u
počítače a vynechávají snídaně a večeře s rodinou. Nadprůměrní jsou v pití alkoholu,
uţívání tabákových výrobků a kouření marihuany. České děti jsou dále nadprůměrné
v nadváze, obezitě a sexuálním ţivotě. Tyto výsledky se promítají do vnímání českých
dětí. Své zdraví hodnotí hůře neţli je průměr studie. (Kalman, 2014)
Ve zprávě o zdraví české populace vydávanou ministerstvem zdravotnictví České
republiky se píše, ţe více neţ polovina dětí tráví u televize během pracovních dní déle
neţ dvě hodiny denně. Zároveň sedm z deseti dětí tráví více neţ 2 hodiny denně u
počítače. Čas strávený u počítače však s věkem narůstá u obou pohlaví. V patnácti
letech tráví u počítače 6 a více hodin zhruba třetina chlapců a šestina dívek. Děti, které
nesportují vůbec, mají vyšší riziko vadného drţení těla v porovnání s dětmi, které
pravidelně sportují alespoň jednou týdně. (MZ, 2014)
2.2.1 Sport a ţivotní styl
Při utváření ţivotního stylu nezáleţí pouze na vrozených dispozicích, ale ve velké míře
také na prostředí, které nás obklopuje. Chceme-li utvářet zdravou společnost, musíme
vytvořit i tomu odpovídající prostředí. Ţivotní styl se utváří jiţ od dětství, kdy z těch
okolních podmínek nás zprvu ovlivňuje nejvíce rodina, posléze prorůstáním do dalších
skupin škola, vrstevnické skupiny, referenční skupiny a dalších. (Slepička, 2009). Na
obrázku č. 1 můţeme vidět výsledky výzkumu z roku 2003, který proběhl na víceletých
gymnáziích. Jedná se o mezinárodní výzkum PISA zkoumající mimoškolní aktivity a
jejich dopad na ţivot studentů. Ukázalo se, ţe účast ve sportovním oddíle má mnoho
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kladů. Děti jsou motivovanější, chtějí studovat na vysoké škole, cítí se být oblíbení.
Celkově z toho sportovní oddíly vychází jako motivační prostředí. Naopak se potvrdil
neblahý vliv trávení času u počítačových her. (Šafr, 2010)

Obr. č1 Budování lidského kapitálu (Šafr, 2010)
Profesor Slepička a kolektiv popisuje čtyři zdroje, ze kterých plynou pozitivní efekty
sportování. (Slepička et al., 2009, s.73)
Organické zdroje


Okysličení centrální nervové soustavy díky lepšímu okysličení



Vzestup vylučování norepinefrinu, který zlepšuje náladu



Vylučování endogenních opiátů



„Pyrogen efekt“, prohřátí organismu



Vertiginální efekt některých pohybů (kolébání, houpání, lety, skluzy aj.)
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Psychologické zdroje


Nárůst sebehodnocení a sebedůvěry



Hrdost po výkonu



Zlepšení pocitu kompetence



„Ledovcový efekt POMS“, zlepšený profil nálad

Sociální zdroje


Sociální opora, odezva, uznání, prestiţ



Boj, soupeření, srovnávání



Infekce radostných emocí v sociální skupině (sounáleţitost, identifikace)



Rituální momenty



Sportovní humor



Posportovní sociální aktivity



Triumf vítězství

Environmentální zdroje


Přírodní prostředí, očistnost, povznášenlivost prostředí

2.2.2 Pohybová aktivita a zdravotní přínosy
První poznatky o spojitosti hypokineze s chronickými nemocemi pochází jiţ z roku
1950 z práce Morrisona a jeho kolegů. Postupem času bylo jasné, ţe pohybová aktivita
prospívá zdraví a výrazně sniţuje riziko úmrtí. Hypokineze se spojuje s nepřenosnými
nemocemi,

jako

jsou

hypertenze,

hypercholesterolemia,

obezita,

diabetes,

kardiovaskulární nemoci aj. Nedostatek pohybu je mimo jiné spojován i s konzumací
tabáku v podobě cigaret. Ukazuje se, ţe pohybová aktivita má i výrazný přínos pro
zpomalení stárnutí, zakonzervovává funkce organismu, odkládá pokles kognitivních
funkcí mozku a celkově příznivě působí na celé tělo. Studie Blaira zkoumala
dlouhodobě 40842 muţů (3333 úmrtí) a 12 943 ţen (491 úmrtí). Na obrázku č. 2
můţeme vidět, ţe 16% veškerých úmrtí bylo způsobeno nízkou kardiovaskulární
zdatností. U muţů to byl spolu s hypertenzí nejčastější faktor úmrtí. Autor článku
navrhuje řešení, ţe by se krom měření tlaku, BMI indexu apod., měli lékaři také
soustředit na fyzickou zdatnost svých pacientů. (Blair, 2009)
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Obr. č.2 Příčiny úmrtí. (Blair, 2009)
Obrázek č. 3 dokládá nutnost této zdatnosti. Bylo sledováno 2316 muţů s diagnózou
cukrovky typu 2. Během studie zemřelo 179 sledovaných. Ze studie vyplynulo, ţe obéz-

Obr. č.3 Vliv úrovně zdatnosti na úmrtí (Blair, 2009)
ní muţi, kteří se věnovali středně aţ intenzivně PA, měli aţ o polovinu niţší riziko
úmrtí neţli normosthenici, kteří se věnovali PA nedostatečně. Smysl cvičení by neměl
spočívat pouze ve sníţení váhy, ale také v podpoření příznivých účinků na zdraví
obecně. (Blair, 2009). Podle J. F.Sallise (2000) jsou zdravotní přínosy PA pro dospělou
populaci dobře popsané. Naopak u mladých lidí to podle něho není dostatečně
zdokumentované. Výzkumníci zjistili u mládeţe tyto přínosy:
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Aerobní zdatnost



Hodnoty v normě - krevní tuky, krevní tlak



Konstituce těla v normě



Metabolismus glukózy



Zdravé kosti



Psychologické zdraví

2.2.3 Strategie a organizace podporující zdravý ţivotní styl
2.2.3.1 Physical Activity Guidelines for Americans
V USA vznikl v roce 2008 manuál Physical Activity Guidelines for Americans (PAG).
Jedná se o první návod v této oblasti vydaný federální vládou USA. (Biddle et al., 2001)
Jeho úkolem bylo slouţit jako zdroj profesionálům v oblasti zdraví, veřejnosti,
politikům a dalším. Staví na nejnovějších vědeckých poznatcích. PA chápe jako činnost
nezbytnou pro prevenci před různými nemocemi. Podle ní má PA řadu přínosů:
(USDHHS, 2008)


Pravidelná PA redukuje riziko mnoha nepříznivých zdravotních projevů.



Alespoň nějaká PA je lepší neţ ţádná.



Vyšší frekvence, délka a intenzita PA je spojena s dalšími zdravotními benefity.



Většina zdravotních přínosů nastává při alespoň 150 minutách středně aţ vysoce
intenzivní PA týdně, jako např. rychlejší chůze.



Vytrvalostní i silová PA jsou zdraví prospívající.



Zdravotní přínosy nastávají u všech věkových kategorií, rasových i etnických
skupin a lidmi s hendikepy.

Doporučení pro pohybovou aktivitu se shodují s doporučením organizace WHO.
Dodávají však, ţe by se měly děti zapojovat do PA takových, které jsou adekvátní jejich
věku, mají být zábavné a rozmanité. Samozřejmě PA není jediným faktorem zdravého
ţivotního stylu. Člověk, aby byl zdravý, měl by redukovat konzumaci alkoholu, tabáku,
stravovat se přiměřeně aj. Na obrázku č. 4 jsou rozděleny PA podle její intenzity a délky
trvání. Jedinci, kteří jsou neaktivní, nemají ţádné zdravotní přínosy. Věnování se PA
v rozsahu 150 aţ 300 minut má více zdravotních benefitů. (USDHHS, 2008)
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Tab. č. 1 Klasifikace podle minut trvání PA týdně do čtyř kategorií (USDHHS,
2008)
Úroveň pohybové

Minut týdně

Shrnutí celkových

aktivity

strávených pohybovou

zdravotních

aktivitou střední

příznivých účinků

Popisek

intenzity
Nečinnost

Ţádná aktivita nad

Ţádné

Být neaktivní je

rámec základního bytí
Nízká

nezdravé.

Méně neţ 150 minut

Málo

týdně

Nízká úroveň aktivity je
jasně lepší neţ neaktivní
ţivotní styl.

Střední

150 aţ 300 minut týdně

Značné

Aktivita na horní
hranici tohoto rozmezí
má další a rozsáhlejší
zdravotní výhody neţ
činnost při nízké
hranici.

Vysoká

Více neţ 300 minut

Dodatečné

týdně

Současná věda
neumoţňuje vědci určit
horní hranici činnosti,
při jejímţ překročení
nejsou stanoveny ţádné
další zdravotní výhody.

2.2.3.2 World Health Organization
World Health Organization (WHO) je velmi dominantní celosvětová organizace
zabývajícím se zdravím

lidstva. Poslední dobou přibývají varování a doporučení

v oblasti nedostatečné PA. Níţe jsou vypsána hlavní fakta, která má tato organizace
vypsána na svých internetových stránkách: (WHO, 2015)


1 ze 4 dospělých lidí na planetě je nedostatečně pohybově aktivní.



Nedostatečná PA je jedním z deseti hlavních rizik vedoucí ke smrti celosvětově.



Nedostatek PA je klíčovým faktorem pro nepřenosné nemoci, jako jsou nádory,
kardiovaskulární nemoci a cukrovka.



Více neţ 80% dospívajících na celém světě je nedostatečně PA.
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56% členských států WHO uplatňují politiku proti nedostatku PA.



Členové WHO se zavázali do roku 2025 sníţit nedostatek PA o 10%.

Podle WHO představuje nedostatek PA jeden z 10 rizikových faktorů úmrtnosti na
celém světě a v mnoha zemích je na vzestupu. Lidé nedostatečně pohybově aktivní jsou
o 20% aţ 30% ohroţenější úmrtím neţli lidé, kteří se věnují pohybové aktivitě
dostatečně. (WHO, 2015)
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2.3 Sportování adolescentů
„WHO defines physical activity as any bodily movement produced by skeletal muscles
that requires energy expenditure – including activities undertaken while working,
playing, carrying out household chores, travelling, and engaging in recreational
pursuits.“ (WHO, 2015)
Jakmile přejdou děti do období dospívání, jejich vzorec chování se změní. Zatímco
v dětství dominoval spontánní pohyb a pohybové hrátky, v dospívání se tento fenomén
vytrácí. Na druhou stranu jsou najednou schopni věnovat se PA po delší
nepřerušovanou dobu v organizované formě. Rodiče a ostatní dospělí mají ohromný
vliv na zdraví svých potomků. Rodiče by měli vědět, ţe jakmile přejdou děti do období
dospívání, sníţí se jim pohybová aktivita. Dospělí by proto měli podporovat pohyb
mládeţe různými způsoby. Měli by jim zakládat správné návyky, které jim vydrţí po
zbytek ţivota, poskytovat jim příleţitost pro sport, nechat si je hrát a zároveň jim
postupně budovat vztah ke sportu.
2.3.1 Situace ve sportování dospívajících
Amsterdam Growth and Health Study (AGHS) je dlouhodobá studie pozorující od roku
1977 mládeţ na sekundárních školách v Amsterdamu. Studie se zaměřila na přibliţně
200 lidí, které sledovala ve věku, kdyţ jim bylo 13, 21 a 27 let. Na obrázku č. 5
můţeme vidět výsledek studie. Ukázalo se, ţe u dospívajících do patnáctého roku
(přesněji u muţů od 13 do 16 let) ţivota u obou pohlaví ubývá PA. Druhý významný
úbytek byl od konce dospívání do 27. Roku jejich ţivota. Velmi zřetelný byl větší
úbytek PA u muţů neţli u ţen. (Van Mechelen, William et al. 2000) Kanadská studie
z roku 2000 se zaměřila na vztah mezi PA a sedavým způsobem ţivota u mladých ve
věku 12 aţ 19let. Zaměřili se na týdenní čas strávený u jednotlivých činností. Studie
zkoumala vzorek o 4034 chlapcích a 3948 dívkách napříč celou Kanadou (průměr 15,61
roku, SD 2,23 roku). Zjistilo se, ţe 50,3% chlapců a 67,8% dívek bylo pohybově
neaktivních. Pohybová neaktivita byla u obou pohlaví spojena s BMI indexem,
zdravotním stavem a časem stráveným u televize. Naopak čtení knih u dívek a
překvapivě trávení času na počítači byla spojena s pohybovou aktivitou v pozitivním
slova smyslu. Ukázalo se, ţe trávení času na počítači nemusí nutně znamenat nahrazení
PA touto aktivitou. (Koezuka et al. 2006)
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Obr. č.4 Celková denní doba věnování se PA (Van Mechelen, Williem et al., 2000)
2.3.2 Doporučená dávka pohybové aktivity u dospívajících
Pohybovou aktivitu je doporučeno provádět v blocích minimálně po 10 minutách, aby
se uplatnily přínosné účinky. Světová zdravotnická organizace WHO doporučuje pro
děti a adolescenty ve věku 5 aţ 17 let tyto dávky: (WHO, 2015)


Alespoň 60 minut denně se aktivně věnovat mírným aţ intenzivním formám PA.



60 minut PA denně zaručí základní zdravotní přínosy.



Alespoň třikrát týdně se věnovat aktivitám posilující svaly a kosti.

Alarmující jsou závěry WHO. Z jejich analýzy vyplynulo, ţe celosvětově v roce 2010
nesplňovalo výše zmíněná doporučení 83% dospívajících ve věku od 11 do 17 let.
Přesněji řečeno 78% chlapců a 84% nebylo v tomto roce dostatečně pohybově aktivní.
(WHO, 2015)
2.3.3 Determinanty pohybové aktivity u dospívajících
Podle poznatků vede sportování v adolescenci ke sportování v dospělosti. V západní
společnosti se zapojují lidé do sportu jiţ v mládí. Problém vzniká aţ s příchodem do
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období adolescence, kdy křivka pohybové aktivity klesá. Pakliţe se dospívající chlapci
věnují sportu alespoň dvakrát týdně a dívky ve stejném věku alespoň jednou týdně,
budou sportovat prokazatelně více i v dospělosti. U chlapců bylo věnování se vybraným
sportům jako lednímu hokeji, fotbalu, orientačnímu běhu, běhu, běţeckému lyţování,
volejbalu a bojovým sportům spojeno s častějším sportováním v pozdějším věku.
Podobný vliv měl u dívek běh, gymnastika, orientační běh a cyklistika. (Prins et al.,
2013)
Finská studie z roku 2003 zkoumala vztah mezi věnování se určitému typu sportu
v mládí a sportování v dospělosti. Zjistilo se, ţe 40% muţů, kteří se věnovali ve věku 14
let fotbalu, se věnovali nějaké formě míčovému sportu i o 17 let později. Obdobný
výsledek byl i u muţů, kteří se v dospívání věnovali běţeckému lyţování a běhu.
V dospělosti se tito muţi věnovali chůzi, běhu a běţeckému lyţování. Ti co se věnovali
orientačnímu běhu v dospívání, se věnovali běhu i v dospělosti a to u obou pohlaví.
Muţi, kteří se v mládí věnovali bojovým sportům, se v dospělosti věnovali cvičení
v posilovně, aerobiku, běhu a gymnastice. Ţeny, které se ve věku 14 let věnovaly
gymnastice, se v dospělosti často věnovaly aerobiku a gymnastice. Studie zkoumala
také sociodemografické faktory ve vztahu se sportováním dospívajících. Zjistilo se, ţe
sporty jako tanec, sjezdové lyţování, orientační běh a motorové sporty jsou více
frekventované u dospívajících z vyšších sociálních vrstev. Naopak sporty jako fotbal,
silové sporty, cyklistika a chůze byly spojeny s niţším sociodemografickým statusem.
Městská obydlí byla spojena s účastníky sportů, jako jsou tanec, sjezdové lyţování,
motoristické sporty a bojové sporty. Naopak venkované se věnovali častěji běhu,
běţeckému lyţování a volejbalu. (Tammelin et al., 2003)
Výzkum Gordona zkoumal environmentální a sociodemografické faktory v populaci
adolescentů USA ve vztahu k PA. Kromě rozdílů v rasách se ukázalo, ţe na vyšší
pohybovou aktivitu mají vliv níţe zmíněné faktory. (Gordon-Larsen et al., 2000 )


vyšší příjem rodičů



niţší kriminalita



vyšší vzdělání rodičů



účast na hodinách tělesné výchovy
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2.4 Motivace
2.4.1 Definice motivace
Pojem motivace vznikl na základě snahy popsat chování jedince. V kaţdém z nás dřímá
cosi, co nás ţene dál, co nám dává energii do nejrůznějších činností. Je to nehmatatelný
konstrukt, který nám můţe objasnit, proč lidi dělají právě to, co dělají nebo naopak proč
nic nedělají. (Lokša, Lokšová, 1999). Bylo jiţ vymyšleno mnoho definic.
Podle psychologického slovníku (Hartl, Hartlová, 2000, s. 328) je „motivace proces
usměrňování, udržování a energetizace chování, které vychází z biologických zdrojů.“
Jiní autoři nedávají takový důraz na biologické zdroje. Například K. B. Madsen se
přiklání k Youngově definici, kde vymezuje motivaci jako „všechny proměnné, které
aktivují, udržují a usměrňují chování“ (Madsen, 1972, 53).
Jedním z největších velikánů psychologie P. T. Young definoval motivaci jako „proces
vzbuzení nebo podnícení chování, udržení činnosti v běhu a jejího usměrňování do
určité dráhy.“ (Mrkvička, 1971, 13)
Podle Maehra a Braskampa má motivace 5 faktorů.


Směr (direction)
Popisuje skutečnost, ţe se člověk musí prvně rozhodnout, jakým směrem se
vrhne. V oblasti pohybových aktivit se sám sebe ptá – Cvičit, necvičit nebo
zvolit jinou aktivitu? S pohybovou aktivitou se setkává vědomě i nevědomě.
Například kdyţ se chce dopravit z místa A do místa B, volí si mezi chůzí,
bicyklem nebo motorizovanou dopravou.



Výdrž (Persistence)
Výdrţ nebo také stupeň koncentrace nám říká, jak dlouho člověk u dané aktivity
setrvá. Tento faktor popisuje, proč někdo vzdá činnost po krátké době a naopak
proč někdo vydrţí. Zde hraje roli důleţitost činnosti pro jedince. PA můţe
podpořit sebeprezentace. Např. uvidí-li někdo, ţe cvičím, pak mě vidí takového,
jak se chci před okolím představovat. Na druhou stranu hrozí riziko, často u
adolescentů, ţe ke sportu přimknou ve větší míře a snaţí se vypadat dobře před
ostatními i za cenu dopingu.
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Continuing motivation
Tento faktor poukazuje na to, proč se lidé vrací k činnosti po přestávce.
Přirozeností člověka je nenechávat úkoly nedokončené. U pohybových aktivit je
to tak, ţe se při nich cítí dobře a naopak se necítí dobře, kdyţ mají od PA pauzu.



Intenzita (Intenzity)
Otázkou je, jak moc vysoká intenzita činnosti je ještě pro člověka příznivá. U
některých forem PA není potřeba intenzivní motivace.



Výkon (Performance)
Indikátor motivace. Výkon objasní, jestli jsme vydali veškeré síly.

(Maehr, Braskamp, 1986; Biddle et al., 2001)
2.4.2 Selfdeterminační teorie
Sebedeterminační teorie (SDT) je empiricky zaloţenou teorií zabývající se motivací,
lidským vývojem a zdravým ţivotním stylem. (Deci a Ryan, 2008). Základy SDT byly
poloţeny díky prvním pokusům prozkoumat dopady vnějších odměn na vnitřní
motivaci. Během tří desetiletí vytvořil Deci a Ryan pět subteorií, které objasňují vliv
sociálního prostředí na vnitřní motivaci, vývoj autonomní vnější motivace, sebekontrolu
skrze internalizaci a integraci, obecnou motivační orientaci a potřeby, které, kdyţ jsou
saturovány, se podílí na osobní pohodě. SDT vychází z toho, ţe člověk je od přirozena
aktivní, vnitřně motivován a zaměřen na vylepšování svého okolí. Tyto kvality se
nemusí učit, jsou zakořeněny v lidské přirozenosti. Také jsou základem pro učení a
v ontogenezi člověka jsou ovlivňovány sociálním prostředím. Velkou roli v typu a síle
motivačního jednání hraje naplňování psychologických potřeb. (Van Lange a Paul A,
2012)
„Základní potřeba je v SDT vnímána jako posilující stav, který, pokud je uspokojen,
přispívá ke zdraví a pocitu osobní pohody, a pokud uspokojen není, vede k patologii a
tzv. ill-being.“ (Deci a Ryan, 2000, str.126)
Deci a Ryan se zmiňují o třech základních potřebách. Potřeba, ţe ho druzí přijímají
neboli potřeba spřízněnosti, potřeba účinnosti neboli kompetence a potřeba autonomie.
Podle SDT se jejich naplňováním utváří autonomní, vnitřní motivovanost. Platnost se
potvrdila i na výzkumu napříč kulturami. Deci a Ryan mluví o tom, ţe pokud je
naplněna pouze potřeba kompetence a nikoliv autonomie, vede to k tomu, ţe jedinec
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sice vnímá, ţe danou činnost je schopen zvládnout, ale je motivován pouze z vnějšku.
Jestli vnější odměna zmizí, ukončí svou činnost. (Tod et al., 2012)
První výzkumy prokázaly, ţe vnější odměny jako například peníze, nepodporují vnitřní
motivovanost do aktivity. Naopak jí spíše podrývají. Ve spojení s teorií Locus of
causality De Charmese se přišlo na to, ţe kdyţ odměny, tresty, soutěţe nebo jiné vnější
stimuly nabourávají jiţ zmíněné tři hlavní psychologické potřeby, projevuje se vnější
locus of causality a tím pádem klesá vnitřní motivace. Naopak faktory, které podporují
tyto potřeby, působí na vnitřní motivaci kladně. (Van Lange et al., 2012)
2.4.3 Kognitivně-evaluační teorie
Jak výzkum Deci a Ryana postupoval, začalo být nezbytné popsat dynamickou souhru
potřeby autonomie a kompetence v rámci sociálního kontextu. Zjistit, jaký mají vliv
výkonově podmíněné odměny, kdy jsou lidé odměňování za dobrý výkon a na druhé
straně odměny úkolově podmíněné, kdy lidé dostávají odměny uţ jen za to, ţe se
aktivity účastní. Kognitivně-evaluační teorie (KET) specifikuje dva procesy, skrz které
je ovlivňována vnitřní motivace. Můţeme ovlivňovat jak autonomii, tak kompetenci.
Autonomie je velmi spojená s tzv. locus of causality. Pouţívání odměn, kdy člověk
pociťuje vnější locus of causality, vede k narušení potřeby autonomie

a

sebedeterminace. Na druhou stranu podporování například volby vede k vnitřně
vnímanému locus of causality a tím pádem k podpoře potřeby autonomie a vnitřní
motivace. Druhým procesem je ovlivňování potřeby kompetence. Pozitivní zpětná
vazba vedoucí k pozitivně vnímané kompetenci podporuje vnitřní motivaci a naopak
negativní zpětná vazba vedoucí ke vnímání nekompetence podkopává vnitřní motivaci.
Sociálně-environmentální stimuly jako jsou např. odměny nebo zpětná vazba mají dvě
relevantní hlediska nahlíţení na vnitřní motivaci. Za prvé mohou působit na principu
kontroly, kdy lidi dostávají pod tlak myslet, cítit se a chovat se ve specifických směrech.
V tomto případě lidé vnímají vnější locus of causality, potlačuje jim to potřebu
autonomie a sniţuje vnitřní motivaci. Odměna nebo zpětná vazba můţe ale také působit
na principu informace. Touto cestou můţeme lidem sdělit, ţe jsou kompetentní
v kontextu podpory autonomie. Jestliţe podáme pozitivní zpětnou vazbu u autonomní
činnosti, saturujeme tím potřebu kompetence a do určité míry také potřebu autonomie.
Nevětší problém nastává, kdyţ se podává informace o nekompetenci dosáhnout
vytouţených cílů. Potřeba kompetence je natolik narušena, ţe lidi pak opouští nejen
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vnitřní motivace, ale i vnější. Jedinec ztratí veškerý zájem o danou činnost a je tzv.
amotivován. (Tod et al., 2012)
Na tuto teorii se zaměřil experiment Leppera a spol.. Předškolním dětem byly rozdány
barevné zvýrazňovače a měly za úkol si kreslit. Děti byly rozděleny na 3 skupiny.


První skupině dětí byla přislíbena odměna za splnění aktivity v podobě
certifikátu s obrázkem.



Druhá skupina dětí nevěděla o odměně, kterou obdrţeli na konci aktivity.



Třetí skupina byla bez odměny.

Poté, co děti obdrţely odměny, nechali je experimentátoři pokračovat ve zmíněné
aktivitě a při tom je nepřestávali pozorovat. U skupiny dětí, která očekávala odměnu, se
projevila ztráta zájmu o aktivitu. U dětí, které neočekávali odměnu, ale nakonec jí také
obdrţely, nebyl zaznamenán rozdíl v chování. Je to z důvodu, ţe děti vztahovali svůj
zájem k zábavě a potěšení, které jim činnost navozovala. Nebyl zaznamenán pokles
zájmu u dětí, které nebyly odměněny. (Lepper, Green a Nisbett, 1973)
Stejnou problematikou se zabýval Deci a Ryan ve svých pracích. Závěrem z nich
vyplývá, ţe je-li nějaká činnost vnitřně motivačně zajímavá, není potřeba vnějších
odměn. Jedná se o efekt Over-justification effect. Staví se na tom, ţe pro činnosti, které
by se dělaly normálně, není potřeba odměn. (Tod et al., 2012)
Podle autoevaluační teorie mají odměny 2 funkce.


informační



kontrolní funkce

Na obrázku č. 5 je vidět, ţe odměny jsou vhodné pouze tam, kde potvrzují kompetenci
dotyčného při dosaţení úspěchu. Potvrzuje to mimo jiné studie Whita a Corbina.
Studovali 12 aţ 13 leté děti v oblasti mentálních schopností. Pouţili při tom čtyřdimenzionální dotazník vnitřní motivace Intristic motivation inventory (IMI), kde se
zkoumá zájem, kompetence, úsilí a tenze. Vzorek dětí byl rozdělen na 3 skupiny. První
skupina obdrţela informaci, ţe se nachází mezi 20% nejhorších, druhá skupina
nedostala ţádnou zpětnou vazbu a třetí skupina obdrţela informaci, ţe jsou mezi 20%
nejlepších. Výsledkem bylo, ţe u těch, kteří obdrţeli informaci, ţe jsou mezi 20%
nejhoršíma, se sníţila vnitřní motivace. Naopak to bylo u těch s positivní zpětnou
vazbou.
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Odměny

Kontrolní fce

Informační fce

Dosažení
úspěchu v
činnosti

Nedosažen
úspěch v
činnosti

Dosažení
úspěchu v
činnosti

Nedosažen
úspěch v
činnosti

Pokles vnitřní
motivace

Pokles vnitřní
motivace

Zvýšení vnitřní
motivace

Pokles vnitřní
motivace

Obr.č.5 Vliv odměn na vnitřní motivaci (Biddle et al., 2001)
Thompson a Wankel se zaměřili na problematiku kontroly a volby. Zatímco první
skupina si mohla svojí činnost vybrat, druhá měla činnost danou. Moţnost volby je pro
lidi velmi důleţité. Skupina, která měla moţnost volby, setrvala u činnosti více
v porovnání s druhou skupinou. Whitehead vytvořil v roce 1993 příručku, která
osvětluje kognitivně-evaluační teorii. (Biddle et al., 2001)
Doporučuje se


Zdůrazňovat mistrovství, osvojení dovedností jedince.



Podporovat vnímaní volby.



Podporovat prvky zábavy a vzrušení při cvičení.



Podporovat účelnost PA, šíři informaci o hodnotách PA, kvalitě
ţivota s ní spojenou a optimální funkci PA.

Nedoporučuje se


Klást důraz na porovnávání výkonů.



Podkopávat vnitřní motivaci zneuţíváním vnějších odměn.



Změnit cvičení v dřinu, uvést cvičení ve stereotyp.



Vytvořit u jedinců amotivaci šířením desinformací.
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Lekce cvičení by měly být více motivující. Doporučuje se pouţívat hudbu pro navození
příjemné atmosféry. Cvičení a PA má být zábava a ne práce. (Tod et al., 2012)
2.4.4 Motivační kontinuum
SDT popisuje regulace chování a faktory, které tuto regulaci ovlivňují. Vnitřní motivace
se nachází na opačném pólu neţli amotivace. Podle SDT je vnitřní motivace ideálním
motivačním stavem, kdy jde pouze o potěšení a radost z činnosti samotné. Čím se
pohybujeme na kontinuu dále od vnitřní motivace, tím více je naše chování regulované
a méně sebeurčující. SDT popisuje čtyři stupně vnější motivace viz níţe. (Tod et al.,
2012)


Vnější regulace
„Cvičím,

kdyţ

opravdu

musím.“

Tento

stupeň

motivace

můţeme

přisoudit předepisovanému cvičení od doktora. V tomto případě se motivuje
odměnou a trestem.


Introjektovaná regulace
„Cítím vinu, pokud necvičím. Měl bych cvičit.“ Jedinec přejímá hodnotu
chování, ale skutečně se s ním neztotoţňuje. Vyhýbá se negativním pocitům,
které se vynořují, kdyţ necvičí. Sportovci mohou vnímat pozitivně zisky
ze cvičení navíc, ale na druhou stranu cítit negativně úsilí, které by kvůli tomu
museli vynaloţit. Tento typ regulace je pro protichůdnost pocitů velmi sloţitý.



Rozpoznaná regulace
„Chci cvičit, abych zhubl.“ Jedinec opravdu vnímá hodnotu určitého chování.
Váţí si zisků, které mu přináší. Jedná se stále o vnější motivaci, neboť dělá to,
co mu přináší nějaký zisk. Toto chování je v pozitivní korelaci s tím, ţe bude
jedinec pokračovat v daném chování do budoucna.



Integrovaná regulace
„Cvičím, protoţe je to důleţité a symbolizuje to, kdo já jsem.“ Jedná se o
nejvíce zvnitřněnou formu vnější motivace. Určité chování je pro člověka velice
důleţité a stává se to součástí jeho identity. Navzdory tomu se jedná stále o
vnější motivaci, protoţe není činnosti dělaná pro ni samu.
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Obr. č.6 Motivační kontinuum podle selfdeterminační teorie (Tod et al., 2012)
Vnitřní motivace se odlišuje od vnější tím, ţe činnost je dělána pro ni samu. Činnost se
provozuje, protoţe to dotyčné baví. U vnější motivace jde o dosahování cílů. Třetím
typem motivace je amotivace. Jedná se o stav, kdy jedince nic nepopohání, cítí
bezmocnost. Často své schopnosti vnímá jako podprůměrné a projevuje sníţené úsilí.
Například člověk, který se vyznačuje sedavým ţivotem a neví, proč by měl začít cvičit,
je amotivován.
2.4.5 Motivace v pohybové aktivitě mládeţe
V roce 1987 proběhl výzkum ve Walesu, kdy byla zkoumána mládeţ ve věku 16 aţ 24
let. Výzkum si kladl za cíl zjistit, jaké incentivy by vedly dotyčné, kteří normálně
nesportují, ke cvičení. Výsledky hovořily o 3 incentivách, které se mění s postupem
věku. (Biddle et al., 2001)


být zdatný



mít více času



být zdravý

Finská studie z roku 1979 zkoumala obdobné otázky na vzorku zhruba o třech tisících
dětech ve věku 11-19 let. Podobně jako u předešlého výzkumu se potvrdilo, ţe
incentivy se proměňují v závislosti na věku a pohlaví. U mladších adolescentů a chlapců
dominoval záměr dosáhnout úspěch v soutěžení. S postupem věku se tento záměr
vytrácí. Naopak záměr relaxace a rekreace zesiloval s postupem věku. (Biddle et al.,
2001)
V Itálii se v roce 1995 zaobírali vzorkem zhruba o dvou a půl tisíci dětech. Ze studie
vyplynulo 5 typologií motivů pro sportování. (Biddle et al., 2001)
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A. Nadšenci (Enthusiasts)


věří, ţe sport vede ke slávě a úspěchu



pochází z velkých rodin



střední aţ niţší úroveň vzdělání



ţijí na jihu Itálie

B. Hledající socializace (Looking for socialisation)


většinou hraje týmové sporty



střední aţ vyšší vzdělání



středozápadní Itálie

C. Závodníci (Competitors)


soutěţení a vítězství vnímají jako způsob seberealizace



sociální status není hlavní motiv



nezávislí na dalších proměnných

D. Individualisté (Individualists)


nezajímají je socializační aspekty



motivuje je zlepšení tělesné zdatnosti, osvojení si dovedností a uvolnění
energie

E. Nesoutěţní typy ( Non-competitors )


negativní odpovědi na většinu motivů



potřebují vnější popostrčení



střední a vyšší vzdělání



severní Itálie

2.4.5.1 Adherence
V psychologii se v rámci problematiky rozlišuje motivace a adherence. Zatímco
motivace je více psychologický pojem a je více o volbě, adherence představuje spíše
setrvání u činnosti. Na tuto problematiku se ve sportu zaměřili autoři Dishman a
Gettman. Popsali faktory, podle kterých lze předpovědět, jestli dotyčný u sportu vydrţí
nebo odpadne. Na vstupu bylo účastníkům výzkumu provedeno psychologické a
biologické vyšetření. Mezi psychologickými zkoumanými faktory nechyběly postoje
k PA, vnitřní motivace, locus of control, vnímaní své kompetence a atraktivita PA. Mezi
biologické faktory se řadila metabolická kapacita (spotřeba kyslíku), hmotnost těla nebo
také procentuální sloţení těla. Po 20 týdnech se zjistilo, ţe oba typy faktorů mají vliv na
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zmíněnou výdrţ u sportu. Z těchto výzkumů vznikl tzv. psychobiologický model
adherence. Nejvýznamnějšími faktory jsou podíl tuku, hmotnost a vnitřní motivace.
V roce 1984 se tento model pokusili ověřit Ward s Morganem, kdy sledovali po dobu
32 týdnů zhruba 100 ţen a muţů. Na základě psychobiologického modelu adherence se
podařilo předpovědět 71% lidí, kteří u sportu setrvali. Naopak pouze ve 25% případech
se podařilo předpovědět lidi, kteří během sledování z programu odpadli. V dalších
studiích se neprokázalo, ţe by na adherenci měla výrazně vliv osobnost. Ukázalo se, ţe
hlavním faktorem v dlouhodobém měřítku je právě vnitřní motivace. (Biddle et al.,
2001)
2.4.5.2 Role sociálního prostředí
V popisování motivace člověka bychom neměli opomenou jeden důleţitý faktor. Zatím
jsme si popisovali člověka jako izolovaného tvora. Okolní prostředí má však
neoddiskutovatelný podíl na tom, zdali budeme do sportování motivováni. Nejvíce
poznatků je z prostředí posiloven. Například Weber a Wertheim zkoumali, v jaké míře
ovlivňuje personál účast ţen ve fitness klubu. Byly vytvořeny tři skupiny, kde první
byla kontrolována personálem. Druhá skupina ţen si sama cvičila bez dozoru a třetí
skupina byla kombinací obojího. Nejhorší účast byla u skupiny, která byla
kontrolovaná. Naopak skupina bez dozoru měla vyšší účast. Třetí skupina nebyla
signifikantně odlišná od té s kontrolou. (Biddle et al., 2001)
Motivační klima
Otázka, jak nastavit atmosféru v oblasti PA byla zkoumána Biddlem. Rozlišoval dvě
různá klimata. Klima orientované na výkon a na druhé straně klima orientované na
mistrovství. (Biddle et al., 2001)


Klima orientované na výkon
Funguje na principu porovnávání výkonů. Nejdůleţitějším prvkem je výhra,
která se odměňuje chválou. Problém nastává, kdyţ jedinec udělá chybu. Vnímá
jí



jako

projev

slabosti

a

často

je

to

spojeno

s úzkostí.

Klima orientované na mistrovství
Hlavní filosofií tohoto klimatu je prohlubování dovedností. Kdykoliv se člověk
posune o kus dál ve svých dovednostech, je pochválen. Chyby jsou brány jako
pozitivní jevy pro proces učení.
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To, ţe je klima orientované na mistrovství výhodnější zjistila také studie Amese a
Archera. Studenti, kteří pociťovali klima orientované na mistrovství, měli pozitivní
postoje ke své třídě, k výzvám a efektivnímu učení. Naopak klima orientované na výkon
bylo spojováno s maladaptivní motivací. Studenti pociťovali selhání a nedostatek
schopností. (Ames a Archer, 1988)
Podobná studie z roku 1992 zkoumala motivační klima v basketbalových týmech. U
týmů, kde převládalo klima mistrovství, se objevovala silnější vnitřní motivace a víra
v to, ţe úspěchy jsou výsledkem tréninkového drilu. Ani hodiny tělesné výchovy nebyly
opomenuty. Výsledky říkají to samé. V klimatu mistrovství panuje vyšší vnitřní
motivace, vnímaní autonomie, vnitřního zájmu a zájem o sport do budoucna. (Goudas,
Biddle, 1994)
Doporučení zní jasně. Vytvářet v kolektivech klima orientované na mistrovství, které
má pozitivní efekt na faktory satisfakce, vnitřní motivaci a pozitivní emoce.
Rodina
Podpora sportování rodinou nemusí být vţdy pozitivní. V poslední době se přehání
bezpečnost. Tím, ţe jsou rodiny uţší, neţ bývaly, rodí se méně dětí ve vyspělých
státech, tak to zapříčiňuje vyšší opatrnost ze strany rodičů. Dětem je odebírána dávka
PA, která by byla normálně vyvíjená při dopravě do školy, ve hrátkách na sportovištích
pro veřejnost apod. Dvě nejtypičtější místa, odkud se stáhla PA, jsou rušné silnice a
hřiště, kde by mohl hrozit fyzický útok. (Biddle et al., 2001)
Vzory
Zatím nemáme mnoho poznatků o tom, v jakém období mají které autority největší vliv
na jedince. Můţeme předpokládat, ţe tím, jak probíhá proces socializace, má v ranějších
fázích ontogeneze největší vliv rodina, poté učitelé a vrstevníci, lékaři a další. (Biddle,
2001)
Cvičení jako trest
Lidi, kteří se rozhodli trénovat, se nemohou minout s problematikou odměn a trestů.
V běţné praxi můţeme vidět, ţe jako prostředek trestání je cvičení samo. Kolikrát jsem
i já slyšel v ţivotě „Zlobíš, tak si dej deset dřepů.“ Nejčastěji se s tím můţeme setkat
v armádě a škole. Paradoxně se na druhou stranu se hovoří o cvičení jako o
blahodárném prostředku vedoucí ke zdraví a pohodě. Psychologicky vzato, aby si děti
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oblíbili sportování, není vhodné je tím trestat, ale hledat jiné způsoby. (Todd et al.,
2012)
2.4.6 Bariéry v oblasti PA
Sallis a Howell v roce 1990 zjistili ze svého výzkumu, ţe nejčastějších překáţek je pět.


Práce



Nedostatek času



Ztráta zájmu



Změna v partnerství



Rodičovství, péče o děti

Faktory změna partnerství a rodičovství, péče o děti byly signifikantnější u ţen.
Studie pod názvem Allied Dunbar National Fitness Survey (ADNFS) z roku 1992
rozdělila bariéry do 5 kategorií.
A. Fyzické


Zranění a hendikep mi zabraňuje sportovat



Jsem příliš tlustý



Jsem příliš starý



Nemám dostatečné zdraví

B. Emocionální


Nejsem sportovní typ



Jsem stydlivý a rozpačitý



Mohl bych se zranit

C. Motivační


Potřebuji odpočinek a relax ve volném čase



Nemám energii



PA si neuţívám



Nikdy to nevydrţím

D. Časové


Nemám příliš času



Nemám čas kvůli práci



Musím se starat o dítě
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E. Ostatní


Není tu nikdo, kdo by se mnou sportoval



Nemůţu si to dovolit



Není zde sportovní infrastruktura



Nemám sportovní vybavení nebo výstroj

Ve stejném roce bylo provedeno 60 hloubkových rozhovorů na vzorku mládeţe od 13
do 23 let. Výsledkem bylo zjištění, ţe rozhodnutí, zdali sportovat či nesportovat záleţí
na pocitu kompetence. Pokud se jedinec cítí nekompetentní, brání mu to ve sportování.
Kromě tohoto faktoru se zjistilo i několik vnějších bariér, mezi kterými najdeme
proměnné, jako jsou peníze, kamarádi opačného pohlaví, podpora od ostatních a
předchozí zkušenosti včetně hodin tělesné výchovy. (Coakley a White, 1992)
V roce 1995 to potvrdil výzkum Masona na vzorku 4 tisíc dětí, kdy děti, které sebe
vnímaly jako nekompetentní, si spojovaly neschopnost se svojí sebeprezentací a často
pociťovaly rozpaky. (Biddle et al., 2001)
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2.5 Shrnutí determinantů PA a sportování
V této kapitole si shrneme hlavní pobídky a bariéry ve sportování lidí rozdělené do
věkových kategorií. S věkem se motivy pro sportování mění. Se stárnutím ubývají
motivy soutěţení a spíše se zaměřují na relaxaci a zábavu. Bariéry, které znemoţňují
lidem věnovat se sportu, tak jak by bylo vhodné, se s přibývajícím věkem také
proměňují. V mládí souvisí překáţky se selfkonceptem jedinců, zraněním apod.
S přibývajícím věkem se jedná dominantně o nedostatek času. (Biddle et al., 2001)
Tab. Č. 2 Pobídky a bariéry ve sportování podle věkového období (Biddle et al.,
2001)
Věkové období

Pobídky

Bariéry

Zábavnost

Konflikt zájmů

Prohlubování dovedností

Nedostatek zábavy

Afilace

Nedostatek hracího času

Těl. Zdatnost

Nedostatek úspěchů

Úspěch a výzva

Zranění

Děti a mládeţ

Soutěţní stres

Mladší dospělí

Výzva

Časové

Prohlubování dovedností

Emoční
Motivační

Tělesná zdatnost

Starší dospělí

Fyzické

Zdraví

Časové

Relaxace

Emoční
Motivací

Zábava
Fyzické
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3 VÝZKUMNÉ OTÁZKY A ÚKOLY PRÁCE
3.1 Výzkumné otázky
VO1: Jaké jsou pobídky a bariéry ve sportování mládeţe v Jablonci nad Nisou?
VO2: Jaká je situace ve sportu v Jablonci nad Nisou?

3.2 Úkoly
Na základě výše uvedených výzkumných otázek jsme stanovili tyto dílčí úkoly:


Zjistit, v jaké konkurenci volnočasových aktivit se nachází sportování a
pohybová aktivita u středoškoláků



Zjistit, v jakém časovém rozsahu se studenti středních škol věnují aktivně sportu



Zmapovat pobídky a bariéry pro účast ve sportu studentů středních škol
v Jablonci nad Nisou



Určit, které vzory a v jaké míře mají vliv na sport mládeţe



Zjistit, jaký vztah mají středoškoláci ke sportování



Prozkoumat vztahy mezi sociodemografickými proměnnými a sportem mládeţe



Zjistit, jestli nabízí město Jablonec nad Nisou dostatečné zázemí pro sportovní
vyţití
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4 METODIKA PRÁCE
4.1 Výzkumná strategie a design
Výzkumná strategie nám určuje, jakým způsobem se bude realizovat daný výzkumný
cíl a pomůţe nám zodpovědět výzkumné otázky. Tato práce obsahuje kombinaci
kvantitativního a kvalitativního výzkumu, a proto se řadí mezi smíšený výzkum.
Kvantitativní výzkum jsme pouţili při výzkumu mládeţe v Jablonci nad Nisou a
kvalitativní výzkum při deskripci sportovního zázemí v tomto městě. V práci
vyuţíváme také dalších strategií. Induktivní strategie začíná sběrem dat nezatíţených
jakoukoliv teorií. Vychází se z pozitivismu, který se zakládá na tom, ţe svět kolem nás
poznáme nejlépe nezaujatým pozorováním. Dedukce je opačnou strategií. Nejdříve se
sleduje zákonitost nebo pravidelnost. Dalším krokem je stanovení hypotéz, které se
následně testují. Dedukce je zaloţena na kritickém racionalismu. Retrodukce je velmi
podobná dedukci. Stejně jako u dedukce se začíná pozorováním určité pravidelnosti.
Rozdíl je v tom, ţe není následováno hypotézami, ale kontrukcí hypotetického modelu
moţné struktury nebo mechanismu. Jelikoţ jsou data sesbíraná v jeden okamţik a pro
jedno časové obdobé, spadá práce do výzkumu s průřezovým designem. (Nekola et al.,
2011)

4.2 Metoda sběru dat
4.2.1 Desk research
Desk research slouţil k základní orientaci ve zkoumané problematice a pro volbu
dalších metod sběru dat. Desk research (výzkum od stolu) je v podstatě sběrem
sekundárních dat, který lze realizovat od stolu. (Toušek, 2014). Byli jsme schopni
shromáţdit data, která se stala jedním ze základních podkladů pro další postup. Desk
research jsme vyuţili k získaní potřebných kontaktů na ředitele středních škol v tomto
městě a údajů o sportovním zázemí města Jablonce nad Nisou. Údaje o sportovní
infrastruktuře, subjektech a akcích jsme získali prostřednictvím analýzy dokumentů
(oficiální materiály na webu).
4.2.2 Analýza dokumentů
Studium dokumentů je metoda sběru dat, která bývá uváděna jako specifická podoba
pozorování. Pro definici studia dokumentů je nutné, abychom si nejdříve definovali, co
je to dokument. J. Hendl (2005, s. 204) vysvětluje dokument takto: „Za dokumenty
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povaţujeme taková data, která vznikla v minulosti, byla pořízena někým jiným neţ
výzkumníkem a pro jiný účel, neţ jaký má aktuální výzkum.“
Podle Milovského (2006, s. 98) můţeme analýzu dokumentů charakterizovat v širším
pojetí jako analýzu jakéhokoliv materiálu, který je zdrojem informací relevantních
cílům studie. V uţším pojetí chápe analýzu dokumentů jako výzkumnou strategii
zaloţenou na analýze jiţ existujícího materiálu, případně materiálu, který vzniká
interakcí mezi výzkumníkem a účastníky výzkumu.
4.2.2 Dotazování
Pro sběr primárních dat jsme vyuţili metody dotazování, respektive dotazníkového
šetření. Námi pouţitý dotazník (příloha č.2 a č.3) vznikal postupně a byl inspirován
šetřením Eurobarometru (2014), světové antidopingové agentury WADA (2015) a
výzkumem pana profesora Slepičky v rámci grantu pro MŠMT (1998-1999). Dotazník
obsahoval tematické otázky v souladu s úkoly výzkumné části:


Sociodemografické údaje (věk, pohlaví, velikost obce, typ obydlí, ekonomická
situace rodiny a další)



Vzdělání rodičů



Sportovní kariéra rodičů



Časová dotace věnovaná sportu



Volnočasové aktivity



Pobídky a bariéry pro sport



Postoje k pohybové aktivitě

4.3 Pouţité otázky pro dotazníkové šetření
Nejdříve respondenti vyplňovali dotazník od světové antidopingové agentury WADA.
Pro naše výzkumné šetření jsme pouţili první dvě stránky tohoto dotazníku viz příloha
č.3. Z toho jsme pouţili otázku A1, A2, A6, A7, A8 a A10. Po vyplnění tohoto
dotazníku měli respondenti za úkol vyplnit dotazník, viz příloha č.2 inspirovaný
dotazníkovým šetřením Eurobarometru (otázka IV. A V.) a pana profesora Slepičky
(otázka VI.). Ostatní otázky byly vytvořeny pro zjištění sociodemografických
souvislostí (otázka I. a II.) a zjištění postojů respondentů k PA (otázka VII., VIII. a IX.).
Pro zjištění, jak působí vzory v rámci sportování na mládeţ, byla vytvořena otázka III..
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4.4 Organizace dotazníkového šetření
Dotazník byl předkládán studentům středních škol, kteří měli za úkol písemně a
anonymně odpovědět na poloţené otázky. Přestoţe jsme se snaţili provést dotazníkové
šetření na všech Středních školách v Jablonci nad Nisou, svolení ředitelů jsme obdrţeli
pouze na Gymnáziu U Balvanu a střední průmyslové škole technické. Bylo to z mnoha
důvodů. V době dotazníkového šetření probíhaly na středních školách maturity, školní
kurzy a ředitelé si nepřáli, abychom v závěru školního roku rušili výuku. Z těchto
důvodů jsme nemohli provést náhodný výběr SŠ v Jablonci nad Nisou, a proto jsme
zvolili metodu dostupnosti a výhodnosti. (Hendl, 2012). Výzkumného šetření se
zúčastnily dvě střední školy z Jablonce nad Nisou. Jednalo se o tyto střední školy:


Gymnázium U Balvanu



Střední průmyslová škola technická

4.5 Metody zpracování dat
Práce se zařazuje do kategorie smíšeného výzkumu. Vyuţívá se kvantitativního i
kvalitativního výzkumu. (Hendl, 2012)
4.5.1 Obecně-vědní metody
V práci vyuţíváme metod analýzy a syntézy. Analýza je metodou zkoumání sloţitějších
skutečností rozkladem na jednodušší. Pouţívá se v mnoha vědách, ve filosofii i v
běţném ţivotě, pokud chceme dospět k jistým výsledkům na základě detailního poznání
podrobností. Syntéza je proti analýze proces opačný, nebo doplňující. Jde o
sjednocování, sloţení nějakého předmětu, jevu či procesu z jeho základních prvků ať jiţ
myšlenkově, či fakticky v nějaký celek. Toto sjednocování nemusí být jen u
jednotlivých částí, které byly předtím vyděleny analýzou. Syntéza má však jako
metodologický princip analýzu vţdy doplňovat. Tím nám syntéza umoţňuje poznání
předmětu v jeho úplnosti. Pomocí syntézy nalézáme vztahy nějakého jevu k jiným
jevům, zařazujeme jev, nebo proces do většího celku a objasňujeme vztahy a
mechanismus funkcí u tohoto jevu. Komparace slouţí k porovnávání analyzovaných
jevů. Metoda umoţnuje srovnat objekty na základě jejich charakteristiky. V našem
případě se jednalo např. o srovnání dvou středních škol v Jablonci nad Nisou. (Hendl,
2012)
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4.5.2 Matematicko-statistické metody
Pro základní zpracování dat, která jsme shromáţdili prostřednictvím dotazníku, jsme
pouţili základní popisnou statistiku. Výsledky popisné statistiky jsou nejčastěji
prezentovány formou tabulek či grafů. Pro zjištění vlivů mezi sociodemografickými
proměnnými a sportováním respondentů jsme pouţili vztahovou analýzu (chí-kvadrát
test a kontingenční tabulky). (Litschmannová, 2007). Data jsme zpracovávali pomocí
těchto softwarových programů:


Microsoft Excel 2010



Statgraphics XVII
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5 VÝSLEDKY
5.1 Popis výzkumného souboru
Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 217 respondentů. Z toho 11 jsme jich
vyřadili z výzkumu. Dva jsme vyřadili, protoţe na střední průmyslové škole byly pouze
2 dívky, které by narušovaly výsledky šetření. Zbylých sedm dotazníků bylo vyřazeno
pro neúplnost odpovědí. Návratnost se podařilo udrţet vysokou, neboť jsem byl
přítomen u všech respondentů a před vybráním dotazníků jsem si jejich úplnost
ověřoval. Výzkumné šetření bylo provedeno na respondentech dvou středních škol
v Jablonci nad Nisou, kteří byli přítomni na hodinách výuky domluvených s učiteli
různých předmětů. Na gymnáziu U Balvanu se celkově jednalo o 126 respondentů,
z nichţ 50 byli chlapci a 76 dívky. Na střední průmyslové škole technické se celkově
jednalo o 80 respondentech, z nichţ všichni byli chlapci.
Tab. č.3 Rozloţení souboru studentů SŠ v Jablonci nad Nisou
SŠ

Pohlaví

N

%

Gymnázium

Chlapci

50

24

U Balvanu

Dívky

76

37

SPŠT

Chlapci

80

39

Celkem

206

100%

Jelikoţ výzkumné šetření probíhalo v období maturit, do výzkumu nebyli zahrnuti
studenti maturitních ročníků. Celkový počet dotazovaných z výše uvedených důvodů
proto neodpovídá celkovému počtu studentů na školách. Celková kapacita pro
středoškolské studium na gymnáziu U Balvanu je 252, s naplněností pravidelně nad
90%. Na SPŠT je celková kapacita sice 840 míst, ale například v roce 2012 byla
naplněnost pouze 48,5%. Ve školním roce 2014/2015, kdy bylo provedeno dotazníkové
šetření, bylo zapsáno na SPŠT 311 studentů. Respondenti na gymnáziu U Balvanu se
skládali ze studentů osmiletých i čtyřletých oborů všeobecného zaměření. Respondenti
na SPŠT studovali s dominantní převahou učňovské obory.
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Gymnázium U Balvanu
Gymnázium U Balvanu je jedním ze dvou gymnázií v Jablonci nad Nisou. Přestoţe
oplývá méně finančními prostředky neţli gymnázium Dr. Randy, drţí s ním krok ve
sportovních i vědomostních soutěţích. Studenti jsou rivalitní atmosférou pohlceni a
motivováni. V posledních letech se hovoří o tzv. optimalizaci vzdělávacích zařízení
v důsledku poklesu demografické křivky. To nese sebou rušení některých škol, a právě
gymnázium U Balvanu je jedním z těch, které balancují mezi další existencí

a

zrušením. Zdejší studenti dostávají od kvalitního pedagogického sboru široký záběr
vědomostí. Jsou pod neustálým tlakem písemných či ústních zkoušek, k čemuţ je
zapotřebí domácí příprava. Při výzkumném šetření byli studenti velmi vzorní. Na
druhou stranu působili jednolitým dojmem a nikdo nevybočoval svým chováním.
Tab. č.4 Gymnázium U Balvanu – obory studia
Studium

Obory

Osmileté

Všeobecné gymnázium

Čtyřleté

Všeobecné gymnázium

Střední průmyslová škola technická (SPŠT)
Tato střední škola by měla v Jablonci n. N. působit jako nestor strojního vzdělávání.
V posledních letech zaţívá nenaplnění své kapacity z důvodu poklesu zájmu o tyto
obory a také kvůli nepříznivému demografickému trendu. Z rozhovorů s pedagogy této
školy vyplynulo, ţe se jedná o školu, kam míří mládeţ, která neuspěla ve výběrových
řízeních na výše zmíněných gymnázií. To platí hlavně pro učební obory. Studenti
nejsou mnohdy motivováni ke studování a na první dojem vyznávají nezdravý ţivotní
styl.
Tab. č.5 Střední průmyslový škola technická – obory studia
Studium

Obory
Strojírenství se zaměřením CAD/CAM
Elektrotechnika – mechatronika
Maturitní čtyřleté
Mechanik seřizovač
Mechanik elektrotechnik
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Nástrojař
Obráběč kovů
Mechanik opravář mot. voz.
Učební tříleté
Elektrikář – slaboproud
Elektrikář – silnoproud
Strojní mechanik – zámečník

Věkové sloţení respondentů
V tabulce č. 6 je znázorněno věkové sloţení respondentů. Nejvíce chlapců, kteří byli
zahrnuti do výzkumu, byli ve věku 17 let (48%), ve věku 18 let (22%) a ve věku 16 let
(18%). Dívky z gymnázia, které byly zahrnuty do výzkumu, byly nejčastěji ve věku 17
let (34,2%), 18 let (32,9%) a 16 let (27,6%). Mezi chlapci ze SPŠT se vzácně objevovali
i dvacetiletí a jednadvacetiletí. Největší část z nich ale bylo ve věku 18 let (26,3%), 16
let (25%) a 17 let (22,5%).

Tab. č.6 Věkové rozloţení respondentů
Skupina č.1

Věk

N

%

Skupina č.2

Věk

N

%

Skupina č.3

Věk

N

%

15 let

4

8,0

15 let

2

2,6

15 let

6

7,5

16 let

9

18,0

16 let

21

27,6

16 let

20

25,0

Gymnázium U

17 let

24

48,0

Gymnázium U

17 let

26

34,2

17 let

18

22,5

Balvanu

18 let

11

22,0

Balvanu

18 let

25

32,9

18 let

21

26,3

Chlapci

19 let

2

4,0

Dívky

19 let

2

2,6

19 let

8

10,0

20 let

0

0,0

20 let

0

0,0

20 let

5

6,3

21 let

0

0,0

21 let

0

0,0

21 let

2

2,5

50

100

Celkem

76

100

Celkem

Celkem

45

SPŠT

80

100

5.2 Pobídky a bariéry ve sportování mládeţe v Jablonci nad Nisou
5.2.1 Sportování v konkurenci ostatních volnočasových aktivit
U studentů jsme zjišťovali jakým volnočasovým aktivitám a v jaké míře se ve svých
ţivotech věnují. Výsledky můţeme porovnat s jiţ vzniklými publikacemi např. pana
profesora Rychteckého, který se ve své práci mimo jiné zaobíral ţivotním stylem
mládeţe. Dále můţeme porovnat výsledky s výzkumem zadaným Evropskou Unií, tzv.
Eurobarometrem.
5.2.1.1 Denně
Naši respondenti se nachází ve věku od 15 do 19 let. To, co vidíme kaţdodenně
v ulicích, se potvrdilo také v našem dotazníkovém šetření. Studenti jsou skoro
symbioticky sţití s výpočetní technikou a neustále mají na uších sluchátka při poslechu
hudby. Z dotazníků vyplynulo, ţe zhruba tři studenti ze čtyř tráví denně svůj volný čas
poslechem hudby a téměř ve stejném poměru tráví čas na internetu nebo počítači.
S poměrně výrazným odskokem, tedy zhruba pouze kaţdý druhý student, tráví svůj
volný čas setkáváním s přáteli a ještě o něco méně sportováním nebo fyzickou aktivitou.
Poslední denní aktivitou, která se objevila jako výrazná, je sledování televize.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Chlapci Gym
Chlapci SPŠT
Dívky Gym

Graf č.1 Denní volnočasové aktivity (zdroj: vlastní)
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Při porovnání našich dat s výsledky projektu pana Rychteckého (2006) můţeme
konstatovat, ţe výsledky jsou velmi podobné. V jeho studii se zkoumaly pravidelně
prováděné volnočasové aktivity pomocí dotazníku COMPASS. Chlapci v námi
sledované věkové kategorii uváděli nejčastěji Poslech hudby, sledování televize, hraní
videoher a práce na počítači, reakreační organizovaný i neorganizovaná sport a loudání
se a povídání si s přáteli. U dívek bylo méně časté hraní videoher a práce na počítači a
dominantní aktivitou byla u nich výpomoc v domácnosti.
5.2.1.2 Několikrát týdně
Kdyţ se podíváme na graf č. 2, který znázorňuje volnočasové aktivity, provozované
několikrát týdně, vidíme, ţe počet aktivit se oproti předchozímu grafu navýšil. Mezi
nejvýraznější aktivity konané několikrát týdně patří opět sledování televize, setkávání se
s přáteli, fyzické aktivity nebo sportování a poslech hudby. Z výsledků vyplývá, ţe
alespoň několikrát týdně se věnuje sportování nebo fyzické aktivitě zhruba 91% dívek z
gymnázia, 86% chlapců z gymnázia a 71% chlapců ze střední průmyslové školy
technické. Můţeme konstatovat, ţe chlapci ze SPŠT jsou méně pohybově aktivní neţ
jejich vrstevníci z gymnázia.
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Graf č.2 Volnočasové aktivity provozované několikrát v týdnu (zdroj: vlastní)
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5.2.2 Mládeţ v Jablonci n. N. a čas strávený sportováním
Graf č. 3 znázorňuje součet hodin strávených týdně aktivním věnováním se sportu.
Pokud tyto data rozebereme náhledem WHO a jimi doporučovanou dávkou PA, která
činí alespoň 1 hodina denně, tzn. 7 hodin týdně, můţeme říci, ţe toto doporučení
splňuje 56% chlapců z gymnázia, 42% dívek z gymnázia a 44% chlapců ze SPŠT.
Nejméně pohybově aktivní skupinou jsou chlapci ze SPŠT. Celých 17% z nich
odpovědělo, ţe nesportují vůbec, 22% z nich od 1 do 3 hodin týdně a 17% od 4 do 6
hodin týdně. Dívky z gymnázia vykazují sice nejmenší podíl těch, které splňují
doporučenou denní dávku PA, ale na druhou stranu se jich 41% věnuje PA alespoň od 4
do 6 hodin týdně.
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Graf č.3 Týdenní hodinová dotace věnovaná sportování (zdroj: vlastní)
5.2.3 Sportovní úroveň studentů
V otázce A11) jsme se respondentů ptali, na jaké úrovni se věnují sportu. Měli na výběr
ze 4 úrovní. Nesportují vůbec, na rekreační úrovni (sportují, ale neúčastní se pravidelně
soutěţí), na výkonnostní úrovni (účastní se pravidelně soutěţí) a na vrcholové úrovni
(jsou členy reprezentačního výběru). Graf č.4 porovnává relativní četnosti u
jednotlivých skupin. Nejvíce se respondenti věnují sportu na rekreační úrovni, kde takto
odpovědělo zhruba polovina všech chlapců a dvě třetiny dívek. Opět se potvrdilo, ţe
nejvíce pohybově neaktivních se nachází na SPŠT. Odpovědělo tak celých 21%
tamějších ţáků. Na výkonnostní úrovni sportují s největším podílem (44%) chlapci
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z gymnázia, coţ činí dvojnásobek oproti ostatní dvěma skupinám. Na vrcholové úrovni
sportují nejvíce chlapci ze SPŠT (10%).
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Graf č.4 Na jaké úrovni se věnujete sportu? (zdroj: vlastní)
5.2.4 Motivy sportování
Na grafu č.5 můţeme vidět, ţe studenti gymnázia U Balvanu zmiňovali mnohem více
motivů sportování neţli studenti střední průmyslové školy. Dále je patrné, ţe struktura a
četnost motivů je aţ na výjimky u obou pohlaví na gymnáziu velmi podobná. Větší
rozdíly se objevily aţ při srovnání škol. Motiv zvýšení kondice byl u studentů gymnázia
zhruba o třetinu vyšší neţ u studentů ze SPŠT. Chlapci z gymnázia tento motiv uváděli
v 96% případech a dívky v 84%. Motiv zvýšení výkonu se objevuje u chlapců
z gymnázia v 88% případech, a u dívek v 90%. U chlapců ze SPŠT je tento motiv
zmiňován pouze ve 43% případech. Nejmarkantnější rozdíl mezi oběma školami
můţeme zaznamenat v motivu zábavy a motivu zlepšení dovedností. Zatímco u kluků
(86%) a dívek (66%) byl motiv zábavy velmi častý, u chlapců ze SPŠT se objevoval
spíše zřídka (16%). Podobně si u studentů vedl motiv zlepšení dovedností. Oproti
studentům z gymnázia uváděli chlapci ze SPŠT tento motiv zhruba 4krát méně často.
Dívky z gymnázia ho uváděli v 84% případech a chlapci z gymnázia v 78% případech.
Dále se pro studenty ze SPŠT projevil jako méně zmiňovaný motiv zlepšení vzhledu
(34%) a motiv relax a odpočinek (7,5%). Na druhou stranu je u studentů ze SPŠT vidět
větší orientace na motivy související se socializací, tzn. motiv potkat nové lidi (52,5%) a
motiv potkat lidi z jiných kultur (35%). Jako nejméně uváděný motiv u studentů obou
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škol se stal motiv zpomalení stárnutí. Kdyţ porovnáme intersexuálně mládeţ na
gymnáziu, vychází nám z toho, ţe si jsou velmi podobní ve většině motivů. Tzn.
největší roli u nich hraje motiv zvýšení kondice, zlepšení fyzického výkonu, zábava,
zlepšení dovednosti, zdraví, zlepšení fyzického vzhledu, být s přáteli a relax a
odpočinek. Motiv kouzlo soutěžení dopadl u všech tří zkoumaných nenápadně.
Zajímavé je, ţe u dívek vysoce dominoval nad chlapci z obou škol motiv zvýšení
sebeúcty (78%) a zapadnout do party (50%). V grafu č.4 můţeme mimo jiné vidět
porovnání s výsledky Eurobarometru z roku 2014.
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Graf č.5 Motivy sportování mládeže v Jablonci n. N. (zdroj: vlastní)
5.2.5 Bariéry ve sportování mládeţe
Graf č.6 nám přehledně podává informaci, které bariéry nejčastěji zabraňují
respondentům sportovat nebo se věnovat PA. Stejně jako v Eurobarometru z roku 2014,
byl nejčastější překáţkou u všech tří porovnávaných skupin nedostatek času. Nejčetněji
ho uváděly jako důvod neúčasti ve sportu dívky z gymnázia (78%). S poměrně velkým
odskokem následovali chlapci z gymnázia (54%) a chlapci ze SPŠT (47,5%). Druhou
nejzmiňovanější překáţkou bylo, ţe respondenti nemají, kdo by je přinutil. Tento vnější
chybějící stimul zmínilo 31,5% dívek z gymnázia, 28% chlapců z gymnázia a 19%
chlapců ze SPŠT. Třetí nejzmiňovanější překáţkou je absence motivace. Chlapci
z gymnázia uvedlo tuto překáţku v 24% případech, dívky z gymnázia v 21% případech
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a chlapci ze SPŠT v 20% případech. Dalším významnou překáţkou, která zabraňuje
mládeţi sportovat, je nemoc či hendikep. Dívky zmínily tento motiv ve 23% případech,
kluci z gymnázia ve 22% případech a kluci ze SPŠT v 19%. Otázka na bariéry ve
sportování měla mimo jiné zjistit, jestli jsou v Jablonci n. N. dostatečné příleţitosti ke
sportování. O nedostatečné sportovní infrastruktuře jakoţto překáţce ve sportování se
zmínilo pouze 18% dívek z gymnázia, 15% chlapců ze SPŠT a 8% chlapců z gymnázia.
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Graf č.6 Bariéry ve sportování mládeže v Jablonci n. N. (zdroj: vlastní)
Ještě o něco méně respondentů se zmínilo o nedostatečné sportovní nabídce jako o
překáţce ve sportování v Jablonci n. N. Ani jedna ze všech tří porovnávaných skupin se
nijak zvláště v problematice bariér neodlišovala. Pouze skupina chlapců z gymnázia
uváděla častěji neţ ostatní bariéru sport je příliš drahý a dívky uváděly častěji jiţ
zmíněný nedostatek času.
5.2.6 Sociodemografické faktory
5.2.6.1 Vzdělání rodičů
Pomocí grafu č.7 jsme zkoumali, jestli souvisí vzdělání otce s mírou sportování dítěte.
Ve zkoumaném vzorku byli pouze 2 otcové se základním vzděláním, a proto nemůţeme
posoudit, do jaké míry ovlivňuje tento stupeň vzdělání jiţ zmíněné sportování.
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Tab. č.7 Kontingenční tabulka – vliv vzdělání otce na sport dítěte

Základní

Vyučen

SŠ bez maturity

SŠ s maturitou

VŠ

Column Total

0 hod

1-3 hod

4-6 hod

7-10 hod 11-13
hod

14-16
hod

17-19
hod

20hod a Row Total
více

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0,00%

0,00%

0,00%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,00%

4

6

13

10

4

1

1

1

40

1,99%

2,99%

6,47%

4,98%

1,99%

0,50%

0,50%

0,50%

19,90%

2

1

4

6

1

1

1

2

18

1,00%

0,50%

1,99%

2,99%

0,50%

0,50%

0,50%

1,00%

8,96%

10

17

16

14

8

6

3

3

77

4,98%

8,46%

7,96%

6,97%

3,98%

2,99%

1,49%

1,49%

38,31%

1

12

21

15

6

5

2

2

64

0,50%

5,97%

10,45%

7,46%

2,99%

2,49%

1,00%

1,00%

31,84%

17

36

54

47

19

13

7

8

201

8,46%

17,91%

26,87%

23,38%

9,45%

6,47%

3,48%

3,98%

100,00%

Přesto, ţe nám vyšla P-hodnota nad 0,05, a tudíţ by test nezávislosti naznačoval, ţe
sportování dítěte není závislé na vzdělání otce, musíme konstatovat, ţe je však
v kontingenční tabulce několik četností pod 5, čili nemůţeme z tohoto testu vyvozovat
závěry.
Tests of Independence
Test

Statistic

Df

P-Value

Chi-Square

23,787

28

0,6927

Warning: some expected cell counts < 5.

Mozaikový graf nám pomáhá srovnávat jednotlivé relativní četnosti. Výšky
jednotlivých řad obdélníků odpovídají příslušným marginálním relativním četnostem.
Šířky obdélníků v jednotlivých řadách odpovídají příslušným řádkovým relativním
četnostem. V grafu č.6 porovnáváme, do jaké míry má vliv vzdělání otce na sportování
dítěte. Obdélníky s číslem 4-8 splňují doporučení WHO. Z tohoto pohledu se jeví
nejoptimálněji otcové se SŠ vzdělání bez maturity. Naopak nejméně optimálně se
v tomto duchu jeví vyučení otcové. Můţeme si ale povšimnout, ţe otcové s VŠ
vzděláním mají velmi malý podíl dětí, které nesportují vůbec.
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Legenda:
Mosaikový graf - Vliv vzdelani otce na sport ditete
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Graf č.7 Vliv vzdělání otce na sportování dítěte (zdroj: vlastní)
Stejně jako v předešlém případě, jsme zkoumali vztah mezi vzděláním rodiče a
sportováním dítěte. Nyní jsme se však zaměřili na vzdělání matky. Opět jsme měli ve
vzorku pouze 2 matky, které disponují základním vzděláním. Proto nemůţeme posoudit,
jestli základní vzdělání má výrazný vliv na sportování dítěte.

Tab. č.8 Kontingenční tabulka – vliv vzdělání matky na sport dítěte

ZŠ

Vyučena

SŠ bez maturity

SŠ s maturitou

VŠ

Column Total

0 hod

1-3 hod

4-6 hod

7-10 hod 11-13
hod

14-16
hod

17-19
hod

20hod a Row Total
více

0

1

1

0

0

0

0

0

2

0,00%

0,49%

0,49%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,98%

5

8

8

8

1

2

1

3

36

2,44%

3,90%

3,90%

3,90%

0,49%

0,98%

0,49%

1,46%

17,56%

4

4

4

2

0

0

1

0

15

1,95%

1,95%

1,95%

0,98%

0,00%

0,00%

0,49%

0,00%

7,32%

5

14

25

23

9

6

4

2

88

2,44%

6,83%

12,20%

11,22%

4,39%

2,93%

1,95%

0,98%

42,93%

4

9

19

15

8

5

1

3

64

1,95%

4,39%

9,27%

7,32%

3,90%

2,44%

0,49%

1,46%

31,22%

18

36

57

48

18

13

7

8

205

8,78%

17,56%

27,80%

23,41%

8,78%

6,34%

3,41%

3,90%

100,00%

Přesto, ţe nám vyšla P-hodnota nad 0,05, a tudíţ by test nezávislosti naznačoval, ţe
sportování dítěte není závislé na vzdělání otce, musíme konstatovat, ţe je však
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v kontingenční tabulce několik četností pod 5, čili nemůţeme z tohoto testu vyvozovat
závěry.
Tests of Independence
Test

Statistic

Df

P-Value

Chi-Square

23,626

28

0,7011

Warning: some expected cell counts < 5.

Na mozaikovém grafu č.8 si můţeme všimnout, jaké vzdělání matky přináší
nejoptimálnější sportování dítěte z hlediska součtu hodin týdně. Jak bylo zmíněno výše,
doporučení WHO se prolínají s obdélníky 4-8. Nejlépe nám z toho vychází matky se SŠ
vzděláním s maturitou a matky vysokoškolačky. Naopak matky se SŠ vzděláním bez
maturity mají děti, které nejméně splňují kritéria WHO.
Legenda:
Mozaikovy graf - vliv vzdelani matky na sport ditete

Time
1
2
3
4
5
6
7
8

ZS
Vyucen
SS bez maturity

SS s maturitou

(1)

0 hod

(2)

1-3 hod

(3)

4-6 hod

(4)

7-10 hod

(5)

11-13 hod

(6)

14-16 hod

(7)

17-19 hod

(8)

20h a více

VS

Graf č.8 Vliv vzdělání matky na sportování dítěte (zdroj: vlastní)
5.2.6.2 Bydlení a sportování
Respondenti vyplňovali otázku, která měla za cíl zjistit, v jak velkých obcích bydlí.
Chtěli jsme tímto zjistit, jestli má vliv místo bydliště na sportování studentů. Samotný
Jablonec nad Nisou měl při sčítaní obyvatelstva v roce 2015 zhruba 45 tisíc obyvatel.
(ČSÚ, 2016). Kromě přilehlých obcí zmíněných v tabulce č. 9 dojíţdí studenti z Liberce
nebo Prahy. (ČZSO, 2015)
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Tab. č.9 Přehled obcí v Jablonci nad Nisou
Obec

Počet obyvatel

Bedřichov

332

Dalešice

186

Drţkov

558

Frýdštejn

850

Janov nad Nisou

1389

Jenišovice

1075

Jílové u Drţkova

211

Louţnice

216

Lučany nad Nisou

1743

Malá Skála

1141

Maršovice

553

Nová Ves nad Nisou

769

Pěnčín

1932

Pulečný

405

Radčice

161

Rádlo

807

Rychnov

2710

Skuhrov

538

Smrţovka

3683

Zásada

889

Ţelezný Brod

6220

Nyní porovnáváme místo bydliště se sportováním respondentů z hlediska velikosti obce.
V okrese Jablonec nad Nisou jsou obce s počtem obyvatel do 1999 vesnického raţení.
Mezi obce nad 2000 obyvatel jiţ spadají obce Praha, Liberec, Jablonec nad Nisou,
Ţelezný Brod, Smrţovka a Rychnov, kde je jiţ na pohled rozvinutější infrastruktura.
Proto jsme rozdělili respondenty na 2 skupiny viz tabulka č. 10. Skupina č.1(N=49)
bydlí v obci do 1999 obyvatel a skupina č. 2 (N=157) bydlí v obcích nad 2000 obyvatel.
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Tab. č.10 Kontingenční tabulka – vliv velikosti obce na sport dítěte
0 hod

1-3 hod

4-6 hod

7-10 hod 11-13
hod

14-16
hod

17-19
hod

20 a
více
hod

Row Total

8

10

17

4

3

1

1

49

2,43%

3,88%

4,85%

8,25%

1,94%

1,46%

0,49%

0,49%

23,79%

12

29

47

30

16

10

6

7

157

5,83%

14,08%

22,82%

14,56%

7,77%

4,85%

2,91%

3,40%

76,21%

17

37

57

47

20

13

7

8

206

8,25%

17,96%

27,67%

22,82%

9,71%

6,31%

3,40%

3,88%

100,00%

Obec do 1999 ob. 5

Obec nad 2000
ob.

Column Total

P-hodnota nám vyšla 0,4645, a tudíţ bychom mohli zamítnout alternativní hypotézu ve
prospěch té nulové, ţe sportování není závislé na velikosti obce. Musíme ale opět
konstatovat, ţe v kontingenční tabulce je několik četností pod 5, čili nemůţeme
s jistotou říci, ţe by se závislost neprojevovala.
Tests of Independence
Test

Statistic

Df P-Value

Chi-Square

6,666

7

0,4645

Warning: some expected cell counts < 5.

Na grafu č.9 můţeme vidět, ţe respondenti z menších obcí, tj. s počtem obyvatel do
1999, se věnují aktivně sportu ve větší týdenní časové dotaci neţli respondenti z větších
obcí. Zatímco v malých obcích koresponduje s doporučením WHO zhruba 53%
respondentů, ve větších obcích to je 46%.
Legenda:
Mozaikový graf - vliv velikosti obce na sport dítìte

Time
1
2
3
4
5
6
7
8

Obec do 1999 ob

Obec nad 2000 ob

(1)

0 hod

(2)

1-3 hod

(3)

4-6 hod

(4)

7-10 hod

(5)

11-13 hod

(6)

14-16 hod

(7)

17-19 hod

(8)

20h a více

Graf č.9 Vliv místa velikosti obce na sportování respondentů (zdroj: vlastní)
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Pro Jablonec nad Nisou je velmi typická panelová zástavba okolo přehradní nádrţe
Mšeno. Zajímalo nás, jestli tento typ obydlí má nějaký vliv na sportování respondentů.
Na grafu č.10 můţeme vidět, ţe respondenti, bydlící v panelovém a bytovém domě, se
aktivně věnují sportu
Tab. č.11 Kontingenční tabulka – vliv typu obydlí na sport adolescentů

Panelový dům, bytový dům

Rodinný dům bez zahrady

Rodinný dům se zahradou

Column Total

0 hod
(1)

1-3
hod(2)

4-6
hod(3)

7-10
hod(4)

11-13
14-16 17-19
20h a
Row Total
hod (5) hod (6) hod (7) více (8)

8

16

21

13

8

5

3

4

78

3,88%

7,77%

10,19%

6,31%

3,88%

2,43%

1,46%

1,94%

37,86%

0

0

2

1

0

0

0

0

3

0,00%

0,00%

0,97%

0,49%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,46%

9

21

34

33

12

8

4

4

125

4,37%

10,19%

16,50%

16,02%

5,83%

3,88%

1,94%

1,94%

60,68%

17

37

57

47

20

13

7

8

206

8,25%

17,96%

27,67%

22,82%

9,71%

6,31%

3,40%

3,88%

100,00%

ve větším časovém rozsahu. Konkrétně v kategorii 7-10 hodin sportuje zhruba o 10%
více respondentů bydlící v rodinném domě se zahradou oproti těm, co bydlí
v panelovém nebo bytovém domě. Pouze 3 respondenti odpověděli, ţe bydlí v rodinném
domě bez zahrady, a proto nemůţeme posoudit, jaký vliv má tento typ obydlí na
sportování respondentů. Celkově je z mozaikového grafu patrné, ţe respondenti bydlící
v rodinném domě se zahradou sportují ve větší týdenní časové dotaci neţli respondenti
z panelových a bytových domů. V testu nezávislosti byla spočítána P-hodnota 0,943,
coţ by znamenalo, ţe typ obydlí nemá statistický významný vliv na sportování ţáků.
Legenda:
Mosaikový graf - vliv typu obydlí na sportování

Time
1
2
3
4
5
6
7
8

PD, BD

RD bez zahrady

RD se zahradou

Graf č.10 Vliv typu obydlí na sportování (zdroj: vlastní)
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(1)

0 hod

(2)

1-3 hod

(3)

4-6 hod

(4)

7-10 hod

(5)

11-13 hod

(6)

14-16 hod

(7)

17-19 hod

(8)

20h a více

5.2.6.3. Vliv sportovní aktivity rodičů
Zkoumali jsme, jakým způsobem ovlivňuje sportovní kariéra rodičů sportovní aktivitu
dítěte. Na grafu č.11 porovnáváme sportovní kariéru otce se sportovní aktivitou dítěte.
Mohli bychom spatřit určitou závislost, neboť velikost obdélníků se odvíjí od sportovní
kariéry otce. Nejvíce nejméně aktivních dětí je u otců, kteří se nevěnovali sportu ve
svém ţivotě vůbec. S tím, jak se postupně rozdíly stírají, tedy s přibývající aktivitou
dítěte, vidíme, ţe výrazně vybočuje skupina dětí, která má za své otce bývalé nebo
současné vrcholové sportovce. Tyto děti sportují daleko více v časovém rozsahu 14 a
více hodin týdně.
Tab. č.12 Kontingenční tabulka – vliv sportovní kariéry otce na sport dítěte

Vůbec

Rekreačně

Výkonnostně

Vrcholově

Column Total

0 hod
(1)

1-3
hod(2)

4-6
hod(3)

7-10
hod(4)

11-13 14-16
17-19 20h a
Row Total
hod (5) hod (6) hod (7) více (8)

7

7

9

7

1

1

0

1

33

3,43%

3,43%

4,41%

3,43%

0,49%

0,49%

0,00%

0,49%

16,18%

4

14

21

14

5

2

1

1

62

1,96%

6,86%

10,29%

6,86%

2,45%

0,98%

0,49%

0,49%

30,39%

7

13

26

21

14

8

5

4

98

3,43%

6,37%

12,75%

10,29%

6,86%

3,92%

2,45%

1,96%

48,04%

0

1

0

5

0

2

1

2

11

0,00%

0,49%

0,00%

2,45%

0,00%

0,98%

0,49%

0,98%

5,39%

18

35

56

47

20

13

7

8

204

8,82%

17,16%

27,45%

23,04%

9,80%

6,37%

3,43%

3,92%

100,00%

Pro ověření závislosti jsme provedli Chí-square test. Protoţe nám vyšla P-hodnota ve
výši 0,0215, mohli bychom zamítnout nulovou hypotézu, a tím potvrdit alternativní
hypotézu, ţe mezi těmito dvěma proměnnými existuje na hladině významnosti 5%
určitá závislost. Bohuţel nebyla splněna podmínka testu, a proto musíme brát test pouze
ilustrativně.
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Legenda:
Mosaikovy graf - vliv sportovni kariery otce na sport ditete

Time
1
2
3
4
5
6
7
8

Vubec

Rekreacne

Vykonnostne

(1)

0 hod

(2)

1-3 hod

(3)

4-6 hod

(4)

7-10 hod

(5)

11-13 hod

(6)

14-16 hod

(7)

17-19 hod

(8)

20h a více

Vrcholove

Graf č.11 Vliv sportovní kariéry otce na sportování dítěte (zdroj: vlastní)
Graf č. 12 vyobrazuje vliv sportovní historie matky na sportování dítěte. Opět, jako u
předešlého grafu vidíme trend, ţe čím méně se věnuje či věnovala sportu matka ve
svém ţivotě, tím méně dítě sportuje.
Tab. č.13 Kontingenční tabulka – vliv sportovní kariéry matky na sport dítěte

Vůbec

Rekreačně

Výkonnostně

Vrcholově

Column Total

0 hod
(1)

1-3
hod(2)

4-6
hod(3)

7-10
hod(4)

Row Total
11-13 14-16
17-19 20h a
hod (5) hod (6) hod (7) více (8)

11

14

13

12

3

2

1

2

58

5,34%

6,80%

6,31%

5,83%

1,46%

0,97%

0,49%

0,97%

28,16%

5

15

26

22

10

1

3

5

87

2,43%

7,28%

12,62%

10,68%

4,85%

0,49%

1,46%

2,43%

42,23%

2

8

14

12

5

5

3

1

50

0,97%

3,88%

6,80%

5,83%

2,43%

2,43%

1,46%

0,49%

24,27%

0

0

2

2

2

5

0

0

11

0,00%

0,00%

0,97%

0,97%

0,97%

2,43%

0,00%

0,00%

5,34%

18

37

55

48

20

13

7

8

206

8,74%

17,96%

26,70%

23,30%

9,71%

6,31%

3,40%

3,88%

100,00%

Jestliţe se matka nevěnovala sportu vůbec, pak i ve 20% případech se její dítě nevěnuje
sportu vůbec. Jestliţe se věnuje nebo věnovala sportu rekreačně, pak se procento dětí,
které nesportuje, sniţuje na 6%. Věnování se sportu v rozsahu 1 aţ 3 hodin týdně je
podle WHO velmi nedostatečné. I zde vidíme, ţe největší procento dětí, které sportuje
v tomto časovém rozsahu, pochází od matek, které nesportují vůbec. U matek, které se
věnovaly sportu na vrcholové úrovni jsme nezaznamenali, ţe by jejich dítě sportovalo
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buď vůbec anebo v rozsahu 1 aţ 3 hodin týdně. Naopak jejich děti jsou v 63% velmi
aktivní, protoţe sportují týdně v rozsahu 11 aţ 16 hodin. Pro ověření závislosti jsme
provedli Chí-square test. Naměřili jsme při tom P-hodnotu ve výši 0,001, coţ by
teoreticky dokládalo závislost. Nemůţeme však pro nízkou četnost u některých
odpovědí zaloţit náš výrok na tomto testu, neboť nebyly splněny jeho předpoklady.
Legenda:
Mozaikovy graf - vliv sportovni kariery matky na sport ditete

Time
1
2
3
4
5
6
7
8

Vubec

Rekreacne

Vykonnostne

(1)

0 hod

(2)

1-3 hod

(3)

4-6 hod

(4)

7-10 hod

(5)

11-13 hod

(6)

14-16 hod

(7)

17-19 hod

(8)

20h a více

Vrcholove

Graf č.12 Vliv sportovní kariéry matky na sportování dítěte (zdroj: vlastní)
5.2.6.4 Ekonomická situace rodiny
Respondentů jsme se ptali na otázku, jak hodnotí svoji rodinu z hlediska ekonomické
situace. K dispozici měli tázaní 4 odpovědi. Mohli ji hodnotit jako chudou, spíše
chudou, spíše bohatou nebo bohatou. Na grafu č.13 opět vidíme náznak závislosti. Phodnota z Chí-square testu nám vyšla 0,1142, tudíţ bychom mohli teoreticky zamítnout
alternativní hypotézu a podpořit tvrzení, ţe tyto dvě proměnné jsou nezávislé. Pro
nedostatek odpovědí v určitých skupinách ale nebyly splněny předpoklady testu
nezávislosti. Na mozaikovém grafu si však můţeme povšimnout, ţe nejoptimálnější
rozloţení respondentů z hlediska týdenní časové dotace věnované sportování, je u
respondentů pocházejících z bohatých rodin. Pouze dva
Tab. č.14 Kontingenční tabulka – vliv ekonomické situace rodiny na sport dítěte

Chudá

Spíše chudá

Spíše bohatá

0 hod
(1)

1-3
hod(2)

4-6
hod(3)

7-10
hod(4)

Row Total
11-13 14-16
17-19 20h a
hod (5) hod (6) hod (7) více (8)

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0,49%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,49%

5

12

13

9

4

4

0

2

49

2,45%

5,88%

6,37%

4,41%

1,96%

1,96%

0,00%

0,98%

24,02%

12

21

40

35

10

9

6

6

139

60

Bohatá

Column Total

5,88%

10,29%

19,61%

17,16%

4,90%

4,41%

2,94%

2,94%

68,14%

0

2

4

3

5

0

1

0

15

0,00%

0,98%

1,96%

1,47%

2,45%

0,00%

0,49%

0,00%

7,35%

18

35

57

47

19

13

7

8

204

8,82%

17,16%

27,94%

23,04%

9,31%

6,37%

3,43%

3,92%

100,00%

respondenti popsali svoji rodinu jako chudou, a proto nemůţeme vyvozovat závěry, do
jaké míry ovlivňuje tento status sportování adolescentů.
Legenda:
Mozaikový graf - vliv ekonomické situace rodiny na sport respondentu

Chudá

Time
1
2
3
4
5
6
7
8

Spíše chudá

Spíše bohatá

(1)

0 hod

(2)

1-3 hod

(3)

4-6 hod

(4)

7-10 hod

(5)

11-13 hod

(6)

14-16 hod

(7)

17-19 hod

(8)

20h a více

Bohatá

Graf č.13 Vliv ekonomické situace rodiny na sportování dítěte (zdroj: vlastní)
5.2.7 Vliv vzorů na sportování respondentů
Respondenti hodnotili, jak na ně působí nebo působily jednotlivé vzory v rámci jejich
sportování a pohybové aktivity. Hodnocení probíhalo prostřednictvím osy, kde se na
jedné straně nacházel záporný extrém (-5), na druhé straně kladný extrém (+5) a
uprostřed neutrální hodnota. Jestliţe respondenti označili osu na záporné straně,
znamená to, ţe je daný vzor nebo osoba ovlivnila negativně v rámci sportování a
pohybové aktivity. Opačně to platilo při označení osy na kladné polovině osy. V tomto
případě je daný vzor nebo osoba motivoval do sportování a díky nim si vytvořili
pozitivní vztah ke sportování a PA. Označení osy v bodě nula (0) znamená, ţe je daný
vzor nijak neovlivnil ve vztahu ke sportování a PA. Na grafu č.14, který porovnává
řádkové četnosti průměrů naměřených hodnot (Ncel=206), si můţeme povšimnout, ţe
nejkladnější působení na respondenty probíhá prostřednictvím otců a kamarádů. Na třetí
příčce se nachází trenéři, na čtvrté s minimálním odstupem matky a na pátém místě
celebrity z oblasti sportu. Nejméně ovlivňují sportování respondentů učitelé tělesné
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výchovy, celebrity ze showbusinessu a lékaři. Nejvíce negativně v průměru ovlivňují
respondenty učitelé (kromě učitelů tělesné výchovy).

Působení vzorů
2,5
2,1
2,0

otec

2,1

matka

1,9

1,8

děda

1,5

babička

1,5
1,2
1,0
0,5

kamarádi
učitel TV

0,7

ostatní učitelé

0,4
0,2

0,2

trenéři
lékaři

0,0

sport. osobnosti

1
-0,5

showbusiness

-0,2

Graf č.14 Působení vzorů na sportování respondentů (zdroj: vlastní)
Porovnávání průměrů četností nám nicméně nevypoví tolik informací, jako kdyţ
prozkoumáme kvantily. Připomeňme si, ţe hodnoty na ose mohly dosáhnout dvou
extrémů, a to -5 a +5. Kdyţ to vezmeme postupně, jako to bylo v dotazníku, nejdříve
jsme se ptali na vliv otce. U něho nám vychází medián 2,5. Znamená to, ţe celých 50%
respondentů ovlivnil v rámci sportování velmi pozitivně. Dokonce celých 25%
hodnotilo působení otce ve výši 4,2 a výše. Pouze 5% hodnotilo působení otce hodnotou
-2 a méně. Působení matky bylo o něco méně intenzivnější neţ u otce. Medián u ní
dosahuje hodnoty 1,7, coţ znamená, ţe 50% respondentů ovlivnila alespoň mírně
pozitivně. 45% respondentů ohodnotilo působení matky mezi hodnotami -0,7 a +1,7,
tudíţ nemá spíše ţádný vliv na jejich sportování a pouze 5% respondentů ovlivnila
výrazněji negativně. U dědy si můţeme povšimnout, ţe respondenti hodnotily jeho
působení téměř bez výhrad neutrálně nebo pozitivně. Pouze 5% respondentů ho hodnotí
hůře neţ -0,1. 10% ovlivnil maximálně pozitivně, ale celkově nemá výrazný vliv na
sportování vnuků a vnuček. U babičky nám vyšel medián ve výši 0. I další kvantily
ukazují, ţe babičky nemají výrazný vliv na sportování respondentů. Pouze u 5%
respondentů je hodnota horší neţ -1,7 a celých 70% hodnotilo působení babičky
hodnotami mezi -1,7 a 1,3. 10% respondentů ovlivnila výrazně pozitivně (více jak 3,8).
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Kamarádi jsou další vzory, které výrazně ovlivňují v pozitivním slova smyslu
sportování respondentů. Medián ve výši 2,3 značí, ţe 50% respondentů ovlivnili velmi
pozitivně, dokonce 25% jejich vliv hodnotilo hodnotou 3,9 a více. 24% respondentů
vyhodnotilo jejich vliv 0. U tělocvikářů je hodnocení jejich vlivu v rámci sportování a
PA

rozporuplné.

10%

respondentů

je

hodnotilo

hůře

neţ

-4,5, ale na druhou stranu také 10% je hodnotilo lépe neţ 4,5. 15% je hodnotí
hodnotami -4,5 a -0,3 a stejné procento je hodnotí hodnotami mezi 1,3 a 4,5. Celkově
hodnocení tělocvikářů vychází pozitivně, neboť median je ve výši 1. Ostatní učitelé
nevykazují výraznější vliv na sportování respondentů. Medián je roven nule. Krom toho
i 50% respondent je ohodnotilo 0. Pouze 5% je hodnotilo lépe neţ 0,9 a pouze 10% je
hodnotilo hůře neţ -1,1. Můţeme tedy konstatovat, ţe jejich působení je neutrální, ale
kdyţ uţ ne neutrální, tak působí na respondenty v rámci sportování spíše negativně neţ
pozitivně. Trenéři dopadli v hodnocení jejich působení také velmi pozitivně. Medián ve
výši 1,8 značí, ţe minimálně 50% respondentů ovlivňuje alespoň mírně pozitivně. 25%
je hodnotilo lépe neţ 4,5. Pouze 10% je hodnotilo hůře neţ -0,2. Lékaři se zařazují mezi
ty vzory, které výrazně nepůsobí v rámci sportování. Medián je roven nule, 10% hodnot
je menších neţ -1,4 a 10% je vyšších neţ 2,9. Sportovní osobnosti a celebrity ovlivňují
respondenty téměř bez výhrad neutrálně nebo pozitivně. Medián je roven hodnotě 0,6.
Pouze 5% respondentů je hodnotilo hůře neţ -0,4. 45% respondentů je hodnotilo mezi 0,4 a 0,6 a 25% je hodnotilo výrazně pozitivně (více neţ 3,4). Slavné osobnosti ze
showbusinessu jsou hodnoceni neutrálně, tzn., ţe nemají výrazný vliv na sportování
respondentů. Medián je roven nule, 65% hodnot se nachází mezi -0,6 a 0, 5% hodnot je
menších neţ -4,6 a 5% je lepší neţ 4,6. Kromě zmíněných vzorů měli respondenti
moţnost uvést ještě další vzor, která na ně působí v rámci sportování. Této moţnosti
vyuţívali jen po skromnu, kdy nejčastěji uváděli, vţdy v pozitivním slova smyslu, ţe na
ně působí partner nebo jejich vlastní JÁ.
5.2.8 Vztah respondentů k hodinám tělesné výchovy
Na grafu č.15 si můţeme všimnout vztahu studentů k hodinám tělesné výchovy.
Celkově vyznívají odpovědi spíše pozitivně neţ negativně. Chlapci i dívky z gymnázia
vnímají TV spíše pozitivně nebo velmi pozitivně v 70% případech. U dívek převaţuje
spíše pozitivní vztah k TV, kdy takto odpovědělo zhruba 59% dívek. Chlapci ze SPŠT
vnímají hodiny TV spíše pozitivně nebo velmi pozitivně ve zhruba 61% případech.
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Spíše negativně vnímá hodiny TV čtvrtina dívek z gymnázia a taktéţ čtvrtina chlapců ze
SPŠT.
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Graf č.15 Vztah studentů k hodinám TV (zdroj: vlastní)
5.2.9 Postoj k pohybovým aktivitám a sportu
V závěru dotazníku jsme se snaţili zjistit postoj k budoucí PA respondentů. Výsledky
dopadly velmi podobně u všech tří skupin. Zhruba ve dvou třetinách si studenti myslí,
ţe by se měli více věnovat sportování. Zajímavé je, ţe na další otázku odpovídali ve
stejném duchu. Studenti nejenom, ţe si myslí, ţe by se měli více pohybovat, ale také se
chtějí více pohybovat. Jestliţe chtějí více sportovat, ale nečiní tak, pak je to zřejmě
z důvodu některých překáţek, které zmínili v dotazníku. Největší bariérou je podle nich
nedostatek času. Řešením by bylo redukovat aktivity, které nejsou toliko vhodné jako
sportování. Apeloval bych v tomto duchu na rodiče, aby více ovlivňovali volný čas
svých ratolestí.
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Graf č.16 Myslíte si, že byste se měl-(a) více věnovat PA nebo sportu? (zdroj: vlastní)
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5.3 Sport v Jablonci nad Nisou
5.3.1 Město Jablonec nad Nisou
V údolí rozprostřeném mezi Jizerskými horami a Ještědsko–Kozákovským hřbetem,
v Libereckém kraji, ţije kolem 45 tisíc obyvatel města Jablonce nad Nisou. Město
známé především pro sklářství, sport, turismus, mincovnu, panelákovou zástavbu a
Mšenskou přehradu, kterou nepohrdne ani leckterý přespolní

občan z nedalekého

rivalitního dvojnásobného města Liberce. Historie města sahá aţ do roku 1356 našeho
letopočtu. Pomyslný základní kámen však byl zaloţen aţ o dvě století později, kdy zde
byla zaloţena sklářská huť, která do budoucna napomohla k významnému rozmachu
sklářského průmyslu. (Vitvar, 2009)
5.3.2 Situace ve sportu v Libereckém kraji
V Libereckém kraji je v současné době ve sportovních organizacích sdruţeno zhruba 80
tisíc sportovců v 550 klubech, coţ představuje necelých 20% obyvatelstva tohoto kraje.
Mnoho organizací se potýká s provozními problémy, a to kvůli polistopadovým
podmínkám ve sportovním sektoru, jelikoţ se sportovní subjekty staly majiteli většiny
sportovišť, na která nemají dostatek financí. Podpora sportu na centrální úrovni je
prozatím nedostatečná, a tak se ve velkém musí tyto kluby spoléhat na podporu krajů a
obcí. Strategie na rok 2014-2016 je deklarací Libereckého kraje, ţe se chce významně
podílet na rozvoji sportu a tělovýchovy. Strategie je dokumentem, který vychází z
Programového prohlášení současné Rady Libereckého kraje, navazuje na schválený
Program rozvoje Libereckého kraje na období 2007–2013 a reflektuje na průběţné
výstupy pracovní skupiny SPORT pro přípravu Programu rozvoje Libereckého kraje na
období 2014–2020. Z aktuální strategie Libereckého kraje na podporu sportu vyplývá
několik problémů, se kterými se sport v tomto kraji potýká. Podle ní panuje v oblasti
sportu na celostátní úrovni nejasná koncepce a naprostý nedostatek finančních
prostředků určených na podporu sportu a tělovýchovy. Další popisovanou bariérou je
absence intenzivnější spolupráce a finanční podpory centrálních orgánů státní správy a
krajských samospráv v oblasti sportu. Podle autorů strategie je zapotřebí prosazení
zákonu o podpoře sportu, kde mimo jiných bude mít Liberecký kraj vůdčí postavení
v koncipování tohoto zákona a dalších strategických dokumentů. Velkým problémem je
podle autorů neustálý pokles sportující mládeţe a dětí. Zvyšování členských příspěvků
na pokrytí finančně náročných provozů pak vede k znemoţnění některým dětem
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sportovat. V oblasti financování vytýkají autoři krajské strategie neprůhledné
financování provozu sportovišť vlastněných veřejnoprávními subjekty. Při rozdělování
dotací není zohledněna společenská přínosnost jednotlivých sportů z hlediska
zdravotního, ekonomického, reprezentačního apod. Na závěr zmiňují autoři problém
týkající se absence vazby zmapovaných sportovišť na demografické údaje. V tomto
směru se snaţí kraj spolupracovat s Technickou univerzitou v Liberci. Společnými
silami převedli sportoviště v kraji do prostředí GIS. Na druhou stranu najdeme i mnoho
pozitivních trendů v Libereckém kraji v oblasti sportu. Například je zde charakteristická
vysoká míra dobrovolnictví a to jak ve sféře přímé práce se sportujícími tak i ve sféře
rozhodčích, trenérů a funkcionářů. Podle autorů schází významnější ocenění této práce.
5.3.3 Sportovní zázemí Jablonce nad Nisou
Město Jablonec je i díky své příznivé poloze nedaleko Jizerských hor, Českého ráje,
Ještědu aj. typický pro sportovní aktivitu svých obyvatel. V létě oplývají silnice cyklisté
a v zimě nasazují běţecké lyţe do přilehlých hor. Ne náhodou vzešla z tohoto prostředí
současná vicemistryně světa v biatlonu Gabriela Soukalová.
5.3.3.1 Osobnosti podporující sport
Tento rok (2015) byli vyznamenáni dva zdejší podnikatelé k příleţitosti výročí vzniku
Československé republiky. Pan Ludvík Karl vede úspěšně sklářskou firmu Preciosa a.s.
a pan Dalibor Dědek se věnuje se svoji firmou Jablotron a.s. zabezpečovacím
systémům. Oba jsou známí pro svůj kladný vztah ke sportu. Ludvík Karl je majitelem
fotbalového klubu Slovan Liberec, pan Dalibor Dědek dokonce vykoupil pozemky na
Bedřichově, aby se vyuţívaly ve stejném duchu, tedy pro lyţaře a nikoliv pro projekty
developerů. Další významnou osobností je Miroslav Pelta, který je toho času předsedou
ČMFS. Sport má v Jablonci nad Nisou, ale také podporu primátora Petra Beitla, který
zaštiťuje velké sportovní akce jako například JBC 4XRevelation. Mezi další osobnosti
pečující o dobré jméno sportu v Jablonci nad Nisou patří bezpochyby velmi úspěšné
atletka Barbora Špotáková, lyţaři Ondřej Moravec, Stanislav Řezáč, Gabriela
Soukalová a Kateřina Smutná. (Beitl, 2015)
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5.3.3.2 Nejvýznamnější sportovní akce
Jizerská 50
Ohromnou popularitu má v Jablonci nad Nisou závod Jizerská 50. Jedná se o zimní
závod pořádaný na počest expedice pohřbená lavinou v Peru roku 1970. Bedřichovské
vrcholky se snaţí pokořit běţkaři různých výkonnostních kategorií ba i ta elitní skupina.
Místní hvězdou, kterou je zde i majitelem penzionu, je dálkový běţec na lyţích
Stanislav Řezáč. V roce 1988, 1990, 1998, 2007 a 2014 byl závod zrušen pro nedostatek
sněhu. V roce 2003 se poprvé zařadila Jizerská padesátka mezi závody FIS Marathon
Cupu. Počet závodníků má rostoucí trend. V posledních ročnících startovalo v závodu
téměř 7 tisíc závodníků. (České hory, 2015; JIZ50, 2015)
Biatlonové sportovní akce
Jablonec je jedno z hlavních míst, kde se odehrává biatlon na nejvyšší úrovni.
V posledních letech zachvátilo biatlon fanouškovské šílenství. Nejen Gabriela
Soukalová dokázala díky svým úspěchům přilákat davy fanoušků právě k tomuto
sportu. Pořádají se zde mistrovství ČR v biatlonu v různých věkových kategoriích.
(SKP, 2015)
Author cup
Závod horské cyklistiky ve zdejších Jizerských horách je také velmi navštěvovanou
akcí. V minulých letech pod patronací televize NOVA, nyní pod Českou televizí.
V měsíci říjnu se utká kolem 3 a půl tisíce cyklistů na trati dlouhé 63 km. (ČTAC, 2015)
JBC 4X revelations
Událost s ne tak dlouhou historií, ale do dění Jablonecka se otiskla velmi výrazně. První
závod ve sjezdu bicyklů po sjezdovce se konal v roce 2013. Sjezdovka se teď jiţ
pravidelně obsype koncem července fanoušky. Poslední 2 ročníky se účastnilo dokonce
přes 10 tisíc fanoušků. Ke kvalitnímu závodu sjezdařů, kde kraluje sportovec světového
formátu Tomáš Slavík, je pořadateli zorganizován bohatý doprovodný program.
(JBC4XR, 2015)
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Fotbalová Synot liga
Velkou zásluhu za to, ţe v Jablonci nad Nisou sídlí prvoligový fotbalový tým, má jeho
současný majitel a především předseda fotbalového svazu pan Pelta. Díky jeho péči je
zde konkurenceschopný tým, na který průměrně chodí 3764 diváků. (Statistiky, 2015)
Mezinárodní závod míru trampolín
Z těch méně tradičních sportů se v Jablonci setkáte s druhým nejstarším závodem
v Evropě ve skocích na trampolínách. Akce je na velmi dobré úrovni a zúčastňují se
státy z různých koutů světa. Akce se pořádá jednou ročně v městské hale, která je při
akci zaplněna.(Gymfed, 2015)
ABB MTB cup
Květen je jiţ tradičně určen pro pořádání sportovní akce s názvem ABB cup. Jedná se o
cyklistický závod pořádání pod záštitou místní firmy ABB. Kaţdoročně počty
závodníků rostou, minulý ročník se zúčastnilo na trase v okolních kopcích, jako je např.
Bramberk, 6 stovek závodníků. (ABB, 2015)
5.2.2.4 Sportovní infrastruktura
Fotbalový stadion
Na fotbalovém stadionu hraje nejvyšší fotbalovou ligu jablonecký fotbalový klub FK
Baumit Jablonec. Kapacita stadionu činí v současné době 6108 krytých míst k sezení.
Stadion prošel v minulých letech významnou rekonstrukcí. Umělé osvětlení, které bylo
zprovozněno v roce 2003, zajišťují 4 stoţáry se 178 světlomety. Na podzim roku 2004
byla dokončena výstavba nové jiţní tribuny. V dalším roce začala demolice stařičké
hlavní tribuny, která musela ustoupit nové supermoderní tribuně s odpovídajícím
zázemím pro chod klubu. Na novou tribunu s kapacitou více jak 3000 diváků příznivci
poprvé usedli na jaře roku 2006. Trávník fotbalového hřiště je vyhřívaný (plynové
topení), coţ i přes nepříznivé klimatické podmínky umoţňuje kvalitní podmínky pro
sehrání fotbalových zápasů.(Sport Jablonec, 2015)
Atletická hala
V sobotu 8. prosince 2007 se znovu otevřela jablonecká lehkoatletická hala. Je to jedna
z nejstarších sportovních hal v České republice, která slouţila atletům uţ od roku 1967.
Město Jablonec n. N. na její rekonstrukci poskytlo 77 miliónů. Krytá atletická hala
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slouţí k celoročnímu provozování atletiky. V hale je zachován 300 m dlouhý běţecký
ovál, po jehoţ celém obvodu jsou čtyři dráhy. Sprinteři mají k dispozici dokonce osm
drah a dlouhý doběh. Kromě běţecké dráhy hala obsahuje i jeden dálkařský
(trojskokanský) sektor, jeden koulařský sektor a dva sektory pro tyčku. Hala disponuje i
vybavenou posilovnou. Změněno je uspořádání sektorů pro technické disciplíny. Celá
hala má vysoký strop a nový povrch Polytan v barvě červeno-zelené. (Sport Jablonec,
2015)
Atletický stadion
Atletický stadion je jedním z nejmodernějších v České republice. Dokončen byl na
podzim roku 2004. Můţe se pyšnit osmidráhou s povrchem polytan a všemi potřebnými
sektory. Pro pořádání závodů jsou k dispozici moderně řešené rozvody datových sítí.
Velkou výhodou je jeho přimknutí ke kryté atletické hale, coţ umoţňuje vynikající
tréninkové podmínky za jakéhokoliv počasí. Kapacita tribuny činí 1200 diváků,
společně s oválem cca 2000 diváků. (Sport Jablonec, 2015)
Zimní stadion
Kapacita městského zimního stadionu je 1500 diváků. Ledová plocha má rozměry 58 x
26 m (je to speciálně zmenšená plocha s kanadskými parametry). Zázemí zimního
stadionu tvoří také tělocvična s posilovnou a bufet. Na stadionu hraje svá domácí utkání
muţstvo HC VLCI Jablonec. Součástí klubu je i juniorský hokejový tým a dalších více
neţ 250 dětí je registrováno v 10 mládeţnických týmech. Sezóna zimního stadionu
začíná v září a končí v březnu. Ledovou plochu je moţno si pronajmout. (Sport
Jablonec, 2015)
Plavecký bazén
Plavecký 25m bazén s 8 drahami vyuţijí především vyznavači kondičního a sportovního
plavání. Voda v plaveckém bazénu je regulována na příjemných 27 °C. V pracovních
dnech s výjimkou školních prázdnin je část bazénu vyuţívána pro výuku plavecké školy
a tréninky sportovců. Věnujte prosím pozornost rozpisu obsazení plaveckých drah,
můţe Vám pomoci při plánování Vaší návštěvy. Dětský bazén pro nejmenší
návštěvníky nabízí mimo jiné brouzdaliště, chrlič a vodní hřib. Voda v tomto bazénu je
chemicky ošetřovaná s ohledem na citlivou dětskou pokoţku. Určen je výhradně dětem
do 10-ti let. Probíhá zde také plavecká výuka, během které je dětský bazén pro veřejnost
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uzavřen. Bazén atrakcí neboli rekreační bazén je společně se dvěma tobogány hlavním
lákadlem pro návštěvníky našeho bazénu. Najdete zde vířivky, umělé vlnobití, masáţní
lavici, vodní clonu a také největší hit, kterým je dravá řeka. Ta patří díky mohutné síle
šesti vodních trysek mezi absolutní špičku v České republice. Tobogány patří k
neodmyslitelně k vybavenosti kaţdého pořádného aquaparku. V Jablonci se můţeme
pochlubit ţlutým tobogánem s délkou 82 metrů a červeným turbotobogánem, kde lze
dosáhnout rychlosti aţ kolem 60 km/h. Kaţdá z vířivek pojme aţ šest osob a voda v
nich je ohřívána na maximální hranici, kterou pro tuto kategorii bazénů stanoví
vyhláška a to 32 °C. (Sport Jablonec, 2015)
Multifunkční sportovní hala
Velmi moderní hala slouţí veřejnosti, školským zařízením, tělovýchovným jednotám a
sportovním klubům. Pro své rozměry je velmi oblíbená pro pořádání významných
sportovních akcí. Hrací plocha celé haly je 64 m x 26 m. Herní výška je 12 m.
Jednotlivé kurty mají rozměry 26 x 16 m (4. kurt je dlouhý 28 m), a slouţí pro
odbíjenou, košíkovou, sálovou kopanou, nohejbal, florbal a nově i badminton. V hale je
umoţněn stálý vstup divákům na ochozy a tribuny s 680 místy k sezení a 1420 místy ke
stání. Při vyuţití plochy (pro koncerty) je hala dimenzována pro maximální počet 3400
diváků. K dalšímu vybavení haly patří cvičný boxerský sál, gymnastická tělocvična,
aerobní sál, spinningový sál, čtyři stanoviště stolního tenisu, horní a dolní fitness.
Kaţdý sál má k dispozici dvě šatny s 36 místy (skříňkami), v kaţdé jsou tři sprchy.
Restaurace o kapacitě 100 míst včetně salónku s kuchyňským vybavením podle
nejnovějších norem EU je součástí budovy. Pro rychlé občerstvení je k dispozici bufet.
Nejmenší moţnou cvičební jednotkou je 1/2 hod.
Areál volnočasových aktivit, ulice Čelakovského
Areál nacházející na rozmezí Rýnovic a Mšena byl postaven za finanční pomoci EU.
Sportovní aktivity zde mohou vykonávat nejenom lidi z místního panelákového sídliště.
(Sport Jablonec, 2015)







travnaté fotbalové hřiště
multifunkční asfaltové hřiště
dětský koutek na hraní
in-line dráha dlouhá 800m
moţnost procházek s lavičkami
volný přístup
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Areál Mšenské přehrady
Tato dominanta Jablonce nad Nisou je velmi vyhledávaným místem v teplejších
měsících. Kolem nádrţe je postavena asfaltová dráha pro inline bruslaře, cyklisty a
chodce. Samotná nádrţ je vyuţívána vodáckými oddíly, v posledních letech jsou velmi
moderní závody dračích lodí. V letních měsících se zdá, ţe je přehrada obsypaná lidmi
z celého Jablonce. Potkáte zde všechny moţné sporty od plavání, plachtění, kánoing,
dračí lodě, windsurfing. Bezpečnost zajišťuje zdravotnický personál, který má
k dispozici motorový člun. U přehrady se však nachází i další sportoviště jako jsou 4
beach volejbalová hřiště a petangová dráha.(Vitvar, 2007)
Areál Srnčí důl
Uţ podle názvu lze poznat, ţe se jedná o místo pro odpočinek. Srnčí důl nabízí několik
sportovišť, které zřejmě v největší míře vyuţívají místní atleti. V areálu se můţete
setkat s koulaři, běţci, skokany do dálky, ale také najdete hřiště pro softbal. Areál je
situovaný do okrajové části města a je typický pro svůj přírodní ráz. Bohuţel v poslední
době je mírně zanedbaný.(Vitvar, 2007)
Areál Břízky
Areál Břízky je velmi vyuţívaný praţskými oddíly kopané pro předsezónní přípravu.
Najdete zde indoor golf, fitness, moderní tenisovou halu s nejnovějším povrchem, dva
kurty na squash a dva profesionální badmintonové kurty. Venkovní sportoviště zahrnují
antukové tenisové kurty, tréninkové fotbalové hřiště a fotbalové hřiště s umělou trávou
třetí generace s osvětlením. (Břízky, 2015)
Lezecká aréna
Tato jedna z největších lezeckých arén v ČR byla otevřena v prosinci roku 2010. V hale
o rozměrech 14 x 36 m se nachází jedinečná stěna o celkové ploše 2000 m2.
Celkově je na lezecké stěně instalováno přes 88 výstupových linií, které uspokojí úplné
začátečníky i profesionály. V zadní části haly je postavena boulderingová stěna s
plochou 230 m2. Nad ní se nachází školící středisko Polygon, které bylo zprovozněno v
lednu 2012. (Makak, 2015)
Posilovny
Na území statutárního města se nalézá hned několik posiloven.
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Cardiofitness
Posilovna v Městské hale
Fitness Corso
H.E.A.T. program and Power Plate studio
Fit siluet
Er club
Fitness studio Mgr. Zdeňky Vitákové

Další sportoviště
Na území Jablonce se nachází i spousta menších hřišť v různých stavech, která najdete
na rozsáhlých panelákových sídlištích. Další sportovní infrastrukturu tvoří tělocvičny a
sportovní areály jednotlivých škol. (Sport Jablonec, 2015)
5.3.2.4 Sportovní subjekty
K dnešnímu datu je v Jablonci nad Nisou zapsáno 64 sportovních subjektů viz příloha
č.1.
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6 DISKUZE
Z výsledků dotazníkového šetření jsem zjistil, ţe se zhruba polovina studentů nevěnuje
dostatečně pohybové aktivitě. Pohledem WHO a jimi doporučovanou dávkou PA, která
činí alespoň 1 hodina denně, tzn. 7 hodin týdně, můţeme říci, ţe toto doporučení
splňuje 56% chlapců z Gymnázia U Balvanu, 42% dívek z Gymnázia U Balvanu a 44%
chlapců ze Střední průmyslové školy technické. Kapacita sportovních zařízení a četnost
sportovních subjektů a akcí je v Jablonci nad Nisou velmi příznivá, proto řešení musíme
hledat jinde. Jako jedna z hlavních překáţek, která jim v tom podle nich brání je
nedostatek času a to, ţe se sami nepřinutí. Navrhuji, ţe by rodiče měli převzít větší
iniciativu nad touto problematikou. Jestliţe si děti samy nedokáţí najít čas na sportovní
aktivity, přestoţe denně tráví spoustu času u počítače, televize a u jiných výpočetních
zařízení, viz výsledky dotazníkového šetření, pak by to měli být právě rodiče, kteří by je
měli odhánět od těchto zařízení a motivovat do sportovních aktivit. Aktivní věnování se
sportu má tolik pozitivních efektů, ţe by byla škoda, kdyby tento stav měl trvat i nadále.
Z mých dosavadních zkušeností bych řekl, ţe nevhodný time management je v dnešní
době hlavním problémem. Nedostatek času je nejenom problém dětí, protoţe nesportují,
ale ze zkušeností a rozhovorů s trenéry jsem došel k závěru, ţe ani rodiče nemají
dostatek času, který by měl byt vyhrazen na výchovu jejich dětí. Moţná to je krize
rodičovství, moţná trend dnešní doby, ale rodina by podle mě měla hrát stále
nejdůleţitější roli ve výchově dětí. Samozřejmě s přibývajícím věkem dětí by měla růst
důleţitost i dalších výchovných institucí. Na základním i středním stupni školského
systému, je povinná pouze dvouhodinová dotace tělesné výchovy, coţ v důsledku
znamená pouze dvakrát 45 minut týdně, kdy ještě určitou část výuky zaplní
administrativní a jiné úkony. Řekl bych, ţe také školství proţívá jistou krizi. Objevuje
se čím dál více osobností, které nejsou spokojení s dnešním vzdělávacím systém
(Mulfeit, Ondřej Stöffel). Abychom čelili jako národ těmto mnoha změnám, které
přicházejí z různých oblastí našeho ţivota, měli bychom nejspíše změnit naše myšlení a
systém ve kterém ţijeme. Podle mě chybí Čechům odvaha a naopak jim přebývá strach
z nového. Z těchto důvodů bych doporučoval se zamyslet, jak lépe vést děti i v rámci
vzdělávacího procesu ke sportování. Výsledky našeho výzkumu naznačují, ţe právě
rodiče stojí nejvíce za sportovní aktivitou dětí. Jestliţe se ve svém ţivotě věnovali
aktivně sportu, pak také jejich děti byli tímto v pozitivním slova smyslu ovlivněni. Proto
bych doporučoval, nejenom děti vést ke sportování, ale také rodiče. Dotazníkové šetření
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nám také naznačilo, ţe některé vzory a osobnosti by mohli hrát významnější roli
v rámci sportování dětí. Například působení lékařů v tomto duchu je podle respondentů
minimální. Napadá nás při tom otázka, proč by v ordinacích nemohla být, místo reklam
na léky a nejrůznější léčebné procedury, pestrá sportovní nabídka pro celé věkové
spektrum pacientů. Také u učitelů jsme nezaznamenali významný vliv na respondenty.
Moţná by nebylo od věci i prostřednictvím učitelů více zahrnout do výchovy studentů
sportovní oblast.
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7 ZÁVĚR
Cíl a úkoly výzkumného šetření se zaměřovaly na zmapování situace v účasti ve sportu
mládeţe v Jablonci nad Nisou. Zaměřili jsme se výhradně na středoškolskou populaci.
Poloţili jsme si dvě výzkumné otázky. Jaké jsou pobídky a bariéry ve sportování u
těchto studentů a jaká je sportovní zázemí v Jablonci nad Nisou?
První otázku jsme rozčlenili do dílčích úkolů, pomocí kterých jsme zjišťovali, v jaké
konkurenci volnočasových aktivit se nachází sportování a pohybová aktivita, v jaké
časové dotaci se středoškoláci aktivně účastní sportu, jaké vnímají motivy a bariéry pro
účast ve sportu, jakou roli hrají vzory v této problematice, jaké mají postoje a taktéţ
jsme sledovali vztahy mezi sportováním a sociodemografickými proměnnými. V rámci
odpověďi na druhou otázku jsem zjišťoval, jestli město Jablonec nad Nisou nabízí
dostatečné sportovní zázemí. Zde jsme popsali sportovní zařízení, subjekty a akce.
Zjistili jsme, ţe sportování u sledovaného souboru mládeţe má významnou konkurenci
v aktivitách, jako jsou trávení času na počítači a internetu, poslech hudby, setkávání se
s přáteli a sledování televize. Z výsledku vyplynulo, ţe zhruba polovina studentů neplní
doporučení WHO, tzn. nesportují alespoň 7 hodin týdně. Nejvíce neaktivních studentů
se koncentrovalo na Střední průmyslové škole technické, kde se k tomu přiznalo 17%
dospívajících. V motivech studentů jednotlivých středních škol, které nám měly
objasnit, proč se tato mládeţ zapojuje do sportování, jsme vypozorovali určité rozdíly.
Motivů u studentů ze Střední průmyslové školy technické bylo mnohem méně a častěji
se objevily ve spojitosti se socializačními aspekty sportování. Kromě zlepšování zdraví
a kondice se u nich často objevovali motivy setkat se s přáteli apod. U dívek byl
mnohem frekventovanějším motivem zvýšení sebeúcty v porovnání se všemi chlapci.
Co se týče bariér, tedy důvodu, proč se mládeţ tolik aktivně nazapojuje do sportu a
pohybové aktivity, zvítězil nedostatek času, který zmínilo 78% dívek a zhruba polovina
všech chlapců. Na dalších pomyslných příčkách bylo zmiňováno, ţe se sami nepřinutí,
nemají dostatek motivace nebo jim v tom zabraňuje hendikep nebo nemoc. V rámci
zjišťování, jaké vzory nejvíce ovlivňují sportování respondentů, jsme přišli na to, ţe
nejoptimálnější efekt pochází ze strany otců, kamarádů, trenérů a matek. Zhruba dvě
třetiny studentů si myslí, ţe by se měli více aktivně věnovat sportu. Při vztahové
analýze jsme zjistili určitou závislost pouze mezi sportovní kariérou rodičů a
sportováním dítěte. Náznak závislosti se objevil i při zkoumání ekonomické situace
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rodiny. V rámci druhé výzkumné otázky jsme zjistili, ţe Liberecký kraj, jehoţ členem je
i Jablonec nad Nisou, se potýká s obdobnými problémy jako ostatní regiony. Ve sportu
je nedostatek finančních prostředků a chybí jasnější koncepce na celostátní úrovni. Na
druhou stranu disponuje město Jablonec nad Nisou s mnoha sportovišti a sportovními
subjekty, díky nimţ je zde dobrý předpoklad pro saturaci potřeby pohybu.
Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, ţe by se situace v účasti mládeţe ve sportu
měla výrazně zlepšit. Doporučuji, aby se dětem a mladší generaci více regulovaly
volnočasové aktivity, které působí na úkor zdravého sportování. Pro zlepšení situace by
se mělo zapojit co nejvíce institucí (školy, sportovní subjekty, politické organizace aj.),
které mají moţnost děti v pozitivním slova smyslu ovlivnit.
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Příloha č.1
Sportovní subjekty k 21.10.2015
1

1. Fbk CAMPUS Jablonec nad Nisou

2

Atletický club Jablonec nad Nisou, o. s.

3

Atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou

4

Baseball Club Blesk Jablonec nad Nisou

5

Československé turistické sdruţení Přátelé přírody

6

Český kynologický svaz - ZKO č. 620 Jablonec nad Nisou - Lukášov

7

Český kynologický svaz, ZKO č. 477 Jablonec nad Nisou - Kokonín

8

ČLTK Biţuterie Jablonec nad Nisou

9

D.E.A.W.S. - potápěčský klub

10

Dům dětí a mládeţe Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

11

Fitness studio Jablonec nad Nisou

12

FK Baumit Jablonec, a. s.

13

FK Břízky Jablonec n. N.

14

FK Jablonec, občanské sdruţení

15

FK Jiskra Mšeno Jablonec n. N.

16

Freestyle Skating Klub Jablonec nad Nisou

17

HK Jiskra Jablonec

18

IMPSQUAD, o.s.

19

IRON Fighters kickboxing

20

Jezdecký klub POHODA KYNAST

21

JIZERA - klub Jablonec nad Nisou

22

JIZERSKÝ DRAK o.s.

23

Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s.

24

Klub biatlonu při sportovní škole

25

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TJ TATRAN

26

Klub lodních modelářů Admirál

27

Občanské sdruţení KIDOKAI - Centrum zdraví a aktivního odpočinku

28

ODDÍL CYKLISTIKY JABLONEC NAD NISOU

29

Organizační výbor biatlonu Jablonec n. N.

30

RC-MODEL KLUB

31

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, o.s.

32

SK Camel Jablonec nad Nisou

33

SK Free Time Activities

34

SK NEPTUN - Jablonec nad Nisou
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35

SK Rapid Jablonec 05

36

SK TULEŇ

37

Ski klub Jablonec nad Nisou o.s.

38

SKP KORNSPITZ JABLONEC

39

SMS ENDURO JABLONEC NAD NISOU

40

SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

41

Sportovně střelecký klub mládeţe LOYD Jablonec n/N

42

Sportovní klub policie MAJÁK Jablonec nad Nisou

43

Sportovní kluby Břízky

44

Sportovní rekreační kluby Jablonec nad Nisou

45

Squash klub Jablonec nad Nisou - Břízky

46

SSK - PROJECTILE

47

Školní atletický klub, sport. gymnázium Jablonec

48

Tělocvičná jednota SOKOL Jablonec nad Nisou

49

Tělocvičná jednota Sokol Jablonec nad Nisou - Sportcentrum

50

Tělovýchovná Jednota Aerobik Elán - Jablonec, o.s.

51

Tělovýchovná jednota Autobrzdy, Jablonec nad Nisou

52

Tělovýchovná jednota Elektro-Praga, o.s.

53

Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec nad Nisou, o. s.

54

Tenis Squash Centrum Jablonec nad Nisou - Břízky

55

TJ Biţuterie, o. s.

56

TJ DELFÍN JABLONEC NAD NISOU

57

TJ HC Jablonec nad Nisou

58

TJ Jablonex Jablonec nad Nisou, o.s.

59

TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU, o.s.

60

TJ ROMA Jablonec nad Nisou

61

TJ Sokol Kokonín

62

TK Břízky, Jablonec nad Nisou

63

TRI-CLUB Jablonec nad Nisou

64

Vodní záchranná sluţba ČČK Jablonec nad Nisou
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