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ABSTRAKT 

 

Název práce  

Hodnocení žáků 2. stupně základních škol v Ústeckém kraji a jejich postoj ke 

školní tělesné výchově 

 

Problém 

Výzkumy a šetření v posledních letech upozorňují na pokles pohybové aktivity 

ve volném čase dětí. Tato skutečnost se následně odráží i v tělesné výchově, 

zejména v úrovni jejich dovedností, jejich zdatnosti a výkonnosti, ale také v 

jejich celkovém zájmu o tento předmět. Učitelé tělesné výchovy často ve svých 

hodinách naráží na základní problém týkající se nízké motivace žáků k pohybu. 

Součástí vyučovacího procesu je i hodnocení, kde učitel přihlíží k celé řadě 

faktorů. Objektivně zohlednit do celkové známky všechny dílčí faktory, za 

které lze žáka v tělesné výchově hodnotit, je pro učitele velmi složitý a náročný 

proces. 

Práce se zabývá problematikou hodnocení ve školní tělesné výchově, konkrétně 

snahou identifikovat ty proměnné, které mají významný vliv na celkovou 

známku z tohoto předmětu. Sledujeme jak genderové a věkové odlišnosti, vztah 

žáků k tělesné výchově, aktivní vztah ke sportu i mimo školu, vliv rodiny, ale 

i životní styl žáka a také výkonnost a zdatnost žáků. Žádný z těchto faktorů 

nemůže vysvětlit hodnocení sám o sobě, ale teprve jejich společným vlivem lze 

hodnocení známkou uspokojivě popsat. 

 

Cíl práce  

Cílem práce je analýza proměnných a korelátů souvisejících s hodnocením 

žáků 2. stupně základních škol v předmětu tělesná výchova. Na základě měření 

a dotazníkových šetření chceme identifikovat základní faktory, které mají na 

hodnocení významný vliv.  

Vedlejším cílem práce je objasnit provázanost vztahu žáků ke školní tělesné 

výchově a sportu s jejich známkou z předmětu.   



 
 

 

Metody  

Pro splnění cíle práce jsme zvolili metodu dotazování, a to jak u dětí a jejich 

rodičů, tak i u učitelů tělesné výchovy. Dalšími metodami byly měření 

somatometrických charakteristik, testování úrovně motorické výkonnosti a 

obsahová analýza pedagogických dokumentů. Výběrový soubor tvořili žáci 2. 

stupně z 29 základních škol v Ústeckém kraji. Do šetření bylo zahrnuto celkem 

2 816 chlapců a dívek z celkového počtu 29 073 žáků 2. stupně základních škol 

v Ústeckém kraji. U každého žáka byly získány hodnoty více než 50 

proměnných. Data byla zpracovávána statistickým software Statistica 12.0, 

byla použita diskriminační analýza a běžné neparametrické statistické metody.   

 

Výsledky a závěry 

Na základě získaných dat byla u všech proměnných zjišťována možná 

souvislost se známkou z tělesné výchovy. Pomocí diskriminační analýzy bylo 

z těchto proměnných nakonec identifikováno celkem 10 proměnných (pohlaví, 

věk a BMI žáka, procento omluv z hodin TV, doba věnovaná pohybové aktivitě 

ve volném čase, vybrané postojové dimenze, úroveň motorické výkonnosti a 

sportovní aktivita rodičů), u kterých byla prokázána věcně významná souvislost 

se známkou z TV a jejichž společným působením lze známku uspokojivě 

vysvětlit. Shoda skutečné známky s naším teoretickým modelem přesahuje 95 

%.  

 

Klíčová slova 

diskriminační analýza, hodnocení, motorická výkonnost, pohybová aktivita, 

postoje, rodinné prostředí, školní tělesná výchova, žáci 2. stupně základních 

škol 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Title   

Assessment of the 2nd Grade Elementary School Pupils in Ústí nad Labem 

Region and Their Attitude Towards Physical Education  

Problem 

Researches and investigations from the recent years have been indicating a 

decline in a physical activity of children during their free time. This fact is also 

reflected in physical education lessons, especially at the level of their skills, 

fitness and performance, but also in their overall interest in this subject. 

Physical education teachers often solve a fundamental problem in their classes 

and that is a low motivation of pupils to move. One part of the learning process 

is also an evaluation where the teacher takes into consideration a number of 

factors. An objective consideration of all partial factors, for which a student can 

be evaluated during physical education lessons, into an overall grade is a very 

complex and difficult process for the teacher. This thesis deals with the 

assessment in physical education, particularly with an effort to identify those 

variables that have a significant impact on the overall grade in this school 

subject. We observe gender and age differences, the relationship of students to 

physical education, an active attitude to sport outside the school environment, 

family influence, but also the lifestyle of a student and also the performance 

and abilities of students. None of these factors can explain the evaluation itself, 

but only their collective influence can satisfactorily describe the grading. 

 

Objective  

The aim is to analyze variables and correlates associated with the assessment 

of the 2nd grade elementary school pupils in physical education. Based on the 

measurements and surveys, we want to identify the underlying factors that have 

a significant impact on the ratings. The secondary objective is to clarify the 

interdependence relationship of pupils to school physical education and sport 

with their grade in this subject,  



 
 

 

Methods  

We chose the method of questioning both children and their parents as well as 

the teachers of physical education in order to meet the objectives of this work. 

The other methods used were: measurement of somatometric characteristics, 

testing the level of motor performance and a content analysis of educational 

documents. The sample consisted of 2nd grade pupils from 29 elementary 

schools in the region. The survey included a total of 2,816 boys and girls out of 

the total of 29,073 2nd grade elementary schools pupils in the region. Values 

of more than 50 variables were obtained from each pupil and the data was 

processed by the statistical software Statistica 12.0, a discriminant analysis and 

routine non-parametric statistical methods were used. 

 

Results and conclusions 

Based on the data obtained a possible association with the grade in physical 

education was investigated in all the variables. These variables were eventually 

divided, using the discriminant analysis, into a total of 10 variables (gender, 

age and BMI of a pupil, percentage of excuses from physical education lessons, 

time devoted to physical activity during free time, selected attitudinal 

dimension, level of motor performance and sporting activity of parents) which 

were proved to have a significant connection with the grade in physical 

education and which common influence satisfactorily explains the grades. 

Accordance of the real grade with our theoretical model exceeds 95%.  

 

Key words 

Keywords discriminant analysis, evaluation, motor performance, physical 

activity, attitudes, family environment, school physical education, 2nd grade 

elementary school pupils   
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1. Úvod 

Současná moderní doba nám nabízí mnoho možností ke sportovnímu vyžití ve 

volném čase, ale současně na nás také klade zvýšené nároky, které velmi často 

způsobují, že nemáme na realizaci těchto aktivit dostatek času. Během několika 

málo let došlo k ohromnému rozvoji sportovního vybavení, které ještě před 

několika málo lety bylo naprosto nedostupné. Na školách se objevují moderní 

pomůcky a náčiní, které mají zkvalitnit a zlepšit realizaci hodin tělesné 

výchovy. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví byla k předmětu tělesná 

výchova přidána výchova ke zdraví, ve které se žáci seznamují s mnoha 

poznatky týkajících se pozitivních vlivů pohybové aktivity na organismus 

člověka a s tím spojených benefitů. 

Přes veškeré tyto intervence však mnoho výzkumů a šetření v posledních letech 

stále upozorňuje na nedostatečné množství doporučené pohybové aktivity, 

kterou děti uplatňují ve svém volném čase. Tento fakt má nesporně vliv na 

nízkou úroveň jejich dovedností, výkonnosti a zdatnosti, což se následně 

projevuje i v hodinách tělesné výchovy. Ozývají se také reakce učitelů tělesné 

výchovy, kteří upozorňují zejména na obtížnou realizaci hodin v důsledku 

nízké motivace žáků cvičit a celkově nízký zájmem žáků o pohybovou aktivitu.  

V důsledku výše zmíněných skutečností jsme již u dětí svědky pozvolného 

nárůstu civilizačních chorob, zejména obezity, ale také nárůstu počtu úplně 

uvolněných žáků.  

Všechny tyto okolnosti se projevují v hodinách tělesné výchovy a učitel na ně 

musí vhodným způsobem reagovat. Důležitou úlohou učitele je i hodnocení, je 

potřeba aktivitu a výkony žáků ohodnotit známkou, která musí vystihovat 

mnoho faktorů, a přitom zohledňovat i dispozice dětí. Objektivní a spravedlivé 

hodnocení žáků je složitý a náročný proces, Je třeba si uvědomit, že pro mnoho 

žáků může být učitel, ale i známka motivační prvek k tomu, aby pohybovou 

aktivitu začlenili do svého denního režimu. Na pěstování vztahu dětí 

k pohybové aktivitě má však zcela jistě významný vliv i rodinné prostředí, bez 

jehož podpory je to jen obtížně realizovatelné.  
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Práce se zabývá problematikou hodnocení ve školní tělesné výchově na 2. 

stupni základních škol v Ústeckém kraji, konkrétně snahou identifikovat ty 

proměnné, které mají významný vliv na celkovou známku z tohoto předmětu. 

Sledujeme jak genderové a věkové odlišnosti, vztah žáků k tělesné výchově, 

aktivní vztah ke sportu i mimo školu, vliv rodiny, ale i životní styl žáka a také 

výkonnost a zdatnost žáků. Žádný z těchto faktorů nemůže vysvětlit hodnocení 

sám o sobě, ale teprve jejich společným vlivem lze hodnocení známkou 

uspokojivě popsat. 

Práce je členěna do čtyř kapitol. V teoretickém základu práce se věnuji 

problematice tělesné výchovy a jejího hodnocení, postojům žáků a jejich 

utváření, tělesné zdatnosti a motorické výkonnosti, životnímu stylu dětí a 

charakteristice sledovaného věkového období. Další kapitoly formulují cíl, 

hypotézy a úkoly práce a popisují užitou metodologii a design vlastního 

výzkumu. Ve stěžejní kapitole jsou obsaženy výsledky práce a jejich diskuse. 

Spojení výsledků a diskuse do jedné kapitoly je zvoleno proto, že dílčích 

výsledků je velké množství a oddělením jejich presentace a diskuse by se práce 

stala málo přehlednou. 

Číslování tabulek a obrázků je odděleno v jednotlivých kapitolách, tedy 

například tabulka 5.14 znamená čtrnáctou tabulku v páté kapitole.  

Práce byla podpořena projektem SGS Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

pod číslem 43212150000.  
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2  Teoretický základ 

V teoretické části práce se věnujeme předmětu tělesná výchova a jeho 

hodnocení, postojům žáků, tělesné zdatnosti a motorické výkonnosti, 

rodinnému prostředí, životnímu stylu žáků a charakteristice sledovaného 

věkového období. 

 

2.1 Tělesná výchova a její hodnocení 

Rychtecký a Fialová (2004) považují tělesnou výchovu za nejrozšířenější a 

nejmasovější organizovanou formu pohybové aktivity mladé populace. Jedná 

se o výchovně vzdělávací předmět, ve kterém je primárním cílem pedagogické 

působení, stimulace rozvoje žáka prostřednictvím širokého spektra ověřených 

pohybových aktivit, působením učitele, školy a společenských podmínek.  

Současná pozice tělesné výchovy ale není povzbudivá. Snížení objemu a 

frekvence uplatňovaných pohybových aktivit ve volném čase způsobilo pokles 

v úrovni dovedností dětí, jejich tělesné zdatnosti a motorické výkonnosti, což 

ostatně prokazují četné výzkumy (Holly, 2012; Cihlář & Fialová, 2012; Fišera, 

2013; Hladíková, 2013). Je zřejmé, že dvě hodiny týdně organizované 

pohybové aktivity v podobě tělesné výchovy tento stav nemohou zvrátit. 

Někteří autoři však u žáků upozorňují i na pokles v jejich postojových 

dimenzích k tělesné výchově a sportu, což se s největší pravděpodobností 

odráží na chuti (motivaci) cvičit. Přesvědčit právě tyto žáky k pohybu je 

v hodinách tělesné výchovy mnohdy ten nejobtížnější úkol, kterému musí 

učitelé tělesné výchovy v současné době čelit. Problematiku učitelské profese 

zpracovával Jansa (2014), který konstatuje, že mnoho učitelů při svém povolání 

prochází stresovými situacemi, a tak lze učitelské povolání spolu s výše 

uvedenými okolnostmi považovat za velmi náročnou profesi.  

V této podkapitole se budeme věnovat vývoji školní tělesné výchovy v českých 

zemích, charakteristice školní tělesné výchovy, klasifikaci a hodnocení a 

přehledu předchozích výzkumů a šetření souvisejících s hodnocením v tělesné 

výchově. 
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2.1.1 Vývoj školní tělesné výchovy v českých zemích 

Povinná školní docházka byla v Rakousku vyhlášena v roce 1774. Tereziánský 

školský systém se k tělesné výchově sice stavěl pozitivně, avšak tělesná 

výchova zatím nebyla zařazena do povinného školního vzdělání. Impulsem 

byla až porážka Rakouska Pruskem, po které Rakousko přistoupilo k zásadní 

reformě školské soustavy, díky níž byla v roce 1869 tělesná výchova zařazena 

do školního kurikula obecných škol jako povinný předmět (Rychtecký & 

Fialová, 1998).  

Zavedení tělesné výchovy jako povinného předmětu s dotací dvě hodiny týdně 

mělo zvýšit tělesnou zdatnost budoucích branců. Autoři A. Spiesse a A. Maul 

vypracovali osnovy, které vyšly v průběhu let 1874 až 1877. Měly v obsahu 

cvičení prostná a cvičení na nářadí. Důraz byl však kladen i na pořadová 

cvičení a kázeň (Štekr, 1999).  

Obsah tělesné výchovy na českých školách byl na konci 19. století pozvolna 

ovlivňován některými prvky severského tělocviku (Lingové). Významně se 

projevoval zejména francouzský fyziologický systém (Hébert, Demény), 

rytmický tělocvik, rozmach tělovýchovného hnutí (Sokol, Orel) a také 

mezinárodní rozšíření sportů (OH, Mezinárodní sportovní federace aj.). V roce 

1911 došlo k přepracování osnov pro chlapce a v roce 1913 pro dívky. Rozsah 

povinné tělesné výchovy zůstal zachován na dvou vyučovacích hodinách týdně. 

Nově byly zavedeny tzv. „nepovinné hry“ s výkonnostní a sportovní orientací 

(Rychtecký & Fialová, 1998). 

V roce 1918 vzniklo k řízení školství Ministerstvo školství a národní osvěty 

(Štekr, 1999). Koncepci školní tělesné výchovy ovlivňovaly také národní 

tradice spolkového tělocviku sokolského. Základem byla „Tyršova soustava“, 

která byla doplněná o stále více se prosazující přirozenou metodu francouzskou 

(Rychtecký & Fialová, 1998). 

Během druhé světové války byla tělesná výchova na školách rozšířena na čtyři 

vyučovací hodiny týdně (Rychtecký & Fialová, 1998). 
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Řepka (2005) uvádí, že se po druhé světové válce začaly projevovat ve vývoji 

školské soustavy nové myšlenky a vlivy. Postupně docházelo k odklonu od 

předválečného pojetí a postupně se objevovaly zvýšené požadavky na 

výkonnost žáků. Tento výkonnostní aspekt byl velmi markantní. V hodnocení 

a klasifikaci se objevují normy a výkon tvoří důležitou součást známky 

z tělesné výchovy. Dívčí školní tělesná výchova našla plnou rovnoprávnost 

také až po druhé světové válce. V roce 1948 se pro všechny typy škol zavádí 

tělesná výchova jako povinný vyučovací předmět. Od 6. ročníku se třídy v 

tělesné výchově dělily zvlášť pro chlapce a dívky (Rychtecký & Fialová, 1998). 

V roce 1954 vznikají nové osnovy. Důraz byl kladen především na výkonnostní 

a vzdělávací cíle. Docházelo k plnění Odznaku zdatnosti (Řepka, 2005), ale 

v důsledku negativní reakce na zavedení výkonnostních norem v roce 1957 

došlo k odstranění z osnov (Rychtecký & Fialová, 1998). 

K další změně osnov pro základní devítileté školy došlo v roce 1973. Jejich 

zvláštností bylo zdůraznění diferencovaného přístupu k žákovi podle jeho 

zdravotního stavu, tělesné a pohybové vyspělosti, pohybových schopností, 

zájmů a potřeb. Známka byla tedy komplexním zhodnocením dosažených 

výsledků, aktivity a snahy (Řepka, 2005). 

V roce 1989 došlo ve školství vlivem změn ve společnosti k obsahovým, 

organizačním i řídícím změnám. Počet povinných hodin tělesné výchovy zůstal 

na 2-3 vyučovací jednotkách týdně. Větší prostor (volba optimálních variant 

vzhledem k podmínkám škol) je však dán samotným školám (Rychtecký & 

Fialová, 1998). 

Dnes je ve školní tělesné výchově kladen zejména důraz na propojení pohybu 

a zdraví. Upustilo se od výkonově zaměřeného pojetí školní tělesné výchovy a 

důraz je kladen především na vytvoření pozitivního vztahu k pohybovým 

aktivitám. 
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2.1.2 Charakteristika současné školní tělesné výchovy 

Tělesná výchova patří spolu s výchovou ke zdraví v Rámcové vzdělávacím 

programu (RVP) do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tato vzdělávací oblast 

má přinášet základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví (poznatky, 

činnosti, způsoby chování). Žáci se s nimi seznamují, učí se je využívat a 

přenést do svého života. Je nutné, aby žáci pochopili hodnotu zdraví, způsob 

jeho ochrany a podpory, současně poznávali základní životní hodnoty a 

postupně si k nim vytvářeli postoje a jednali v souladu s nimi. Aby bylo možné 

naplnit tyto záměry, je nutné žáky účinně motivovat v činnostech a situacích, 

které posilují zájem žáků o problematiku zdraví (RVP, 2013). 

Cílem výchovy ke zdraví je podrobnější poznávání rizikového a nerizikového 

chování, které má vést k osvojování praktických postupů vhodných pro 

všestrannou aktivní podporu osobního a globálního zdraví (Fialová, 2010). 

Nejdůležitějším úkolem školní tělesné výchovy je vytvořit trvalý pozitivní 

vztah k pohybové aktivitě. Ten podle Fialové (2010) vychází z motivující 

atmosféry a zájmu žáků.  

Jak tělesnou výchovu chápou někteří autoři, charakterizují následující tvrzení.  

Špynar (1978) chápe tělesnou výchovu jako součást výchovy a zároveň i 

podsystém tělesné kultury. Její podstatou je výchovně vzdělávací (a 

sebevzdělávací) proces a institucionální systém zaměřený na formování 

vědomostí, dovedností a návyků v oblasti tělesné kultury a s tím spjatých 

rozumových, estetických a morálních hodnot.  

Hodaň (1997) popisuje tělesnou výchovu jako pedagogický proces, v němž se 

využívá jako hlavního prostředku tělesných cvičení, sloužících k všestrannému 

zdokonalování člověka a k rozvoji jeho osobnosti. Je významnou součástí 

tělesné kultury a je spjata se sportem, tělocvičnou rekreací vazbami různé 

kvality a intenzity a vytváří s nimi četné přechodové činnosti. 

Hodaň (1997) také zmiňuje, že v tělesné výchově dominuje formativní a 

vzdělávací zaměření, ve kterém prostřednictvím převážně tělesných cvičení 

působí proces podporující harmonický vývoj jedince. Patří sem převážně 
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fyzický a sociální rozvoj, kterým je kultivována tělesná a psychická zdatnost, 

pohybové schopnosti, dovednosti a morální kvality, je upevňována odolnost 

zdraví apod. To vše představuje velkou specifickou oblast celkové socializace 

a kultivace člověka. 

Frömel (1987) konstatuje, že jedním z klíčových bodů ve výchově a vzdělávání 

jsou cíle. Předmětovými cíli jsou zamýšlené a očekávané výsledky, ke kterým 

učitel žáky směřuje. Výsledek je vyjádřen změnou ve vědomostech a 

dovednostech, vlastnostech žáků i v jejich hodnotových a postojových 

změnách. 

Rychtecký a Fialová (1995) definují cíle školní tělesné výchovy tak, že „cílem 

školní tělesné výchovy je stimulovat a v souladu s vývojovými zákonitostmi i 

individuálními zvláštnostmi rozvíjet: biopsychosociálně účinný pohybový 

režim, zdravotní prevenci, pohybové schopnosti, dovednosti a vědomosti, 

osobní vlastnosti a pozitivní postoje žáků k pohybové činnosti.“ 

Cíle školní tělesné výchovy Rychtecký a Fialová (1995) dělí na tři tzv. 

struktury: vzdělávací cíle, výchovné cíle a zdravotní cíle, které se vzájemně 

prolínají v každé vyučovací jednotce. 

Vzdělávací cíle lze dále dělit na informativní a formativní:  

Informativní – obsahují poznatky z tělesné kultury, osvojené postupy, metody 

tělesného zdokonalování, zásady správné životosprávy, základní pohybové 

dovednosti a návyky a osvojení různých činností.  

Formativní – obsahují rozvinuté základní pohybové schopnosti jako je rychlost, 

síla, vytrvalost apod., kvalitní pohybový projev jako je správné držení těla, 

ekonomičnost pohybu apod. a v neposlední řadě obsahují i senzorické a 

intelektové schopnosti.  

Výchovné cíle lze dělit dále na všeobecné a specifické:  

Všeobecné – sem řadíme charakterové vlastnosti, tvořivé schopnosti, estetické 

prožívání, lásku k přírodě a v neposlední řadě ochranu životního prostředí.  

Specifické – jsou již zaměřeny na trvalý kladný postoj k pohybové aktivitě, 

zájmy, tělesnou zdatnost a snahu o přiměřený výkon.  
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Zdravotními cíli jsou: 

Kompenzace jednostranné zátěže, regenerace duševních sil, hygienické návyky 

a samozřejmá potřeba zdravého životního stylu.  

Klasické dělení cílů školní tělesné výchovy prochází v posledních letech 

restrukturací. Do popředí se dostávají nové cíle, které nepřímo souvisí se 

společensko-politickými změnami, se změnou hodnot i alternativním 

vnímáním výuky na školách. V rámci vytyčených cílů školní tělesné výchovy 

vstupuje do výsledku také region, město, škola, učitelé, žáci nebo samotní 

rodiče (Frömel, Novosad & Svozil, 1999). 

Fialová (2010) zmiňuje také socializační cíle, které člení na cíle skupinové 

(spolupráce, záchrana, dopomoc, role ve skupině, důvěra) a cíle individuální 

(kladné sebepojetí, sebedůvěra, tolerance, rozvoj komunikace). 

Vilímová (2002) také formuluje specifické úkoly školní tělesné výchovy, za 

které považuje: osvojování, zdokonalování a upevňování pohybových návyků 

a dovedností, rozvíjení kondičních a koordinačních pohybových schopností, 

získávání vědomostí z tělesné výchovy a sportu a utváření trvalého vztahu lidí 

k pohybové aktivitě. 

Výše zmíněné se odráží v  RVP (2013), kde jsou uvedeny očekávané výstupy 

z předmětů výchova ke zdraví, tělesná výchova a zdravotní tělesná výchova.  

2.1.3 Klasifikace a hodnocení ve školní tělesné výchově 

Neoddělitelnou součástí činností učitele je hodnocení žáků. Jedná se o nedílnou 

součástí výchovně-vzdělávacího procesu (Plíva, 1989). 

Podstatou školního hodnocení je zjištění kompetencí (vědomostí, dovedností a 

postojů) žáka a formulace hodnocení na základě porovnání skutečného stavu se 

stavem předpokládaným, formulovaným jako cíle výuky (Doulík & Škoda, 

2010). Fialová (2010) konstatuje, že hodnocení je proces soustavného 

poznávání a posuzování žáka. Tento proces je založený na kontrole, evidenci, 

posuzování a hodnocení úrovně rozvoje jeho osobnosti, jeho učební činnosti, 

aktivity a chování v hodinách i mimo ně, které umožňuje činit závěry a 
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rozhodnutí, týkající se jeho dalšího učení, tělesného, pohybového, 

intelektuálního, psychického a sociálního rozvoje a zařadit žáky do určitých 

kvalitativně odlišných skupin. Klasifikace je potom jednou z forem hodnocení 

a je prováděna přiřazováním žákova výkonu k určitému stupni klasifikační 

stupnice. Jde tedy o vyjádření žákova výkonu známkou (Plíva, 1989). V RVP 

je zdůrazněno (RVP, 2013), že v tělesné výchově je velmi důležité motivační 

hodnocení žáků, které by mělo vycházet ze somatotypu žáka a je postaveno na 

posuzování osobních výkonů každého jedince a jeho zlepšování. 

Od roku 1905 je tělesná výchova hodnocena pomocí pěti stupňů. Na počátku 

20. století byl v klasifikaci zohledněn i individuální přístup k žákovi. Byla 

hodnocena nejen žákova výkonnost, ale i snaha o ukázněnost, dobrá vůle a 

zájem. Tento přístup se změnil až v roce 1948, kdy osnovy zdůrazňovaly 

ideově výchovné působení školy, zejména s přípravou k práci a obraně vlasti. 

Po roce 1957 došlo k vytvoření přesných kritérií pro klasifikaci tělesné 

výchovy (tzv. ukazatele tělesné zdatnosti a výkonnosti) a od té doby převládalo 

výkonnostní pojetí školní tělesné výchovy (Hurychová & Vilímová, 1997). 

Současné probíhající změny ve vzdělávacích systémech a ve školní tělesné 

výchově nastolují nové trendy v hodnocení tělesné výchovy, jak dokládá 

následující tabulka 2.1.  

Mnoho autorů uvádí různé funkce klasifikace a hodnocení. Fialová (2010) 

definuje tři základní funkce: informativní, motivační a diagnostickou. Kolář a 

Šikulová (2009) rozlišují funkce motivační, informativní, regulativní, 

výchovnou, prognostickou a diferenciační. Úkoly školního hodnocení shrnul i 

Kyriacou (1996), který tvrdí, že hodnocení má být pro učitele zejména zpětnou 

vazbou vypovídající o jeho práci. Umožňuje mu posoudit, jakou měrou se mu 

podařilo splnit stanovený výukový cíl. Žákům má zase hodnocení poskytovat 

zpětnou vazbu o jejich výkonu a prospěchu. Umožňuje jim porovnat jejich 

výkon s očekávaným standardem. Kyriacou (1996) dále uvádí, že hodnocení 

má také žáky především motivovat k další práci.  
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Tabulka 2.1 Základní ideje současného přístupu k hodnocení edukačního procesu v TV  

Stav (dřívější nebo současný)  Trend (vyskytující se nebo preferovaný) 

mění se pojetí TV  mění se přístupy k hodnocení v TV 

zmenšuje se evaluační činnost učitele  vzrůstá podíl žáků na evaluační činnosti 

pouze hodnocení:    učitel            žáci  stále více i hodnocení:   žáci            učitel 

více vnějšího hodnocení  více sebehodnocení 

více hodnocení: 

učitel         žák, učitel           žáci 

 více hodnocení:      žák          žák,  

      žák         žáci,  žáci          žáci 

více interhodnocení a komparace  
více intrahodnocení a hodnocení 

individuálních změn 

více kvantitativní  více kvalitativní 

více výkon  více změny výkonu a další efekty 

více testování sportovní výkonnosti  více testování zdatnosti 

více testování 
 více alternativní a autentické hodnocení 

(portfolio apod.) 

více výsledek  více průběh 

více resultativního (finálního) 
 více bezprostředního a průběžného 

(formativního) 

více klasifikace  více hodnocení, ale méně klasifikace 

sekundární motivace hodnocení  primární motivace hodnocení 

více odpovědnosti na učiteli  více odpovědnosti na žácích 

méně veřejné kontroly  více veřejné kontroly 

méně etických omezení  více etických omezení 

více celotřídního  více skupinového a individuálního 

větší orientace na nedostatky  větší orientace na klady 

Zdroj: (Frömel, Górna & Stelzer, 2003) 

 

V České republice se používá klasifikační stupnice s pěti základními stupni. 

Tělesná výchova je předmět s výchovným zaměřením, ve kterém se dle 

Hurychové a Vilímové (1997) hodnotí stupeň tvořivosti a samostatnosti 

projevu, osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá 

aplikace, poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní 

činnosti, vztah žáka k činnostem a zájem o ně a s přihlédnutím ke zdravotnímu 

stavu žáka jeho všeobecná tělesná zdatnost. Fialová (2010) uvádí, podle jakých 

kritérií se hodnotí výchovně vzdělávací výsledky: 
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Stupeň 1 (výborný): Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, 

samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně, podle 

požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho 

projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v tělesné výchově přesný. 

Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní 

zájem o daný předmět. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný): Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně 

samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně 

rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky 

působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě 

aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má 

aktivní zájem o předmět. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou 

zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý): Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a 

pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním 

projevu. Jeho projev je málo esteticky působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho 

vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o daný předmět. Nerozvíjí v 

požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 4 (dostatečný): Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho 

schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. 

Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje 

velmi malou snahu a zájem o činnosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný): Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho 

schopností a jeho projev jsou neuspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. 

Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Neprojevuje 

snahu a zájem o činnosti a nevyvíjí úsilí se rozvíjet. 

Pokud přijímáme tato klasifikační kritéria, je zajímavé, že počet žáků 

hodnocených v tělesné výchově stupněm 4 a 5 je tak nízký. Kritéria pro udělení 

tohoto hodnocení totiž žáci splňují v mnoha případech.    
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Plíva, Janouch a Tilinger (1991) uvádějí, že v průběhu vyučovacích hodin 

tělesné výchovy se střetáváme s několika možnostmi jak hodnotit žáka. Tyto 

možnosti lze rozčlenit následovně: podle cíle, předmětu porovnání, úplnosti a 

podle subjektů hodnocení. 

Hodnocení podle dosažených cílů:  

Na začátku učebního cyklu provádíme vstupní hodnocení, kdy se na jeho 

základě pokoušíme určit schopnost realizace učení pohybových dovedností, 

prognózovat rozvoj pohybových schopností a rozvoj osobnosti žáka, předvídat 

možný dosažitelný výkon. Též slouží jako podklad pro přípravu budoucí práce 

učitele. O takovém hodnocení se mluví jako o prediktivním, předvídajícím. 

Hodnocení realizované průběžně během vyučovacího cyklu slouží 

k opravování a korekci chyb žáka, slouží ke kontrole plnění dílčích úkolů a 

dává informaci učiteli i žákovi formou zpětné vazy o úrovni osvojení si 

pohybových dovedností. Takovému hodnocení říkáme formativní, průběžné. 

K finálnímu zhodnocení splnění úkolů slouží závěrečné hodnocení sumativní, 

kdy na základě tohoto hodnocení dochází k ověření efektivity učitelovy 

strategie a její modifikace informuje žáky, rodiče o stupni zvládnutí dílčích 

úkolů a cílů a odráží se od něho plánování následujících úseků vzdělávání. 

Hodnocení podle předmětu porovnání: 

Pokud posuzujeme dosaženou pohybovou úroveň žáka vzhledem k závazné 

normě, hovoříme o hodnocení normativním. Pokud posuzujeme splnění 

vytýčených úkolů žáka, hovoříme o hodnocení kriteriálním. Hodnocení 

individualizované je takové, kdy se žák sám porovnává se svou historií 

dosažených výkonů. 

Hodnocení podle úplnosti splnění úkolu: 

Dílčí hodnocení se provádí po splnění jednotlivých dílčích úkolů. Hodnocení 

souhrnné se provádí po splnění dané části, etapy, která se skládá z jednotlivých 

dílčích úkolů. 
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Hodnocení podle subjektů hodnocení: 

Hodnocení externí je takové, kdy hodnotící není účastněn v pedagogickém 

procesu přímo, ale může do jisté míry zasahovat a ovlivňovat hodnocení. 

Externím subjektem může být např. vedení školy i jiný učitel či rodič. 

Hodnocení interní je hodnocení takovými subjekty, které jsou přímo účastny 

daného vyučovacího procesu. 

Debaty ohledně klasifikace jsou v poslední době velmi diskutovaným tématem. 

Diskuse se vede zejména o tom, zda je klasifikace jedinou možnou volbou pro 

vyjádření výsledků hodnocení. Některé argumenty na toto téma zmínil již 

Kolář, Navrátil a Šikulová (1998). 

Klasifikace je kodifikovaná forma vyjádření posudku o výkonu žáka. 

Školní známky představují společensky a pedagogicky významný údaj o 

žákovi, o stupni jeho rozvoje. 

Známka je ve škole symbolem úspěchu. 

Rodiče i ostatní veřejnost jsou na známky zvyklí a vidí v nich vyjádření 

kvality svého dítěte. 

Známky vyjadřují objektivně úroveň znalosti a činností žáka. 

Známka může odrážet stav vědomostí žáka, ale nepodává informaci o 

schopnosti kooperace, o snaze, píli, tvořivosti. 

Děti získají za určité konkrétní znalosti, dovednosti a návyky známku a 

potom už se k těmto znalostem, dovednostem zřídkakdy vracejí, aby je 

doplnily. 

U žáků se objevuje tendence učit se kvůli známce. 

Slepičková a Slepička (1994) prezentovali názory pražských rodičů na 

klasifikaci ve školní tělesné výchově. Zmiňují, že více jak polovina 

dotazovaných rodičů žáků 2. stupně ZŠ preferuje hodnocení prostřednictvím 

známek, necelých 16 % dává přednost bodovému hodnocení a asi 7 % by volilo 

hodnocení slovní. Se stávající pětistupňovou klasifikací je spokojeno asi 13 % 

rodičů a více jak 50 % rodičů považuje za dostačující dvou až tří stupňovou 

klasifikaci. Současná podoba hodnocení v tělesné výchově toto v podstatě 
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naplňuje, neboť se hodnotí převážně pomocí tří klasifikačních stupňů. Známka 

dostatečně je zastoupena velmi ojediněle. 

Důležité je mít na paměti, že známky z výchov mají motivovat. Základ známky 

z tělesné výchovy tvoří zvládnuté pohybové dovednosti a přiměřeně rozvinuté 

pohybové schopnosti, ale je nutné přihlédnout také ke snaze, zájmu a 

individuálním předpokladům žáka (Fialová, 2010). 

 

2.1.4 Přehled předchozích výzkumů a šetření zabývajících se klasifikací ve 

školní tělesné výchově 

Problematikou klasifikace a hodnocení v tělesné výchově se zabývalo mnoho 

autorů (Hladíková, 2013; Cihlář, 2010; Cihlář, 2001; Cihlář & Frainšic, 2012; 

Neustupa, 2012; Šujan, 2012; Holly, 2012; Cihlář & Fialová, 2012; Fürst, 

2014). Některé výzkumy prokázaly určité vazby mezi známkou z tělesné 

výchovy a výkonností, postoji k tělesné výchově, množstvím volnočasových 

aktivit a poukázaly na některé rozdíly v celkovém hodnocení v souvislosti 

s pohlavím a třídou (věkem) žáků.  

Bylo prokázáno (Cihlář, 2001; Holly, 2012; Cihlář & Fialová, 2012; Hladíková, 

2013; Fišera, 2013), že v tělesné výchově se na základních školách hodnotí 

primárně pomocí tří klasifikačních stupňů. Toto platí také i o hodnocení na 

středních školách (Neustupa, 2012), ale ojediněle jsou zaznamenány i výjimky, 

kdy jsou žáci hodnoceni známkou 4 (Fürst, 2014).  

Cihlář (2001) prokázal ve svém výzkumu (n=267), že zatímco u chlapců 

hodnocených 1 a 2 existuje rozdíl v úrovni motorické výkonnosti, u dívek toto 

nebylo prokázáno. Obdobná fakta byla zjištěna také v souvislosti s množstvím 

vykazované pohybové aktivity ve volném čase. Zatímco u chlapců 

hodnocených 1 a 2 byl prokázán rozdíl, u dívek nikoliv. Dále bylo prokázáno 

odlišné hodnocení žáků v souvislosti s jejich pohlavím a třídou. Se zvyšující se 

třídou klesá u chlapců a dívek počet žáků hodnocených známkou 1 a narůstá 

počet žáků hodnocených známkou 2. U žáků hodnocených v TV známkou 3 

toto prokázáno nebylo. 



32 
 

Hladíková (2013) prokázala, že děti (n=246) sportujících rodičů mají lepší 

postoj k TV a sportu a současně také lepší známku z tohoto předmětu. Dále 

zjistila, že rozložení známek je u chlapců a dívek obdobné, avšak v souvislosti 

s jejich třídou jsou již patrné rozdíly, kdy s rostoucí třídou klesá počet 

jedničkářů. Hladíková dále prokázala, že výkonnost a doba věnovaná 

pohybovým aktivitám ve volném čase mají vliv na známku z TV, ale doba 

věnovaná pohybovým inaktivitám nikoliv. Hladíková dále zkoumala, jaké 

faktory zohledňují vyučující TV při závěrečném hodnocení. Bylo prokázáno, 

že při celkovém hodnocení vyučující kladou největší důraz na aktivní účast na 

hodinách a vztah k tělesné výchově. 

K tomuto závěru se přiklání i Cihlář a Frainšic (2012). Autoři však současně 

upozorňují na skutečnost, že na středních školách dochází k nárůstu počtu 

neklasifikovaných a úplně uvolněných žáků.  

Cihlář (2008) ve svém výzkumu zkoumal, jakou váhu jednotlivým faktorům 

přisuzují sami učitelé. Z jeho výsledků vyplývá, že na základních školách u 

chlapců kladou učitelé důraz při celkovém hodnocení na výkonnost a aktivní 

účast na hodinách, zatímco u dívek na aktivní účast na hodinách a vztah 

k tělesné výchově.  

 

2.2 Postoje žáků 

2.2.1 Vymezení pojmu postoj 

Pojem postoj a jeho definici vnesli do sociologie v rozmezí let 1918 až 1920 

W. I. Thomas a F. Znaniecky. Oba autoři shromažďovali a studovali osobní 

dopisy psané polskými přistěhovalci v Americe a jejich příbuznými v Polsku. 

Na základě tohoto bádaní vzniklo dílo „Polský sedlák v Evropě a v Americe“, 

kde se pojem postoj poprvé objevuje. W. I. Thomas chápal a definoval postoj 

jako vědomý vztah jedince k hodnotám a hodnotu jako to, co je objektem 

společensky důležitým. Ačkoliv nebyla definice ostatními psychology a 

sociology přijata, pojem postoj již ano.  
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Pokusíme se vnímání postoje zachytit tak, jak jej postupem času zpřesňovali a 

upravovali různí autoři.  

Jurovský (1965) doplňuje, že prostřednictvím postojů člověk vnímá sociální 

svět, zejména společenské vztahy ve vyhraněné sociální determinanci.  

Podle Nakonečného (2009) uvedl v roce 1950 T. H. Newcomb, že postoj 

k něčemu chápeme jako predispozici vůči této věci jednat, vnímat, myslet a 

cítit.    

Krech, Crutchfield a Ballachey (1969) definovali postoje jako trvalé soustavy 

pozitivních či negativních hodnocení, emocionálního cítění a tendencí 

k jednání pro nebo proti společenským objektům.  

Homola (1972) vnímá postoj jako relativně trvalou získanou predispozici 

jednání vyznačující se rychlou reakcí, která umožní řešit situace pohotově bez 

zdlouhavého rozhodování.  

Fontana (1997) vysvětluje postoj jako trvalé zaměření, které si jedinci vytváří 

vůči jiným předmětům a otázkám, s nimiž se v průběhu svého života setkávají 

a která slovně vyjadřují jako názory.  

Hartl a Hartlová (2000) uvádí, že postoje jsou součástí lidské osobnosti a 

souvisí s jejími zájmy a sklony, předurčují lidské chápání, myšlení a cítění. 

Získávají se v průběhu života pomocí vzdělání a sociálními vlivy (veřejné 

mínění, sociální kontakty).  

Jandourek (2001) chápe postoj jako naučenou dispozici jedince reagovat 

pozitivně nebo negativně na nějaký objekt (předmět, osobu, ideu) určitými 

pocity, představami, hodnocením a způsoby chování. 

Musil (2005) popisuje postoj jako mentální a nervový stav pohotovosti, 

organizovaný zkušeností, vyvíjející direktivní nebo dynamický vliv na 

odpovědi individua vůči všem objektům a situacím, s nimiž je v relaci. 

Slepička, Hošek a Hátlová (2006) popisují postoj jako stanovisko, které člověk 

zaujal a projevuje se připraveností plnit určité úkoly a cíle.  

Další autoři (Fürst, 1997; Kern, 2006; Slaměník & Výrost, 2008) definují postoj 

jako relativně stabilní připravenost jedince reagovat určitým způsobem na 

osoby, skupiny, situace, způsoby chování, předměty a názory.  
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Helus (2009) tvrdí, že postoje mají určitý směr, intenzitu a vliv konání. Jsou 

kladné i záporné, stabilní i labilní a některé ovlivňují chování člověka výrazně 

a jiné nevýrazně.  

Nakonečný (2009) vnímá postoj jako trvalou soustavu pozitivních nebo 

negativních hodnocení emocionálního cítění a tendencí jednání pro nebo proti 

společenským objektům.    

Jansa (2012) tvrdí, že postoje plní vztahově zprostředkovatelskou úlohu mezi 

prováděnou činností a osobností člověka a to jak v pozitivním, neutrálním tak 

i negativním významu a proto jim je přisuzována vyšší informační hodnota než 

názorům a míněním, neboť v sobě zahrnují i složku prožitkovou a konativní.   

Haysová (2013) uvádí, že se jedná o naučenou predispozici k příznivé či 

nepříznivé reakci na určitý objekt nebo událost.  

Mnoho autorů se věnuje také vymezení ostatních pojmů, jako je motiv, 

hodnota, předsudek a potřeba (Balcar, 1991; Mikšík, 2007; Slepička, Hošek & 

Hátlová, 2006; Svoboda, 2007; Nakonečný, 2009). 

Nakonečný (2009) rozlišuje motiv a postoj tak, že motiv je příčina chování a 

oproti tomu postoj je pohotovost chovat se určitým způsobem a realizovat 

určité obsahy. Balcar (1991) doplňuje, že je zpravidla jeden postoj naplňován 

více motivy naráz. Nakonečný (2009) dále uvádí, že jak motivy, tak i postoje 

mají společné východisko a tím jsou hodnoty.  

Předsudek chápe Nakonečný (2009) jako zvláštní druh rigidních, fixovaných, 

převážně afektivně založených postojů. Nakonečný (1970) předsudek popisuje 

jako postoj, který je zaměřen negativně proti něčemu. Většinou se jedná o 

převzaté, tradicí udržované iracionální postoje.  

U Nakonečného (2009) vyjadřuje hodnota v pozitivním smyslu subjektivně 

pojaté dobro. Z obsahového hlediska se hodnoty člení především na estetické, 

etické a logické. Hodnotami chápeme subjektivně žádoucí či pozitivně 

významné vlastnosti objektů.  

Mezi hodnotami a postoji existuje úzká souvislost. Hodnoty se vytváří 

v průběhu socializačního procesu. Hodnoty ovlivňují výběr prostředků nebo 

cílů jednání (Svoboda, 2007). 
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Mikšík (2007) vymezuje hodnoty jako nejpodstatnější přístupy či postoje 

člověka k základním oblastem životní reality (objekty, jevy, ideje, lidé), které 

nejvýrazněji determinují jeho jednání a chování. 

2.2.2 Vlastnosti, struktura a funkce postojů 

Krech, Crutchfield a Ballachehey (1969) a Nakonečný (2009) uvádějí řadu 

základních vlastností postojů: 

 Komplexnost značí, že postoj obsahuje kognitivní, emotivní a snahové 

komponenty. 

 Konzistencí je myšleno, že komponenty jsou ve vzájemné soudržnosti a 

podporují se, ale v některých případech mohou být i disonantní. 

 Konsonance trsu postojů znamená, že postoje vytváří kategorie (trsy), 

které se vyznačují jistou dávkou vzájemné konsonance. 

 Rezistence postoje vůči změně je způsobená skutečností, že mnoho lidí 

sdílí stejný či podobný názor.  

 Intenzita postoje může nabývat od kladného až po extrémně záporné 

hodnocení. 

Autoři (Krech, Crutchfield & Ballachey, 1969; Homola, 1972; Čáp, 1990; 

Nakonečný, 2009; Kohoutek, 1998; Slepička, Hošek & Hátlová, 2006) uvádí 

tři základní postojové složky, které tvoří jejich vnitřní strukturu a jsou od sebe 

vzájemně neoddělitelné: složka kognitivní, afektivní a konativní. 

Kognitivní komponenta (někdy uváděná jako rozumová či poznávací) zahrnuje 

náš stupeň vědomostí, které máme o objektu svého postoje. Dle Šimíčkové - 

Čížkové (2004) sem patří názory, představy, způsoby jednání v souvislosti 

s objektem. Janoušek (1988) sem řadí znalosti, vědomosti o předmětu, jejich 

množství, hloubku a kvalitu, ovlivňuje rozhodování a následné jednání. 

Afektivní komponenta (někdy uváděná jako citová) zahrnuje naše emoce, které 

v nás objekt našeho postoje vyvolává. Patří sem sympatie, antipatie, hněv a 

další. Janoušek (1988) afektivní složku nazývá emotivní a tvrdí, že dává 

postojům výslednou dynamiku, citově zabarvuje a tato složka významně 

ovlivňuje následné jednání. Konativní komponentou (někdy uváděnou jako 
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snahovou) je myšleno naše chování vůči objektu (Šimíčková - Čížková, 2004). 

Dle Janouška (1988) zahrnuje způsob vyjádření postoje (naše chování), má 

podobu gest, verbálního postoje, proxemiky, atd. 

Jansa (2012) upozorňuje, že se nesmí opomíjet hodnotící složka, která tvoří 

základ názorů a postojů. Z tohoto důvodu uvádí čtyři složky postojů: 

kognitivní, hodnotící, emocionální a konativní. Stejné schéma používá i 

Rosenberg a Hovland (in Nakonečný, 2009).  

Nakonečný (2009) zmiňuje také adaptivní funkce postojů. U centrálních 

postojů se adaptivní funkce projevuje zejména v tom, že jsou tyto postoje 

odolné vůči změnám. Mnohdy tak tyto funkce způsobují, že si často 

interpretujeme skutečnost tak, aby byla v souladu s našimi postoji, a složitě 

přijímáme protiargumenty. Tlak na změny centrálních postojů může vyvolat až 

úzkostné stavy. Adaptivní funkce přitom dělí na utilitaristické, ekonomické, 

expresivní a funkce obrany ega. 

Utilitaristické funkce postojů nás zaměřují na objekty, které nám umožňují 

dosažení cílů. Ekonomické funkce umí kategorizovat složité pojímaní světa na 

to co je dobré a špatné. Expresivní funkce většinou zvyšují sebevědomí a 

umožňují sebevyjádření, současně ospravedlňují a podporují některé způsoby 

chování. Překonat nejistoty, úzkost a vnitřní konflikty pomáhají funkce obrany 

ega. 

2.2.3 Utváření postojů a jejich změny 

V drtivé většině se snažíme o pozitivní ovlivňování postojů, což však nejde bez 

znalosti mechanismů jejich utváření. Nakonečný (2009) uvádí následující 

činitele, které mohou ovlivňovat postoje: 

 Specifické zkušenosti. 

 Sociální komunikace. 

 Nápodoba, nebo-li modely postojů. 

 Institucionální faktory. 

 Primární skupina. 

 Kultura. 
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Specifickou zkušeností je myšleno formování postojů během uspokojování 

potřeb, při kterém dochází k sociálním interakcím, při kterých je nám 

předáváno velké množství informací. Informace se následně přejímají, či 

odmítají. Zdrojem postojů jsou sociální zkušenosti a do postoje se následně 

promítá místo, průběh setkání, emotivní prožitky, na základě kterých 

zaujímáme určitý postoj.  

V rámci procesu sociální komunikace dochází k přejímání hodnotových 

postojů na základě velkého množství informací, které bud přijímáme či 

odmítáme. Typickým příkladem je přejímání postojových schémat od našich 

rodičů.  

Mechanismus nápodoby, popřípadě vzorového chování je jedním 

z nejčastějších zdrojů. Často jsou přebírány od druhých jedinců ty postoje, 

které jsou sociálně oceňovány. Projevem je často imitace, kdy přebíráme jak 

smýšlení, tak i chování našeho vzoru a identifikujeme se s těmito projevy, 

mnohdy však i s negativními důsledky (chování ve sportu).  

Institucionálními faktory je myšlen vliv velkých sociálních skupin, kam lze 

zařadit církve, školu, politické strany atd. 

Primární skupinou vymezujeme nejbližší okolí, ve kterém se žák pohybuje, 

tedy zejména rodinu žáka. Ta má podstatný vliv na socializaci žáka, vytvoření 

základů sociálního chování atd.  

Do kultury spadá vliv společnosti, zejména její úroveň, vliv masmédií a 

společenské klima.   

Mimo těchto mechanismů mají samozřejmě vliv na utváření postojů i další 

faktory, například genetické dispozice, fyziologické faktory, sociální 

komunikace, atd. (Janoušek, 1988).  

Slepička, Hošek, Hátlová (2006) a Nakonečný (2009) konstatují, že každý 

jedinec si v průběhu svého života utváří individuální systém postojů pod 

vlivem společnosti, ve které žije. Z těchto postojů jsou některé významné, a 

týkají se důležitých věcí (rodiče, děti, zaměstnání) a jiné jsou okrajové 

(například zahraniční politika státu). Tento individuální vnitřní systém postojů 
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přispívá ke stabilitě v zaměření a chování a také k udržení vnitřní i psychické 

rovnováhy. Na základě systému postojů vzniká osobní ideologie jedince, tedy 

jakési osobní pojetí světa. Nakonečný (2009) doplňuje, že častým zdrojem při 

utváření postojů je nápodoba chování osoby, kterou má člověk rád a obdivuje 

ji. Díky tomu dochází k identifikaci s danou osobou, včetně akceptace způsobů 

vnímání a cítění situace. Šimíčková - Čížková (2004) také upozorňuje na 

skutečnost, že stejný objekt může u lidí vyvolat různý postoj.  

Kohoutek (1998) je ve shodě se Slepičkou, Hoškem a Hátlovou (2006) a tvrdí, 

že postoje nejsou člověku vrozeny, ale vytváří se jako důsledek sociální 

determinance v průběhu ontogeneze. Utváření a formování postojů se tak 

uskutečňuje v celé řadě skupin, jichž je člověk členem.  

Čačka (1997) zdůrazňuje, že na formování postojů má vliv kultura, vztahy a 

společenské normy. Mnohé postoje máme od dětství tak povědomě určovány. 

Haysová (2013) zmiňuje, že utváření postojů vychází ze sociálního učení. 

Postoje přejímáme od jiných lidí, významný vliv na jejich utváření pak mají 

zejména ti, které máme rádi a vážíme si jich. Přejímání postojů probíhá 

nápodobou či identifikací. 

Dillard (1994) podotýká, že utváření samotných postojů vychází z obsahu 

přijímaných zpráv.  

Helus (2009) upozorňuje na zvláštnosti utváření postojů v dětském věku, kdy 

mají postoje z počátku široký a obecný charakter a teprve později dochází 

k jejich diferencování a seskupování v určité trsy. Tento jev se nazývá 

postojová integrace.  

Postoje jsou relativně trvalé a tak není jejich změna snadná. Nakonečný (2009) 

dodává, že se spíše mění jen intenzita postoje než postoj samotný. Nejčastěji 

tak dochází buď k zesílení či zeslabení intenzity postoje a nikoliv k jeho úplné 

změně. Jednodušeji se mění periferní postoje, nejméně častá je změna kladného 

postoje v záporný a naopak. Tento stav se nazývá konverze a nejčastěji nastává 

po traumatické či vysoce emočně získané zkušenosti. Obdobný názor sdílí i 

Slepička, Hošek a Hátlová (2006). Nakonečný (2009) dále uvádí, že na tuto 

skutečnost má významný vliv důvěryhodnost zdroje, struktura a obsah 
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informace. Šimíčková – Čížková (2004) doplňuje, že případná změna postoje 

by měla být navozována postupně. Nejprve by se mělo dosáhnout neutrálního 

postoje a teprve posléze by se mělo směřovat k poloze protikladné. Současně 

dodává, že největší vliv na změnu v postoji má osobní zkušenost a to jak 

pozitivní, tak i negativní. Pokud je však postoj propojen s jinými postoji a 

máme dostatečně obsáhlé a relevantní informace o objektu postoje je náš postoj 

vůči změně odolnější. Významný vliv na možnou změnu postoje má také 

úroveň inteligence, míra ovlivnitelnosti konkrétní osoby.  

Newcomb, Turner a Converse (1965) konstatují, že změnu postoje nevytváří 

jakékoliv informace o objektu postoje, ale pouze informace emociogenní, a že 

rozhodujícím faktorem změn či rezistence postoje je osobnost či subjekt postoje 

a jeho psychologické vlastnosti.    

Myers (1983) charakterizuje řetězec jednotlivých kroků, které musí být v 

průběhu procesu změny postoje učiněny: sdělení musí být pochopeno, přijato 

a zapamatováno, a subjekt musí být rozhodnut chovat se podle sdělení. Pak 

teprve nastává adekvátní jednání. 

 

2.2.4 Přehled předchozích výzkumů a šetření zabývající se postoji žáků 

Problematice postojů a vztahu k tělesné výchově a sportu, včetně vlivu různých 

faktorů se věnovala řada autorů ve svých odborných publikacích a článcích 

(Jansa, Franěk & Votruba, 1996, Slepička & Slepičková, 2002; Jansa, 

Kocourek, Votruba & Dašková, 2005; Jansa, Kocourek, Votruba & Dašková, 

2005; Cihlář & Fialová 2012; Jansa, 2014). Současně je na tuto problematiku 

zpracováno mnoho závěrečných prací studentů (Srpová, 2002; Šimková, 2009; 

Holický, 2011; Neustupa, 2012; Chládek, 2014; Jansová, 2014; Nikl, 2014; 

Novák, 2015; Morová, 2016). 

Autoři se vesměs shodují, že podmínky pro vybudování pozitivního vztahu 

žáka k pohybovým činnostem a sportu by měla vytvářet primárně rodina žáka. 

Četné výzkumy prokazují (Charvát & Došla, 2008; Jansa, Kocourek, Votruba 

& Dašková, 2005), že právě rodina se ukazuje jako jeden z rozhodujících 
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činitelů pro udržení pohybového režimu v dětství a vytváření vztahu 

k pohybovým aktivitám. Tento fakt potvrzují výzkumy, ve kterých byl 

prokázán vztah mezi ukazateli charakterizujícími úroveň provozování 

pohybových aktivit mezi rodiči a jejich dětmi (Sigmund, Lokvencová & 

Sigmundová, 2008; Blahutková & Höfer, 2005).  

Významnou osobností při formování postojů k tělesné výchově a sportu je 

bezesporu také učitel tělesné výchovy. Dobrý (2009) konstatuje, že sportovní a 

pohybové zkušenosti získané v období puberty (zejména okolo 12 roku) můžou 

významně ovlivnit postoje, které člověk zaujímá k pohybové aktivitě a sportu. 

Některé výzkumy byly zaměřené na sledování životního stylu a dodržování 

zásad zdravého životního stylu u učitelů tělesné výchovy (Jansa, 2014; Cihlář, 

2010; Blažková & Malá, 2007).  

Jansa (2014) ve svém výzkumu sledoval životosprávu a účast na sportovní 

aktivitě u učitelů tělesné výchovy. Konstatuje, že učitelé tělesné výchovy mají 

k pohybu vesměs pozitivní vztah, ale upozorňuje i na nedostatky 

v životosprávě a užívání tabáku.  

Pávek (1980) formuloval následující ukazatele žádoucího postoje žáků 

k tělesné výchově a pohybové aktivitě: 

 Uvědomělá a ukázněná aktivita při tělovýchovném procesu. 

 Výkonnostní úroveň vzhledem i individuálním předpokladům. 

 Účast a úspěchy ve sportovních soutěžích. 

 Účast v organizované dobrovolné tělesné výchově. 

 Rozsah a kvalita spontánní tělovýchovné aktivity. 

Ke zjištění postojů žáků je možné použít více dotazníků, které tuto 

problematiku zkoumají. Vzhledem k tomu, že ve své práci využívám dotazníku 

DIPO-J, který v roce 1982 sestavil prof. Bohumil Svoboda, zaměřím se již dále 

pouze na tyto výzkumy a šetření a poukáži na určité shody a odlišnosti v těchto 

předchozích výzkumech. Dotazník DIPO-J se skládá z 60 otázek rozdělených 

do šesti dimenzí. Dotazník je uveden v Příloze č. 2. a podrobnější popis dimenzí 

je v části 4.2 Metody sběru dat. 
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Cihlář (2015) sledoval postoje chlapců a dívek (n=824) a uvádí, že oproti 

výsledkům z let 1982-1983 a 2000-2001, které uvádí Jansa, Kocourek, Votruba 

a Dašková (2005) došlo k poklesu ve všech sledovaných dimenzích. Tuto 

skutečnost potvrzují i ostatní autoři, kteří se touto problematikou zabývali 

(Cihlář & Fialová 2012; Jansa, 2014; Srpová, 2002; Šimková, 2009; Neustupa, 

2012; Chládek, 2014; Jansová, 2014; Nikl, 2014; Novák, 2015; Morová, 2016). 

Autoři konstatují, že žáci dosahují pozitivních postojů s výjimkou dimenze V, 

která sleduje postoje k estetické zkušenosti. Z realizovaných šetření vyplývá, 

že tato dimenze je dlouhodobě negativně hodnocena. Jansa, Kocourek, Votruba 

a Dašková (2005) se domnívali, že negativní výsledky jsou způsobeny 

důsledkem všeobecných změn v oblasti ekonomiky, politiky a společnosti. 

Papajiková (2015, Cit. In Louková et. al., 2015) upozorňuje na možné obtížné 

ztotožnění se jedince ve sportu (aktivitě), kde se předpokládá ladnost, krása a 

estetičnost. Negativní postoje zde mohou být způsobeny skutečností, že se 

jedinec obtížně ztotožňuje s představou sebe samotného ve sportovní aktivitě. 

Tato skutečnost by mohla souviset s klesající pohybovou aktivitou u dětí a 

snižující se oblíbeností těchto aktivit.  

Mnoho z autorů však neřešilo jen názory a postoje k tělesné výchově a sportu, 

ale i souvislost s dalšími faktory.  

Jansová (2014) porovnávala postoje žáků 6. až 9. sportovních a nesportovních 

tříd (n=393). Významné rozdíly u chlapců zjistila u DI a DVI v 6. a 7. třídách. 

Byly nalezeny pozitivní korelace mezi všemi dimenzemi, s výjimkou vztahů 

mezi dimenzemi I-V, II-V a IV-V kde byly nalezeny negativní souvislosti. 

Překvapivé je i neprokázání vlivu sportovních tříd, kdy žáci v normálních 

třídách dosahovali vyšších postojových dimenzí než žáci ve sportovních 

třídách. Zajímavostí je také porovnání výsledků Jansové s výsledky Svobody 

z roku 1983. Zde je jasný markantní pokles ve všech postojových dimenzích. 

Autorka tento pokles odůvodňuje změnami obecnějšího charakteru, zejména 

v oblasti politické, společenské, ale také obsahu výchovně vzdělávacích 

programů školní tělesné výchovy. Zároveň predikuje v dalších letech stávající 

pokles až k negativním hodnotám. 
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Obdobné závěry jako Jansová učinil i Drnec (2014). Autor sledoval postojové 

dimenze u žáků 2. stupně základních škol s normální a rozšířenou výukou 

tělesné výchovy (n=244). Stejně jako Jansová i Drnec zjistil nejnižší postojové 

hodnoty u dimenze V. U ostatních dimenzí nabývaly hodnoty pozitivních 

pásem. Ve shodě s Jansovou i Drnec uvádí, že v některých případech získali 

žáci z nesportovních tříd vyšších hodnot u postojových dimenzí než žáci ze 

sportovních tříd.    

Morová (2016) zkoumala postojové hodnoty u žáků 6. a 9. tříd. Její naměřené 

hodnoty u jednotlivých dimenzí jsou téměř ve shodě s Jansovou. Také ona 

zjistila u všech dimenzí vyjma dimenze V pozitivní postoje a u dimenze 

V negativní postoje. Ve shodě s výzkumem prof. Svobody, který uvádí Jansa, 

Kocourek, Votruba a Dašková (2005), Morová konstatuje, že nejvyšší hodnoty 

byly shledány u dimenze I, III a VI. Významné rozdíly byly zjištěny 

v souvislosti s pohlavím v 6. třídě u dimenze III, V a VI. U dimenze III a 

V dosahují vyšších hodnot chlapci, zatímco u dimenze VI dívky. V 9. třídě byly 

nalezeny významné rozdíly u dimenze I, kdy vyšších hodnot dosahují dívky.  

Problematikou postojů u žáků (n=157) se zabýval i Chládek (2014). Také 

Chládek (2014) zjistil nejvyšší hodnoty u postojových dimenzí I, III a VI a 

nejnižší hodnoty u dimenze V. Rozdíl v postojových hodnotách v souvislosti 

s pohlavím žáků autor prokázal pouze u dimenze V ve prospěch dívek. U 

ostatních dimenzí nebyly rozdíly prokázány jako statisticky významné. 

Postoje žáků (n=151) k tělesné výchově zkoumal i Nikl (2014). Rozdíly 

v postojových hodnotách byly prokázány pouze u věku, v souvislosti s 

pohlavím žáků nebyly v postojových hodnotách zjištěny statisticky významné 

rozdíly. Také Nikl prokázal nejnižší postojové hodnoty u dimenze V. 

Problematiku postojů k tělesné výchově zkoumal u žáků (n=149) i Novák 

(2015). Nejvyšších postojových hodnot dosahují v jeho šetření žáci u dimenzí 

I a VI a nejnižších hodnot u dimenze V. Zajímavostí je prokázání významných 

rozdílů v souvislosti s věkem žáků, kdy u dimenze V dosahují vyšších hodnot 

žáci 6. tříd a u dimenze IV žáci 9. tříd. Rozdíly v souvislosti s pohlavím žáků 

Novák prokázal pouze u dimenze IV, kdy vyšších hodnot dosahují chlapci. 
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2.3 Tělesná zdatnost a motorická výkonnost 

Objasněním a vymezením pojmů tělesná zdatnost a motorická výkonnost a 

zjištěním jejich aktuální úrovně se zabývala celá řada autorů (Čelikovský, 

1990; Rychtecký, 2006; Cihlář & Fialová, 2012; Holly, 2012; Neustupa, 2012; 

Cihlář, 2008; Chytráčková & Měkota, 2002; Horkel, 2015; Rubín, Suchomel 

& Kupr, 2012; Bunc, 2005). 

Suchomel (2006) tvrdí, že mezi pojmy tělesná zdatnost a motorická výkonnost 

existují úzké vzájemné vztahy, ale oba pojmy nelze zaměňovat. Konstatuje, že 

výsledky v motorických testech vyjadřují úroveň motorické výkonnosti a 

současně charakterizují úroveň příslušné motorické schopnosti, kterou lze 

zařadit do určité komponenty tělesné zdatnosti. Suchomel však připouští, že 

nebyla dosud nalezena jednoznačná shoda mezi vymezením jednotlivých 

motorických schopností a určením komponent tělesné zdatnosti. 

Také v RVP (2013) je zmiňována zdatnost, a to v souvislosti s předpokládaným 

přínosem tělesné výchovy, která má přispět ke zvýšení tělesné zdatnosti dětí na 

optimální úroveň tak, aby byla dostatečnou prevencí civilizačních chorob. Z 

tohoto důvodu není tělesná zdatnost v dnešním pojetí chápána jako kategorie 

odrážející výkon (výkonově orientovaná zdatnost), ale jako zdatnost 

ovlivňující zdravotní stav a působící preventivně na problémy spojené s 

hypokinézou. 

Mnoho provedených výzkumů a šetření konstatuje pokles úrovně zdatnosti a 

výkonnosti oproti stanoveným normám a mnohdy také oproti předchozím 

výzkumům. Welk, Morrow a Falls (2002) konstatují, že vzájemné porovnávání 

je bohužel mnohdy ztíženo různorodostí testových baterií. Přesto mnoho autorů 

tento stav vidí jako důsledek poklesu objemu pohybové aktivity dětí v jejich 

volném čase (Bunc, 2005; Frömel, Novosad & Svozil, 1999; Jansa, Kocourek, 

Votruba & Dašková, 2005; Karásková & Pavlík, 2002; Nosek & Cihlář, 2010; 

Bláha & Cihlář, 2010).  
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Je třeba si uvědomit, že dosažení a udržení určité zdravotní úrovně tělesné 

zdatnosti je důležitou součástí plnohodnotného života, neboť je prokázáno, že 

aktivní člověk vykazuje v práci vyšší výkonnost a jeho organismus je odolnější.  

2.3.1 Vymezení pojmů výkonnost a zdatnost 

Čelikovský (1990) uvádí, že výkonnost jednotlivce je posuzována podle 

výkonů dosahovaných v dané době. Zvláštní význam pro určení výkonnosti 

jednotlivce má jeho nejvyšší výkon, neboť určuje hranici jeho současných 

výkonových možností. Dalším podstatným kritériem pro stanovení výkonnosti 

je opakování výkonu. Výkonnost je výsledkem specifické adaptace člověka na 

pohybovou zátěž a jeho motivaci.  

Měkota a Cuberek (2007) chápou výkonnost jako připravenost podávat výkony 

(v konkrétní činnosti) na relativně stabilní úrovni.  

Hájek (2001) výkonnost definuje jako stav organismu charakterizovaný 

připraveností opakovaně podávat výkony ve specifické motorické činnosti.  

Chytráčková a Měkota (2002) uvádějí, že motorická výkonnost a fyzická 

zdatnost tvoří významné hodnoty lidského života, neboť jejich vysoká úroveň 

pozitivně ovlivňuje kvalitu života. Vysoká úroveň zdatnosti a výkonnosti 

dodává vitalitu do realizace každodenních aktivit a snižuje riziko vzniku chorob 

způsobených hipokinezí.  

Bunc (1996) definuje zdatnost jako připravenost organismu konat práci bez 

specifikace o jakou „formu“ práce se jedná (tedy i duševní práci), nebo jako 

způsobilost člověka vyrovnat se s vnějšími nároky, respektive odolávat 

aktuálním vlivům okolí. Podle Bunce (1996) je tělesná zdatnost součástí 

obecné zdatnosti, která je nezbytným předpokladem pro efektivní fungování 

lidského organismu s optimální účinností a hospodárností a je podmíněna 

zejména fyziologickými funkcemi organismu. 

Z níže uváděných definic zdatnosti je patrné, že další autoři jsou ve shodě 

s Buncem (1996) a vychází z jeho charakteristiky zdatnosti.  

Bursová a Rubáš (2001) uvádějí, že zdatnost je nezbytným předpokladem 

pro  efektivní fungování lidského organismu s optimální účinností a 
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hospodárností a  je podmíněna zejména fyziologickými funkcemi organismu. 

Také oni chápou tělesnou zdatnost jako součást obecné zdatnosti, která je ve 

své nejobecnější definici chápána jako připravenost organismu konat práci bez 

specifikace, o jakou práci se jedná. Projevuje se celkovou odolností organismu, 

schopností optimální reakce na nejrůznější vlivy vnějšího prostředí (například 

přehřátí, stresové situace). 

Také Svatoň a Tupý (1997) charakterizují zdatnost jako připravenost 

organismu konat práci, vyrovnat se s vnějšími nároky, odolávat aktuálním 

vlivům okolí. Tělesnou zdatnost chápou jako optimalizaci funkcí organismu při 

řešení vnějších úkolů spojených s pohybovým výkonem a způsobilostí 

odolávat vnějšímu stresu. 

Mužík a Krejčí (1997) přináší tvrzení, že všechny složky zdatnosti na sebe 

navzájem nepřetržitě působí, není vhodné oddělovat působení na tělesnou 

zdatnost od působení na psychiku člověka, na jeho sociální vztahy. 

Měkota a Cuberek (2007) chápou tělesnou zdatnost jako hierarchický a 

multidimenzionální pojem, který je globálním a kvalitativním ukazatelem stavu 

organismu. Současně uvádějí, že tělesná zdatnost je do značné míry geneticky 

podmíněna, rozvíjena během života a udržována prostřednictvím tělesných 

cvičení, otužováním, zdravou výživou a životosprávou. Proces zvyšování 

tělesné zdatnosti je podobný dlouholetému sportovnímu tréninku. Cílem však 

není specializovaný sportovní výkon, ale všestranný rozvoj.   

Mimo výše zmíněných autorů přispělo k vymezení pojmů zdatnost a tělesná 

zdatnost také mnoho dalších. Pro zajímavost uvádím některé další poznatky a 

definice, které poukazují na změny ve vývoji chápání a pojímání zdatnosti:  

 Předpoklad optimálně reagovat na různé podněty prostředí (konference 

v Liblicích 1961). Souhrn předpokladů optimálně reagovat na náročnou 

pohybovou činnost a vlivy zevního prostředí (konference v Gotwaldově, 

1965). 

 Celková zdatnost je tvořena složkami zdatnosti tělesné, sociální, duševní 

a emocionální (Shepard, 1985). 
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 Ochranný prvek proti vnějšímu stresu (Corbin a Pangrazzi, 1992).  

 Tělesná zdatnost je schopnost řešit dané úkoly s dostatkem energie a 

pohotově, bez zjevné únavy a s dostatečnou rezervou pro příjemné 

strávení volného času (Singapur, 1990; Kovář, 2001). 

Součástí obecné zdatnosti je tedy nespecifická potenciální adaptace na 

pohybovou zátěž, která se nazývá tělesná zdatnost. Podle Bunce (1995) 

vyjadřuje stupeň rozvoje adaptačních potenciálů a v důsledku to pak znamená 

optimalizaci funkcí organismu při řešení vnějších úkolů spojených 

s pohybovým úkolem, zvládnutí vnějších požadavků na jedince s menšími 

nároky na organismus (např. zvládnutí uběhnutí určité distance na hladině nižší 

úrovni  srdeční frekvence).  

Zde pak můžeme hovořit o zdravotně a výkonově orientované zdatnosti. 

Zatímco výkonově orientovaná zdatnost podmiňuje určitý pohybový výkon, 

jehož výsledek musí být vždy kvantifikován a hodnocen, zdravotně orientovaná 

zdatnost ovlivňuje zdravotní stav jedince, popřípadě se ke zdravotnímu stavu 

vztahuje.  

2.3.2 Zdravotně orientovaná zdatnost 

Svatoň a Tupý (1997) definují zdravotně orientovanou zdatnost jako zdatnost 

ovlivňující zdravotní stav a působící preventivně na zdravotní problémy 

vznikající v důsledku hypokineze. Současně chápou zdravotně orientovanou 

zdatnost jako proces i výsledek pravidelného a vývojově adekvátního 

ovlivňování aerobní a svalové zdatnosti, flexibility žáků i úrovně koordinace 

jejich hybného systému, včetně seznamování s pojmy a vztahy, které objasňují 

význam celoživotní pohybové aktivity. To vše v příznivé sociální atmosféře a 

vztazích.  

Mužík a Krejčí (1997) považují za zdravotně orientovanou zdatnost stupeň 

zdatnosti na individuální úrovni, která je potřebná pro zdravý a aktivní způsob 

života jedince. Současně uvádějí, že umožňuje člověku vyrovnat se s 

pracovním a dalším zatížením (fyzickým, psychickým a sociálním) a věnovat 

se v dostatečné míře pohybové činnosti ve volném čase. 
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Také Suchomel (2003) definuje zdravotně orientovanou zdatnost jako zdatnost 

ovlivňující přímo či nepřímo zdravotní stav jedince (vztahuje se k dobrému 

zdravotnímu stavu) a působící preventivně na zdravotní problémy spojené s 

hypokinezí. 

V roce 1997 vznikl jako součást širšího komplexního projektu vzdělávání na 

vyšším stupni základní školy program zdravotně orientované zdatnosti. Ten 

poskytuje konkrétní, názorné a v praxi okamžitě využitelné náměty pro 

diagnostiku žáků, pro záměrné zdravotně orientované ovlivňování jejich 

zdatnosti, soubory vyrovnávacích cvičení pro korekci svalových dysbalancí, 

zásobníky didaktických norem a metod pro rozvoj a kultivaci pohybových 

dovedností i pro vytváření vhodných interpersonálních vztahů v jednotlivých 

tematických celcích a v rozdílných podmínkách škol, dále zahrnuje pravidla 

sportů, sportovních a pohybových her, zásady bezpečnosti při řízení praxe, 

příklady využití příslušné legislativy. Tento program je tedy návod na cílené a 

závazné začleňování adekvátních pohybových činností a informací do 

celotýdenního režimu žáků a současně podnětem pro učitele, aby výrazně 

projevovali a podporovali zdravý životní styl orientovaný na tělesnou a 

psychickou zdatnost získávanou a udržovanou v pravidelné pohybové činnosti. 

Důležitý je způsob myšlení a utváření celkové atmosféry vzdělávání směřující 

k aktivnímu ovlivňování zdraví pohybem i po ukončení školní docházky 

(Svatoň & Tupý, 1997).   

Komponenty a faktory zdravotně orientované zdatnosti 

Zdravotně orientovaná zdatnost je do jisté míry ovlivněna geneticky, ale během 

života se dá rozvinout a udržet pomocí tělesných cvičení, správnou 

životosprávou, otužováním atp. Hodnocení úrovně zdravotně orientované 

zdatnosti se posuzuje především pomocí jejích jednotlivých komponent. 

Jednotliví autoři se však svými vymezeními komponent odlišují. 

Haskel (2007) uvádí tyto komponenty a faktory: aerobní zdatnost, svalovou 

zdatnost (maximální svalové síla, svalová vytrvalost), flexibilitu a složení těla. 
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Bouchard a Shepard (1994) uvádí následující komponenty a faktory: 

morfologickou komponentu (relativní tělesná hmotnost, složení těla, rozložení 

podkožního tuku, hustota kostí), svalovou komponentu (explosivní výbušná 

síla, maximální síla), vytrvalost, motorickou komponentu (obratnost, 

rovnováha, koordinace, rychlost), kardiorespirační komponentu 

(submaximální pracovní kapacita, maximální aerobní kapacita, oběhové 

funkce, ventilační funkce, krevní tlak) a metabolickou komponentu (glukózová 

tolerance, citlivost na inzulín, krevní lipidy a lipoproteiny, charakteristika 

oxidace substrátů). 

Bunc (1995), Welk, Morrow, Falls (2002) a Suchomel (2006) k základním 

komponentám zdravotně orientované zdatnosti řadí aerobní zdatnost, tělesné 

složení, svalovou sílu a vytrvalost a flexibilitu.  

Také další autoři uvádí jednotlivé komponenty a faktory. 

V tabulce 2.2 je uvedeno pět komponent zdravotně orientované zdatnosti podle 

Kováře (2001). 

Tabulka 2.2 Komponenty zdravotně orientované zdatnosti  

Morfologická 

komponenta 

Svalová 

komponenta 

Motorická 

komponenta 

Kardiorespirační 

komponenta 

Metabolická 

komponenta 

relativní 

tělesná 

hmotnost 

explosivní 

síla 
flexibilita 

submaximální 

pracovní kapacita 

glukózová 

tolerance 

složení těla maximální síla rovnováha 
maximální 

aerobní kapacita 

citlivost na 

inzulín 

rozložení 

podkožního 

tuku 

vytrvalost koordinace oběhové funkce 
krevní lipidy a 

lipoproteiny 

hustota kostí  rychlost ventilační funkce 

charakteristika 

oxidace 

substrátů 

   krevní tlak  

 

Bursová a Rubáš (2001) uvádí následující funkční a strukturální faktory: 

Funkční faktory: aerobní zdatnost, svalová zdatnost, svalová rovnováha a 

flexibilita (pohyblivost základních kloubních spojení), držení těla v základních 

posturálních polohách a kvalita základních  pohybových stereotypů. 
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Strukturální faktory: tělesná výška, tělesná hmotnost, množství podkožního 

tuku a aktivní tělesné hmoty, množství cholesterolu, atd. 

 

Základní komponenty zdravotně orientované zdatnosti 

Pro přehlednost tedy uveďme podrobnější charakteristiku nejdůležitějších 

komponent zdravotně orientované zdatnosti. 

 Aerobní zdatnost 

Aerobní zdatnost (kardiovaskulární, či kardiorespirační vytrvalost) je pilířem 

zdravotně orientované zdatnosti. Sharkey (1984) ji definuje jako schopnost 

přijímat, transportovat a využívat kyslík. Fyziologickým podkladem je 

zapojování “pomalých” svalových vláken a uplatnění oxidativního způsobu 

uspokojování energetických nároků. Základem je rozvoj vytrvalostních 

schopností.  

K diagnostice jsou využívány déletrvající vytrvalostní lokomoce: běh po dobu 

12 min, chůze na vzdálenost 2 km, resp. a vytrvalostní člunkový běh na 20m 

(UNIFITTEST 6-60). Existuje však řada dalších testů, např. na cykloergometru 

(Euroifittest), nebo Conconiho test, kontroverzní test určující hodnotu 

anaerobního prahu. Ke kvalitativnímu posouzení změn v úrovni aerobní 

zdatnosti lze použít také kinetiky srdeční frekvence (SF). Na principu 

vyhodnocení dynamiky návratu hodnot SF ke klidovým hodnotám po 

předchozí zátěži je konstruován Ruffierův test, Katch-McArdle step-test a další 

modifikace tzv. step-testů. Jsou využívány i funkční zátěžové zkoušky 

v laboratorních podmínkách, se stanovením maximální spotřeby kyslíku. Tato 

vyšetření jsou poměrně komplikovaná, finančně náročná a ve školní praxi 

víceméně nevyužitelná. 

Problematickým aspektem vytrvalostních testů, zejména globální vytrvalosti je 

jejich validita a reliabilita. Běžecké výkony velmi silně závisí na motivaci, a 

tak nemáme většinou jistotu, že zjišťujeme skutečně maximální vytrvalostní 

výkon. Vyvstávají otázky, zda se testovaná osoba „šetří“, nebo si jen neumí 

rozvrhnout síly. Podmínky provádění těchto testů nejsou v praxi většinou 
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dodrženy v souladu s požadavky standardizace, takže bývají zatíženy značnou 

chybou (Kohoutek, 1998).  

 Svalová zdatnost 

Silové schopnosti, které jsou podkladem svalové zdatnosti, dělíme na: 

statickou sílu, dynamickou sílu a výbušnou (explozivní) sílu.  

Statickou sílou se rozumí schopnost vyvinout maximální sílu při izometrické 

kontrakci svalstva. Z metodologického hlediska je tato schopnost nejsnáze 

přístupná měření. Výsledkem testu schopnosti statické síly je kvantitativní 

charakteristika na ekviintervalové stupnici (počet newtonů). Motivace, vůle 

apod. mají v této oblasti poměrně malou úlohu. Spolehlivost těchto testů bývá 

dobrá až velmi dobrá. Nedoporučuje se ji zjišťovat jednoduchou metodou test-

retest, a proto je při měření nezbytné uskutečnit více pokusů.  

Příklady testů: ruční dynamometrie, zádová dynamometrie, výdrž ve shybu 

nadhmatem, výdrž v záklonu v lehu.                 

Dynamickou sílou se rozumí schopnost vyvíjet sílu při převaze izotonické 

kontrakce svalstva při maximálním počtu opakování. Výsledek testu mohou 

výrazně ovlivnit psychické vlivy jako je motivace a vůle. Spolehlivost testů 

dynamické síly je obvykle dobrá. Únava znemožňuje pokusy a měření 

opakovat vícekrát v krátkém časovém intervalu.  

Příklady testů: shyby nadhmatem, sed - leh opakovaně,  kliky 

Výbušnou (explozivní) sílou se rozumí schopnost vyvinout maximální sílu v 

minimálním časovém intervalu při převládající izotonické kontrakci. Výsledky 

těchto testů do jisté míry závisí na koordinaci a předchozí zkušenosti 

testovaných osob. Spolehlivost je obvykle velmi dobrá         

Příklady testů: vertikální výskok, hod obouruč  

Při diagnostice silových schopností je potřeba respektovat kvalitu přístrojů a 

měřících zařízení, dodržovat předepsané polohy a přísně respektovat způsoby 

vykonání pohybového úkolu (např. úhel působení svalových skupin). 
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 Svalová rovnováha a flexibilita 

Předmětem diagnostiky v této oblasti je především fyziologický rozsah 

jednotlivých kloubních spojení a fyziologický rozsah páteře. V praxi se 

setkáváme nejvíce s hypomobilitou, jejíž korekce spočívá v protažení 

zkráceného (nejčastěji tonického) svalu a následném posílení příslušného 

antagonisty (nejčastěji fázického svalu).  

Hypermobilita v kloubních spojích je méně častá (odhlédneme-li od 

hypermobility záměrně stimulované z důvodu sportovní výkonnosti, např. v 

moderní gymnastice). Možnost korekce je v cíleně zaměřených posilovacích 

cvičeních. 

Svalová nerovnováha mezi svaly fázickými a tonickými se nejvýrazněji 

projevuje v oblasti ramenního pletence a v oblasti bederní a pánevní. Tyto 

oblasti, spolu s držením hlavy a postavením dolních končetin mají zásadní 

význam pro hodnocení držení těla.  

 Držení těla v základních posturálních polohách a kvalita základních 

pohybových stereotypů 

Každý jedinec má vlastní stereotyp držení těla, které odpovídá jeho tělesným a 

duševním vlastnostem, tělesné stavbě a stavu svalstva. Ovlivňují jej např. 

únava, duševní stavy, pohybová aktivita, pracovní a sportovní zaměření. 

Definici ideálního držení těla podala Bursová s Rubášem (2001): při tomto 

postoji jsou nohy volně u sebe, kolena a kyčle nenásilně nataženy. Pánev je 

v takovém postavení, aby hmotnost trupu byla vycentrována nad spojnicí 

středů kyčelních kloubů. Páteř je plynule fyziologicky zakřivena. Ramena jsou 

spuštěna volně dolů, lopatky jsou celou plochou přiloženy k zadní straně 

hrudníku a přitaženy k páteři. Hlava je vzpřímena, brada svírá s osou těla pravý 

úhel. 

Celkové držení těla kinesiologie chápe jako momentální výslednici 

vzájemného uspořádání jednotlivých částí tělesného schématu. Jakákoliv 

změna v jednom pohybovém segmentu zákonitě determinuje celý řetěz dalších 
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změn. Správné držení je proto definováno spíše ekonomicky než normou či 

estetikou, tedy jako vektorově optimálně centrované postavení v kloubech s 

minimálními nároky na svalovou aktivitu pro zaujetí a korekce dané polohy. 

Z tohoto aspektu vyplývá, že držení, které vyžaduje zvýšené nároky, je vždy 

nedokonalé. Staticky vadné držení je tak do určité míry kompenzováno 

dynamickými schopnostmi jedince. 

K hodnocení držení těla lze použít různé diagnostické metody. V tělovýchovné 

praxi vycházíme ze subjektivního hodnocení jednotlivých parametrů držení těla 

za použití metodiky podle Jaroše a Lomíčka. 

Hodnocení somatických znaků 

Základní somatické znaky nejsnáze přístupné diagnostice jsou tělesná výška a 

tělesná hmotnost. Obě hodnoty můžeme využít ke stanovení tzv. Body Mass 

Indexu (BMI). Dále můžeme měřit podkožní tuk, což provádíme například 

pomocí kaliperace. Využívá se několik metodik kaliperace, podle počtu 

měřených kožních řas. Další metodou je tzv. bioimpedanční analýza (dále jen 

BIA). Metoda je založena na rozdílném šíření elektrického proudu nízké 

intenzity v různých biologických strukturách. Tukuprostá tělesná hmota, 

obsahující vysoký podíl vody a elektrolytů, je dobrým vodičem, zatímco tuková 

tkáň se chová jako izolátor. Se zvyšujícím se podílem vody a tukuprosté hmoty 

se snižuje odpor elektrického proudu a z toho vyplývající hodnota impedance.  

Suchomel (2006) sestavil model hlavních složek vztažených k optimálnímu 

zdraví a k úspěšné sportovní výkonnosti u dětí školního věku (viz obrázek 2.1). 

Autoři upozorňují, že při hodnocení normálního motorického vývoje dětí se 

musí brát v úvahu úrovně všech uvedených parametrů. 
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Obrázek 2.1 Model hlavních složek vztažených k optimálnímu zdraví a k úspěšné sportovní 

výkonnosti u dětí školního věku 

 

2.3.3  Přehled testových systémů k hodnocení úrovně zdravotně  

orientované zdatnosti a výkonnosti 

Suchomel (2006) uvádí tyto důvody pro testování tělesné zdatnosti a motorické 

výkonnosti u dětí školního věku: 

 Hodnocení tělesné zdatnosti u jedinců školního věku poskytuje zpětnou 

informaci dětem, rodičům a učitelům. Informace by měla být podávána na 

základě kriteriálně vztažených standardů. 

 Hodnocení tělesné zdatnosti poskytuje dětem základní údaje pro nastavení 

kondičních programů zaměřených na zdokonalování jejich výkonnostní 

úrovně.  

 Výsledky kondičního testování mohou být využity učiteli TV k ověření 

účinnosti kondičních aktivit zahrnutých do tělovýchovného programu 

v minulých letech. 

Dalším důvodem je sledování osobního výkonnostního růstu u žáků, což může 

být jeden z faktorů podílející se na celkovém hodnocení. 
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Konstrukce testů a testových baterií na posouzení zdravotně orientované 

zdatnosti vychází z testů diagnostikujících úroveň výkonově orientované 

zdatnosti, popřípadě obecné zdatnosti. Současně jsou dalšími diagnostickými 

nástroji testy se vztahem ke zdravotnímu aspektu výkonnosti.   

K hodnocení úrovně zdravotně orientované zdatnosti můžeme pro testování 

jedinců školního věku využívat testové systémy uvedené v tabulce 2.3.  

Tabulka 2.3 Řazení testovacích systému dle roku jejich vzniku  

Testová baterie Organizace/Autor Rok vzniku 

FITNESSGRAM Cooperův institut 1982 

EUROFIT Výbor pro rozvoj sportu Rady Evropy 1983 

UNIFITTEST Kovář, R.; Měkota, K. et al. 1993 

INDARES Křen, F. et al. 2006 

OVOV Změlík, R., Šebrle, R. 2008 

Zdroj: Rubín, L., Suchomel, L. & Kupr, J. (2014) 

V dalším se pokusím v krátkosti charakterizovat výše zmíněné testové systémy 

s ohledem na testování zdravotně orientované zdatnosti. 

FITNESSGRAM 

Testová baterie FITNESSGRAM byla vyvinuta Cooperovým institutem. První 

verze byla publikována v roce 1982 a díky 30letému výzkumu existuje 

v současné době již desátá verze. Během vývoje se úpravy nejvíce promítly 

v šesté a osmé verzi, kdy bylo zařazeno dotazníkové šetření úrovně pohybové 

aktivity AKTYVITYGRAM (šestá verze) a AKTIVITYLOG (osmá verze), 

sloužící k vyhodnocování výsledných dat z pedometrů. Testová baterie je 

složena z pěti motorických testů a měření základních somatických 

charakteristik, rozdělených do skupin podle složek zdravotně orientované 

zdatnosti, a je dále doplněna o tři otázky k pohybové aktivitě nebo třídenním 

dotazníkem pohybové aktivity (AKTIVITYGRAM). Výhodou této baterie je 

její časová nenáročnost a dostatečná reliabilita testů. 
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Testová baterie FITNESSGRAM je komplexně zaměřena na testování 

zdravotně orientované zdatnosti. Sleduje následující komponenty (* značí 

preferované testy). 

Tělesné složení (bioelektrická impedance, BMI, měření 2 kožních řas*). 

Aerobní zdatnost (běh na 1 míli, chůze na 1 míli, vytrvalostní člunkový běh*). 

Svalová síla a vytrvalost (kliky*, hrudní předklony v lehu pokrčmo*, 

modifikované shyby, výdrž ve shybu, záklon v lehu na břiše*). 

Flexibilita (předklony v sedu pokrčmo jednonož*, dotyk prstů za zády). 

EUROFIT 

Vznik tohoto testového systému inicioval výbor pro rozvoj sportu Rady Evropy 

(Rubín, Suchomel & Kupr, 2014). Smyslem tohoto testu je získat porovnatelné 

výsledky z jednotlivých zemí. Test je určen jak pro dospělé, tak i mládež.  

Tato testová baterie obsahuje pro děti školního věku 9 motorických testů a 

základní somatická měření (EUROFIT, 1993). V testové baterii jsou 

zastoupeny zdravotně i výkonově orientované položky.   

U zdravotně orientované zdatnosti testová baterie sleduje následující 

komponenty (* značí preferované testy): 

Tělesné složení (BMI, měření 5 kožních řas). 

Aerobní zdatnost (bicyklový ergometr W170*, vytrvalostní člunkový běh). 

Svalová síla a vytrvalost (výdrž ve shybu, lehy sedy). 

Flexibilita (předklon v sedu). 

UNIFITTEST 

Tento testový systém umožňuje testování osob ve věku 6 až 60 let 

(Chytráčková & Měkota, 2002). Vznik tohoto systému se datuje k roku 1988 a 

první manuál byl publikován v roce 1993. Výhodou této testové baterie je její 

časová, prostorová a materiální nenáročnost. Velkou předností je snadno 

dostupný manuál psaný v českém jazyce. Jeho nevýhodou je malá rozšířenost 

v ostatních zemích, takže je obtížná porovnatelnost výsledků s ostatními státy. 

U zdravotně orientované zdatnosti testová baterie sleduje následující 

komponenty (* značí preferované testy): 
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Tělesné složení (BMI, měření 3 kožních řas). 

Aerobní zdatnost (chůze na 2 km*, běh na 12 minut*, vytrvalostní člunkový 

běh*). 

Svalová síla a vytrvalost (výdrž ve shybu*, shyby*, lehy sedy*). 

Flexibilita (předklon v sedu*). 

INDARES 

Autory projektu International Database for Research and Educational Support 

jsou F. Křen, F. Chmelík, P. Fical, J. Fical, M. Kudláček a J. Mitáš. Jedná se o 

on-line internetový projekt, jehož smyslem je podpora vzdělávání a výzkumu 

v oblasti pohybové aktivity. Vývoj systému probíhá ve spolupráci s Centrem 

kinantropologického výzkumu na FTK UP v Olomouci. Systém je sestaven 

z více modulů, jako je testová baterie vhodná pro sebehodnocení tělesné 

zdatnosti. Dalšími moduly jsou dotazníky vztahující se k pohybové aktivitě 

IPAQ, MPAM-R, WHO-5, Index emoční pohody a dotazník sportovních 

preferencí. 

U zdravotně orientované zdatnosti testová baterie sleduje následující 

komponenty: 

Tělesné složení (BMI, obvod pasu a boků). 

Aerobní zdatnost (běh na 12 minut, chůze na 2km). 

Svalová síla a vytrvalost (kliky, modifikované lehy sedy, podřepy nad židlí, 

podřep u stěny). 

Flexibilita (dotyk prstů za zády, předklon v sedu). 

Funkční tělesný parametr (klidová srdeční frekvence). 

OVOV 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů je nejmladším popisovaným 

projektem. Těží zejména z toho, že jej připravovali olympijští vítězové v 

desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Cílem je snaha o zvýšení pohybové 

aktivity dnešních dětí a případné nastartování jejich sportovní dráhy. Projekt 

využívá spolupráce s AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) a 
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podporuje jej mnoho dalších sportovních osobností (Šárka Kašpárková, Jarmila 

Kratochvílová, Dana Zátopková a jiní). 

Pohybový program je vhodně motivačně rozdělen na soutěž jednotlivců a 

družstev, přičemž je soutěž jednotlivců určena pro děti od 7 let. Soutěž družstev 

je určena pro skupiny složené ze 4 dívek a 4 chlapců v dané věkové kategorii 

ze stejné školy.  

U zdravotně orientované zdatnosti testová baterie sleduje následující 

komponenty: 

Aerobní zdatnost (běh na 1 km, dribling v prostoru 2 min, plavání 2 min, 

skákání 2 min). 

Svalová síla a vytrvalost (kliky, lehy sedy, modifikované shyby). 

2.3.4  Přehled předchozích výzkumů a šetření pomocí testové baterie  

UNIFITTEST 6-60 

Testovou baterii UNIFITTEST použilo mnoho autorů v řadě svých studií  

(Havel, 1999; Šíma et al. 2000; Rychtecký, 2006; Cihlář & Fialová, 2012), ale 

je využita také v mnoha závěrečných pracích studentů (Cihlář, 2001; Neustupa, 

2012; Holly, 2012; Fišera, 2013; Fürst, 2014; Hladíková, 2013; Bílek, 2016). I 

přes jisté nedostatky je ohromnou výhodou této baterie možnost porovnání 

výsledků v čase.  

Výzkum v severočeském regionu uskutečnil na vzorku 2820 dětí ve věku 11 

až15 let Havel (1999). Konstatuje, že ve srovnání s normou dosahovali žáci 

obdobných výsledků jako ostatní děti v České republice. Výjimkou byly 

hodnoty naměřené u vytrvalostního člunkového běhu, které byly ve srovnání 

s populační normou podprůměrné. Havel to přičítal dlouhodobému působení 

zhoršeného ovzduší v místech pobytu žáků.  

Cihlář (2001) ve svém šetření (n=267) uvádí, že u chlapců dosahuje na 

základních školách výrazně nadprůměrné výkonnosti 19 % žáků, nadprůměrné 

výkonnosti 21 %, průměrné výkonnosti 29 %, podprůměrné výkonnosti 16 % 

a výrazně podprůměrné výkonnosti 15 %. U dívek dosahuje výrazně 

nadprůměrné výkonnosti 9 % žákyň, nadprůměrné výkonnosti 20 %, průměrné 
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výkonnosti 36 %, podprůměrné výkonnosti 18 % a výrazně podprůměrné 

výkonnosti 17 %. Ve srovnání s normou tedy alespoň průměrné výkonnosti 

nedosahuje 31 % chlapců a 35 % dívek. Nejvyššího součtu bodů za jednotlivé 

výkony u dívek dosahovaly žákyně v 6. třídě a naopak nejhorších žákyně v 9. 

třídě. U chlapců nejvyšších bodových výkonů dosahovali překvapivě žáci v 9. 

třídě a nejnižších chlapci v 7. třídě. Nejlepších bodových výsledků ve srovnání 

s normou dívky dosahovaly v běhu na 4x10 metrů a sed leh. Naopak nejhorší 

výsledky vykazovaly ve vytrvalostním člunkovém běhu. U chlapců 

dominovaly výsledky ve skoku dalekém z místa a sedu lehu.  

Holly (2012) ve svém šetření uvádí (n=229), že výrazně podprůměrné a 

podprůměrné výkonnosti dosahuje 61 % chlapců a 79 % dívek a Cihlář a 

Fialová (2012) uvádí (n=304) 62 % chlapců a 81 % dívek. Obdobné zjištění 

učinila i Hladíková (2013), která uvádí (n=246) také 61 % chlapců a 55 % dívek 

výrazně podprůměrné nebo podprůměrné výkonnosti. Stejně tak Fürst (2014) 

uvádí (n=228), 66 % chlapců výrazně podprůměrné a podprůměrné výkonnosti. 

Během deseti let se tedy počty žáků s podprůměrnou výkonností zhruba 

zdvojnásobily. Dalo by se předpokládat, že reakcí učitelů na zhoršování 

výkonnosti bude posun v klasifikaci směrem k horším známkám. Tento fakt se 

ale nepotvrzuje.    

 

2.4 Životní styl dětí 

Životní styl je systémem důležitých činností (trávení volného času, sociálního 

postavení, stylu oblékání) a vztahů mezi nimi, které jsou charakteristické pro 

daný subjekt. Zjednodušeně lze konstatovat, že se jedná o způsob, jakým lidé 

žijí (Duffková, Urban & Dubský, 2008).  

Pávková (2008) pojímá životní styl jako hodnotovou orientaci člověka, která 

se projevuje jednak v jeho způsobu chování, ale i ve způsobu využívání a 

ovlivňování materiálních a sociálních podmínek.  

Je zřejmé, že individuální variabilitu podmiňují další charakteristiky jako je 

věk, pohlaví, socioekonomický status, osobnostní vlastnosti, motivace a 
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postoje subjektu (Bouchard & Shephard, 1994). Moderní doba nabízí 

alternativy zdravého životního stylu, který je chápán jako jednání jedince, který 

si z mnoha možností vybírá zdravé alternativy, které se nabízejí, a odmítá ty, 

které zdraví poškozují (Kubátová & Kroufek, 2006). Abychom však mohli 

tvrdit, že žijeme podle zásad zdravého životního stylu, je potřeba dodržovat 

stanovené normy a doporučení. 

Machová a Kubátová (2009) definují tyto následující hodnoty: 

 Pravidelná pohybová aktivita. 

 Kvalitní výživa. 

 Neužívání návykových látek (alkohol, kouření). 

 Vyvarovat se návykovému chování (inaktivita u TV, mobilů a počítače). 

 Umět relaxovat (práce, osobní život). 

Problematikou zdravého životního stylu se zabývala řada autorů (Bunc, 1996; 

Mužík, Vrbas & Trávníček, 2004; Sigmund, 2007; Cihlář, Pyšný, Pyšná, Petrů, 

Bělounková & Prudičová, 2013; Pyšný, Petrů, Cihlář, Pyšná, Hořejš & 

Prudičová, 2014; Hamrik, Sigmundová, Kalman, Pavelka & Sigmund, 2014; 

Jakubec, Groffik, Frömel, & Chmelík, 2013).  

Autoři ve svých výzkumech zejména upozorňují na nízký počet dětí 

provozujících pohybové aktivity, zvyšující se počty dětí s nadváhou či dětí 

užívající tabákové výrobky. S informacemi o prospěšnosti pohybové aktivity, 

vyváženém a pravidelném stravovacím režimu, nebezpečí vzniku obezity, 

negativními důsledky kouření a dalších aspektech se přitom setkáváme skoro 

na každém kroku. U dětí však bývá často problémem nezakořenění základních 

návyků, popřípadě neuvědomování si možných důsledků z jejich chování. 

Nezastupitelnou úlohu zde má rodina žáka, která musí vytvářet vhodné 

podmínky při formování návyků a postojů dětí v souvislosti se zdravým 

životním stylem (vliv rodiny budeme popisovat v následující podkapitole 2.5). 

Se zvyšujícím se věkem dětí dochází k jejich pozvolnému osamostatňování, 

kdy přestávají být pod drobnohledem rodičů. Za rizikovou skupinu můžeme 

považovat především žáky 2. stupně ZŠ, neboť mnoho z nich ještě není na 
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takové mentální úrovni, aby svůj volný čas vyplnily efektivně, a tak je korekce 

a motivace z rodinného prostředí naprosto nezbytná i přesto, že se s mnoha 

informacemi žáci setkávají také ve škole v rámci předmětu výchova ke zdraví, 

kde si osvojují základy zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich 

uplatňování ve svém životě. 

V naší práci se budeme primárně věnovat námi sledovaným aspektům zdravého 

životního stylu, jimiž jsou pohybová aktivita a inaktivita, stravovací režim, 

nadváha a obezita, užívání tabáku a konzumace alkoholu. 

2.4.1 Charakteristika pohybové aktivity a inaktivity 

Pohybová aktivita je jedním ze základních projevů existence člověka a slouží 

k řešení nejrůznějších životních situací. Postupným vývojem se změnilo i 

chápání pohybové aktivity. Z původní činnosti, která zajišťovala primárně 

uspokojování základních potřeb, dnes naplňuje také funkci sportovní a 

uměleckou (Dovalil, 2008).    

Teplý (1995) chápe pohybovou aktivitou veškerou pohybovou činnost člověka. 

Hendl (2011) uvádí, že pohybové aktivity tvoří předpoklad pro schopnost 

člověka plně žít, zkoumat a objevovat svět. 

Kenny a Taoiseach (2012) vnímá pohybovou aktivitu jako termín, který 

zahrnuje tělesnou výchovu, sport, hry a činnosti realizované pro zábavu, zdraví 

či zvyšování zdatnosti. 

Carpensen, Powel a Christenson (1985) definovali pohybovou aktivitu jako 

každý tělesný pohyb, který je zabezpečený kosterním svalstvem a vede ke 

zvýšenému výdeji energie.  

Suchomel (2006) charakterizuje pohybovou aktivitu jako označení jednoho 

konkrétního druhu pohybové činnosti, nebo nejčastěji označení souhrnu 

veškerého pohybového chování a jednání.  

Měkota a Cuberek (2007) vymezují pohybovou aktivitu jako komplex lidského 

chování, který zahrnuje všechny pohybové činnosti člověka. Jedná se tedy o 

soubor činností, které jsou realizovány kosterním systémem, přičemž jsou 

podmíněny energetickým výdejem a součinností všech fyziologických funkcí. 
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Dobrý (2009) vysvětluje pohybovou aktivitu jako druh tělesného pohybu 

člověka, který je charakteristický vnitřními determinanty (fyziologickými, 

psychickými, nervosvalovou koordinací, požadavky na svalovou zdatnost atd.) 

a vnější podobou i formou a je vykonáván hybnou soustavou při vyšší kalorické 

spotřebě. 

Velmi podobně vnímají pohybovou aktivitu i další autoři (Frömel, Novosad & 

Svozil, 1999; Suchomel, 2006), kteří ji popisují jako veškerou lidskou 

pohybovou činnost, která je uskutečňována pomocí energetické spotřeby a 

zapojením kosterního svalstva. Její úroveň je závislá na frekvenci, intenzitě, 

druhu a době trvání aktivity.  

Dobrý a Čechovská (2011) definovali také pohybovou nedostatečnost 

(inaktivitu). Chápou ji jako chování jedince, které se projevuje velmi nízkým 

objemem běžných denních aktivit, absencí strukturovaných pohybových aktivit 

dovednostního charakteru a preferováním sedavého způsobu života. 

Pohybová inaktivita je protikladem pohybové aktivity. Stručně a jednoduše 

pohybovou inaktivitu vystihuje český ekvivalent k tomuto pojmu - jde tedy o 

pohybovou nedostatečnost. Jedinec, pro kterého je charakteristická pohybová 

inaktivita, se vyznačuje nízkým objemem běžných denních pohybových aktivit 

a minimálním zapojením se do dovednostních pohybových aktivit (Dobrý, 

2009). 

Pro zdraví člověka je pohybová inaktivita závažným problémem, který přímo 

podporuje vznik obezity a chronických onemocnění. Příčin celosvětově vysoké 

míry pohybové inaktivity lze vyjmenovat mnoho. Patří mezi ně snižování 

nároků na pohyb v domácnosti i zaměstnání, nadmíra pasivního transportu 

motorizovanými prostředky, preference výtahů a eskalátorů před chůzí do 

schodů či pasivní užívání informačních technologií (Sigmund & Sigmundová, 

2011). 
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2.4.2 Pohybová aktivita jako součást zdravého životního stylu 

Pohybová aktivita se zpravidla rozlišuje podle toho, kde je provozována.  

Bouchard a Shephart (1994) ji rozlišují dle toho, zda je uskutečňována ve 

volném čase, v zaměstnání, ve škole či jinde (domácnost, sportovní kroužek, 

sportovní klub). 

Dobrý (2009) zase rozlišuje dvě kategorie pohybových aktivit. První kategorií 

jsou běžné denní pohybové aktivity, nestrukturované, habituální. Tyto aktivity 

jsou vyvolány a podmíněny situacemi, které jsou součástí denního režimu 

(cesta do školy, domácí práce, atd.). Většinou nejsou popisovány jednotkami 

času, intenzity, vzdálenosti, frekvence a nevyžadují zvláštní prostor a vybavení. 

Druhou kategorií jsou pohybové aktivity dovednostního charakteru, 

strukturované. Tyto aktivity jsou plánovité, účelové, záměrně opakované, 

časově a prostorově vymezené. Většinou bývají popisovány jednotkami času, 

intenzity, vzdálenosti, frekvence a vyžadují adekvátní prostor a vybavení. 

V této práci budeme chápat pohybovou aktivitu jako veškerou zaznamenanou 

pohybovou činnost, zahrnující sport, tělesnou výchovu, kondiční cvičení aj. 

Kvalitní pohybová aktivita je nezbytnou součástí zdravého životního stylu.  

Rychtecký (2006) uvádí pohybovou aktivitu jako první kategorií 

v posloupnosti: pohybová aktivita – tělesná zdatnost – zdraví – životní styl. 

Pohybová aktivita významně ovlivňuje také úroveň tělesné zdatnosti a 

výkonnosti.  

Marcus a Forsyth (2010) uvádějí zdravotní benefity, které v sobě pohybová 

aktivita skrývá: redukce vzniku kardiovaskulárních chorob (cukrovka, 

rakovina tlustého střeva, rakovina prsu), vyšší odolnost imunitního systému 

(nižší riziko chřipky a nachlazení), podpora a zvyšování kostní denzity, 

zvyšování úrovně HDL, potlačování, snižování či odstraňování obezity, 

vysokého krevního tlaku, deprese a úzkostných stavů, podpora učení a paměti, 

navozování pocitů duševní a tělesné pohody, dobré nálady, získávání zvýšené 

energie, kvalitnějšího spánku a vyššího sebevědomí, udržování tělesných 

funkcí a uchovávání sebeobslužnosti starších osob.  
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Obdobné tvrzení přináší Suchomel (2006), který poukazuje na zdravotní a 

behaviorální efekty pohybové aktivity. Tvrdí, že pravidelná a dostatečně 

energeticky náročná pohybová aktivita má značný vliv na celkový zdravotní 

stav jedince (prodloužení délky života, zvýšení tělesné zdatnosti, redukce rizik 

nemocnosti včetně snížení úmrtnosti spojených s civilizačními 

onemocněními). Pohybová aktivita přináší: rozvoj tělesného složení (prevence 

obezity, redukce tělesného tuku u jedinců s nadváhou, rozvoj aktivní tělesné 

hmoty), zlepšení svalově kosterního zdraví (podpora rozvoje kosterního 

aparátu, prevence svalových a kosterních zranění a úrazů, zvýšení svalové síly 

a vytrvalosti, zlepšení pohyblivosti a funkční nezávislosti), zlepšení 

kardiovaskulárního zdraví (regulace krevního tlaku u hypertoniků, zvýšení 

hladiny HDL cholesterolu, snížení hladiny triglyceridů, zvýšení 

kardiovaskulární/aerobní zdatnosti), zvýšení imunity, zlepšení mentálního 

zdraví (prevence depresí, prevence úzkosti a strachu, redukce příznaků deprese 

a úzkosti, zvýšení sebeúcty, zvýšení celkového tělesného sebepojetí), zvýšení 

školní výkonnosti (zlepšení školního prospěchu, zlepšení nepřímých indikátorů 

– koncentrace, paměti, chování). 

Také Jansa a Dovalil (2007) upozorňují na prospěšnost pohybové aktivity pro 

člověka. Je přínosem pro: upevnění zdraví, rozvoj fyzické zdatnosti, uspokojení 

potřeby pohybu, zotavení po psychické zátěži, prožitek z pohybové aktivity, 

socializační aspekty a výchovné usměrnění jedince. 

Doporučené množství pohybové aktivity u dětí 

Na výzkumy prokazující pozitivní souvislost pohybové aktivity a zdraví 

upozorňuje mnoho autorů (Dobrý, 2009; Healthy People, 2010; Blair, Cheng 

& Holder, 2001; Sigmund & Sigmundová, 2011; Máček, 2011). Uvádějí také, 

že dostatečná, všestranná a pravidelná pohybová aktivita obsahující i odporová 

cvičení určuje hustotu a pevnost kostry po celé životní období s největším 

ziskem v pozdní dospělosti. Aby se však účinek pohybové aktivity projevil, je 

potřeba provozovat pohybovou aktivitu v doporučeném množství. Výzkumy 

potvrzují, že pohybová aktivita vykonávaná třikrát týdně po dobu 20 minut 
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snižuje riziko kardiovaskulárních chorob přibližně o polovinu (Frömel, 

Novosad & Svozil, 1999).  

Mnoho autorů však doporučuje, aby děti školního věku vykonávaly pro 

podporu zdraví pohybové aktivity střední až vysoké intenzity alespoň 60 minut 

denně (WHO, 2014; Corbin, Pangrazi, & Welk, 1994; Máček, 2011; Mužík, 

2010). Pastucha (2011) uvádí, že by děti měly aktivně sportovat alespoň 30 

minut denně. Dle Sigmunda a Sigmundové (2011) je pro děti prospěšná 

pohybová aktivita v případě 10 – 15 minutových intervalů, s cílem souhrnné 

realizace alespoň 1 hodiny pohybové aktivity denně.  

Slepička, Hošek a Hátlová (2009) upozorňují i na skutečnost, že pohybová 

aktivita má euforizační, antidepresivní a antistresové účinky a proto může 

sloužit také jako druh duševní hygieny. Podobný názor sdílí i Frömel, Novosad 

a Svozil (1999), kteří tvrdí, že pohybově neaktivní jedinci trpí dvakrát častěji 

depresemi než jedinci pohybově aktivní. 

2.4.3  Přehled předchozích výzkumů a šetření zabývající se pohybovou  

aktivitou a inaktivitou 

Nejčastěji je pohybová aktivita sledována pomocí dotazování či měření, 

popřípadě kombinací obou metod. Metodice sledování pohybových aktivit se 

ve svých publikacích věnuje mnoho autorů (Frömel, Novosad & Svozil, 1999; 

Dishman, 2001; Welk, Morrow & Falls, 2002 aj.). V praxi se používá 

nejrůznějších dotazníků (DIPO, COMPASS, CAV, IPAQ-long, IPAQ-short, 

NQLS), které jsou zaměřené mimo pohybové aktivity i na životní styl mládeže, 

postoje, konzumaci návykových látek a další ukazatele. 

Problematice provozování a uplatňování pohybových aktivit u dětí v ČR se 

věnovala řada autorů (Švestka, 1996; Ondrušková, 1996; Jíra; 1997; 

Rychtecký, 2006; Bunc, 2005; Pelka & Ondrušková, 2007; Bláha & Cihlář, 

2010; Frömel, Vašíčková, Svozil, Chmelík, Skalik & Groffik, 2013; Pavelka, 

Sigmund, Sigmundová, Hamřík & Kalman, 2014). V mnoha výzkumech a 

šetřeních je však upozorňováno na nízké ukazatele pohybové aktivity (Bláha & 

Cihlář, 2010; Bunc, 2004; Frömel, Novosad & Svozil, 1999; Bláha, 2008;  
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Jansa, Kocourek, Votruba & Dašková, 2005; Karásková & Pavlík, 2002; 

Nosek, Cihlář & Pyšná, 2010; Hamřík, Kalman, Bobáková & Sigmund, 2012). 

V rámci mezinárodního šetření z let 1994-1995 bylo zjištěno, že pouhých 35,6 

% českých chlapců a 31,2 % dívek ve věku 12 a 15 let se účastní organizované 

a neorganizované sportovní činnosti. Ve studii WHO (2014) se uvádí, že tři 

čtvrtiny českých dětí nesplňují doporučení pro pohybovou aktivitu. Ve 

výzkumné studii o zdraví a životním stylu se uvádí, že téměř polovina dívek se 

intenzivně věnuje pohybu méně než 5 dnu v týdnu. Čas trávený pohybovou 

aktivitou u dívek klesá s věkem a třetina dívek ve věku 15 let vykazuje 

pohybovou aktivitu méně než 3 dny v týdnu. U chlapců dochází k nárůstu 

pohybových aktivit mezi 11 až 13 rokem života.  Stejně jako u dívek, klesá u 

chlapců kolem 15 roku života objem pohybových aktivit.  

Bunc (2004) upozorňuje na skutečnost, že za poslední desetiletí došlo k poklesu 

realizovaných pohybových aktivit o 30 %. 

Kunešová (2006) konstatuje, že více jak 61 % dětí ve věku 6-12 let (n=598) 

vykazuje pohybovou aktivitu v rozsahu menším než 7 hodin týdně.  

Někteří autoři (Suchomel, 2006; Havlíčková, 1998) poukazují na skutečnost, 

že pohybová aktivita vyjádřená počtem kroků klesá o víkendových dnech a to 

o více jak 3 tisíce kroků. 

Máček uvádí (2011), že za posledních 15 let došlo ke snížení množství 

pohybové aktivity a výkonnosti o 15-30%, tedy o 1-2% za rok.  

I přes nepříznivě vypadající hodnoty prokázal Slepička a Slepičková (2000) 

důležité postavení sportu ve struktuře volnočasových aktivit mládeže, kdy se 

tato aktivita u 51 % respondentů řadí hned za schůzkami s přáteli.  

Frömel, Górna a Stelzer (2003) u 245 respondentů sledoval preferenci typů 

aktivit. Zatímco u dívek převažovala spíše preference aktivit nesoutěžního typu 

(cvičení s hudbou, relaxační cvičení aj.) chlapci upřednostňovali výkonnostně 

pohybové aktivity.   

Velmi významný výzkum v oblasti sportovních aktivit (COMPASS) provedl 

kolektiv autorů pod vedením profesora Rychteckého (2006). Monitorovala se 
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účast 9-19 leté české mládeže ve sportu, pohybové aktivitě, motorické 

výkonnosti atd. Závěry mimo jiné upozorňují na mírný pokles motorické 

výkonnosti a pokles preferencí sportovních a pohybových aktivit. Autoři 

v závěru upozorňují na potřebu pravidelně monitorovat účast mládeže ve sportu 

a v pohybových aktivitách. 

Dle doporučení odborníků (Teplý, 1990; Teplý, 1995; Sallis, Taylor, Downa, 

Freeson & Pate, 2002; Frömel, 1999; Pavelka, Sigmund, Hamřík & Kalman 

2014) by se u pohybových aktivit měly sledovat následující údaje: 

 Frekvence pohybové aktivity (zpravidla týdenní). 

 Délka trvání pohybové aktivity (v hodinách/minutách). 

 Druh a struktura pohybové aktivity. 

 Intenzita pohybové aktivity. 

Nízké ukazatele pohybové aktivity mají samozřejmě spolu s ostatními faktory 

vliv i na nárůst civilizačních chorob, zejména obezity.  

 

2.5 Charakteristika sledovaného věkového období 

Žáci, u kterých jsme měřením zjišťovali úroveň jejich motorické výkonnosti, 

byli v šestém až devátém ročníku. To odpovídá věkové hranici 11/12 – 14/15 

let. K tomuto věkovému období náleží vývojová etapa s charakteristickým 

názvem pubescence. Trpišovská (1997) udává, že podle četných výzkumů, jsou 

v tomto období patrné rozdíly v pohlavním i celkovém psychickém vývoji mezi 

chlapci a dívkami, které znamenají až dva roky ve prospěch dívek. 

Toto věkové období je vlastně obdobím dospívání a bodem, kdy se tento proces 

dá dobře vypozorovat, je podle Čápa (1990) menstruace u dívek v rozmezí (11-

15 let) a u chlapců, právě až s dvouletým zpožděním, noční poluce. Veškeré 

jevy, které se týkají dospívání jedince, řídí nervový systém. 

Velmi významným článkem ve vývoji jedince, který může také výrazně 

ovlivnit motorickou výkonnost je psychický vývoj. Podle Rychteckého a 

Fialové (1995) patří období pubescence mezi klíčová období ve vývoji 
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psychiky. Hormonální aktivita způsobená podle Trpišovské (1999) celým 

řetězcem žláz s vnitřní sekrecí (růstový hormon hypofýzy, zvýšení činností 

nadledvinek, které podporují rychlejší dozrávání pohlavních žláz, varlat a 

vaječníků, hormony štítné žlázy a pankreatu), ovlivňuje mimo jiné také 

emotivní vztahy a projevy pubescentů k sobě samotným, k druhému pohlaví, 

ke svému okolí a může působit (pozitivně i negativně) na jejich chování 

v učební, pracovní či sportovní činnosti. 

Velkými změnami procházejí také vnímání a pozornost. V počátku tohoto 

období se zhoršuje koncentrace, ale v závěru období se žáci dostávají na úroveň 

dospělého i se schopností rozdělování pozornosti. Představy nabírají také 

podob jako u dospělých, postupně se vytrácí jejich nahodilé fantazijní prvky. 

Rozvíjí se též výrazně paměť, zejména po kvalitativní stránce, její definitivní 

podoba se však utvoří až po dvacátém roce věku. Co se týče myšlení, 

dospívající jedinec si vytváří logiku na abstraktní úrovni, tvoří úsudky, ověřuje 

je, určuje vztahy mezi pojmy a vyvozuje závěry. Rozumové schopnosti 

dosahují téměř úrovně dospělých a objevuje se již vlastní kreativita. 

Citový vývoj je poznamenán velkou nevyrovnaností, dráždivostí, zvýšenou 

vzrušivostí a přecitlivělostí. City jsou bohatší, uvědomělejší, více zasahují nitro 

dospívajících, jsou prožívány intenzivně a hluboce. Dospívající často sám 

nerozumí svým emocím a obává se je projevit ze strachu před zesměšněním. 

Častým jevem jsou tudíž výkyvy v sebehodnocení. 

Podle Trpišovské (1999) je typickým jevem v sociálních vztazích snaha 

pubescenta odpoutat se od rodiny. Rodiče ztrácejí výsadní postavení stejně jako 

ostatní dospělí a projevuje se zvyšující kritičnost ze strany dospívajícího. 

Pubescent se kriticky dívá i na svého učitele. Nejvýznamnějším článkem 

socializace jsou vrstevníci a silná potřeba přátelství. 

Čelikovský (1990) označuje období pubescence za bouřlivou fázi přeměny 

dítěte v dospělého se silným ovlivněním motoriky. Růst kostry a svalstva 

(zvláště končetin) je nerovnoměrný a překotný, dochází k disproporcionalitě, 

která se projevuje i v pohybu. Paže a dolní končetiny bývají dlouhé a slabé, 
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trup je malý a nevyvinutý. Jelikož je růst svalstva pubescenta do délky rychlejší 

než do šířky, má také menší sílu. Statickovytrvalostní schopnosti se rozvíjejí až 

ke konci pubescence. 

Další vliv na motoriku, způsobený vývojem v této etapě, spočívá zejména u 

pravidelně necvičících jedinců ve značném zhoršení koordinace. Podle 

Rychteckého a Fialové (1995) se pubescenti s omezenými pohybovými 

zkušenostmi nestačí rychle adaptovat na aktuální rozměry svého těla a mohou 

mít proto jisté problémy s regulací svalového úsilí i kinestetickým vnímáním 

polohových změn. Podle Měkoty (1998) se takto u dříve automatizovaných 

pohybů objevují souhyby, a tím je snížena hospodárnost pohybu a samozřejmě 

také výkonnost. Morfologické disproporce přispívají k tomu, že zvláště v druhé 

fázi pubescence se někteří jedinci (hlavně děvčata) vyhýbají tělesným 

cvičením. Vzniká vyhraněnost mužské a ženské motoriky. Zatímco u pohybů 

mladých dívek převládá zaoblenost a plynulost v přechodech mezi 

jednotlivými pohyby a pohybovými celky, v pohybech chlapců je patrná větší 

síla, ale také menší plynulost pohybů než u dívek. 

Závěrem lze k charakteristice věkového období říci, že zde dochází k velkým 

změnám, které se nutně odrážejí v motorické výkonnosti. Je však třeba také 

poznamenat, že pravidelná a dostatečně intenzivní tělesná výchova a sport 

v prepubescenci a pubescenci má velký vliv na harmonický průběh dospívání. 
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3. Cíl, hypotézy a úkoly práce 

 

3.1 Cíl práce 

Hlavním cílem práce je analýza proměnných souvisejících s hodnocením žáků 

2. stupně základních škol v předmětu tělesná výchova. Na základě měření a 

dotazníkových šetření chceme identifikovat základní faktory, které mají na 

hodnocení významný vliv.  

Vedlejším cílem práce je objasnit provázanost vztahu žáků ke školní tělesné 

výchově a sportu s jejich známkou z předmětu.   

 

3.2  Hypotézy práce 

H1 –  Ukazatele pozitivního postoje v dimenzi vztahující se k výkonu,  

výkonnosti a zdraví jsou provázeny lepší známkou z tohoto předmětu. 

H2 –  Příslušnost žáka k pohlaví a školnímu ročníku se neprojeví na známce  

z tělesné výchovy. 

H3 –  Podle normy Unifittestu bude více než 50 % žáků vykazovat  

podprůměrnou a vysoce podprůměrnou výkonnost. 

H4 –  Sportovní aktivita rodičů má pozitivní vliv na sportovní aktivitu dětí. 

H5 –  Sportovní aktivita dětí nemá vliv na dobu věnovanou sledování  

televize, práci s počítačem a mobilem. 

H6 –  Existuje pozitivní korelace mezi postoji k výkonu, výkonnosti a  

zdatnosti a mezi postoji k relaxaci, kompenzaci a snižování tenze. 

 

3.3 Úkoly práce 

Ke splnění cíle práce a ověření hypotéz je třeba splnit následující úkoly práce: 

 Zjistit od žáků a jejich rodičů potřebné základní údaje. 

 Pomocí dotazníků zjistit u žáků jejich účast na pohybových aktivitách a 

inaktivitách a současně základní údaje o jejich stravovacím režimu. 

 Pomocí dotazníku DIPOJ zjistit u žáků postojové hodnoty v jednotlivých 

dimenzích. 
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 Pomocí testové baterie UNIFITTEST 6-60 zjistit u žáků úroveň 

motorické výkonnosti. 

 Pomocí dotazníku zjistit od učitelů tělesné výchovy váhu vybraných 

faktorů na celkové hodnocení.  

 Vytřídit data a sestavit statistický soubor. 

 Provést potřebné analýzy a vyslovit se ke stanoveným hypotézám. 

 Pomocí diskriminační analýzy sestavit vysvětlující model pro hodnocení 

známkou.   
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4. Metodologie a design výzkumu 

 

4.1 Charakteristika výzkumu 

 

Explorační výzkum byl zaměřen zejména na definování veličin, které mají 

významný vliv na hodnocení žáků v tělesné výchově. Současně jsme sledovali 

případný posun v úrovni motorické výkonnosti a dosažených postojových 

hodnotách oproti předchozím zjištěním.  

Výběrový soubor tvořili žáci 2. stupně z 29 základních škol v Ústeckém kraji, 

které byly vybrány záměrným výběrem tak, aby pokrývaly celé území kraje a 

sídlily v obcích různé velikosti.  

Pro splnění úkolů práce jsme pro náš empirický výzkum zvolili metodu 

dotazování, a to jak u dětí a jejich rodičů, tak i u učitelů tělesné výchovy. Další 

metodou bylo měření somatometrických charakteristik, úrovně motorické 

výkonnosti pomocí testové baterie UNIFITTEST 6-60 a obsahová analýza 

pedagogických dokumentů, kdy jsme sledovali množství omluv žáků 

z hodin TV a známku z tělesné výchovy na konci školního roku 2016. 

Podle doporučení Hendla (2012) jsme pro naše šetření stanovili sledované 

proměnné. Především z důvodu přehlednosti jsme je rozdělili do sedmi 

kategorií: 

Osobní údaje žáků 

Volný čas žáků  

Životospráva žáků 

Postoje žáků 

Výkonnost a zdatnost žáků 

Údaje o rodičích 

Údaje o učitelích 

Více informací o proměnných je obsaženo v následující tabulce 4.1. 
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Tabulka 4.1 Sledované proměnné a jejich specifikace 

Kategorie Název Druh Kódy, jednotky 

Osobní údaje žáků 

Pohlaví nominální 1- chlapci   2- dívky 

Třída Ordinální 6 až 9 

Známka Tv Ordinální 1 až 3 

Hmotnost Metrická kg 

Výška Metrická cm 

BMI Metrická kg . m-2 

Norma BMI Ordinální 

1- podváha 

2- normální váha 

3- nadváha 

4- obezita 

Omluvy Metrická absence v hodinách v procentech 

Volný čas žáků  

Sport_kde? nominální 

1- pouze ve škole 

2- ve škole a podle situace 

3- ve škole, s rodiči a kamarády  

4- ve škole, v klubu (Sokol atd.) 

5-  ve škole a závodní příprava 

Sport_>7 nominální 
1- ano     

2- ne 

Hod_mimo_školu Metrická hodiny za týden 

Televize 

Ordinální 

1- 0 až 3 hodiny 

2- 4 až 7 hodin 

3- 8 až 14 hodin 

4- více než 14 hodin 

Počítač 

Mobil_sítě 

Životospráva žáků 

Snídaně 

nominální 
1- ano     

2- ne 

Svačina_dop 

Oběd 

Svačina_odp 

Večeře 

SOV-kombinace Ordinální 

0- žádné hlavní jídlo 

1- jen večeře 

2- jen oběd 

3- jen oběd a večeře 

4- jen snídaně 

5- jen snídaně a večeře 

6- jen snídaně a oběd 

7- všechna hlavní jídla 

Strava_abs nominální 1- ano   2-  ne     

Kouření 

nominální 
1- ano     

2- ne 
Kouření_dříve 

Alkohol 

Alkohol_frekv Ordinální 

1- 4x týdně nebo častěji 

2- 2x až 3x týdně 

3- 2x až 4x za měsíc 

4- 1x za měsíc nebo méně 
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Tabulka 4.2 Sledované proměnné a jejich specifikace  - pokračování 

Kategorie Název Druh Kódy, jednotky 

Postoje žáků 

 

DI Ordinální 

 hodnoty od 1 do 20 

 

  1 až 4     silně negativní postoj 

  5 až 9     negativní postoj 

     10        neutrální postoj 

11 až 15   pozitivní postoj 

16 až 20   silně pozitivní postoj 

DII Ordinální 

DIII Ordinální 

DIV Ordinální 

DV Ordinální 

DVI Ordinální 

Výkonnost a 

zdatnost žáků 

 

UNIFITTEST 

 

Sed_leh Metrická počet 

Body_SL Ordinální hodnoty od 1 do 10 

Skok_dal Metrická cm 

Body_Sk Ordinální hodnoty od 1 do 10 

Běh_4x10 Metrická s 

Body_4x10 Ordinální hodnoty od 1 do 10 

Fáze Metrická počet 

Body_Fáze Ordinální hodnoty od 1 do 10 

Body_Suma Ordinální hodnoty od 4 do 40 

Norma_UNIF Ordinální 

1- vysoce podprůměrný 

2- podprůměrný 

3- průměrný 

4- nadprůměrný 

5- vysoce nadprůměrný 

Údaje o rodičích 

Kouření_M 

nominální 
1- ano     

2- ne 

Kouření_O 

Sport_M 

Sport_O 

Vzdělání_M 

Ordinální 

1- ZŠ 

2- SŠ bez maturity 

3- SŠ s maturitou  

4- VŠ 
Vzdělání_O 

Údaje o učitelích 

Učit_pohlaví nominální 
1- muži     

2- ženy 

Aprobovanost nominální 
1- ano     

2- ne 

Aktiv_účast 

Ordinální 

1- faktor nezohledňuje 

2- faktor téměř nezohledňuje 

3- faktor zohledňuje 

4- faktor silně zohledňuje 

Výkon 

Výkon_růst 

Dovednosti 

Vědomosti 
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4.2 Metody sběru dat 

K naplnění cíle, úkolů práce a ověření hypotéz jsme použili následující metody: 

1) Obsahová analýza pedagogických dokumentů – ve spolupráci s učiteli 

TV byla z katalogových listů zjišťována známka z TV na konci školního 

roku 2015/2016 a evidence omluv žáků (v %) na hodiny TV.  

2) Somatometrie – měření základních antropometrických ukazatelů (tělesná 

hmotnost, výška (Chytráčková & Měkota, 2002). Naměřené ukazatele byly 

zaznamenány do tabulky (viz Příloha č. 6). 

3) Testování - stanovení úrovně motorické výkonnosti pomocí testové baterie 

UNIFITTEST 6-60. Výkony žáků byly následně zaznamenávány do 

tabulky (viz Příloha č. 6). Testovou baterii tvořily následující 4 testy:  

a) Skok daleký z místa odrazem snožmo 

Provedení: testovaná osoba (dále jen TO) provede za stoje mírně 

rozkročného těsně před odrazovou čarou (chodidla rovnoběžně, 

přibližně v šíři ramen) podřep a předklon, zapaží a odrazem snožmo 

se současným švihem paží vpřed skočí co nejdále. Přípravné pohyby 

paží a trupu jsou dovoleny, není však povoleno poskočení před 

odrazem. Provádějí se tři pokusy. Hodnotí se délka skoku 

v centimetrech (cm), zaznamenává se nejlepší ze tří pokusů. Přesnost 

záznamu jeden cm.   

b) Leh – sed opakovaně 

Provedení: TO zaujme základní polohu (leh na zádech pokrčmo, paže 

skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl, sepnout prsty, lokty se dotýkají 

podložky). Nohy jsou pokrčeny v kolenou v úhlu 90 stupňů, chodidla 

od sebe ve vzdálenosti asi 20-30 cm, u země je fixuje pomocník. Na 

povel provádí TO co nejrychleji opakovaně sed (oběma lokty se 

dotkne souhlasných kolen) a leh (záda a hřbety rukou se dotknou 

podložky) s cílem dosáhnout maximální počet cyklů za 60 s. Hodnotí 

se a zaznamenává počet úplných a správně provedených cyklů 

(cviků) za dobu 60 sekund (jeden cyklus = přechod z lehu do sedu a 
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zpět do lehu). Pokud TO nevydrží cvičit celou minutu, zaznamenává 

se počet cviků za dobu, po kterou cvičit vydržela. Přerušení cvičení 

je přípustné. 

c) Vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 m  

Provedení: TO opakovaně překonává vzdálenost 20 metrů během 

„od čáry k čáře“ podle vymezeného časového signálu, který je 

reprodukován z magnetofonu. Cílem TO je udržet na dráze 20 m 

postupně se zvyšující rychlost po dobu co nejdelší, přičemž na každý 

zvukový signál je nutné dosáhnout jednu z hraničních čar 

dvacetimetrové vzdálenosti. Test končí, jestliže testovaný není 

schopen dvakrát po sobě dosáhnout čáru v daném časovém limitu. 

Povolen je maximální rozdíl dvou kroků. Magnetofonový záznam 

obsahuje mimo signál pro dosažení čáry také průběžnou informaci o 

době trvání testu a na začátku tvz. kalibrační test. TO běh končí, 

jestliže není schopna dvakrát po sobě dosáhnout čáry v okamžiku 

reprodukovaného signálu. Registrovaným výsledkem je poslední 

ohlášené číslo ze zvukového záznamu, které označuje čas trvání 

v minutách. Přesnost záznamu je 0,5 minuty. 

d) Člunkový běh 4 x 10 m 

Provedení TO zaujme postavení těsně před startovní čarou. Po 

povelech „Připravte se – pozor – vpřed“ vybíhá k metě vzdálené 10 

m. Tuto metu oběhne tak, aby proběhnutá dráha mezi druhým a 

třetím úsekem tvořila osmičku. Na konci třetího úseku již metu 

neobíhá, pouze se jí dotkne rukou a nejkratší cesto se vrací do cíle. 

Cílové mety se TO povinně opět dotkne rukou. Hodnotí se celkový 

čas čtyř přeběhů v sekundách a zaznamenává se čas lepšího ze dvou 

pokusů. Stopky se zastavují, jakmile se TO dotkne rukou mety v cíli. 

Přesnost záznamu 0,1 s.  
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4) Dotazování – celkem bylo distribuováno 5 dotazníků, z nichž tři byly 

určeny žákům (a, b, c), jeden dotazník rodičům žáků (d) a jeden dotazník 

učitelům tělesné výchovy (e). 

a) Dotazník CAV 2001 pro děti a mládež (Vignerová & Bláha, 2001). 

Dotazník obsahuje celkem 10 otázek (viz Příloha č. 1). Dotazník 

obsahuje identifikační otázky (věk, pohlaví, tělesná výška a 

hmotnost), otázky na sledování pohybové aktivity a inaktivity a 

otázky týkající se stravovacího režimu žáků. 

b) Dotazník DIPOJ, určený pro děti a mládež na zjištění úrovně postojů 

v 6 sledovaných dimenzích (viz Příloha č. 2). Dotazník obsahuje 60 

otázek, na které lze odpovídat jednou z možností ANO – NE – 

NEVÍM.  

Otázky zjišťují názory a postoje v 6 dimenzích: 

Dimenze I – Postoje k výkonu, výkonnosti, zdraví a zdatnosti aj. 

Dimenze II – Postoje k rozvoji osobnosti, charakteru, 

schopnostem aj. 

Dimenze III – Postoje k sociální zkušenosti, chování a jednání, 

přátelství aj. 

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

Dimenze V – Postoje k estetickým zkušenostem v TV a sportu, 

kráse a ladnosti pohybu aj. 

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

Každá dimenze obsahuje 10 položek se ziskem maximálně 20 bodů a 

minimálně 0 bodů (16 bodů a více – vysoce pozitivní postoje, 11-15 

bodů – pozitivní postoje, 5-9 bodů – negativní postoje, pod 5 bodů – 

vysoce negativní postoje, neutrální postoj vyjadřuje zisk 10 bodů). 

c) Česká verze Evropského modelového dotazníku na zjištění užívání 

tabáku a alkoholu a návykových látek (viz Příloha č. 3). Dotazník 

obsahuje celkem 79 otázek, pro naše potřeby jsme však u žáků 

sledovali pouze užívání tabáku a konzumaci alkoholu (celkem čtyři 

otázky).    
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d) Dotazník pro rodiče obsahoval otázky týkající se pohlaví rodičů, 

jejich vzdělání, sportovní aktivity a užívání tabáku (viz Příloha č. 4). 

e) Dotazník pro učitele tělesné výchovy (viz Příloha č. 5) obsahoval 

otázky týkající se jednak pohlaví učitelů, jejich aprobovanosti a 

zejména jakou váhu (nezohledňuji, téměř nezohledňuji, zohledňuji, 

silně zohledňuji) přisuzují pěti námi nabídnutým faktorům při 

hodnocení (aktivní účast na hodině TV, výkon, výkonnostní růst, 

dovednosti, vědomosti). 

 

4.3 Výzkumný soubor 

Výběrový soubor tvoří 2816 žáků 2. stupně z 29 základních škol v Ústeckém 

kraji, které byly vybrány záměrným výběrem tak, aby pokrývaly celé území 

kraje a sídlily v obcích různé velikosti (viz tabulka 4.2 a obrázek 4.1).  

4.3 Seznam škol, kde probíhal výzkum 

ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem 

ZŠ Školní, Klášterec nad Ohří ZŠ Elišky Krásnohorské, Ústí nad Labem 

ZŠ Koblice, Kadaň ZŠ Rabasova, Ústí nad Labem 

ZŠ Školní, Chomutov ZŠ Stříbrnická, Ústí nad Labem 

7. ZŠ Most ZŠ Anežky České, Ústí nad Labem 

10. ZŠ Most ZŠ Hluboká, Ústí nad Labem 

15. ZŠ Most ZŠ Chabařovice 

ZŠ Kpt. Otakara Jaroše, Louny 1. ZŠ Lovosice 

ZŠ Buzulucká, Teplice ZŠ Na pěšině, Děčín 

ZŠ Libouchec ZŠ Kamenická, Děčín 

ZŠ Mojžíř, Ústí nad Labem ZŠ Březová, Děčín 

ZŠ Karla IV, Ústí nad Labem ZŠ Máchovo náměstí, Děčín 

ZŠ Palachova, Ústí nad Labem ZŠ Boletice 

ZŠ České Mládeže, Ústí nad Labem ZŠ Varnsdorf 

ZŠ Pod Vodojemem, Ústí nad Labem  

Přitom základní soubor (všichni žáci 2. stupně ZŠ v kraji) v době našeho 

výzkumu tvořilo 29 073 žáků, výběrový soubor byl tedy dostatečně 

reprezentativní. Do výzkumu nebyli zahrnuti žáci úplně osvobození od tělesné 
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výchovy (154 žáků).  Z celkového počtu 2816 žáků bylo 1472 chlapců a 1344 

dívek. 

 

 

      Obrázek 4.1 Sídla škol, kde probíhal výzkum 

Celkem byla shromážděna data od 3123 žáků 6. – 9. tříd v Ústeckém kraji, ale 

některé dotazníky byly vyřazeny v případě neúplného či chybného vyplnění a 

v případech, kdy nedošlo ke spárování dotazníků od jejich rodičů. Dotazník pro 

učitele vyplnilo všech 64 učitelů tělesné výchovy.  

 

4.4 Pilotní studie 

Před vlastní realizací závěrečného výzkumu jsme provedli několik šetření, 

která mapovala zkoumanou tématiku. 

Cihlář a Fialová (2012) uskutečnili šetření, ve kterém zkoumali u 304 žáků 

2. stupně základních škol v okrese Ústí nad Labem souvislosti mezi známkou 

z tělesné výchovy, motorickou výkonností a postoji žáků. Pro zjištění postojů 

byl použit dotazník DIPO-J a pro zjištění úrovně motorické výkonnosti testová 

baterie UNIFITTEST 6-60. Autoři potvrdili vliv věku na známku a zjistili, že 

nejvyšších hodnot u postojových dimenzí dosahují jak chlapci, tak dívky u 

Dimenze I a poukazují na jejich pokles hodnot oproti předchozím zjištěním 

z let 1983 a 2002. Autoři dále poukazují na nízkou úroveň motorické 

výkonnosti, 72 % žáků vykazuje podprůměrnou výkonnost, 11 % žáků 

průměrnou výkonnost a jen 17 % žáků nadprůměrnou výkonnost. Jak u 
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chlapců, tak i u dívek byla prokázána souvislost úrovně motorické výkonnosti 

a známky z předmětu TV. 

Cihlář (2015) uskutečnil šetření, ve kterém zkoumal u 824 žáků 2. stupně 

základních škol v okrese Ústí nad Labem souvislosti mezi známkou z tělesné 

výchovy a postoji žáků. Autor prokázal vliv pohlaví a věku na známku, u 

chlapců byly zjištěny vyšší podíly jedničkářů než u dívek. Současně autor 

prokázal pokles jedničkářů v souvislosti se vzrůstající třídou. Nejvyšších 

hodnot u postojových dimenzí dosahují jak chlapci, tak dívky opět u Dimenze 

I (chlapci – 13,5; dívky – 13,5), která se vztahuje k postojům k výkonu, 

výkonnosti, zdraví a zdatnosti, naopak nejnižších hodnot dosahují chlapci a 

dívky v Dimenzi V (chlapci – 7,5; dívky – 8,0)  vztahující se k postojům 

k estetickým zkušenostem v TV a sportu, kráse a ladnosti. U chlapců 

hodnocených známkou 1 a známkou 2 nebyly prokázány statisticky významné 

rozdíly u žádné z dimenzí, u dívek byly prokázány statisticky významné rozdíly 

u postojů ke zdatnosti a postojů k estetické zkušenosti 

Cihlář (2015) sledoval souvislost postojových hodnot u žáků (n=641) 

v souvislosti se sportovní aktivitou jejich rodičů. Ve svém výzkumu také použil 

pro zjištění postojových hodnot dotazník DIPOJ a pro zjištění údajů od rodičů 

dotazník pro rodiče (viz Příloha č. 4). Z výsledků vyplynulo, že ve všech 

dimenzích dosahují lepších postojových hodnot žáci rodičů, kteří se pravidelně 

věnují sportu, avšak statisticky významné rozdíly byly zjištěny pouze v 

některých dimenzích (u chlapců dimenze I, II, IV a V, u dívek dimenze II, IV, 

V a u VI).  

 

4.5 Organizace výzkumu 

Testování a dotazování probíhalo v průběhu května a června 2016 na 

vybraných školách v Ústeckém kraji. Před vlastním testováním byla u žáků 

změřena jejich tělesná výška tělesná hmotnost. Následně probíhalo u žáků 

testování motorické výkonnosti pomocí testové baterie UNIFITTEST 6-60. Při 

testování a měření s námi spolupracovali jak učitelé tělesné výchovy, tak 
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proškolení diplomanti. Vlastní testování motorické výkonnosti probíhalo vždy 

v hodinách tělesné výchovy. Pokud to bylo možné, testování žáků probíhalo 

odděleně (chlapci a dívky zvlášť). Na školách, kde podmínky toto 

nedovolovaly, byli žáci testováni současně. Z testování byli současně vyřazeni 

žáci, kterým účast v testu nedovoloval jejich aktuální zdravotní stav (částečné 

uvolnění z tělesné výchovy). Dotazování žáků a rodičů probíhalo následně po 

testování motorické výkonnosti. Nakonec poskytovali své údaje učitelé, 

současně s daty o známkách a omluvách žáků.  

 

4.6 Analýza dat 

Následující vztahové schéma prezentuje vzájemné vazby mezi kategoriemi 

proměnných, na které působí námi stanovené faktory. Z obrázku je zřejmá 

složitost celého výzkumu, kde mezi více než 50 sledovanými proměnnými by 

bylo možné vyšetřovat zhruba 1500 vazeb. Není samozřejmě možné a ani 

účelné zabývat se všemi vazbami a tak pro náš výzkum jsme se museli zaměřit 

jen na vybrané vazby (viz obrázek 4.2).    

 

Obrázek 4.2  Vztahové schéma 

Ve výzkumu byly použity mimo základních popisných statistik také metody 

odhadu a testy statistických hypotéz. Vzhledem k povaze dat, kdy nešlo 

usuzovat na normální rozdělení veličin v základním souboru, byly použity 
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neparametrické statistické postupy. Hladina významnosti byla volena 0,05, 

resp. 0,01 (nulová hypotéza byla zamítána s pravděpodobností chyby nejvýše 

5 %, resp. 1 %). Vzhledem k vysokému počtu respondentů bylo nutné 

statistickou významnost ošetřit také pomocí koeficientů věcné významnosti. 

Byly užívány koeficienty pořadové korelace a následující neparametrické testy 

hypotéz a koeficienty věcné významnosti: 

 χ2 – test shody s normálním rozdělením, 

 χ2 – test nezávislosti pro kontingenční tabulky (koeficient r), 

0,0 ≤ r < 0,3 – slabá závislost  

0,3 ≤ r < 0,5 – nízká závislost 

0,5 ≤ r < 0,7 – střední závislost 

0,7 ≤ r < 0,9 – silná závislost 

0,9 ≤ r < ∞   – extremně silná závislost 

 

 Mann-Whitney test (koeficient d), 

0,0 ≤ d < 0,2 – bez efektu 

0,2 ≤ d < 0,5 – malý efekt 

0,5 ≤ d < 0,8 – střední efekt 

0,8 ≤ d < ∞   – velký efekt 

 

 Kruskal-Wallisův test (koeficient η2). 

0,00 ≤ η2 < 0,01 – bez efektu 

0,01 ≤ η2 < 0,06 – malý efekt 

0,06 ≤ η2 < 0,14 – střední efekt 

0,14 ≤ η2 < ∞     – velký efekt 

Pro konstrukci vysvětlujícího modelu pro hodnocení byla použita metoda 

diskriminační analýzy, protože vysvětlovaná veličina (známka z Tv) je 

kategoriální a nabývá pouze tří hodnot.  
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5  Výsledky a diskuze 

Výsledková část je strukturována do čtyř podkapitol. V první podkapitole 5.1 

jsou uvedeny výsledky týkající se žáků, v druhé podkapitole 5.2 shromažďuji 

výsledky o rodičích a jejich vlivu na žáky, v třetí podkapitole 5.3 se zabývám 

názory učitelů tělesné výchovy na hodnocení žáků v tomto předmětu a ve čtvrté 

podkapitole 5.4 popisuji konstrukci vysvětlujícího modelu pro hodnocení 

známkou a hodnotím jeho kvalitu. 

5.1  Žáci 

5.1.1  Osobní údaje 

Tato část přináší informace o osobních údajích žáků, tedy o jejich pohlaví, věku 

charakterizovaném třídou, kterou navštěvují, známce z tělesné výchovy, jejich 

výšce, hmotnosti a z nich odvozených veličin BMI a Norma BMI, a konečně o 

jejich aktivní účasti na hodinách TV, charakterizované procentem hodin, 

z kterých se v daném pololetí omluvili. Soustředíme se na jejich závislosti, 

zejména pak na to, jak jsou ovlivněny pohlavím a věkem, a jaký mají vliv na 

známku z tělesné výchovy. 

 Výběrový soubor tvoří 2816 žáků, z toho je 1472 chlapců (52%) a 1344 dívek 

(48%). Rozložení chlapců a dívek do jednotlivých tříd ukazuje tabulka 5.1. 

Procenta jsou počítána z celkového počtu žáků. 

    Tabulka 5.1  Struktura souboru 

Pohlaví 
 

Třída 
6 

 

Třída 
7 

 

Třída 
8 

 

Třída 
9 

 

Celkem 
 

Chlapci 
421 383 330 338 1472 

14,95% 13,60% 11,72% 12,00% 52,27% 

Dívky 
397 410 294 243 1344 

14,10% 14,56% 10,44% 8,63% 47,73% 

Celkem 
818 793 624 581 2816 

29,05% 28,16% 22,16% 20,63% 100,00% 

Z výsledků uvedených v tabulce 5.2 vyplývá, že 70,85 % žáků je hodnoceno 

známkou 1, známku 2 má 24,86 % žáků, známku 3 má pouze 4,29 % žáků. Žáci 

byli hodnoceni známkami pouze v rozmezí 1 až 3 přičemž jsou nejčastěji 

hodnoceni známkou 1. Toto zjištění koresponduje s předchozími výzkumy 
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(Cihlář, 2015; Cihlář, 2001; Holly, 2012; Šujan, 2012; Cihlář & Fialová, 2012; 

Hladíková, 2013; Fišera, 2013; Nikl, 2014). Srpová (2002) ve svém výzkumu 

konstatuje, že známku 1 má více jak 80 % dětí. Stejné hodnoty uvádí i 

Hladíková (2013). Mnoho autorů (Cihlář & Fialová, 2012; Hladíková, 2013; 

Srpová, 2002; Cihlář, 2001) také uvádí nízké zastoupení (pod 5 %) známky 3. 

Diskutabilní je, zda hodnocení opravdu odpovídá reálnému stavu a 

klasifikačním normám, zda tedy není příliš mírné, na což upozorňoval již Jansa 

se Slepičkou (1994).  

Nezávislost veličin pohlaví a známka byla testována χ2-testem pro 

kontingenční tabulky. Výsledek testu je v tabulce 5.2, na hladině významnosti 

1 % můžeme konstatovat, že hodnocení známkou je odlišné u chlapců a dívek. 

V zastoupení známky 3 se obě pohlaví výrazně neliší, ale u známky 1 mají vyšší 

procento zastoupení chlapci než dívky a u známky 2 mají naopak vyšší 

procento zastoupení dívky než chlapci. Z hlediska věcné významnosti jde o 

slabou závislost. 

Tabulka 5.2   χ2-test nezávislosti pohlaví a známky 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC)   
Pearsonův chí-kv. : 23,1532, sv=2, p=,000009               r=0,0906 

Pohlaví 
 

Známka Tv 
1 

 

Známka Tv 
2 

 

Známka Tv 
3 

 

Celkem 
 

Chlapci 
1079 316 77 1472 

73,30% 21,47% 5,23%  

Dívky 
916 384 44 1344 

68,15% 28,57% 3,27%  

Celkem 
1995 700 121 2816 

70,85% 24,86% 4,29%  

Skutečnost, že chlapci mají lepší známku z tělesné výchovy než dívky, není 

překvapivá. Příčinou námi zjištěných rozdílů v klasifikaci v souvislosti 

s pohlavím žáků může být to, že chlapci mají obecně lepší vztah k předmětu 

než dívky a lépe snášejí výkonově zaměřené hodiny. Tuto skutečnost ostatně 

prokázal také Sigmund (2007). Prokázané rozdíly v souvislosti s pohlavím 

žáků přinesly i další výzkumy (Cihlář, 2001; Cihlář, 2015), ale u jiných 

výzkumů tato skutečnost prokázána nebyla (Hladíková, 2013; Srpová, 2002). 
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Skutečnost neprokázání rozdílů mohla být způsobena nižším počtem 

respondentů.  

Potíž při interpretaci odlišností v klasifikaci chlapců a dívek způsobuje i to, že 

dívky učí učitelky a chlapce učitelé. Není tedy zcela jasné, zda tyto rozdíly 

způsobuje pohlaví žáků či učitelů. Možná se u dívek klasifikuje jinak, protože 

jsou to dívky, možná ale proto, že jsou hodnoceny ženami, možná se tyto 

příčiny projevují obě. Toto ale nelze zjistit, protože pravidlo obsazování výuky 

TV učitelem stejného pohlaví je striktně dodržováno.  

Dále byla testována nezávislost veličin třída a známka, výsledek testu je 

v tabulce 5.3. Na hladině významnosti 1 % můžeme konstatovat, že hodnocení 

známkou je odlišné u jednotlivých tříd. Procentuální podíly žáků ve vyšších 

třídách (od 7. třídy do 9. třídy) se sice liší jen málo, ale v hodnocení žáků 6. 

třídy je výrazně větší zastoupení stupně 1 a menší zastoupení stupňů 2 a 3. 

Z hlediska věcné významnosti jde o slabou závislost. 

Tabulka 5.3   χ2-test nezávislosti třídy a známky 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC)   
Pearsonův chí-kv. : 23,0018, sv=6, p=,000796         r=0,0903 

Třída 
 

Známka Tv 
1 

 

Známka Tv 
2 

 

Známka Tv 
3 

 

Celkem 
 

6 
622 174 22 818 

76,04% 21,27% 2,69%  

7 
542 202 49 793 

68,35% 25,47% 6,18%  

8 
437 162 25 624 

70,03% 25,96% 4,01%  

9 
394 162 25 581 

67,81% 27,88% 4,30%  

Celkem 
1995 700 121 2816 

70,85% 24,86% 4,29%  

 

Na základě těchto výsledků zamítáme námi stanovenou hypotézu H2, 

která zněla: Příslušnost žáka k pohlaví a školnímu ročníku se neprojeví na 

známce z tělesné výchovy. 

Vysvětlením snižujícího se počtu žáků hodnocených známkou 1 ve vyšších 

třídách může být skutečnost, že se vzrůstajícím věkem dochází ke snížení 
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zájmu o tělesnou výchovu. Na odlišnosti v hodnocení v souvislosti se třídou 

žáků se shoduje i Cihlář a Fialová (2012), Srpová (2002) a Hladíková (2013).   

Základní výběrové statistiky metrických veličin hmotnost, výška a BMI uvádí 

přehledně tabulka 5.4. 

Tabulka 5.4   Popisné statistiky pro hmotnost, výšku a BMI 

Statistika 
Hmotnost 

(kg) 
Výška (cm) BMI 

N platných 2816 2816 2816 

Průměr 51,3486 161,5909 19,5228 

Sm.odch 10,6430 9,6343 2,8356 

U všech těchto tří veličin byla testována normalita rozdělení, výsledek testu 

shody je tento: hmotnost – χ2 = 30,00, sv = 7, p = 0,00009, výška – χ2 = 163,41, 

sv = 6, p = 0,00000,   BMI – χ2 = 202,17, sv = 5, p = 0,00000. 

Ve všech třech případech se hypotéza o normalitě zamítá, dále tedy bude třeba 

při vyšetřování těchto veličin používat neparametrické metody. 

Vliv pohlaví na uvažované tři metrické veličiny budeme posuzovat pomocí 

Mann-Whitneyova testu, kde je nulová hypotéza: distribuční funkce (a tedy i 

všechny kvantily) jsou v základním souboru u obou pohlaví shodné. Výsledky 

jsou v tabulce 5.5. 

Tabulka 5.5   Mann-Whineyův test pro závislost hmotnosti, výšky a BMI na pohlaví 

Proměnná Sčt poř. 
Chlapci 

 

Sčt poř. 
Dívky 

 

U 
 

Z 
 

p-hodn. 
 

N platn. 
skup. 1 

 

N platn. 
skup. 2 

 

Hmotnost 
 

1761483 2204854 857642,5 -6,10386 0,000000 1344 1472 
Výška 

 

1815265 2151071 911425,0 -3,60821 0,000308 1344 1472 
BMI 

 

1769304 2197032 865464,0 -5,74092 0,000000 1344 1472 

Není překvapivé, že mezi chlapci a dívkami existují statisticky významné 

rozdíly u všech tří těchto veličin. Zajímavé ale je, že vliv pohlaví na výšku je 

věcně nevýznamný (d=0,1360), zatímco vliv pohlaví na hmotnost žáků 

(d=0,2300) a na BMI (d=0,2163) lze charakterizovat jako malý efekt. Situaci 

dobře ilustruje tabulka 5.6, která uvádí pořadové statistiky všech tří veličin 

podle pohlaví.  
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Tabulka 5.6   Pořadové statistiky hmotnosti a výšky podle pohlaví 

Popisné statistiky (Datový soubor DC def)  

Veličina Pohlaví 
N 

platných 
Minimum 

Dolní 
kvartil 

Medián 
Horní 
kvartil 

Maximum 

Hmotnost 
Chlapci 1472 28,3000 43,0000 51,0000 61,0000 107,4000 

Dívky 1344 28,7000 43,0000 50,0000 55,0000 85,4000 

Výška 
Chlapci 1472 135,0000 155,0000 162,0000 170,0000 190,0000 
Dívky 1344 139,0000 155,0000 161,0000 166,0000 185,0000 

BMI 
Chlapci 1472 13,75669 17,47618 19,53125 22,02802 38,50981 
Dívky 1344 14,02706 17,49089 18,97358 20,46370 28,54172 

Vliv třídy na uvažované tři metrické veličiny budeme posuzovat pomocí 

Kruskal-Wallisova testu, který testuje hypotézu, že distribuční funkce jsou 

v základním souboru u všech čtyř tříd shodné. 

Výsledky testů jsou v tabulce 5.7, post-hoc testy ukázaly statisticky významné 

rozdíly mezi každými dvěma třídami u všech tří veličin. Z hlediska věcné 

významnosti jde v případě hmotnosti a výšky o velký efekt, u BMI pak o malý 

efekt. 

Tabulka 5.7   Kruskal-Wallisův test pro závislost hmotnosti, výšky a BMI na třídě  

Veličina N H Sv P η2 

Hmotnost 2816 771,053 3 0,000 0,2739 

Výška 2816 1156,181 3 0,000 0,4107 

BMI 2816 148,346 3 0,000 0,0527 

 

Názorně jsou tyto závislosti zobrazeny krabicovými grafy na obrázcích 5.1 až 

5.3. 

Krabicový graf dle skupin

Proměnná: Hmotnost

 Medián 

 25%-75% 

 Min-Max 

6 7 8 9

Třída

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

H
m

o
tn

o
s
t

 

    Obrázek 5.1   Hmotnost žáků podle věku  
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Hmotnost žáků roste spolu se třídou. Nárůst hmotnosti je řádově 6 kg za rok, 

z hodnoty přibližně 42 kg v 6. třídě vzroste hmotnost až na 59 kg v 9. třídě. 

Obdobný přírůstek hmotnosti konstatuje ve svém výzkumu i Rychtecký (2006). 
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    Obrázek 5.2   Výška žáků podle věku  

Výška žáků roste spolu se třídou. Přírůstek výšky je přibližně 6 cm za rok, 

z hodnoty přibližně 152 cm v 6. třídě vzroste výška až na 170 cm v 9. třídě. 

Také zde jsou naše výsledky ve shodě s výzkumem Rychteckého (2006). 
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              Obrázek 5.3   BMI podle věku 
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BMI také roste postupně s třídou, celkový nárůst mezi 6. a 9. třídou jsou 

přibližně 2 jednotky, což koresponduje se závěry Rychteckého (2006). 

Dále bylo zkoumáno, zda BMI ovlivňuje známku z tělesné výchovy. Kruskal-

Wallisův test přinesl tyto výsledky: N = 2816, H = 132,8725, sv = 2, p =0,000,  

η2 =0,0472, post-hoc testy ukázaly statisticky významné rozdíly mezi všemi 

skupinami podle známky, z hlediska věcné významnosti jde o malý efekt. 

Situaci ilustruje krabicový graf na obrázku 5.4. 
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              Obrázek 5.4   BMI podle známky 

 

Je zřejmé, že se zhoršující se známkou roste BMI, ale jsou patrné i případy, kdy 

má žák s vysokým BMI z tělesné výchovy známku 1. K podobným závěrům, 

avšak pouze u dívek, dospěla i Hladíková (2013), která také prokázala 

negativní souvislost se zvyšujícím se BMI a známkou z TV.  

Veličina BMI byla pro další zpracování výsledků ještě kategorizována, byla 

z ní odvozena další ordinální veličina Norma BMI, která tyto čtyři hodnoty: 

podváha (BMI < 18,5), normální váha (18,6 < BMI < 25,0),  

nadváha (25,1 < BMI < 30,0) a obezita (BMI > 30,0). 

Bylo zjištěno, že jednotlivé kategorie jsou poměrně zastoupeny takto: podváha 

cca 5 %, normální váha cca 77 %, nadváha cca 17 % a obezita cca 1 %. Lze 
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tedy konstatovat, že jen přibližně tři čtvrtiny žáků mají normální hmotnost, 

zhruba jedna čtvrtina žáků má tedy hmotnost mimo normu. 

Předchozí výsledky, týkající se přesných hodnot BMI se promítají také do 

výsledků o kategoriální veličině Norma BMI. Provedené χ2-testy prokázaly, že 

vliv jak pohlaví, tak i věku na normu BMI je statisticky významný (pro pohlaví:   

χ2 = 117,005, sv = 3, p = 0,00000, r = 0,20383, pro třídu: χ2 = 110,139, sv = 9,   

p = 0,00000, r = 0,1976), z hlediska věcné významnosti jde v obou případech 

o slabou závislost. Podrobnější informaci o těchto závislostech můžeme získat 

pomocí hodnot z tabulek 5.8 a 5.9. 

Tabulka 5.8   Norma BMI podle pohlaví 

Pohlaví 
 

Norma BMI 
Podváha 

 

Norma BMI 
Normální váha 

 

Norma BMI 
Nadváha 

 

Norma BMI 
Obezita 

 

         Celkem 
 

Chlapci 
59 1042 350 21 1472 

4,01% 70,79% 23,78% 1,43%  

Dívky 
75 1137 130 2 1344 

5,58% 84,60% 9,67% 0,15%  

Celkem 
134 2179 480 23 2816 

4,76% 77,38% 17,05% 0,82%  

 

Procentuální zastoupení chlapců a dívek v kategoriích podváha a obezita je 

přibližně stejné. Je však překvapivé, že dívky mají výrazně vyšší procentuální 

zastoupení (zhruba o 14 %) v kategorii normální váhy než chlapci a v kategorii 

nadváha je tomu obráceně. K naprosto stejným výsledkům došla i Morová 

(2016).  

Z následující tabulky 5.9 je patrné, že se kategorie obezita vyskytuje zcela 

marginálně a v kategorii normální váha je relativní četnost ve všech třídách 

podobná. Je však dobře patrné, jak v kategorii podváha procento klesá od 6. 

třídy po 9. třídu, zatímco v kategorii nadváha je tomu přesně obráceně. Příčinou 

tohoto stavu je pravděpodobně přirozený tělesný vývoj žáků v tomto věku.   
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Tabulka 5.9   Norma BMI podle věku 

Třída 
 

Norma BMI 
Podváha 

 

Norma BMI 
Normální váha 

 

Norma BMI 
Nadváha 

 

Norma BMI 
Obezita 

 

Celkem 
 

6 
71 636 108 3 818 

8,68% 77,75% 13,20% 0,37%  

7 
42 634 113 4 793 

5,30% 79,95% 14,25% 0,50%  

8 
18 492 103 11 624 

2,88% 78,85% 16,51% 1,76%  

9 
3 417 156 5 581 

0,52% 71,77% 26,85% 0,86%  

Celkem 
134 2179 480 23 2816 

4,76% 77,38% 17,05% 0,82%  

Dále byla testována nezávislost veličin norma BMI a známka s těmito 

výsledky: χ2 = 219,167, sv = 6, p = 0,00000, r =0,2790. Vliv normy BMI na 

známku je tedy statisticky významný, z hlediska věcné významnosti se jedná o 

slabou závislost. Podrobnější údaje jsou v tabulce 5.10. 

Tabulka 5.10   Norma BMI podle známky 

Norma BMI 
 

Známka Tv 
1 

 

Známka Tv 
2 

 

Známka Tv 
3 

 

Celkem 
 

Podváha 
109 18 7 134 

81,34% 13,43% 5,22%  

Normální váha 
1611 507 61 2179 

73,93% 23,27% 2,80%  

Nadváha 
264 175 41 480 

55,00% 36,46% 8,54%  

Obezita 
11 0 12 23 

47,83% 0,00% 52,17%  

Celkem 
1995 700 121 2816 

70,85% 24,86% 4,29%  

 

Je patrné, že čím je vyšší kategorie normy, tím se četnost jedničkářů zmenšuje 

a četnost žáků hodnocených stupněm 2 nebo 3 se zvětšuje. Zajímavé je zjištění, 

že u obézních žáků se vyskytují jen obě krajní hodnocení, u těchto žáků nebyl 

zaznamenán žádný případ hodnocení známkou 2.  

Poslední veličinou, zkoumanou v kategorii osobní údaje žáků, je veličina 

Omluvy, která číselně vyjadřuje procento hodin tělesné výchovy, z nichž se žák 

omluvil a aktivně se jich neúčastnil. Omluvy by měly být způsobené zdravotní 

indispozicí, kdy žák nemůže cvičit, ale praxe ukazuje, že jsou mnohdy dány 

také tím, že žák prostě cvičit nechce, ač žádná omezení jeho stav nevyžaduje. 
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Aktivní účast na hodině lze jistě považovat za projev kladného vztahu žáků 

k tomuto předmětu, procento omluv pak do jisté míry za projev negativního 

vztahu k předmětu. 

Bylo zjištěno, že průměrně se žáci omlouvají z cca 4,6 % hodin, směrodatná 

odchylka činí 3,7 % hodin, medián je cca 3 % hodin. 

U pohlaví ani třídy nebyl zjištěn statisticky významný vliv na procento omluv 

(pohlaví: M-W test, U = 987836, Z = 0,062528, p = 0,950143, třída: K-W test, 

H = 0,8538303, sv = 3, p = 0,8366). Toto je zajímavé zjištění, intuitivně by se 

dalo předpokládat, že procento omluv bude u dívek vyšší, avšak toto nebylo 

prokázáno. U třídy by se podobně dalo předpokládat, že se zvyšující se třídou 

bude docházet k navyšování omluv, což se však také nepotvrdilo.  

Kruskal-Walisovým testem byl však prokázán statisticky významný vliv omluv 

na známku, z hlediska věcné významnosti jde o střední efekt (H = 251,9309,    

sv = 2,  p =0,000, η2 =0,0895), post-hoc testy prokázaly významné rozdíly 

v procentech omluv mezi každými dvěma podsoubory podle hodnocení 

známkou.  

Na obrázku 5.5 je patrné, že vyššímu procentu omluv odpovídá horší známka.  
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Obrázek 5.5  Procento omluv žáků podle známek 

 



92 
 

Absence na hodinách tělesné výchovy (v procentním vyjádření) tedy výrazně 

ovlivňuje hodnocení žáků známkou. Toto zjištění koresponduje s předchozími 

výzkumy zabývajícími se podobnou problematikou (Cihlář, Frainšic, 2012; 

Hladíková, 2013). V nich bylo prokázáno, že aktivní účast v hodinách tělesné 

výchovy je pro učitele dominantním faktorem při celkovém hodnocení.  

Toto zjištění volně souvisí i s naší hypotézou H1, která zní: Ukazatele 

pozitivního postoje v dimenzi vztahující se k výkonu, výkonnosti a zdraví jsou 

provázeny lepší známkou z tělesné výchovy. Pokud chápeme malé procento 

omlouvaných hodin jako projev kladného vztahu žáků k tomuto předmětu, 

můžeme konstatovat, že pozitivní vztah k předmětu přímo koreluje se známkou 

z tělesné výchovy. 

 

Shrnutí odstavce 5.1.1 

Všechny nalezené závislosti mezi veličinami vyšetřovanými v odstavci 5.1.1, 

které jsou věcně významné, jsou znázorněny na obrázku 5.6. 

 

 

Obrázek 5.6   Věcně významné závislosti mezi osobními údaji žáků 



93 
 

Jak z obrázku 5.6 vyplývá, byly prokázány rozdíly v hodnocení v tělesné 

výchově v souvislosti s pohlavím žáků, jejich věkem, BMI a Normou BMI. 

Silná souvislost byla prokázána u hodnocení a omluv žáků z hodin TV. 

Překvapením pro nás však je neprokázání odlišného procenta omluv 

v souvislosti s pohlavím a třídou žáků.  

 

5.1.2  Volný čas 

Tato část přináší informace o volnočasových aktivitách a inaktivitách žáků. 

Bylo zjišťováno, do jakých oblastí se soustřeďuje mimoškolní tělesná aktivita 

žáků (veličina Sport_kde?) a jaký průměrný čas jí žáci věnují týdně (veličina 

Hod_mimo_školu). Pro další zpracování byla veličina Hod_mimo_školu 

kategorizována a vznikla alternativní veličina Sport_>7 tak, že nabývá hodnoty 

„1 – ano“ tehdy, když žáci vykazují alespoň 7 hodin pohybové aktivity týdně, 

což odpovídá podmínce „průměrně alespoň jedna hodina denně“. Hodnota „2 

– ne“ je přiřazena tehdy, když hodiny mají hodnotu menší než 7. Dále bylo 

zjišťováno, jaký čas žáci věnují sledování televize či užívání počítače, a kolik 

času tráví na mobilních sítích. U těchto tří veličin byly údaje v hodinách za 

týden vyjádřeny na této ordinální stupnici: 1 – průměrně 0 až 3 hodiny týdně, 

2 – 4 až 7 hodin, 3 – 8 až 14 hodin, 4 – více než 14 hodin. 

Soustředíme se zejména na to, jak jsou tyto veličiny ovlivněny pohlavím a 

věkem, zda nalezneme souvislost se známkou z tělesné výchovy a zda 

sportování ve volném čase ovlivňuje čas věnovaný inaktivitám. 

Tabulka 5.11 uvádí základní údaje o četnosti hlavních druhů sportovních aktivit 

žáků. 

Tabulka 5.11  Hlavní druhy sportovních aktivit 

Kategorie 
Tabulka četností:Sport_kde? (Datový soubor DC) 

Četnost 
 

Rel.četnost 
 

Pouze ve škole 
 

357 12,68 % 

Ve škole a podle situace 
 

212 7,53 % 

Ve škole, s rodiči a kamarády 
 

983 34,91 % 

Ve škole a v klubu (Sokol, atd.) 
 

487 17,29 % 

Ve škole a závodní příprava 
 

777 27,59 % 

Celkem 2816 100,00 % 
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Zhruba jedna pětina žáků uvádí, že sportuje pouze ve škole a nesystematicky a 

pouze příležitostně ještě jinde (bez přesnější specifikace). Dalších 35 % žáků 

sportuje kromě školy v rámci rodiny a svými přáteli. Necelá jedna polovina 

žáků (45 %) sportuje mimo školu i organizovaně, buď amatérsky v různých 

organizacích (Sokol, Junák, sportovní kluby), anebo se věnují závodnímu 

sportu. 

Tabulka 5.12 uvádí výběrové statistiky pro veličinu Hod_mimo_školu a na 

obrázku 5.7 je histogram hodin věnovaných sportu mimo školu. 

  Tabulka 5.12  Statistiky pro Hod_mimo _školu 

N platných 2816 

Průměr 4,993963 

Sm.odch. 4,858601 

Medián 4 

Z výsledků je možné konstatovat, že průměrně žáci sportují mimo školu cca 

pět hodin, což je dle mnoha doporučení nedostatečné. Hodnota mediánu je ještě 

nižší, tedy polovina žáků sportuje mimo školu méně, než čtyři hodiny týdně. 

Toto zjištění bohužel pouze potvrzuje výsledky mnoha předchozích studií, 

které poukazují na nízkou pohybovou aktivitu dětí ve volném čase.  Přesto jsou 

naše hodnoty vyšší, než jaké naměřili ostatní autoři (Bláha  2008; Bunc, 2005).  

Proměnná: Hod_mimo_školu, Rozdělení:Normální

Chí-kvadrát test = 724,44430, sv = 4 (uprav.) , p = 0,00000
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     Obrázek 5.7   Histogram pro Hod_mimo_školu 
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Z grafu je patrné, že veličina Hod_mimo_školu nemá normální rozdělení (viz 

výsledek testu shody v záhlaví grafu).  

Nyní se budeme věnovat tomu, zda čas věnovaný sportování mimo školu je 

závislý na pohlaví, resp. na věku, a zda nějak ovlivňuje známku. 

Výsledky Mann-Whitneyova testu (U=968000,0 , Z=-0,98297 , p= 0,325622) 

vedou k závěru, že nelze tvrdit, že hodiny věnované sportu mimo školu jsou u 

chlapců a dívek odlišné. 

Kruskal-Wallisovým testem jsme zjišťovali, zda hodiny věnované sportu mimo 

školu jsou závislé na věku. Tato závislost je sice statisticky významná, ale není 

věcně významná (H ( 3, N= 2816) =23,29326, p = 0,0000, η2 =0,0083). Post-

hoc testy ukázaly, že hodiny věnované sportu mimo školu jsou neodlišitelné 

v prvních třech třídách, v deváté třídě pak počet hodin mírně narůstá. I přes 

neprokázání věcně významných rozdílů je toto zjištění mírně překvapivé. Dalo 

by se předpokládat, že se zvyšující se třídou bude docházet spíše k poklesu 

doby věnované pohybové aktivitě, avšak toto nebylo prokázáno. Bláha a Cihlář 

(2010) také prokázali, že u chlapců se zvyšující věk nemá vliv na vykazovaný 

objem pohybových aktivit ve volném čase. U dívek však tato závislost v jejich 

výzkumu prokázána byla. 

Tabulka 5.13 a obrázek 5.8 obsahují výsledky testování, zda počet hodin 

věnovaných sportu mimo školu ovlivňuje známku z TV. 

Tabulka  5.13 Kruskal-Wallisův test pro Hodiny_mimo_školu podle známky  

Známka 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Hod_mimo_školu (Datový soubor DC) 
Nezávislá (grupovací) proměnná : Známka Tv 
Závislá: Hod_mimo_školu 
Kruskal-Wallisův test: H ( 2, N= 2816) =7,558464   p =,0228       η2 =0,0027 

1 
R:1382,1 

 

2 
R:1466,6 

 

3 
R:1507,7 

 

1 
 

 0,053966 0,296562 

2 
 

0,053966  1,000000 

3 
 

0,296562 1,000000  
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Krabicový graf dle skupin
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     Obrázek 5.8  Hod_mimo_školu podle známky 

I když zamítáme hypotézu o rovnosti distribučních funkcí ve všech 

známkových kategoriích na hladině významnosti 5 %, post hoc testy nedovolují 

zamítnout hypotézu o rovnosti v žádné ze tří dvojic. To také koresponduje 

s malou věcnou významností u testu. Hodiny věnované sportu mimo školu tedy 

nemají věcně významný vliv na známku. 

Tabulka 5.14 uvádí četnosti hodnot proměnné Sport_>7. 

Tabulka 5.14  Četnosti hodnot Sport_>7  

Kategorie 
Tabulka četností:Sport_>7: (Datový soubor DC def) 

Četnost 
 

Rel.četnost 
 

Sportuje alespoň jednu hodinu denně 
 

906 32,17 % 

Nesportuje alespoň jednu hodinu denně 
 

1910 67,83 % 

Celkem 2816 100,00 % 

Pouze asi jedna třetina žáků sportuje mimo školu průměrně alespoň jednu 

hodinu denně, zhruba dvě třetiny žáků tuto podmínku nesplňují. 

Tabulka 5.15 obsahuje výsledky testu nezávislosti veličin Sport_>7 a pohlaví. 

Tabulka 5.15   χ2-test nezávislosti pro Sport_>7 a pohlaví 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 11,1846, sv=1, p=,000825    r =0,0630 

Pohlaví 
 

Sport_>7 
Sportuje 

 

Sport_>7 
Nesportuje 

 

Celkem 
 

Chlapci 
515 957 1472 

34,99% 65,01%  

Dívky 
391 953 1344 

29,09% 70,91%  

Celkem 906 1910 2816 
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Sportování mimo školu se věnuje více chlapců než dívek, podmínku „alespoň 

jedna hodina denně“ jich splňuje asi o 5 % více, rozdíl však není věcně 

významný. Toto zjištění je v souladu se závěry které učinil Suchomel (2006) a 

Bláha, Cihlář (2010). 

Tabulka 5.16 ukazuje výsledky testu nezávislosti veličiny věk a veličiny 

Sport_>7. 

Tabulka 5.16   χ2-test nezávislosti pro Sport_>7 a třída 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) 
Pearsonův chí-kv. : 9,40806, sv=3, p=,024330       r =0,0578 

Třída 
 

Sport_>7 
Sportuje 

 

Sport_>7 
Nesportuje 

 

Celkem 
 

6 
246 572 818 

30,07% 69,93%  

7 
289 504 793 

36,44% 63,56%  

8 
190 434 624 

30,45% 69,55%  

9 
181 400 581 

31,15% 68,85%  

Celkem 906 1910 2816 

Sportování mimo školu je v jednotlivých třídách přibližně stejné, vymyká se 

pouze sedmá třída, kde je žáků sportujících alespoň jednu hodinu denně asi o 

šest procent více, než v ostatních třídách. Vzhledem k nízké věcné významnosti 

můžeme tvrdit, že sportování mimo školu věk neovlivňuje. 

Tabulka 5.17 ukazuje výsledky testu nezávislosti veličin Sport_>7 a známka. 

Tabulka 5.17   χ2-test nezávislosti pro Sport_>7 a známka 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 6,97231, sv=2, p=,030618          r =0,0498 

Známka Tv 
 

Sport_>7 
Sportuje 

 

Sport_>7 
Nesportuje 

 

Řádk. 
součty 

 

1 
663 1332 1995 

33,23% 66,77%  

2 
216 484 700 

30,86% 69,14%  

3 
27 94 121 

22,31% 77,69%  

Celkem 906 1910 2816 
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Ve sportování mimo školu se vymykají pouze trojkaři, kde je žáků sportujících 

alespoň jednu hodinu denně asi o 9 % méně, než v ostatních známkových 

kategoriích. Z hlediska věcné významnosti jde o slabou závislost. 

Nyní budeme prezentovat výsledky vztahující se k inaktivitám. 

Tabulka 5.18   Doba sledování televize (v hodinách týdně) 

Kategorie 
Tabulka četností:Televize (Datový soubor DC def) 

Četnost 
 

Rel.četnost 
 

0 až 3 hodiny 
 

1235 43,86 % 

4 až 7 hodin 
 

932 33,10 % 

8 až 14 hodin 
 

425 15,09 % 

Více než 14 hodin 
 

224 7,95 % 

 

Nejvíce žáků (44 %) sleduje televizi maximálně 3 hodiny týdně, asi třetina pak 

4 až 7 hodin a necelá čtvrtina žáků sleduje televizi více než 7 hodin týdně, tedy 

průměrně více než jednu hodinu denně.  

Mezi chlapci a dívkami nebyl v čase stráveným u televize shledán významný 

rozdíl – Pearsonův chí-kv. : 6,35571, sv=3, p=,095530. 

Vliv věku na sledování televize byl prokázán – viz hodnoty uvedené v tabulce 

5.19. S rostoucí třídou je zde prokazatelný posun k nižším časovým úrovním 

sledování televize. Tato skutečnost je překvapivá - spíše bychom očekávali, že 

se zvyšující se třídou bude docházet k navýšení času věnovaného sledování 

televize. Z věcně významného hlediska se jedná o slabou závislost. 

Tabulka 5.19   Doba sledování televize podle věku 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 77,0877, sv=9, p=,000000,    r= 0,1654 

Třída 
 

Televize 
0 až 3 hod 

 

Televize 
4 až 7 hod 

 

Televize 
8 a 14 hod 

 

Televize 
Více než 14 hod 

 

Celkem 
 

6 
351 255 148 64 818 

42,91% 31,17% 18,09% 7,82%  

7 
346 218 158 71 793 

43,63% 27,49% 19,92% 8,95%  

8 
253 258 53 60 624 

40,54% 41,35% 8,49% 9,62%  

9 
285 201 66 29 581 

49,05% 34,60% 11,36% 4,99%  

Celkem 1235 932 425 224 2816 

Délka času stráveného sledováním televize nemá vliv na známku z Tv 

(Pearsonův chí-kv. : 2,34908, sv=6, p=,884961). 
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Tabulka 5.20 uvádí data o čase, který žáci stráví u počítače. 

Tabulka 5.20   Doba strávená u počítače (v hodinách týdně) 

 
Kategorie 

Tabulka četností: Počítač (Datový soubor DC def) 

Četnost 
 

Rel.četnost 
 

0 až 3 hodiny 
 

1741 61,83 % 

4 až 7 hodin 
 

638 22,66 % 

8 až 14 hodin 
 

184 6,53 % 

Více než 14 hodin 
 

253 8,98 % 

Také zde bychom očekávali vyšší hodnoty doby trávené u počítače. Velká 

většina žáků (cca 85 %) tráví u počítače průměrně nejvýše hodinu denně a jen 

asi 15% věnuje počítači průměrně více než jednu hodinu denně. 

Na dobu strávenou u počítače má vliv pohlaví – viz tabulka 5.21. Je patrné, že 

dívky tráví u počítače kratší dobu než chlapci, z hlediska věcné významnosti 

jde ale jen o slabou závislost. Toto zjištění je v souladu se závěry které učinili 

Bláha a Cihlář (2010).  

Tabulka 5.21   Doba strávená u počítače podle pohlaví 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 10,0500, sv=3, p=,018146     r=0,05974 

Pohlaví 
 

Počítač 
0 až 3 hod 

 

Počítač 
4 až 7 hod 

 

Počítač 
8 až 14 hod 

 

Počítač 
Více než 14 hod 

 

Celkem 
 

Chlapci 
883 332 113 144 1472 

59,99% 22,55% 7,68% 9,78%  

Dívky 
858 306 71 109 1344 

63,84% 22,77% 5,28% 8,11%  

Celkem 1741 638 184 253 2816 

Na dobu strávenou u počítače má vliv i věk – viz tabulka 5.22.  Také zde jde 

z hlediska věcné významnosti o slabou závislost. 

Tabulka 5.22   Doba strávená u počítače podle věku 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 98,1032, sv=9, p=,000000    r=0,186649 

Třída 
 

Počítač 
0 až 3 hod 

 

Počítač 
4 až 7 hod 

 

Počítač 
8 až 14 hod 

 

Počítač 
Více jak 14 hod 

 

    Celkem 
 

6 
487 219 54 58 818 

59,54% 26,77% 6,60% 7,09%  

7 
547 106 65 75 793 

68,98% 13,37% 8,20% 9,46%  

8 
364 134 54 72 624 

58,33% 21,47% 8,65% 11,54%  

9 
343 179 11 48 581 

59,04% 30,81% 1,89% 8,26%  

Celkem 1741 638 184 253 2816 
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Doba strávená u počítače však nemá významný vliv na známku (Pearsonův chí-

kv. : 12,3271, sv=6, p=,055057). 

Tabulka 5.23 uvádí data o čase, který žáci stráví na mobilních sítích. 

Tabulka 5.23   Doba strávená na mobilních sítích 

 
Kategorie 

Tabulka četností:Mobil_sítě (Datový soubor DC def) 

Četnost 
 

Rel.četnost 
 

0 až 3 hodiny 
 

593 21,06 % 

4 až 7 hodin 
 

785 27,88 % 

8 až 14 hodin 
 

592 21,02 % 

Více než 14 hodin 
 

846 30,04 % 

 

Z výsledků je zřejmé, že mobilní telefony zastoupily úlohu počítačů a televize 

Z předchozích hodnot by se dalo usuzovat, že došlo k poklesu užívání 

elektrotechniky, avšak je zřejmé, že s nástupem chytrých telefonů pouze došlo 

na upnutí pozornosti na tyto přístroje a čas, který žáci tráví užíváním 

elektroniky, se tedy výrazně nezměnil. 

 

Rozdíl mezi pohlavími v čase stráveném na mobilních sítích je nevýznamný, 

v jednotlivých kategoriích se relativní četnosti liší maximálně o 4 %. Toto 

zjištění pro nás není překvapivé a dalo se očekávat. 

Významný vliv na čas trávený na mobilních sítích má ale věk – viz tabulka 

5.24. 

Tabulka 5.24   Doba strávená na mobilních sítích podle věku 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 330,407, sv=9, p=0,00000          r= 0,3423 

Třída 
 

Mobil_sítě 
0 až 3 hod 

 

Mobil_sítě 
4 až 7 hod 

 

Mobil_sítě 
8 až 14 hod 

 

Mobil_sítě 
více jak 14 hod 

 

Celkem 
 

6 
289 230 152 147 818 

35,33% 28,12% 18,58% 17,97%  

7 
132 260 203 198 793 

16,65% 32,79% 25,60% 24,97%  

8 
95 176 166 187 624 

15,22% 28,21% 26,60% 29,97%  

9 
77 119 71 314 581 

13,25% 20,48% 12,22% 54,04%  

Celkem 593 785 592 846 2816 
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S rostoucím číslem třídy významně klesá procento žáků, kteří sítím věnují 

maximálně tři hodiny týdně (od 35 % až na 13 %), a naopak významně roste 

procento žáků, kteří sítím věnují více než 14 hodin, tedy průměrně více než dvě 

hodiny týdně (od 18 % až na 54 %). Z hlediska věcné významnosti se jedná o 

nízkou závislost. Za skutečností, že se zvyšující se třídou dochází k navýšení 

doby věnované práci s telefonem, může být fakt, že se vzrůstajícím věkem mají 

žáci sofistikovanější telefony, které umožňují jednak hry a různé další aplikace, 

ale také komunikaci přes různé sociální sítě. 

Čas trávený na mobilních sítích však neovlivňuje známku z TV – (Pearsonův 

chí-kv. : 6,51426, sv=6, p=,368108).  

Zajímavou otázkou je, zda časová úroveň sportování mimo školu vyjádřená 

v hodnotě veličiny Sport_>7 má nějaký vliv na časovou úroveň volnočasových 

inaktivit (Televize, Počítač, Mobil_sítě). Výsledky χ2-testů nezávislosti jsou 

v tabulce 5.25. 

Tabulka 5.25   χ2-test nezávislosti pro Sport_>7 a uvedené inaktivity 

Veličina Hodnota χ2 sv P R 

Televize 15,0417 3 0,001781 0,07309 

Počítač 14,1908 3 0,002657 0,07091 

Mobil_sítě 12,4185 3 0,006079 0,06638 

V tabulce uvedené p-hodnoty interpretujeme tak, že zamítáme hypotézy o 

nezávislosti. Toto zjištění souvisí s naší hypotézou H5, která zní: Sportovní 

aktivita dětí nemá vliv na dobu věnovanou sledování televize, práci s 

počítačem a mobilem. Můžeme konstatovat, že tato hypotéza H5 byla 

zamítnuta, ale z hlediska věcné významnosti se u všech námi sledovaných 

inaktivit jedná o slabou závislost. Jinými slovy: ať žáci sportují či nesportují 

mimo školu, nemá to věcně významný vliv na čas věnovaný jejich inaktivitám. 

Teoretický předpoklad, že sportovně aktivní děti budou inaktivitám věnovat 

méně času, se tedy nepotvrzuje. Obdobný závěr učinili i Bláha a Cihlář (2010).  
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Shrnutí odstavce 5.1.2 

Všechny nalezené závislosti mezi veličinami vyšetřovanými v odstavci 5.1.2, 

které jsou věcně významné, jsou znázorněny na obrázku 5.9. 

 

 

 

   Obrázek 5.9   Věcně významné závislosti mezi údaji žáků o volném čase 

 

Překvapujícím zjištěním je, že nebyla nalezena souvislost u doby věnované 

pohybové aktivitě (Hod_mimo_školu, Sport_7) a pohlaví a ani třídy. Naše 

výsledky jsou tedy v rozporu s tvrzením Sigmunda (2007), který konstatuje, že 

s rostoucím věkem má klesat pohybová aktivita dětí a mládeže a chlapci 

vykazují vyšší pohybovou aktivitu než dívky. Současně jsme u doby věnované 

pohybové aktivitě zjistili vyšší hodnoty, než autoři před námi.  

Pokud bychom u dětí zjišťovali pouze dobu věnovanou sledování počítačů a 

televize, museli bychom konstatovat, že děti vykazují velmi nízké ukazatele. 

Důvodem tohoto zjištění je dle nás skutečnost, že současné mobilní telefony 

nabízí velmi podobné možnosti jako počítače. Z tohoto důvodu si také 

vysvětlujeme námi naměřené vysoké ukazatele u dětí. Naše tvrzení podporuje 
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také fakt, že doba trávená na mobilních sítích souvisí s věkem dětí. Se 

vzrůstajícím věkem dětí tato doba narůstá, což způsobuje skutečnost, že starší 

děti již disponují datovým připojením a sofistikovanějšími telefony. Důležité 

je také zjištění, že mimoškolní pohybová aktivita nesouvisí s dobou věnovanou 

inaktvivitám (televize, počítače, mobilní telefony). Zde jen potvrzujeme 

předchozí zjištění Bláhy a Cihláře (2010), kdy sportovně aktivní děti využívají 

tyto formy inaktivit ve stejné míře. Ze zkoumaných proměnných v této 

podkapitole byla prokázána pozitivní souvislost se známkou z tělesné výchovy 

pouze u proměnné Sport_7. 

 

5.1.3  Životospráva 

U žáků byly sledovány jejich stravovací návyky, speciálně pravidelnost 

konzumace hlavních jídel a svačin během dne. Výsledky shrnuje graf na 

obrázku  5.10. 

 

 

         Obrázek 5.10   Pravidelnost denní stravy 

Bylo zjištěno, že nejčastěji vynechávaným jídlem je oběd – pravidelně obědvá 

jen asi 60% žáků. Naopak nejčastěji konzumovaným jídlem je dopolední 

svačina – ve škole svačí více než 90 % žáků. U zbylých tří jídel je relativní 

četnost vzácně vyrovnaná – o málo více než 70 % žáků pravidelně snídá, 

odpoledne svačí a večeří. Domníváme se, že vysoké procento žáků 

konzumujících dopolední svačinu je způsobeno absencí snídaně. Překvapivý je 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Snídaně

Svačina_dop

Oběd

Svačina_odp

Večeře

Konzumace denní stravy

Ano

Ne
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nízký podíl obědvajících žáků, přestože na všech námi sledovaných školách 

byly v provozu školní jídelny.  

Soustředíme-li se na tři hlavní jídla – snídani, oběd a večeři, pak je zajímavé 

zkoumat, kolik žáků má specifický model stravování vzhledem ke kombinaci 

hlavních jídel. Relativní četnosti uvádí graf na obrázku 5.11. Lze z něj 

například zjistit, že žádné z hlavních jídel nekonzumuje jen asi jedno procento 

žáků, jen jedno hlavní jídlo má asi 23 % žáků, dvě jídla asi 45 % žáků a všechna 

tři hlavní jídla konzumuje asi 31 % žáků. 

ObědSnídaně

30,9%

13,8%
8,9% 4,1%

19,8% 11,8%

9,9%
0,8%

Večeře

 

    Obrázek 5.11   Četnost různých stravovacích modelů 

Hlubší vhled může poskytnout informace o relativních četnostech u všech 

různých kombinací jednotlivých jídel podle pohlaví a věku. Výsledky jsou 

shrnuty v následujících tabulkách 5.26 a 5.27. 

Tabulka 5.26   Kombinace jídel podle pohlaví 

Kombinace jídel Chlapci Dívky Celkem 

žádné hlavní jídlo 6 0,41% 16 1,19% 22 0,78% 

jen večeře 109 7,40% 171 12,72% 280 9,94% 

jen oběd 59 4,01% 57 4,24% 116 4,12% 

jen oběd a večeře 148 10,05% 184 13,69% 332 11,79% 

jen snídaně 118 8,02% 132 9,82% 250 8,88% 

jen snídaně a večeře 353 23,98% 205 15,25% 558 19,82% 

jen snídaně a oběd 209 14,20% 179 13,32% 388 13,78% 

všechna hlavní jídla 470 31,93% 400 29,76% 870 30,89% 

Celkem 1472 100,00% 1344 100,00% 2816 100,00% 
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Při testování nezávislosti kombinace jídel na pohlaví byla nulová hypotéza 

zamítnuta, z hlediska věcné významnosti se jedná o slabou závislost 

(χ2=64,5175, sv=7, p=,000000, r= 0,1513). Z tabulky je patrné, že přibližně 

jedna třetina chlapců a dívek konzumuje všechna hlavní jídla, přičemž je u 

chlapců výrazněji zastoupena kombinace „jen snídaně a večeře“ a u dívek 

naopak kombinace „jen večeře“. Z výsledků v tabulce dále vyplývá, že snídá 

řádově polovina chlapců (46 %), ale pravidelně snídajících dívek je jen 37 %.  

Tabulka 5.27  Kombinace jídel podle věku 

Kombinace jídel 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

žádné hlavní jídlo 6 1% 6 1% 10 2% 0 0% 

jen večeře 53 6% 40 5% 87 14% 100 17% 

jen oběd 30 4% 35 4% 42 7% 9 2% 

jen oběd a večeře 71 9% 102 13% 73 12% 86 15% 

jen snídaně 56 7% 76 10% 54 9% 64 11% 

jen snídaně a večeře 133 16% 159 20% 110 18% 156 27% 

jen snídaně a oběd 140 17% 106 13% 65 10% 77 13% 

všechna hlavní jídla 329 40% 269 34% 183 29% 89 15% 

Celkem 818 100% 793 100% 624 100% 581 100% 

 

Při testování nezávislosti kombinace jídel na věku byla nulová hypotéza o 

nezávislosti veličin také zamítnuta, věcná významnost poukazuje na slabou 

závislost (χ2=224,034, sv=21, p=0,00000, r= 0,2821). Je zajímavé, jak prudce 

klesá zastoupení optimální kombinace „všechna hlavní jídla“ během školní 

docházky na 2. stupni – v šesté třídě je to cca 40% a v deváté třídě jen 15 %. 

Domníváme se, že na tuto skutečnost má vliv postupně osamostatňování dětí. 

Současně si však ve svém věku ještě neuvědomují možné důsledky vyplývající 

z jejich jednání.  

Bylo zjištěno, že stravovací model žáka nemá věcně významný vliv na jeho 

známku z Tv (χ2=27,4156, sv=14, p=0,016992, r= 0,098669). 

Žáci byli též dotazováni na porušování správné životosprávy, speciálně 

odpovídali na dotazy o svém kouření, resp. eventuální konzumaci alkoholu. 
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Tabulky 5.28 a 5.29 obsahují informace o tom, jaké procento žáků 

v současnosti kouří, a kolik žáků má za sebou pokus o kouření.   

Tabulka 5.28   Počet kouřících žáků 

Kategorie 
Tabulka četností:Kouření (Datový soubor DC def) 

Četnost 
 

Rel.četnost 
 

Ano 
 

178 6,32 % 

Ne 
 

2638 93,68 % 

Tabulka 5.29   Počet žáků, kteří zkoušeli kouřit 

Kategorie 
Tabulka četností:Kouření_dříve (Datový soubor DC def) 

Četnost 
 

Rel.četnost 
 

Ano 
 

703 24,96 % 

Ne 
 

2113 75,04 % 

 

Kuřáků je mezi žáky 2. stupně ZŠ asi 6 %, experimenty s kouřením má za sebou 

asi jedna čtvrtina žáků. Mezi žáky je tedy asi 75 % těch, kteří nekouří a 

nekouřili ani nikdy v minulosti, asi 19 % těch, kteří zkoušeli kouřit, ale nyní 

nekouří.  

Dále bylo zjišťováno, zda existuje souvislost mezi užíváním tabáku a pohlavím, 

resp. věkem dětí, výsledky přináší údaje v tabulkách 5.30 a 5.31.  

Tabulka 5.30   Počet kouřících podle pohlaví 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 26,2494, sv=1, p=,000000                  r= 0,0965 

Pohlaví 
 

Kouření 
Ano 

 

Kouření 
Ne 

 

Celkem 
 

Chlapci 
60 1412 1472 

4,08% 95,92%  

Dívky 
118 1226 1344 

8,78% 91,22%  

Celkem 178 2638 2816 

 

Mezi chlapci a dívkami je významný rozdíl v užívání tabáku, chlapců kouří asi 

4 % a dívek asi 9 %, z hlediska věcné významnosti jde o slabou závislost. Není 

však mezi nimi významný rozdíl v experimentování s kouřením. 

Z tabulky 5.31 vyplývá, že relativní počet kuřáků roste od 0% v šesté třídě až 

k 19 % v deváté třídě, největší růst je mezi 7. a 8. třídou (asi o 8 %). Z hlediska 

věcné významnosti zde sice hovoříme o slabé závislosti, avšak výsledné 
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hodnoty ukazují, kam směřovat prevenci o škodlivosti kouření. Obdobné 

výsledky prokázal i Cihlář (2016).  

Tabulka 5.31   Počet kouřících podle věku 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 195,620, sv=3, p=0,00000     r= 0,2636 

Třída 
 

Kouření 
Ano  

 

Kouření 
Ne 

 

Celkem 
 

6 
0 818 818 

0,00% 100,00%  

7 
18 775 793 

2,27% 97,73%  

8 
64 560 624 

10,26% 89,74%  

9 
96 485 581 

16,52% 83,48%  

Celkem 178 2638 2816 

Nebyl prokázán vliv kouření na známku z Tv – Pearsonův chí-kv. : 4,17724, 

sv=2, p=,123858. 

Další sledovanou veličinou byl Alkohol, kde žáci odpovídali na otázku, zda 

v průběhu roku pili či nepili nějaký alkohol. Z údajů tabulky 5.32 vyplývá, že 

asi jedna třetina žáků se s alkoholem setkala. 

Tabulka 5.32   Konzumace alkoholu 

Kategorie 
Tabulka četností:Alkohol (Datový soubor DC def) 

Četnost 
 

Rel.četnost 
 

Ano 
 

970 34,45 % 

Ne 
 

1846 65,55 % 

Následující tabulky 5.33 a 5.34 ukazují vliv pohlaví a věku na konzumaci 

alkoholu.  

Tabulka 5.33   Konzumace alkoholu podle pohlaví 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 6,84570, sv=1, p=,008885           r=0,0495 

Pohlaví 
 

Alkohol 
Ano 

 

Alkohol 
Ne 

 

Celkem 
 

Chlapci 
540 932 1472 

36,68% 63,32%  

Dívky 
430 914 1344 

31,99% 68,01%  

Celkem 970 1846 2816 
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Tabulka 5.34   Konzumace alkoholu podle věku 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 315,799, sv=3, p=0,00000            r= 0,3348 

Třída 
 

Alkohol 
Ano 

 

Alkohol 
Ne 

 

Celkem 
 

6 
90 728 818 

11,00% 89,00%  

7 
293 500 793 

36,95% 63,05%  

8 
284 340 624 

45,51% 54,49%  

9 
303 278 581 

52,15% 47,85%  

Celkem 970 1846 2816 

Vliv pohlaví je prokázán, u chlapců je relativní četnost asi o 5 % vyšší. Vliv 

třídy je markantní i z hlediska věcné významnosti (jedná se o nízkou závislost), 

procento konzumentů roste od 11 % v šesté třídě až po 50 % v deváté třídě. 

Praktický přínos tohoto zjištění spatřuji zejména v tom, že prevenci je nutné 

směřovat do celého období školní docházky na 2. stupeň ZŠ. 

Vliv konzumace alkoholu na známku nebyl prokázán – Pearsonův chí-kv. : 

5,61732, sv=2, p=,060286. 

Zajímavou otázkou bylo, zda kouření a konzumace alkoholu jsou na sobě 

závislé, či nikoliv. Odpověď přinášejí výsledky v tabulce 5.35. 

Tabulka 5.35   Souvislost kouření a konzumace alkoholu  

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 199,571, sv=1, p=0,00000              r=0,2658 

Kouření 
 

Alkohol 
Ano 

 

Alkohol 
Ne 

 

Celkem 
 

Ano 
148 30 178 

83,15% 16,85%  

Ne 
822 1816 2638 

31,16% 68,84%  

Celkem 970 1846 2816 

Nulová hypotéza o nezávislosti se zamítá, je patrné, že v diagonále tabulky jsou 

vysoká procenta. Z hlediska věcné významnosti hovoříme o nízké závislosti. 

V základním souboru tedy dominují nekuřáci abstinenti (je jich přibližně 65 

%), mezi kuřáky je jen asi jedna šestina abstinentů, mezi nekuřáky je naopak 

více než dvě třetiny abstinentů. 
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Shrnutí odstavce 5.1.3 

Všechny nalezené závislosti mezi veličinami vyšetřovanými v odstavci 5.1.3, 

které jsou věcně významné, jsou znázorněny na obrázku 5.12. 

 

 

 

Obrázek 5.12   Věcně významné závislosti mezi údaji žáků o jejich životosprávě 

 

Z výsledků je patrné, že u pohlaví i věku byla prokázána souvislost mezi 

sledovanými proměnnými. U pravidelného stravovacího režimu byly 

prokázány v souvislosti s pohlavím žáků rozdíly u snídaně, kdy chlapců snídá 

cca 46 % a dívek cca 37 %. Současně bylo prokázáno, že se vzrůstajícím věkem 

klesají počty žáků, kteří se pravidelně stravují. Smutné zjištění přináší i 

potvrzení souvislosti konzumace tabáku a alkoholu, kdy naopak se vzrůstajícím 

věkem dochází k nárůstu počtu uživatelů. Tento výsledek je velmi 

znepokojující, zejména s v souvislosti s velmi nízkým věkem uživatelů a také 

vysoké návykovosti na tyto látky v tomto věku. Tato zjištění jsou užitečná 

zejména v souvislosti se zaměřením prevence žáků daného věku. 
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5.1.4  Postoje žáků 

Tato část obsahuje výsledky, týkající se dat získaných pomocí dotazníku DIPO-

J  (dotazník postojů pro juniory).  

Připomeňme, že pro všechny postojové dimenze se užívá škála s následujícím 

dělením: 1 až 4 silně negativní postoj, 5 až 9 negativní postoj, 10 neutrální 

postoj, 11 až 15 pozitivní postoj, 16 až 20 silně pozitivní postoj. 

Tabulka 5.36 udává hodnoty výběrových statistik pro dimenze DI až DVI. 

Tabulka 5.36   Výběrové statistiky dimenzí DI až DVI  

Celý soubor DI DII DIII DIV DV DVI 

N platných 2816 2816 2816 2816 2816 2816 

Průměr 13,4567 11,3757 12,3832 11,7649 8,5792 12,2102 

Směr. Odchylka 2,6622 3,3169 3,2474 3,2813 3,8055 4,3548 

Šikmost -0,4490 -0,0367 -0,4758 -0,2955 0,0157 -0,5139 

Medián 14 11 13 12 8 12 

Minimum 3 2 0 2 0 0 

Maximum 20 20 20 18 17 20 

Dolní kvartil 12 9 10 10 6 10 

Horní kvartil 15 14 15 14 11 16 

Legenda:    DI – Postoje k výkonu, výkonnosti, zdraví a zdatnosti aj.,  

       DII – Postoje k rozvoji osobnosti, charakteru, schopnostem aj.,  

       DIII – Postoje k sociální zkušenosti, chování a jednání, přátelství aj.,  

       DIV – Postoje k napětí, riziku, odvaze a dobrodružství aj.,  

       DV – Postoje k estetickým zkušenostem v TV a sportu, kráse a ladnosti pohybu, 

       DVI – Postoje k relaxaci, kompenzaci, snižování tenze aj. 

Z hodnot v tabulce můžeme usuzovat, že jednotlivé dimenze se pohybují 

většinově v pozitivních hodnotách, s výjimkou DV, kde převažují negativní 

postoje. U dimenzí DI, DIII a DVI navíc zjišťujeme výrazné zešikmení 

k pozitivním hodnotám (relativně velké záporné koeficienty šikmosti). 

U všech dimenzí byla testována shoda s normálním rozdělením a výsledky byly 

u všech dimenzí negativní. Následně tedy budeme používat neparametrické 

metody pro testování hypotéz. 

Vnitřní strukturu postojů můžeme popisovat pomocí Spearmanových 

koeficientů pořadové korelace, které jsou uvedeny v tabulce 5.37. V tabulce 



111 
 

jsou nad hlavní diagonálou uvedeny koeficienty korelace, pod diagonálou pak 

v symetricky položených polích p-hodnoty testu o nulovosti koeficientu. 

Tabulka 5.37   Koeficienty pořadové korelace dimenzí DI až DVI  

 
Proměnná 

Spearmanovy korelace (Datový soubor DC def) ChD vynechány párově  
Označ. korelace jsou významné na hl. p <,05000 

DI 
 

DII 
 

DIII 
 

DIV 
 

DV 
 

DVI 
 

DI 
 

1,000000 0,344588 0,339198 0,116052 0,070812 0,408462 

DII 
 

0,000000 1,000000 0,325905 0,263046 0,070391 0,499337 

DIII 
 

0,000000 0,000000 1,000000 0,239644 0,015611 0,394860 

DIV 
 

0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 -0,076279 0,339913 

DV 
 

0,000169 0,000185 0,407623 0,000051 1,000000 -0,068008 

DVI 
 

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000304 1,000000 

Legenda:    DI – Postoje k výkonu, výkonnosti, zdraví a zdatnosti aj.,  

       DII – Postoje k rozvoji osobnosti, charakteru, schopnostem aj.,  

       DIII – Postoje k sociální zkušenosti, chování a jednání, přátelství aj.,  

       DIV – Postoje k napětí, riziku, odvaze a dobrodružství aj.,  

       DV – Postoje k estetickým zkušenostem v TV a sportu, kráse a ladnosti pohybu, 

       DVI – Postoje k relaxaci, kompenzaci, snižování tenze aj. 

Pouze jedna korelace není statisticky významná (DIII vers. DV). Podrobnějším 

pohledem na velikosti korelačních koeficientů můžeme zjistit, že dimenze ze 

skupiny DI, DII, DIII a DVI jsou navzájem relativně silně korelovány, zatímco 

DIV je s nimi korelována slaběji a DV koreluje velmi slabě. Zajímavostí je také 

nízká korelace mezi DI a DIV.  

Tato zjištění souvisí i s naší hypotézou H6, která zní: Existuje pozitivní 

korelace mezi postoji k výkonu, výkonnosti a zdatnosti a mezi postoji 

k relaxaci, kompenzaci a snižování tenze. Můžeme konstatovat, že tato 

hypotéza H6 byla potvrzena. Vysvětlením této vazby může být fakt, že žáci 

s pozitivním vztahem k výkonu, výkonnosti, zdraví a zdatnosti se častěji 

účastní pohybových aktivit a tím i relaxují. Naše zjištění podporuje i výzkum 

Slepičky a Slepičkové (2002), kteří prokázali, že sport a pohyb je brán jako 

jistá forma relaxace. Také Rychtecký (2006) upozorňuje, že významným 

atributem pohybové aktivity je redukce stresu a napětí, získání důvěry a lepší 

kvalita života.  

Obdobné závěry o silné korelaci mezi dimenzemi DI, DII, DIII a DVI byly 

učiněny také v jiných výzkumech (Jansová, 2014). Podobný závěr můžeme 
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získat i shlukovou analýzou, kde měříme vzájemné vzdálenosti dimenzí. 

Výsledek analýzy je na obrázku 5.13. 

Str. diagram pro 6   Proměnné

Jednoduché spojení

Euklid. vzdálenosti

160 180 200 220 240 260 280 300

Vzdálenost spoje

DV

DVI

DIV

DII

DIII

DI

 

              Obrázek 5.13   Shluková analýza dimenzí  

 

Dále se budeme věnovat tomu, zda jsou postoje ovlivňovány pohlavím, resp. 

věkem. Nejprve uveďme základní statistiky zvlášť pro chlapce a pro dívky. 

Tabulka 5.38   Výběrové statistiky dimenzí DI až DVI podle pohlaví 

Statistika Pohlaví DI DII DIII DIV DV DVI 

N platných 
Chlapci 1472 1472 1472 1472 1472 1472 

Dívky 1344 1344 1344 1344 1344 1344 

Průměr 
Chlapci 13,3071 11,1861 11,8736 11,9789 7,6923 12,1033 

Dívky 13,6205 11,5833 12,9412 11,5305 9,5506 12,3274 

Směrodatná 

odchylka 

Chlapci 2,5892 3,4765 3,2493 3,2213 3,6990 4,4299 

Dívky 2,7315 3,1209 3,1534 3,3312 3,6825 4,2698 

Medián 
Chlapci 13 11 12 12 7 12 

Dívky 14 12 13 12 10 12 

Legenda:    DI – Postoje k výkonu, výkonnosti, zdraví a zdatnosti aj.,  

       DII – Postoje k rozvoji osobnosti, charakteru, schopnostem aj.,  

       DIII – Postoje k sociální zkušenosti, chování a jednání, přátelství aj.,  

       DIV – Postoje k napětí, riziku, odvaze a dobrodružství aj.,  

       DV – Postoje k estetickým zkušenostem v TV a sportu, kráse a ladnosti pohybu, 

       DVI – Postoje k relaxaci, kompenzaci, snižování tenze aj. 
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Následující graf na obrázku 5.14 ukazuje rozdíly mezi průměrnými 

hodnotami u chlapců a dívek v jednotlivých dimenzích.  

 

       Obrázek 5.14   Průměry u dimenzí podle pohlaví  

Statistickou a věcnou významnost rozdílů mezi chlapci a dívkami 

v jednotlivých dimenzích postojů jsme posuzovali Mann-Whitneyovým 

testem, výsledky jsou uvedeny v tabulce 5.39. Nulová hypotéza o rovnosti 

distribučních funkcí se zamítá u všech dimenzí kromě DVI. Nejvýraznější 

rozdíly identifikujeme podle velikosti Z, resp. podle p-hodnoty, ty jsou u 

dimenzí DIII a DV. 

Tabulka 5.39  Výsledky Mann-Whitney testu pro dimenze podle pohlaví 

 
Proměnná 

Mann-Whitneyův U Test (w/ oprava na spojitost) (Datový soubor DC def)  

Dle proměn. Pohlaví  

Označené testy jsou významné na hladině p <,05000 

Sčt poř. 
skup. 1 

 

Sčt poř. 
skup. 2 

 

U 
 

Z 
 

p-hodn. 
 

N platn. 
skup. 1 

 

N platn. 
skup. 2 

 

DI 
 

1962893 2003444 919315,5 3,24207 0,001187 1344 1472 

DII 
 

1961241 2005096 920967,5 3,16541 0,001549 1344 1472 

DIII 
 

2094998 1871339 787210,5 9,37210 0,000000 1344 1472 

DIV 
 

1810155 2156182 906314,5 -3,84535 0,000120 1344 1472 

DV 
 

2173973 1792364 708235,5 13,03676 0,000000 1344 1472 

DVI 
 

1911319 2055017 970889,0 0,84891 0,395929 1344 1472 

Legenda:    DI – Postoje k výkonu, výkonnosti, zdraví a zdatnosti aj.,  

       DII – Postoje k rozvoji osobnosti, charakteru, schopnostem aj.,  

       DIII – Postoje k sociální zkušenosti, chování a jednání, přátelství aj.,  

       DIV – Postoje k napětí, riziku, odvaze a dobrodružství aj.,  

       DV – Postoje k estetickým zkušenostem v TV a sportu, kráse a ladnosti pohybu  

       DVI – Postoje k relaxaci, kompenzaci, snižování tenze aj. 
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Nejvýraznější rozdíly znázorníme krabicovými grafy na obrázcích 5.15 a 

5.16. 

 

Krabicový graf z DIII seskupený Pohlaví

Datový soubor DC def 60v*2816c

 Medián 
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Krabicový graf z DV seskupený Pohlaví

Datový soubor DC def 60v*2816c
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Obrázek 5.15   DIII podle pohlaví          Obrázek 5.16   DV podle pohlaví  

 

Z hlediska věcné významnosti můžeme konstatovat, že až na DIII a DV nebyly 

rozdíly posouzeny jako významné. U DIII a DV pak hovoříme o malém efektu. 

Můžeme konstatovat, že až na dimenzi IV dosahují všude vyšších průměrných 

hodnot dívky. Tato dimenze se týká postojů k napětí a riziku. Dá se 

předpokládat, že tento fakt je s vysokou pravděpodobností způsoben vyšší 

touhou po dobrodružství u chlapců. Významný rozdíl v neprospěch chlapců je 

patrný u dimenze DV, týkající se postojů k estetické zkušenosti.  

Nejvyšších hodnot žáci dosahují u DI a DVI. Tyto výsledky jsou ve shodě 

s dalšími výzkumy Svobody z roku 1983 (Svoboda, 2007), Jansová (2014) a 

Cihlář (2015). 

Srovnáme-li naše výsledky s předchozími výzkumy, pak je patrný znatelný 

pokles hodnot ve všech dimenzích, na což upozorňuje také (Jansová, 2014). 

Zajímavé je porovnání našich výsledků s výsledky Svobody z let 1983, které 

uvádí Jansa, Kocourek, Votruba a Dašková (2005). Výsledky porovnání 

(poklesy průměrných hodnot v bodech) jsou uvedeny v tabulce 5.40. 
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Tabulka 5.40   Srovnání výzkumů Svoboda 1983 a Cihlář 2015 

Pokles v bodech DI DII DIII DIV DV DVI 

Chlapci 2,5 3,0 2,0 2,0 3,5 3,0 

Dívky 2,5 2,0 0,0 2,5 3,5 4,0 

Legenda:    DI – Postoje k výkonu, výkonnosti, zdraví a zdatnosti aj.,  

       DII – Postoje k rozvoji osobnosti, charakteru, schopnostem aj.,  

       DIII – Postoje k sociální zkušenosti, chování a jednání, přátelství aj.,  

       DIV – Postoje k napětí, riziku, odvaze a dobrodružství aj.,  

       DV – Postoje k estetickým zkušenostem v TV a sportu, kráse a ladnosti pohybu, 

       DVI – Postoje k relaxaci, kompenzaci, snižování tenze aj. 

Největší pokles byl tedy zaznamenán u chlapců v dimenzích DII, DV a DVI, u 

dívek pak v dimenzích DV a DVI. Zajímavé je, že DIII u dívek nabývá stejných 

hodnot. Výrazný pokles u DVI může být podle mého názoru způsoben 

zvýšenými nároky na soustředění a zrychlením činností díky 

vědeckotechnickému pokroku.  

Zkoumání vlivu věku na jednotlivé dimenze postojů bylo provedeno Kruskal-

Wallisovými testy s následnými post hoc testy. Následující tabulky uvádějí pro 

každou dimenzi průměry a mediány jednotlivých tříd a výsledky testů, 

v obrázcích jsou příslušné krabicové grafy. 

Tabulka 5.41   Průměry a mediány pro DI podle věku  

Statistika 
Třída 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

N platných 
 

818 793 624 581 

Průměr 
 

13,21883 13,62799 13,77404 13,21687 

Medián 
 

13 14 13,5 13 

Legenda:    DI – Postoje k výkonu, výkonnosti, zdraví a zdatnosti aj.  

Tabulka 5.42   Kruskal-Wallis test pro DI podle věku – post hoc testy 

Třída 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); DI (Datový soubor DC def)  

Nezávislá (grupovací) proměnná : Třída  

Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 2816) =14,08377 p =,0028           η2 =0,00052 

6 
R:1362,6 

 

7 
R:1466,2 

 

8 
R:1462,3 

 

9 
R:1336,7 

 

6 
 

 0,063227 0,126194 1,000000 

7 
 

0,063227  1,000000 0,021160 

8 
 

0,126194 1,000000  0,044160 

9 
 

1,000000 0,021160 0,044160  

Legenda:    DI – Postoje k výkonu, výkonnosti, zdraví a zdatnosti aj.  
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Krabicový graf dle skupin
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Obrázek 5.17  DI – Postoje k výkonu, výkonnosti, zdraví a zdatnosti podle věku 

Vývoj DI je bez trendu, v sedmé a osmé třídě jsou hodnoty mírně vyšší než 

v šesté a deváté třídě, z hlediska věcné významnosti se nejedná o významný 

efekt. 

Tabulka 5.43   Průměry a mediány pro DII podle věku  

Statistika 
Třída 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

N platných 
 

818 793 624 581 

Průměr 
 

11,28606 11,59016 11,80769 10,74527 

Medián 
 

11 12 11 11 

Legenda:    DII – Postoje k rozvoji osobnosti, charakteru, schopnostem aj.  

 

Tabulka 5.44   Kruskal-Wallis test pro DII podle věku – post hoc testy 

Třída 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); DII (Datový soubor DC def)  

Nezávislá (grupovací) proměnná : Třída  

Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 2816) =28,62437 p =,0000        η2 =0,0099 

6 
R:1390,3 

 

7 
R:1459,7 

 

8 
R:1497,9 

 

9 
R:1268,2 

 

6 
 

 0,521744 0,076506 0,033958 

7 
 

0,521744  1,000000 0,000098 

8 
 

0,076506 1,000000  0,000006 

9 
 

0,033958 0,000098 0,000006  

Legenda:    DII – Postoje k rozvoji osobnosti, charakteru, schopnostem aj.  
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Obrázek 5.18  DII Postoje k rozvoji osobnosti, charakteru, schopnostem podle věku           

U DII můžeme konstatovat, že mezi šestou, sedmou a osmou třídou nejsou 

významné rozdíly, v deváté třídě pak nastává mírný posun k negativnějším 

hodnotám, z hlediska věcné významnosti se nejedná o významný efekt. 

Tabulka 5.45   Průměry a mediány pro DIII podle věku  

Statistika 
Třída 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

N platných 
 

818 793 624 581 

Průměr 
 

12,77017 12,5309 12 12,04819 

Medián 
 

13 13 12 12 

Legenda:    DIII – Postoje k sociální zkušenosti, chování a jednání, přátelství aj.  

Tabulka 5.46  Kruskal-Wallis test pro DIII podle věku – post hoc testy 

Třída 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); DIII (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Třída  
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 2816) =25,01371 p =,0000       η2 =0,0081 

6 
R:1497,9 

 

7 
R:1445,2 

 

8 
R:1315,0 

 

9 
R:1333,0 

 

6 
 

 1,000000 0,000139 0,001121 

7 
 

1,000000  0,016639 0,069365 

8 
 

0,000139 0,016639  1,000000 

9 
 

0,001121 0,069365 1,000000  

Legenda:   DIII – Postoje k sociální zkušenosti, chování a jednání, přátelství aj.  
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Obrázek 5.19   DIII Postoje k sociální zkušenosti, chování a jednání, přátelství podle věku 

U DIII je patrné, že mezi šestou a sedmou třídou není významný rozdíl, mezi 

sedmou a osmou třídou se odehrává mírný posun k negativnějším hodnotám a 

mezi osmou a devátou třídou již zase není významný rozdíl, z hlediska věcné 

významnosti se nejedná o významný efekt. 

 

Tabulka 5.47   Průměry a mediány pro DIV podle věku  

Statistika 
Třída 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

N platných 
 

818 793 624 581 

Průměr 
 

11,86308 11,65069 11,74679 11,80207 

Medián 
 

12 12 12 12 

Legenda:    DIV – Postoje k napětí, riziku, odvaze a dobrodružství aj.  

 

Tabulka 5.48   Kruskal-Wallis test pro DIV podle věku – post hoc testy 

Třída 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); DIV (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Třída  
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 2816) =1,400142   p =,7055      η2 =0,0005 

6 
R:1424,5 

 

7 
R:1403,1 

 

8 
R:1379,3 

 

9 
R:1424,7 

 

6 
 

 1,000000 1,000000 1,000000 

7 
 

1,000000  1,000000 1,000000 

8 
 

1,000000 1,000000  1,000000 

9 
 

1,000000 1,000000 1,000000  

Legenda:    DIV – Postoje k napětí, riziku, odvaze a dobrodružství aj.  
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Obrázek 5.20   DIV - Postoje k napětí, riziku, odvaze a dobrodružství podle třídy 

Nulová hypotéza o rovnosti distribučních funkcí se nezamítá u žádné dvojice 

tříd. To ukazují i post hoc testy a krabicový graf. DIV není ovlivněna třídou, 

z hlediska věcné významnosti není prokázán žádný efekt. 

 

Tabulka 5.49   Průměry a mediány pro DV podle věku  

Statistika 
Třída 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

N platných 
 

818 793 624 581 

Průměr 
 

8,6577 8,51324 8,97596 8,13253 

Medián 
 

8 8 9 8 

Legenda:    DV – Postoje k estetickým zkušenostem v TV a sportu, kráse a ladnosti pohybu 

aj.  

 

Tabulka 5.50   Kruskal-Wallis test pro DV podle věku – post hoc testy 

Třída 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); DV (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Třída  
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 2816) =18,46777    p =,0004        η2 =0,0066 

6 
R:1415,9 

 

7 
R:1396,9 

 

8 
R:1507,3 

 

9 
R:1307,8 

 

6 
 

 1,000000 0,207150 0,085738 

7 
 

1,000000  0,067094 0,269481 

8 
 

0,207150 0,067094  0,000126 

9 
 

0,085738 0,269481 0,000126  

Legenda:    DV – Postoje k estetickým zkušenostem v TV a sportu, kráse a ladnosti pohybu 

aj.  
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Obrázek 5.21   DV - Postoje k estetickým zkušenostem v TV a sportu podle věku      

            

Post hoc test signalizuje jen jeden statisticky významný rozdíl – pokles mezi 

osmou a devátou třídou. DV je ale celkově bez trendu, je zhruba konstantní 

vzhledem ke třídě, z hlediska věcné významnosti se nejedná o významný efekt. 

 

Tabulka 5.51   Průměry a mediány pro DVI podle věku  

Statistika 
Třída 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

N platných 
 

818 793 624 581 

Průměr 
 

12,38264 12,53846 12,20673 11,52324 

Medián 
 

12 13 12 12 

Legenda:    DVI – Postoje k relaxaci, kompenzaci, snižování tenze aj.  

 

Tabulka 5.52   Kruskal-Wallis test pro DVI podle věku – post hoc testy 

Třída 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); DVI (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Třída  
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 2816) =13,29896 p =,0040         η2 =0,0935 

6 
R:1427,0 

 

7 
R:1463,7 

 

8 
R:1409,1 

 

9 
R:1306,5 

 

6 
 

 1,000000 1,000000 0,037911 

7 
 

1,000000  1,000000 0,002402 

8 
 

1,000000 1,000000  0,171617 

9 
 

0,037911 0,002402 0,171617  

Legenda:    DVI – Postoje k relaxaci, kompenzaci, snižování tenze aj.  
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     Obrázek 5.22   DVI – Postoje k relaxaci, kompenzaci, snižování tenze podle třídy        

Dimenze DVI je bez výrazného trendu, je zhruba konstantní vzhledem k věku, 

v deváté třídě je identifikován mírný pokles, z hlediska věcné významnosti se 

nejedná o významný efekt. 

Podobným způsobem jako v předchozím textu budeme postupovat i při 

zkoumání souvislosti jednotlivých postojových dimenzí se známkou z Tv. 

Tabulka 5.53   Průměry a mediány pro DI podle známky  

Statistika 
Známka 

1 
 

2 
 

3 
 

N platných 
 

1995 700 121 

Průměr 
 

13,92682 12,50571 11,20661 

Medián 
 

14 13 11 

Legenda:    DI – Postoje k výkonu, výkonnosti, zdraví a zdatnosti aj.  

 

Tabulka 5.54   Kruskal-Wallis test pro DI podle známky – post hoc testy 

Známka 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); DI (Datový soubor DC)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Známka Tv  
Kruskal-Wallisův test: H ( 2, N= 2816) =263,4274 p =0,000            η2 =0,0935 

1 
R:1557,3 

 

2 
R:1111,6 

 

3 
R:672,23 

 

1 
 

 0,000000 0,000000 

2 
 

0,00  0,000000 

3 
 

0,00 0,000000  
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Obrázek 5.23  DI – Postoje k výkonu, výkonnosti, zdraví a zdatnost podle známky        

Byla zjištěna významná souvislost mezi známkou z TV a DI. Významné 

rozdíly jsou mezi všemi dvojicemi známek, horší známky vykazují nižší (ale 

vždy pozitivní) hodnoty. Z hlediska věcné významnosti se jedná o střední efekt. 

Na základě těchto výsledků potvrzujeme námi stanovenou hypotézu H1, 

která zněla: Pozitivní vztah k předmětu tělesná výchova, se projevuje lepší 

známkou z tohoto předmětu. Je zde samozřejmě i možnost zpětného 

působení, totiž že pozitivní hodnocení v TV kladně ovlivňuje postoj žáka v této 

dimenzi. 

Tabulka 5.55   Průměry a mediány pro DII podle známky  

Statistika 
Známka 

1 
 

2 
 

3 
 

N platných 
 

1995 700 121 

Průměr 
 

11,43759 11,19571 11,39669 

Medián 
 

11 11 11 

Legenda:    DII – Postoje k rozvoji osobnosti, charakteru, schopnostem aj.,  

Tabulka 5.56   Kruskal-Wallis test pro DII podle známky – post hoc testy 

Známka 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); DII (Datový soubor DC)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Známka Tv  
Kruskal-Wallisův test: H ( 2, N= 2816) =1,372417   p =,5035 

1 
R:1419,4 

 

2 
R:1377,7 

 

3 
R:1407,8 

 

1 
 

 0,730095 1,000000 

2 
 

0,730095  1,000000 

3 
 

1,000000 1,000000  

Legenda:    DII – Postoje k rozvoji osobnosti, charakteru, schopnostem aj.,  
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Obrázek 5.24   DII Postoje k rozvoji osobnosti, charakteru, schopnostem podle známky 

 

Dimenze DII nemá statisticky významný vliv na známku, ve všech 

známkových kategoriích je její úroveň zhruba shodná – mírně pozitivní. 

 

Tabulka 5.57   Průměry a mediány pro DIII podle známky  

Statistika 
Známka 

1 
 

2 
 

3 
 

N platných 
 

1995 700 121 

Průměr 
 

12,78697 11,31714 11,89256 

Medián 
 

13 12 12 

Legenda:    DIII – Postoje k sociální zkušenosti, chování a jednání, přátelství aj. 

 

 

Tabulka 5.58   Kruskal-Wallis test pro DIII podle známky – post hoc testy 

Známka 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); DIII (Datový soubor DC)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Známka Tv  
Kruskal-Wallisův test: H ( 2, N= 2816) =130,1185 p =0,000         η2 =0,0462 

1 
R:1519,1 

 

2 
R:1122,3 

 

3 
R:1241,6 

 

1 
 

 0,000000 0,000801 

2 
 

0,000000  0,408501 

3 
 

0,000801 0,408501  

Legenda:    DIII – Postoje k sociální zkušenosti, chování a jednání, přátelství aj. 
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Obrázek 5.25   DIII Postoje k sociální zkušenosti, chování a jednání, přátelství podle 

známky 

 

Hodnoty dimenze DIII jsou u jedničkářů významně vyšší než u dvojkařů a 

trojkařů, poslední dvě známkové kategorie se mezi sebou neliší. U všech 

známek zaujímá alespoň 75 % žáků pozitivní postoj. Z hlediska věcné 

významnosti se jedná o malý efekt. 

 

Tabulka 5.59   Průměry a mediány pro DIV podle známky  

Statistika 
Známka 

1 
 

2 
 

3 
 

N platných 
 

1995 700 121 

Průměr 
 

11,74687 11,93857 11,05785 

Medián 
 

12 12 12 

Legenda:    DIV – Postoje k napětí, riziku, odvaze a dobrodružství aj.,  

 

Tabulka 5.60   Kruskal-Wallis test pro DIV podle známky – post hoc testy 

Známka 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); DIV (Datový soubor DC)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Známka Tv  
Kruskal-Wallisův test: H ( 2, N= 2816) =5,052702    p =,0800 

1 
R:1402,4 

 

2 
R:1448,7 

 

3 
R:1276,7 

 

1 
 

 0,583049 0,296451 

2 
 

0,583049  0,094960 

3 
 

0,296451 0,094960  

Legenda:    DIV – Postoje k napětí, riziku, odvaze a dobrodružství aj.,  
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Obrázek 5.26   DIV - Postoje k napětí, riziku, odvaze a dobrodružství podle známky 

 

Dimenze DIV nemá vliv na známku, ve všech známkových kategoriích je její 

úroveň shodná – mírně pozitivní. 

 

Tabulka 5.61  Průměry a mediány pro DV podle známky  

Statistika 
Známka 

1 
 

2 
 

3 
 

N platných 
 

1995 700 121 

Průměr 
 

8,6401 8,565714 7,652893 

Medián 
 

8 8 7 

Legenda:    DV – Postoje k estetickým zkušenostem v TV a sportu, kráse a ladnosti pohybu 

aj. 
 

Tabulka 5.62   Kruskal-Wallis test pro DV podle známky – post hoc testy 

Známka 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); DV (Datový soubor DC) 
Nezávislá (grupovací) proměnná : Známka Tv 
Kruskal-Wallisův test: H ( 2, N= 2816) =8,870395     p =,0119        η2 =0,0032 

1 
R:1421,2 

 

2 
R:1409,2 

 

3 
R:1195,2 

 

1 
 

 1,000000 0,008990 

2 
 

1,000000  0,022515 

3 
 

0,008990 0,022515  

Legenda:    DV – Postoje k estetickým zkušenostem v TV a sportu, kráse a ladnosti pohybu. 
 



126 
 

Krabicový graf dle skupin

Proměnná: DV

 Medián 

 25%-75% 

 Min-Max 

1 2 3

Známka Tv

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

D
V

 

Obrázek 5.27   DV - Postoje k estetickým zkušenostem v TV a sportu podle známky                

Dimenze DV se odlišuje od ostatních dimenzí tím, že její hodnoty jsou 

většinově v negativní oblasti. Mezi jedničkáři a dvojkaři není významný rozdíl, 

ale u trojkařů jsou hodnoty ještě nižší. Tato skutečnost pro nás není 

překvapující. Domníváme se, že tělesná výchova je spojena s estetickým 

projevem a mírný pokles u trojkařů se tak může projevit. Z hlediska věcné 

významnosti ale není prokázán žádný efekt. 

 

Tabulka 5.63   Průměry a mediány pro DVI podle známky  

Statistika 
Známka 

1 
 

2 
 

3 
 

N platných 
 

1995 700 121 

Průměr 
 

12,47719 11,45571 12,17355 

Medián 
 

13 12 12 

Legenda:    DVI – Postoje k relaxaci, kompenzaci, snižování tenze aj. 
 

Tabulka 5.64   Kruskal-Wallis test pro DVI podle známky – post hoc testy 

Známka 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); DVI (Datový soubor DC)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Známka Tv  
Kruskal-Wallisův test: H ( 2, N= 2816) =29,36372 p =,0000      η2 =0,0104   

1 
R:1460,6 

 

2 
R:1269,6 

 

3 
R:1353,2 

 

1 
 

 0,000000 0,474911 

2 
 

0,000000  0,888630 

3 
 

0,474911 0,888630  

Legenda:    DVI – Postoje k relaxaci, kompenzaci, snižování tenze aj. 
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Obrázek 5.28  DVI – Postoje k relaxaci, kompenzaci, snižování tenze podle známky 
 

Hodnoty dimenze DVI jsou u jedničkářů mírně pozitivnější než u dvojkařů. 

Ostatní rozdíly mezi skupinami známek nejsou statisticky významné. 

Z hlediska věcné významnosti se jedná o malý efekt. 

 

Shrneme-li souvislosti jednotlivých dimenzí postojů se známkou, můžeme 

konstatovat, že věcně významné jsou souvislosti s dimenzemi DI, DIII a DVI.  

U dimenze DI se jedná o střední efekt, u dimenzí DIII a DVI pak o malé efekty.  

Vzhledem k tomu, že jsme v oddíle 5.1.1 prokázali věcně významnou 

souvislost mezi procentem omluv a známkou, dalo by se očekávat, že bychom 

měli nalézt i souvislosti mezi procentem omluv a postojovými dimenzemi DI, 

DIII a DVI.  

Tabulka 5.65   Koeficienty korelace pro procento omluv a dimenze DI až DVI 

 
Dvojice proměnných 

Spearmanovy korelace (Datový soubor DC def) ChD vynechány párově  
Označ. korelace jsou významné na hl. p <,05000 

Počet 
plat. 

 

Spearman 
R 

 

t(N-2) 
 

p-hodn. 
 

Omluvy & DI 
 

2816 -0,149006 -7,99360 0,000000 

Omluvy & DII 
 

2816 -0,035141 -1,86528 0,062246 

Omluvy & DIII 
 

2816 -0,075625 -4,02319 0,000059 

Omluvy & DIV 
 

2816 -0,017376 -0,92189 0,356663 

Omluvy & DV 
 

2816 -0,026191 -1,38983 0,164689 

Omluvy & DVI 
 

2816 -0,063706 -3,38633 0,000718 
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Vnitřní konzistenci našich výsledků si můžeme potvrdit hodnotami z tabulky 

5.65, kde jsou uvedeny koeficienty pořadové korelace mezi procentem omluv 

a dimenzemi. Testem se zamítá nulovost korelačního koeficientu právě u těchto 

tří zmíněných dimenzí. 

Dále byla zkoumána souvislost mezi postojovými dimenzemi a Normou BMI, 

výsledky testů jsou uvedeny v tabulce 5.66. 

Tabulka 5.66   Kruskal-Wallisův test pro souvislost dimenzí DI až DVI a Normy BMI  

Veličina N H sv P η2 

DI 
 

2816 11,49535 3 0,0093 0,0041 

DII 
 

2816 19,04112 3 0,0003 0,0067 

DIII 
 

2816 10,99466 3 0,0118 0,0039 

DIV 
 

2816 4,45739 3 0,2161 0,0015 

DV 
 

2816 32,52039 3 0,0000 0,0116 

DVI 
 

2816 14,43595 3 0,0024 0,0051 

Legenda:    DI – Postoje k výkonu, výkonnosti, zdraví a zdatnosti aj.,  

       DII – Postoje k rozvoji osobnosti, charakteru, schopnostem aj.,  

       DIII – Postoje k sociální zkušenosti, chování a jednání, přátelství aj.,  

       DIV – Postoje k napětí, riziku, odvaze a dobrodružství aj.,  

       DV – Postoje k estetickým zkušenostem v TV a sportu, kráse a ladnosti pohybu, 

       DVI – Postoje k relaxaci, kompenzaci, snižování tenze aj. 

 

Věcně významná souvislost byla prokázána pouze u dimenze DV, což není 

překvapivé, neboť se domníváme, že vzrůstající BMI ovlivňuje hodnoty u této 

postojové dimenze. Výsledky post-hoc testů jsou uvedeny v tabulce 5.67, 

krabicový graf ilustrující rozdíly mezi jednotlivými skupinami je na obrázku 

5.29. 

Tabulka 5.67   Kruskal-Wallis test pro DV podle Normy BMI – post hoc testy 

Norma BMI 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); DV (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Norma BMI  
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 2816) =32,52039 p =,0000 

R:1445,0 
 

R:1449,4 
 

R:1222,0 
 

R:1217,9 
 

Podváha Normální váha Nadváha Obezita 

1  Podváha 
 

 1,000000 0,029975 1,000000 

2  Normální váha 
 

1,000000  0,000000 1,000000 

3  Nadváha 
 

0,029975 0,000000  1,000000 

4  Obezita 
 

1,000000 1,000000 1,000000  

Legenda:    DV – Postoje k estetickým zkušenostem v TV a sportu, kráse a ladnosti pohybu 

aj. 
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Krabicový graf dle skupin

Proměnná: DV

 Medián 
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Obrázek 5.29   DV - Postoje k estetickým zkušenostem v TV a sportu podle Normy BMI      

Je patrné, že nejvyšší bodové hodnocení DV se vyskytuje u kategorie normální 

váha, naopak nejnižší bodové hodnocení v této dimenzi se vyskytuje u kategorií 

nadváha a obezita.  

Shrnutí odstavce 5.1.4 

Všechny nalezené závislosti mezi veličinami vyšetřovanými v odstavci 5.1.4, 

které jsou věcně významné, jsou znázorněny na obrázku 5.30. 

 

    Obrázek 5.30  Věcně významné závislosti mezi postoji žáků 
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Z výsledků uvedených v této podkapitole vyplývá, že byla prokázána 

souvislost mezi pohlavím žáků a dimenzí vztahující se k postojům k sociální 

zkušenosti, chování, jednání a přátelství (DI), a také dimenzí vztahující se 

k postojům k estetickým zkušenostem v TV a sportu, kráse a ladnosti pohybu 

(DV). U obou hodnot dosahují lepších výsledků dívky. Domníváme se, že lepší 

postoje dívek k estetickým zkušenostem jsou genderově dány. Logicky se také 

jeví negativní souvislost vzrůstajícího BMI a postojových hodnot vztahujících 

se k estetické zkušenosti. Předpokládáme, že v tomto případě dochází k 

obtížnému ztotožnění se jedince s představou sebe samotného ve sportovní 

aktivitě. Je pravděpodobné, že tato skutečnost může také souviset s nízkou 

pohybovou aktivitou těchto dětí. Souvislost se známkou z tělesné výchovy byla 

prokázána u dimenze vztahující se k výkonu výkonnosti, zdraví a zdatnosti, 

dále dimenzi vztahující se k sociální zkušenosti, chování a jednání a postojům 

k relaxaci, kompenzaci a snižování tenze. Překvapením je neprokázání 

souvislosti známky a postojů k estetickým zkušenostem v TV a sportu (DV). 

Možným vysvětlením může být skutečnost, že je tato dimenze vázána například 

na gymnastiku. Tyto činnosti však nejsou u žáků příliš oblíbeny a z tohoto 

důvodu si vysvětlujeme neprokázání této souvislosti se známkou z tělesné 

výchovy.    

Můžeme konstatovat, že byl zjištěn pokles u všech postojových dimenzí při 

srovnání s výsledky Svobody z roku 1983. Na tento fakt mají nesporně vliv 

změny způsobené technickým vývojem a životním stylem. Postupem času 

dochází v mnoha situacích k odcizení dětí a rodičů, kdy jsou rodiče 

zaneprázdněni prací a mnohdy jim již nezbývá časový prostor, který by 

věnovali svým dětem.    
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5.1.5  Motorická výkonnost 

Tato část obsahuje výsledky, týkající se dat získaných pomocí testové baterie 

Unifittestu. Nejprve se budeme věnovat naměřeným hodnotám v jednotlivých 

disciplínách, v druhé části pak bodovým hodnotám, které jsou jim přiřazeny 

podle tabulek respektujících pohlaví a věk. 

Skok daleký z místa - výkony 

Tato veličina nemá normální rozdělení (χ2 = 34,35411, sv = 6, p = 0,00001). 

Tabulka 5.68 obsahuje základní výběrové statistiky pro celý soubor. 

Tabulka 5.68  Statistiky pro skok daleký 

Statistika Skok daleký 

N platných 2816 

Průměr 171,4510 

Směrodatná odchylka 28,1897 

Medián 170 

Minimum 71 

Maximum 290 

Dolní kvartil 153 

Horní kvartil 190 

 

Výkony ve skoku dalekém budeme analyzovat současně podle pohlaví i věku. 

Tabulka 5.69 obsahuje průměry a mediány skoku dalekého pro všech osm 

kombinací pohlaví a třídy. 

Tabulka 5.69  Průměry a mediány skoku dalekého podle pohlaví a třídy 

Průměr 

Medián 
6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

Chlapci 
163,4371 169,6919 183,7424 198,6509 

164,0000 170,0000 185,0000 200,0000 

Dívky 
160,1788 161,2244 166,6259 175,0905 

160,0000 166,0000 170,0000 176,0000 

 

Tabulka 5.70 obsahuje výsledky testů o shodnosti distribučních funkcí skoku 

dalekého u chlapců a dívek ve všech čtyřech třídách. 
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Tabulka 5.70  Skok daleký podle pohlaví (ve všech třídách) 

 
Proměnná 
Skok_dal 

 

Mann-Whitneyův U Test (w/ oprava na spojitost) (Datový soubor DC def)  
Dle proměn. Pohlaví  
Označené testy jsou významné na hladině p<,05000   

Sčt poř. 
Chlapci 

 

Sčt poř. 
Dívky 

 

U 
 

Z 
 

p-hodn. 
 

d 
 

N platn. 
skup. 1 

 

N platn. 
skup. 2 

 

6. třída 
 

153898,0 181073,0 74895,00 -2,56792 0,010231 0,1800 397 421 

7. třída 
 

153517,0 161304,0 69262,00 -2,87044 0,004099 0,2038 410 383 

8. třída 
 

73781,50 121218,5 30416,50 -8,04879 0,000000 0,6444 294 330 

9. třída 
 

53073,00 115998,0 23427,00 -8,83800 0,000000 0,7333 243 338 

 

Tabulka 5.71 obsahuje výsledky testů o shodnosti distribučních funkcí skoku 

dalekého ve všech čtyřech třídách u chlapců. Tabulka 5.72 pak totéž pro dívky. 

Tabulka 5.71  Skok daleký podle věku (pro chlapce)      

Třída 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Skok_dal (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Třída  
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 1472) =331,0160    p =0,000      η2=0,2250 
Zhrnout podmínku: v1=1 

6 
R:525,95 

 

7 
R:607,29 

 

8 
R:846,03 

 

9 
R:1038,2 

 

6 
 

 0,040409 0,000000 0,000000 

7 
 

0,040409  0,000000 0,000000 

8 
 

0,000000 0,000000  0,000000 

9 
 

0,000000 0,000000 0,000000  

 

Tabulka 5.72  Skok daleký podle věku (pro dívky)                    

Třída 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Skok_dal (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Třída  
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 1344) =52,02260    p =,0000     η2=0,0387 
Zhrnout podmínku: v1=2 

6 
R:591,84 

 

7 
R:645,47 

 

8 
R:704,89 

 

9 
R:810,70 

 

6 
 

 0,298243 0,000920 0,000000 

7 
 

0,298243  0,270811 0,000001 

8 
 

0,000920 0,270811  0,009989 

9 
 

0,000000 0,000001 0,009989  

 

U skoku dalekého nenalézáme věcně významný rozdíl mezi pohlavími v 6. 

třídě, ale je potvrzen u 7. třídy (s malým efektem) a u 8. a 9. třídy (se středním 

efektem).  

Při srovnání výkonů chlapců v souvislosti s věkem je možné konstatovat nárůst 

výkonů, přičemž mezi všemi třídami byly zjištěny statisticky i věcně významné 
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rozdíly (velký efekt). U dívek nebyly zjištěny rozdíly mezi výkony v 6. a 7. 

třídě a mezi výkony v 7. a 8. třídě. Ostatní rozdíly mezi výkony byly potvrzeny 

jako věcně významné s malým efektem.  

Vývoj průměrných hodnot ve skoku dalekém v závislosti na věku je u obou 

pohlaví znázorněn na obrázku 5.31. 

 

 

Obrázek 5.31  Vývoj výkonů ve skoku dalekém podle pohlaví 

Ve všech třídách dosahují chlapci vyšších výkonů než dívky. Současně je 

zřejmý nárůst výkonů u skoku dalekého v závislosti na věku u obou pohlaví, 

akcelerace výkonů je však vyšší u chlapců.  

Při porovnání s výsledky Rychteckého (2006) je možné konstatovat, že zatímco 

dívky dosahují ve všech třídách obdobných či lepších výkonů (o 3 až 10 cm) 

než před 10 lety, u chlapců je možné naopak pozorovat pokles výkonů (o 1 až 

6 cm).  

 

Sed leh - opakovaně - výkony 

Tato veličina nemá normální rozdělení (χ2 = 64,91818, sv = 8, p = 0,00000). 

Tabulka 5.73 obsahuje základní výběrové statistiky pro celý soubor. 
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Tabulka 5.73  Statistiky pro Sed leh 

Statistika Sed leh 

N platných 2816 

Průměr 35,38 

Směrodatná odchylka 9,34713 

Medián 35 

Minimum 6 

Maximum 66 

Dolní kvartil 29 

Horní kvartil 41 

 

Výkony v disciplíně Sed leh opakovaně budeme opět analyzovat současně 

podle pohlaví i věku. Tabulka 5.74 obsahuje průměry a mediány Sedu lehu pro 

všech osm kombinací pohlaví a třídy. 

Tabulka 5.74  Průměry a mediány pro Sed leh podle pohlaví a věku 

Průměr 

Medián 
6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

Chlapci 
35,03563 35,93473 38,83333 40,10059 

34,00000 35,00000 38,50000 40,00000 

Dívky 
30,28715 32,88780 35,84354 35,81070 

30,00000 32,00000 37,00000 34,00000 

 

Tabulka 5.75 obsahuje výsledky testů o shodnosti distribučních funkcí 

disciplíny Sed leh u chlapců a dívek ve všech čtyřech třídách. 

Tabulka 5.75  Sed leh podle pohlaví (ve všech třídách) 

 
Proměnná 

Sed leh 

 

Mann-Whitneyův U Test (w/ oprava na spojitost) (Datový soubor DC def)  
Dle proměn. Pohlaví  
Označené testy jsou významné na hladině p<,05000   

Sčt poř. 
Chlapci 

 

Sčt poř. 
Dívky 

 

U 
 

Z 
 

p-hodn. 
 

d 
 

N platn. 
skup. 1 

 

N platn. 
skup. 2 

 

6. třída 
 

136799,5 198171,5 57796,50 -7,63048 0,000000 0,5336 397 421 

7. třída 
 

149201,5 165619,5 64946,50 -4,20925 0,000026 0,2990 410 383 

8. třída 
 

82651,00 112349,0 39286,00 -4,10313 0,000041 0,3283 294 330 

9. třída 
 

59098,00 109973,0 29452,00 -5,81927 0,000000 0,4829 243 338 

 

Tabulka 5.76 obsahuje výsledky testů o shodnosti distribučních funkcí Sed 

_lehu ve všech čtyřech třídách u chlapců. Tabulka 5.77 pak totéž pro dívky. 
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Tabulka 5.76  Sed_leh podle věku (pro chlapce)      

Třída 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Sed_leh (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Třída  
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 1472) =75,25219    p =,0000       η2=0,0512      
Zhrnout podmínku: v1=1 

6 
R:640,23 

 

7 
R:663,16 

 

8 
R:809,68 

 

9 
R:868,05 

 

6 
 

 1,000000 0,000000 0,000000 

7 
 

1,000000  0,000027 0,000000 

8 
 

0,000000 0,000027  0,456072 

9 
 

0,000000 0,000000 0,456072  

 

Tabulka 5.77  Sed_leh podle věku (pro dívky)                    

Třída 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Sed_leh (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Třída  
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 1344) =78,43147    p =,0000      η2=0,0584      
Zhrnout podmínku: v1=2 

6 
R:547,36 

 

7 
R:661,03 

 

8 
R:778,97 

 

9 
R:767,49 

 

6 
 

 0,000191 0,000000 0,000000 

7 
 

0,000191  0,000420 0,004225 

8 
 

0,000000 0,000420  1,000000 

9 
 

0,000000 0,004225 1,000000  

 

Vývoj průměrných hodnot v disciplíně Sed leh v závislosti na věku je u obou 

pohlaví znázorněn na obrázku 5.32. 

 

 

Obrázek 5.32  Vývoj výkonů v disciplíně Sed leh podle pohlaví 
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Z grafu a předchozích výsledků vyplývá, že ve všech třídách dosahují chlapci 

vyšších výkonů než dívky. Současně je zřejmý nárůst výkonů v disciplíně Sed 

leh v závislosti na věku u obou pohlaví, s výjimkou stagnace výkonu u dívek 

mezi 8. a 9. třídou. Jsou prokázány věcně významné rozdíly mezi pohlavími ve 

všech třídách (v 6. třídě střední efekt, v ostatních třídách malý efekt).  

Při srovnání výkonů chlapců v souvislosti s věkem je možné konstatovat nárůst 

výkonů, rozdíly mezi 6. a 7. třídou a také mezi 8. a 9. třídou nejsou významné, 

věcně významný však rozdíl mezi 7. a 8. třídou (malý efekt). U dívek byly 

zjištěny rozdíly (malé efekty) mezi všemi třídami kromě dvojice 8. a 9. třídy.  

Při porovnání s výsledky Rychteckého (2006) je možné konstatovat, že dívky 

dosahují v 7. až 9. třídě obdobných výkonů jako před 10 lety, v šesté třídě ale 

vykazují horší výsledek (asi o 4 jednotky). Chlapci v současnosti mají ve všech 

třídách horší výkony (cca o 3 jednotky). 

 

Člunkový běh 4 x 10 m - výkony 

Tato veličina nemá normální rozdělení (χ2 = 99,58164, sv = 4, p = 0,00000). 

Tabulka 5.78 obsahuje základní výběrové statistiky pro celý soubor. 

Tabulka 5.78  Statistiky pro člunkový běh 4 x 10 m 

Statistika Člunkový běh 4 x 10 m 

N platných 2816 

Průměr 11,9421 

Směrodatná odchylka 1,2011 

Medián 11,9 

Minimum 9,4 

Maximum 18 

Dolní kvartil 11,1 

Horní kvartil 12,62 

 

Výkony ve člunkovém běhu 4 x 10 m budeme opět analyzovat současně podle 

pohlaví i věku.  

Tabulka 5.79 obsahuje průměry a mediány pro všech osm kombinací pohlaví a 

třídy. 
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Tabulka 5.79  Průměry a mediány pro Člunkový běh 4 x 10 m podle pohlaví a věku 

Průměr 

Medián 
6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

Chlapci 
12,44665 11,86290 11,62345 11,51944 

12,10000 11,90000 11,45000 11,20000 

Dívky 
12,32531 12,10634 11,58381 11,74424 

12,20000 12,10000 11,64000 11,60000 

 

Tabulka 5.80 obsahuje výsledky testů o shodnosti distribučních funkcí 

člunkového běhu 4 x 10 m u chlapců a dívek ve všech čtyřech třídách. 

Tabulka 5.80  Člunkový běh 4 x 10 m podle pohlaví (ve všech třídách) 

 
Proměnná 
Běh_4x10 

 

Mann-Whitneyův U Test (w/ oprava na spojitost) (Datový soubor DC def)  
Dle proměn. Pohlaví  
Označené testy jsou významné na hladině p<,05000   

Sčt poř. 
Chlapci 

 

Sčt poř. 
Dívky 

 

U 
 

Z 
 

p-hodn. 
 

d 
 

N platn. 
skup. 1 

 

N platn. 
skup. 2 

 

6. třída 
 

165686,5 169284,5 80453,50 0,92215 0,356452 0,0645 397 421 

7. třída 
 

172206,5 142614,5 69078,50 2,92737 0,003419 0,2079 410 383 

8. třída 
 

92737,50 102262,5 47647,50 0,38347 0,701374 0,0307 294 330 

9. třída 
 

76658,00 92413,0 35122,00 2,97840 0,002898 0,2471 243 338 

 

Tabulka 5.81 obsahuje výsledky testů o shodnosti distribučních funkcí 

člunkového běhu 4 x 10 m ve všech čtyřech třídách u chlapců. Tabulka 5.82 

pak totéž pro dívky. 

Tabulka 5.81  Člunkový běh 4 x 10 m podle věku (pro chlapce)      

Třída 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Běh_4x10 (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Třída  
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 1472) =110,8409    p =0,000          η2=0,0754      
Zhrnout podmínku: v1=1 

6 
R:908,50 

 

7 
R:729,43 

 

8 
R:652,52 

 

9 
R:612,27 

 

6 
 

 0,000000 0,000000 0,000000 

7 
 

0,000000  0,095931 0,001329 

8 
 

0,000000 0,095931  1,000000 

9 
 

0,000000 0,001329 1,000000  
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Tabulka 5.82  Člunkový běh 4 x 10 m podle věku (pro dívky)                    

Třída 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Běh_4x10 (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Třída  
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 1344) =113,8807    p =0,000        η2=0,0848          
Zhrnout podmínku: v1=2 

6 
R:807,82 

 

7 
R:711,48 

 

8 
R:525,03 

 

9 
R:564,07 

 

6 
 

 0,002539 0,000000 0,000000 

7 
 

0,002539  0,000000 0,000016 

8 
 

0,000000 0,000000  1,000000 

9 
 

0,000000 0,000016 1,000000  

 

Vývoj průměrných hodnot ve člunkovém běhu 4 x 10 m v závislosti na věku je 

u obou pohlaví znázorněn na obrázku 5.33. 

 

 

Obrázek 5.33  Vývoj výkonů ve člunkovém běhu 4 x 10 m podle pohlaví 

 

Z grafu a z předcházejících údajů vyplývá, že zatímco chlapci se ve svých 

výkonech s rostoucím věkem zlepšují, u dívek je tomu obdobně pouze mezi 6. 

až 8. třídou, ale je patrné zhoršení výkonu mezi 8. a 9. třídou. Z hlediska věcné 

významnosti jde o střední efekty. Rozdíl mezi pohlavími není věcně významný 

v 6. a 8. třídě, je ale potvrzen u 7. a 9. třídy (malý efekt ve prospěch chlapců).  
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Při porovnání s výsledky Rychteckého (2006) je možné konstatovat, že zatímco 

chlapci dosahují ve všech třídách obdobné výkony jako před 10 lety, u dívek je 

možné naopak pozorovat zlepšení výkonů (o 0,5 až 0,8 s). 

Vytrvalostní člunkový běh - výkony 

Tato veličina nemá normální rozdělení (χ2 = 379,22196, sv = 9, p = 0,00000). 

Tabulka 5.83 obsahuje základní výběrové statistiky pro celý soubor. 

            

     Tabulka 5.83  Statistiky pro Vytrvalostní člunkový běh 

Statistika Vytrvalostní člunkový běh 

N platných 2816 

Průměr 4,7589 

Směrodatná odchylka 2,5385 

Medián 4,5 

Minimum 0,5 

Maximum 12,5 

Dolní kvartil 2,5 

Horní kvartil 6,5 

 

Výkony ve vytrvalostním člunkovém běhu budeme také analyzovat současně 

podle pohlaví i věku. Tabulka 5.84 obsahuje průměry a mediány pro všech osm 

kombinací pohlaví a třídy. 

Tabulka 5.84  Průměry a mediány vytrvalostního člunkového běhu podle pohlaví a věku 

Průměr 

Medián 
6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

Chlapci 
4,77458 4,62533 5,56667 6,44083 

4,00000 4,00000 5,50000 6,00000 

Dívky 
3,60705 4,24512 4,54252 4,51646 

3,00000 4,00000 4,00000 4,50000 

 

Tabulka 5.85 obsahuje výsledky testů o shodnosti distribučních funkcí 

člunkového vytrvalostního běhu u chlapců a dívek ve všech čtyřech třídách. 
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Tabulka 5.85  Člunkový vytrvalostní běh podle pohlaví (ve všech třídách) 

 
Proměnná 
Skok_dal 

 

Mann-Whitneyův U Test (w/ oprava na spojitost) (Datový soubor DC def)  
Dle proměn. Pohlaví  
Označené testy jsou významné na hladině p<,05000   

Sčt poř. 
Chlapci 

 

Sčt poř. 
Dívky 

 

U 
 

Z 
 

p-hodn. 
 

d 
 

N platn. 
skup. 1 

 

N platn. 
skup. 2 

 

6. třída 
 

139124,0 195847,0 60121,00 -6,94224 0,000000 0,4853 397 421 

7. třída 
 

154420,0 160401,0 70165,00 -2,59030 0,009590 0,1839 410 383 

8. třída 
 

80557,50 114442,5 37192,50 -5,03444 0,000000 0,4030 294 330 

9. třída 
 

54867,00 114204,0 25221,00 -7,93914 0,000000 0,6580 243 338 

 

Tabulka 5.86 obsahuje výsledky testů o shodnosti distribučních funkcí 

člunkového vytrvalostního běhu ve všech čtyřech třídách u chlapců. Tabulka 

5.87 pak totéž pro dívky. 

Tabulka 5.86  Člunkový vytrvalostní běh podle věku (pro chlapce)      

Třída 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Fáze (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Třída  
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 1472) =99,69714    p =0,000          η2=0,0678      
Zhrnout podmínku: v1=1 

6 
R:649,72 

 

7 
R:633,87 

 

8 
R:792,99 

 

9 
R:905,73 

 

6 
 

 1,000000 0,000027 0,000000 

7 
 

1,000000  0,000004 0,000000 

8 
 

0,000027 0,000004  0,003657 

9 
 

0,000000 0,000000 0,003657  

 

Tabulka 5.87  Člunkový vytrvalostní běh podle věku (pro dívky)                    

Třída 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Fáze (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Třída  
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 1344) =36,83887    p =,0000        η2=0,0274     
Zhrnout podmínku: v1=2 

6 
R:579,34 

 

7 
R:682,17 

 

8 
R:736,26 

 

9 
R:731,24 

 

6 
 

 0,001009 0,000001 0,000009 

7 
 

0,001009  0,409498 0,710366 

8 
 

0,000001 0,409498  1,000000 

9 
 

0,000009 0,710366 1,000000  

 

Vývoj průměrných hodnot ve vytrvalostním člunkovém běhu v závislosti na 

věku je u obou pohlaví znázorněn na obrázku 5.34. 
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Obrázek 5.34  Vývoj výkonů ve člunkovém vytrvalostním běhu podle pohlaví 

Z grafu a předchozích výsledků vyplývá, že ve všech třídách dosahují chlapci 

vyšších výkonů než dívky. Věcně významný rozdíl mezi pohlavími není v 7. 

třídě, ale je potvrzen u 6. a 8. třídy (malý efekt) a u 9. třídy (střední efekt).  

Při srovnání výkonů chlapců v souvislosti s věkem je možné konstatovat 

stagnaci výkonu mezi 6. a 7. třídou, a pak nárůst výkonů až do 9. třídy (střední 

efekty). U dívek je naopak nárůst výkonu mezi 6. a 7. třídou (malý efekt), a pak 

stagnace výkonu až do 9. třídy. 

Při porovnání s výsledky Rychteckého (2006) je možné konstatovat, že chlapci 

dosahují srovnatelných výkonů jako před 10 lety v 9. třídě a dívky v 8. a 9. 

třídě. V nižších třídách došlo u obou pohlaví ke zhoršení výkonů (pokles asi o 

25 až 65 sekund).  

Na závěr popisu výkonů v testové baterii ještě uvádím koeficienty pořadové 

korelace pro jednotlivé dvojice disciplín v tabulce 5.88. Všechny disciplíny 

Unifitestu spolu významně korelují, z hlediska věcné významnosti jde vesměs 

o středně velké efekty. 
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Tabulka 5.88  Koeficienty pořadové korelace pro disciplíny Unifittestu 

Dvojice proměnných 

Spearmanovy korelace (Datový soubor DC def)  
ChD vynechány párově  
Označ. korelace jsou významné na hl. p <,05000 

Počet platných 
 

Spearman R 
 

p-hodnota 
 

Skok daleký & Sed leh 
 

2816 0,535946 0,00 

Skok daleký & Běh 4x10 m 
 

2816 -0,526888 0,00 

Skok daleký & Člunkový vytrvalostní běh 
 

2816 0,566853 0,00 

Sed leh & Běh 4x10 m 
 

2816 -0,416191 0,00 

Sed leh & Člunkový vytrvalostní běh 
 

2816 0,605518 0,00 

Běh 4x10 m & Člunkový vytrvalostní běh 
 

2816 -0,459839 0,00 

 

Další výsledky se budou týkat bodového ohodnocení výkonů v jednotlivých 

disciplínách Unifitestu. Vzhledem k tomu, bodovací tabulky by teoreticky 

měly odstranit rozdíly mezi pohlavími a třídami, soustředíme se zejména na 

analýzu bodového součtu za všechny disciplíny a jeho vyhodnocení pomocí 

normy. 

Tabulka 5.89 ukazuje procentuální rozložení žáků podle jejich bodového 

hodnocení v jednotlivých disciplínách testové baterie Unifittestu. 

 

Tabulka 5.89  Procentuální rozložení podle bodových výsledků pro disciplíny Unifittestu 

Body Skok daleký Sed leh Běh 4x10 m 
Člunkový 

vytrvalostní běh 

1 8,49 % 1,92 % 10,30 % 29,44 % 

2 8,17 % 4,44 % 6,53 % 14,63 % 

3 11,19 % 11,36 % 8,49 % 12,68 % 

4 15,77 % 19,03 % 10,69 % 11,72 % 

5 16,44 % 21,41 % 11,86 % 4,47 % 

6 14,20 % 15,45 % 17,15 % 10,30 % 

7 11,33 % 12,50 % 14,35 % 7,24 % 

8 8,95 % 7,63 % 10,80 % 5,33 % 

9 3,94 % 4,33 % 5,22 % 2,81 % 

10 1,53 % 1,92 % 4,62 % 1,38 % 

Celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Zatímco první dvě disciplíny mají očekávatelné rozložení s nejvyššími 

četnostmi ve středu desetibodové stupnice, další dvě disciplíny mají zcela 

odlišný charakter. U běhu 4x10 m jsou častěji zastoupeny i okrajové hodnoty 
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bodů, u člunkového vytrvalostního běhu dokonce převládají nejnižší bodová 

ohodnocení.   

U skoku dalekého dosahuje lepší než průměrné výkonnosti 26 % žáků a naopak 

horší než průměrné výkonnosti 42 % žáků. U disciplíny sed leh dosahuje lepší 

než průměrné výkonnosti 27 % žáků a naopak horší než průměrné výkonnosti 

36 % žáků. U běhu na 4 x 10 metrů dosahuje lepší než průměrné výkonnosti 30 

% žáků a naopak horší než průměrné výkonnosti 36 % žáků. U člunkového 

vytrvalostního běhu dosahuje pouze 16 % žáků lepší než průměrné výkonnosti 

a 69 % žáků naopak dosahuje horší výkonnosti než je průměr. 

Je možné konstatovat, že nejnižší výsledky vzhledem k normě vykazují žáci u 

vytrvalostního člunkového běhu, naopak nejlepší výsledky ve srovnání 

s normou byly zjištěny u běhu na 4x10 metrů. Také Rychtecký (2006) ve svém 

výzkumu poukazuje na nejnižší výkony u vytrvalostního člunkového běhu.  

Obrázek 5.35 obsahuje histogram součtu bodů za všechny čtyři disciplíny 

Unifittestu, podle výsledku testu shody v záhlaví histogramu usuzujeme, že 

veličina Body_suma nemá normální rozdělení.  

   

Proměnná: Body_Suma, Rozdělení:Normální
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     Obrázek 5.35   Histogram pro Body_Suma 
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Tabulka 5.90 obsahuje hodnoty základních statistik součtu bodů pro celý 

soubor i pro chlapce a dívky odděleně. 

 

Tabulka 5.90  Statistiky pro celkový součet bodů z Unifittestu 

Statistika 
Body_Suma 

Celý soubor Chlapci Dívky 

N platných 2816 1472 1344 

Průměr 19,11967 18,63043 19,65551 

Směrodatná odchylka 7,10301 6,81807 7,36787 

Medián 19 18 19 

Minimum 4 4 5 

Maximum 39 36 39 

Dolní kvartil 14 13 14 

Horní kvartil 24 24 25 

Je patrné, že hodnoty základních statistik součtu pro celý soubor, pro chlapce i 

pro dívky se příliš neodlišují, korektní závěr můžeme udělat na základě hodnot 

z tabulky 5.91. Situaci též dobře ilustruje krabicový graf na obrázku 5.36. 

Tabulka 5.91  Mann-Whitneyův test pro celkový součet bodů podle pohlaví 

 
Proměnná 

Mann-Whitneyův U Test (w/ oprava na spojitost) (Datový soubor DC def) Dle 
proměn. Pohlaví Označené testy jsou významné na hladině p <,05000         d=0,123 

Sčt poř. 
Chlapci 

 

Sčt poř. 
Dívky 

 

U 
 

Z 
 

p-hodn. 
 

N platn. 
skup. 1 

 

N platn. 
skup. 2 

 

Body_Suma 
 

1963224 2003112 918984,0 3,257449 0,001124 1344 1472 

 

 
Krabicový graf z Body_Suma seskupený Pohlaví

Datový soubor DC def 60v*2816c
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     Obrázek 5.36  Body_Suma podle pohlaví 

 

Rozdíl mezi pohlavími je sice statisticky významný, ale není věcně významný. 
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Odpověď na otázku, zda je celkový součet bodů ovlivněn věkem, přináší údaje 

z tabulky 5.92 a obrázku 5.37. 

Tabulka 5.92 Kruskal-Wallisův test pro součet bodů podle věku 

Třída 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Body_Suma (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Třída  
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 2816) =45,30115    p =,0000          η2=0,0161 

6 
R:1353,2 

 

7 
R:1292,5 

 

8 
R:1493,6 

 

9 
R:1553,3 

 

6 
 

 0,804684 0,006906 0,000034 

7 
 

0,804684  0,000023 0,000000 

8 
 

0,006906 0,000023  1,000000 

9 
 

0,000034 0,000000 1,000000  

 

Krabicový graf dle skupin
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     Obrázek 5.37   Krabicový graf pro Body_Suma podle věku 

Podle celkového součtu bodů se třídy rozdělují na dvě skupiny – šestá a sedmá 

třída se vzájemně neliší a osmá a devátá také ne, ale mezi prvními dvěma a 

druhými dvěma třídami je statisticky významný rozdíl (medián vzrůstá cca o 

dva body). Z hlediska věcné významnosti jde ale jen o malý efekt. 

Přesto je toto zjištění překvapivé, protože jsme očekávali, že s narůstající třídou 

dojde k poklesu úrovně výkonnosti, což se však nepotvrdilo. Toto zjištění může 

korespondovat s prokázáním nárůstu doby věnované pohybové aktivitě u 

starších žáků.  
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Při zkoumání toho, zda celkový součet bodů má vliv na známku, jsme získali 

výsledky uvedené v tabulce 5.93 a graficky vyjádřené na obrázku 5.38.  

Tabulka 5.93  Kruskal-Wallisův test pro součet bodů podle známky 

Známka Tv 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Body_Suma (Datový soubor DC)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Známka Tv  
Kruskal-Wallisův test: H ( 2, N= 2816) =526,3811    p =0,000                  η2=9,9211 

1 
R:1616,5 

 

2 
R:1007,2 

 

3 
R:301,28 

 

1 
 

 0,00 0,00 

2 
 

0,00  0,00 

3 
 

0,00 0,00  

  

Krabicový graf dle skupin
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     Obrázek 5.38   Krabicový graf pro Body_Suma podle známky 

Hypotéza o shodnosti distribučních funkcí celkového součtu bodů ve třech 

podsouborech podle známky se zamítá, post hoc testy indikují rozdíly mezi 

všemi třemi podsoubory a z hlediska věcné významnosti jde o velký efekt. 

Všechny kvantily s rostoucí známkou výrazně klesají, medián při změně 

známky o jeden stupeň klesá asi o 6 až 7 bodů. 

Všem žákům byla podle celkového počtu bodů získaných v Unifittestu 

přiřazena Norma_UNIF podle tabulky 5.94. 
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Tabulka 5.94  Klasifikace výkonu podle součtu bodů 

Součet bodů Kategorie výkonu Kód 

4 až 14 vysoce podprůměrný 1 

15 až 19 podprůměrný 2 

20 až 24 průměrný 3 

25 až 29 nadprůměrný 4 

30 až 40 vysoce nadprůměrný 5 

Obrázek 5.39 ukazuje rozložení Normy_UNIF pro celý soubor. Je patrné, že 

četnost jednotlivých kategorií nemá očekávatelné rozdělení s převažujícím 

průměrným výkonem a málo zastoupenými okrajovými kategoriemi, ale 

naopak nejvíce jsou zastoupeny podprůměrné výkony a nejméně jsou 

zastoupeny nadprůměrné výkony. 

Histogram z Norma
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Legenda: 1- vysoce podprůměrný, 2 – podprůměrný, 3 – průměrný, 4 – nadprůměrný, 5 – 

vysoce nadprůměrný    

  Obrázek 5.39   Histogram pro normu výkonnosti 

Na základě tohoto zjištění se můžeme vyjádřit k výzkumné hypotéze H3, 

která zní: Podle normy Unifittestu bude více než 50 % žáků vykazovat 

podprůměrnou a vysoce podprůměrnou výkonnost. Náš bodový odhad pro 

relativní podíl těchto žáků je 29 % + 24 % = 53 %, a tedy 95% interval 

spolehlivosti pro procento těchto žáků v základním souboru je  53 % ± 1,8 %, 

tedy od 51,2 % do 54,8 %. Hypotéza H3 se tedy nezamítá (na hladině 

významnosti 5 %). 
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Vliv pohlaví na Normu_UNIF byl testován pomocí kontingenční tabulky 5.95. 

Tabulka 5.95   χ2-test nezávislosti pro pohlaví a Normu_UNIF 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 18,7596, sv=4,    p=,000876                  r=0,082 

Pohlaví 
 

Norma 
1 

 

Norma 
2 

 

Norma 
3 

 

Norma 
4 

 

Norma 
5 

 

Celkem 
 

Chlapci 
450 378 319 228 97 1472 

30,57% 25,68% 21,67% 15,49% 6,59%  

Dívky 
368 309 310 214 143 1344 

27,38% 22,99% 23,07% 15,92% 10,64%  

Celkem 818 687 629 442 240 2816 

Legenda: 1- vysoce podprůměrný, 2 – podprůměrný, 3 – průměrný, 4 – nadprůměrný,  

    5 – vysoce nadprůměrný 

Hypotéza o nezávislosti se zamítá, rozdíl v normě mezi pohlavími existuje, ale 

z hlediska věcné významnosti jde o slabou závislost. Situaci ještě ilustruje 

obrázek 5.40, kde je dobře vidět, že v kategoriích vysoce podprůměrný a 

podprůměrný mají mírně větší poměrné zastoupení chlapci, a v kategoriích 

průměrný, nadprůměrný a vysoce nadprůměrný mají mírně větší poměrné 

zastoupení dívky. Toto zjištění je také překvapivé, neboť se větší zastoupení 

v těchto kategoriích očekávalo spíše od chlapců. 

 

 
Legenda: 1- vysoce podprůměrný, 2 – podprůměrný, 3 – průměrný, 4 – nadprůměrný,  

    5 – vysoce nadprůměrný 

Obrázek 5.40   Histogram pro normu výkonnosti podle pohlaví 

 

Výsledky testu nezávislosti Normy_UNIF a věku jsou podobné jako u 

pohlaví: 
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Tabulka 5.96   χ2-test nezávislosti pro věk a Normu_UNIF 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 110,113, sv=12,    p=,000000    r=0,1977 

Třída 
 

Norma_UNIF 
1 

 

Norma_UNIF 
2 

 

Norma_UNIF 
3 

 

Norma_UNIF 
4 

 

Norma_UNIF 
5 

 

Celkem 
 

6 
235 234 174 143 32 818 

28,73% 28,61% 21,27% 17,48% 3,91%  

7 
285 172 158 128 50 793 

35,94% 21,69% 19,92% 16,14% 6,31%  

8 
157 153 170 78 66 624 

25,16% 24,52% 27,24% 12,50% 10,58%  

9 
141 128 127 93 92 581 

24,27% 22,03% 21,86% 16,01% 15,83%  

Celkem 818 687 629 442 240 2816 

Legenda: 1- vysoce podprůměrný, 2 – podprůměrný, 3 – průměrný, 4 – nadprůměrný,  

    5 – vysoce nadprůměrný 

Hypotéza o nezávislosti se zamítá, rozdíl v normě mezi třídami existuje, ale 

z hlediska věcné významnosti jde o slabou závislost. 

Zcela jiná je ale situace u vyšetřování vlivu Normy_UNIF na známku. 

V tabulce 5.97 jsou výsledky testu nezávislosti obou veličin, nulová hypotéza 

o nezávislosti se zamítá, z hlediska věcné významnosti se jedná o střední 

závislost. Z hodnot v tabulce je vidět, jak s rostoucí výkonností roste i 

procentuální zastoupení jedničkářů a naopak klesá procentuální zastoupení 

žáků s dvojkami a trojkami.  

Tabulka 5.97   χ2-test nezávislosti pro Normu_UNIF a známku 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 556,584, sv=8,    p=0,00000         r=0,4446 

Norma 
 

Známka Tv 
1 

 

Známka Tv 
2 

 

Známka Tv 
3 

 

Celkem 
 

1 
343 367 108 818 

41,93% 44,87% 13,20%  

2 
535 139 13 687 

77,87% 20,23% 1,89%  

3 
512 117 0 629 

81,40% 18,60% 0,00%  

4 
393 49 0 442 

88,91% 11,09% 0,00%  

5 
212 28 0 240 

88,33% 11,67% 0,00%  

Celkem 1995 700 121 2816 

Legenda: 1- vysoce podprůměrný, 2 – podprůměrný, 3 – průměrný, 4 – nadprůměrný,  

    5 – vysoce nadprůměrný 
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Shrnutí odstavce 5.1.5 

Všechny nalezené závislosti mezi veličinami vyšetřovanými v odstavci 5.1.5, 

které jsou věcně významné, jsou znázorněny na obrázku 5.41. 

 

 

 

Obrázek 5.41  Věcně významné závislosti mezi údaji žáků o jejich motorické výkonnosti 

 

Silná závislost byla prokázána v souvislosti se známkou z tělesné výchovy u 

počtu získaných bodů za testy z testové baterie Unifittest (Body_Suma, 

Norma_UNIF), tedy výkonnostní faktor je významně zohledňován v celkové 

klasifikaci žáků.  

Bodové stupnice za jednotlivé výkony v Unifittestu jsou konstruovány tak, aby 

zohledňovaly třídu a pohlaví žáků. Teoreticky by tedy neměla nastat situace, 

že chlapci a vyšší ročníky budou mít vyšší počet bodů. Zajímavostí je, že 

zatímco se neprojevila souvislost se získaným počtem bodů a pohlaví žáků, u 

třídy již tato souvislost prokázány byla. Příčinou může být vyšší vykazovaná 

doba pohybové aktivity žáků starších ročníků.  
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Při srovnání s výzkumem Rychteckého (2006) dosahovaly dívky v našem 

výzkumu lepších nebo stejných výkonů, zatímco u chlapců docházelo spíše 

k poklesu výkonů.  

5.2  Rodiče 

V této podkapitole shromažďuji výsledky o rodičích a jejich vlivu na žáky. 

Základní údaje o kouření, sportování a vzdělání rodičů jsou uvedeny 

v tabulkách 5.98 a 5.99. 

       Tabulka 5.98   Kouření a sportování rodičů žáků 

Položka Četnost Relativní četnost 

Kouření matky 
Ano 629 22,34 % 

Ne 2187 77,66 % 

Kouření otce 
Ano 716 25,43 % 

Ne 2100 74,57 % 

Sportování matky 
Ano 1206 42,83 % 

Ne 1610 57,17 % 

Sportování otce 
Ano 1154 40,98 % 

Ne 1662 59,02 % 

       Tabulka 5.99   Vzdělání rodičů žáků 

Položka Četnost Relativní četnost 

Vzdělání 

matky 

ZŠ 191 6,78 % 

SŠ bez maturity 908 32,24 % 

SŠ s maturitou 1438 51,07 % 

VŠ 279 9,91 % 

Vzdělání 

otce 

ZŠ 64 2,27 % 

SŠ bez maturity 910 32,32 % 

SŠ s maturitou 1531 54,37 % 

VŠ 311 11,04 % 

Můžeme konstatovat, že významná většina rodičů nekouří (zhruba tři čtvrtiny) 

a necelá jedna polovina rodičů vykazuje pohybovou aktivitu. Nejčastějším 

dosaženým vzděláním je u obou pohlaví SŠ s maturitou a nejméně zastoupenou 

skupinou jsou rodiče se základním vzděláním. 
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Zajímavou otázkou je, zda jsou kouření matky a otce závislé či nezávislé 

veličiny, výsledky jsou v tabulce 5.100. 

Tabulka 5.100   χ2-test nezávislosti kouření matky a otce 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 2235,74, sv=1,    p=0,00000           r =0,8909 
 Otec kouří 

 

Otec nekouří 
 

Celkem 
 

Matka kouří 
615 14 629 

21,84% 0,50% 22,34% 

Matka nekouří 
101 2086 2187 

3,59% 74,08% 77,66% 

Celkem 
716 2100 2816 

25,43% 74,57%  

Nulovou hypotézu o nezávislosti obou veličin zamítáme na hladině 

významnosti 1 %, z hlediska věcné významnosti se jedná o silnou závislost. 

Asi 74 % dvojic rodičů tvoří dva nekuřáci, v asi 22 % naopak dva kuřáci. Jen 

asi ve 4 % rodičovských dvojic jeden kouří a druhý nikoliv. 

Podobně bylo vyšetřováno, zda sportování matky a otce jsou nezávislé veličiny, 

výsledky jsou v tabulce 5.101. 

Tabulka 5.101   χ2-test nezávislosti sportování matky a otce 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 1432,57, sv=1,     p=0,00000                        η2 =0,7131  

 

Otec sportuje 
 

Otec nesportuje 
 

              Celkem 
 

Matka sportuje 
983 223 1206 

34,91% 7,92% 42,83% 

Matka nesportuje 
171 1439 1610 

6,07% 51,10% 57,17% 

Celkem 
1154 1662 2816 

40,98% 59,02%  

Nulovou hypotézu o nezávislosti obou veličin zamítáme na hladině 

významnosti 1 %, z hlediska věcné významnosti jde o silnou závislost. V 

přibližně 35 % dvojic oba rodiče sportují, v asi 51 % naopak žádný z rodičů 

nesportuje. Jen asi ve 14 % rodičovských dvojic jeden sportuje a druhý nikoliv. 
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V tabulce 5.102 jsou výsledky testu nezávislosti výše vzdělání matky a otce. 

Tabulka 5.102   χ2-test nezávislosti výše vzdělání u matky a otce 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 4424,63, sv=9,     p=0,00000             r =1,2534 

Vzdělání_M 
 

Vzdělání_O 
ZŠ 

 

Vzdělání_O 
SŠ bez maturity 

 

Vzdělání_O 
SŠ s maturitou 

 

Vzdělání_O 
VŠ 

 

Celkem 
 

ZŠ 
41 147 3 0 191 

1,46% 5,22% 0,11% 0,00% 6,78% 

SŠ bez maturity 
21 709 173 5 908 

0,75% 25,18% 6,14% 0,18% 32,24% 

SŠ s maturitou 
2 51 1349 36 1438 

0,07% 1,81% 47,90% 1,28% 51,07% 

VŠ 
0 3 6 270 279 

0,00% 0,11% 0,21% 9,59% 9,91% 

Celkem 
64 910 1531 311 2816 

2,27% 32,32% 54,37% 11,04%  

Nulovou hypotézu o nezávislosti obou veličin zamítáme na hladině 

významnosti 1 %, z hlediska věcné významnosti se jedná o silnou závislost. 

Většina případů se koncentruje do polí hlavní diagonály, konkrétně v asi 84 

% dvojic mají oba rodiče stejný stupeň vzdělání. Asi ve 13 % rodičovských 

dvojic má otec vzdělání o jeden stupeň vyšší než matka, ostatní kombinace jsou 

zastoupeny zcela marginálně.  

Dále budeme zkoumat, zda kouření rodičů má vliv na kouření dětí, resp. na 

jejich vztah k alkoholu. Tabulka 5.103 ukazuje výsledek testu nezávislosti pro 

kouření, hodnoty prokazují negativní vliv kouření rodičů, věcně se však jedná 

jen o slabou závislost.  

Závislost konzumace alkoholu žáky na kouření rodičů se neprokázala 

(Pearsonův chí-kv. : 1,09988, sv=2, p=,576984). 

Tabulka 5.103 Kouření žáků podle kouření rodičů 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 52,8245, sv=2,   p=,000000        r=0,1370 
 Žák kouří 

 

Žák nekouří 
 

Celkem 
 

Oba rodiče kouří 
76 539 615 

12,36% 87,64%  

Jeden z rodičů kouří 
0 115 115 

0,00% 100,00%  

Oba rodiče jsou nekuřáci 
102 1984 2086 

4,89% 95,11%  

Celkem 178 2638 2816 
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Nyní se soustřeďme na vliv sportování rodičů na sportování dětí a jejich 

výkonnost. 

Tabulka 5.104 obsahuje výsledky testu nezávislosti veličin Sport_Rod a 

Sport_>7.  

Tabulka 5.104  Sportování žáků podle sportování rodičů 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 140,962, sv=2, p=0,00000         r=0,2237 
 Žák sportuje 

 

Žák nesportuje 
 

Celkem 
 

Oba rodiče sportují 
446 537 983 

45,37% 54,63%  

Jeden z rodičů sportuje 
136 258 394 

34,52% 65,48%  

Žádný z rodičů nesportuje 
324 1115 1439 

22,52% 77,48%  

Celkem 906 1910 2816 

 

Hypotézu o nezávislosti zamítáme na hladině významnosti 1 %, z hlediska 

věcné významnosti se jedná o nízkou závislost. U rodin, kde oba rodiče 

sportují, se pravidelnému sportování věnuje necelá jedna polovina dětí, naopak 

v rodinách, kde nesportuje žádný z rodičů, se pravidelnému sportování věnuje 

pouze necelá čtvrtina dětí.  

Na základě tohoto zjištění můžeme potvrdit výzkumnou hypotézu H4, která 

zní: Sportovní aktivita rodičů má pozitivní vliv na sportovní aktivitu dětí.  

Tabulka 5.105 obsahuje výsledky testu nezávislosti veličin Sport_Rod a 

Norma_UNIF.  

Tabulka 5.105  Výsledky Unifittestu žáků podle sportování rodičů 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 487,533, sv=8,    p=0,00000           r=0,4161  

 

Norma_ 
UNIF 

1 
 

Norma_ 
UNIF 

2 
 

Norma_ 
UNIF 

3 
 

Norma_ 
UNIF 

4 
 

     Norma_ 
       UNIF 
          5 

 

Celkem 
 

Oba rodiče sportují 
141 157 287 202 196 983 

14,34% 15,97% 29,20% 20,55% 19,94%  

Jeden z rodičů 
sportuje 

111 90 95 75 23 394 
28,17% 22,84% 24,11% 19,04% 5,84%  

Žádný z rodičů 
nesportuje 

566 440 247 165 21 1439 
39,33% 30,58% 17,16% 11,47% 1,46%  

Celkem 818 687 629 442 240 2816 

Legenda: 1 – vysoce podprůměrná, 2 – podprůměrná, 3 – průměrná, 4 - nadprůměrná,  

    5 – vysoce nadprůměrná 
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Hypotézu o nezávislosti zamítáme na hladině významnosti 1 %, z hlediska 

věcné významnosti se jedná o nízkou závislost. U rodin, kde oba rodiče 

sportují, se vyskytuje větší procento dětí ve vyšších hodnotách normy, naopak 

v rodinách, kde nesportuje žádný z rodičů, se vyskytuje větší procento dětí v 

nižších hodnotách normy. Sportování rodičů má tedy pozitivní vliv na 

výkonnost žáků.  

Dále nás bude zajímat, zda vzdělání rodičů ovlivňuje čas věnovaný inaktivitám.  

Bylo zjištěno, že vliv vzdělání rodičů na čas, který věnují děti mobilům a 

sociálním sítím, je minimální (pro matku je r = 0,0977 a pro otce je r = 0,0866). 

Vliv vzdělání rodičů na čas, který věnují děti počítačům, je z hlediska věcné 

významnosti charakterizovatelný jako slabá závislost (pro matku je r = 0,1235 

a pro otce je r = 0,1206). Zajímavé ale je, že vliv vzdělání rodičů na čas, který 

věnují děti sledování televize, je věcně významný – je na hranici nízké a střední 

závislosti (pro matku je r = 0,5682 a pro otce je r = 0,4643). Podrobně uvádíme 

jen výsledky pro otce na obrázku 5.42, obrázek pro vzdělání matky je velmi 

podobný. 

 

Obrázek 5.42  Čas věnovaný sledování televize v hodinách za týden podle vzdělání otce 

Je vidět, že procento dětí, které sledují televizi průměrně půl hodiny denně, 

roste spolu se vzděláním rodičů, ve všech vzdělanostních kategoriích se více 

než 60 % dětí dívá na televizi průměrně nejvýše hodinu denně a přibližně jen 

necelých 10 % dětí středoškoláků sleduje televizi v průměru více než dvě 

hodiny denně. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1  ZŠ

2  SŠ bez maturity

3  SŠ s maturitou

4  VŠ

nejvýše 3 hod

4 až 7 hod

8 až 14 hod

více než 14 hod
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Dále bylo zkoumáno, zda na hodnocení žáka známkou má vliv sportování 

rodičů. Opět byl používán χ2-test nezávislosti pro kontingenční tabulky. 

Výsledky testů jsou uvedeny v tabulkách 5.106 a 5.107. 

Tabulka 5.106   χ2-test nezávislosti pro sportování matky a známku z Tv 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 101,051, sv=2,    p=0,00000           r =0,1894     

 

Známka Tv 
1 

 

Známka Tv 
2 

 

Známka Tv 
3 

 

Celkem 
 

Matka sportuje 
969 217 20 1206 

80,35% 17,99% 1,66%  

Matka nesportuje 
1026 483 101 1610 

63,73% 30,00% 6,27%  

Celkem 1995 700 121 2816 

 

Nulovou hypotézu o nezávislosti obou veličin zamítáme na hladině 

významnosti 1 %, z hlediska věcné významnosti se jedná o slabou závislost. U 

sportujících matek je v porovnání s nesportujícími matkami větší podíl 

hodnocení známkou 1, a naopak menší podíl hodnocení známkami 2 a 3.  

Tabulka 5.107   χ2-test nezávislosti pro sportování otce a známku z Tv 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 72,5861, sv=2, p=,000000             r =0,1605 

Sport_O 
 

Známka Tv 
1 

 

Známka Tv 
2 

 

Známka Tv 
3 

 

Celkem 
 

Sportuje 
909 227 18 1154 

78,77% 19,67% 1,56%  

Nesportuje 
1086 473 103 1662 

65,34% 28,46% 6,20%  

Celkem 1995 700 121 2816 

 

Nulovou hypotézu o nezávislosti obou veličin opět zamítáme na hladině 

významnosti 1 %, z hlediska věcné významnosti se jedná o slabou závislost. U 

sportujících otců je v porovnání s nesportujícími otci větší podíl hodnocení 

známkou 1, a naopak menší podíl hodnocení známkami 2 a 3.  

Shrneme-li, pak lze potvrdit, že sportování rodičů má pozitivní vliv na známku 

z Tv jejich dětí, může se projevovat jak příklad rodičů, pěstování pozitivních 

postojů dětí k Tv i zlepšování jejich dovedností při společných aktivitách. 
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Vztah mezi uplatňováním pohybových aktivit u rodičů a dětí byl též prokázán 

v řadě dřívějších výzkumů (Rychtecký, 2006; Sigmund, 2007; Hladíková, 

2013; Cihlář, 2015; Cihlář, Císařová, Novák, Šonka, 2016). 

  

Další výsledky se týkají vlivu rodiny na postoje žáků. 

Nejprve byl zkoumán vliv kouření rodičů na postoje žáků, u žádné dimenze se 

neprokázalo, že by zde byl byť jen malý efekt, koeficient η2 byl vesměs menší 

než 0,01. 

Při vyšetřování vlivu sportování rodičů na postoje žáků byly zaznamenány 

věcně významné rozdíly u všech dimenzí kromě DV. Z hlediska věcné 

významnosti šlo o malé či střední efekty. Nejvýraznější rozdíly se objevily u 

dimenzí DI a DII, podrobnější výsledky jsou v tabulkách 5.108 a 5.109.  

Tabulka 5.108  Kruskal-Wallisův test pro DI podle sportování rodičů 

 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); DI (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Sport_Rod  
Kruskal-Wallisův test: H ( 2, N= 2816) =103,9816   p =0,000     
η2=0,0369 

oba rodiče sportují 
R:1554,9 

 

jen jeden rodič sportuje 
R:1347,2 

 

žádný rodič nesportuje 
R:1218,8   

 

2  oba rodiče sportují 
 

 0,024296 0,000000 

3  jen jeden rodič sportuje 
 

0,024296  0,000021 

4  žádný rodič nesportuje 
 

0,000000 0,000021  

Tabulka 5.109  Kruskal-Wallisův test pro DII podle sportování rodičů 

 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); DII (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Sport_Rod  
Kruskal-Wallisův test: H ( 2, N= 2816) =170,3083   p =0,000     
η2=0,0605 

oba rodiče sportují 
R:1576,4 

 

jen jeden rodič sportuje 
R:1461,2 

 

žádný rodič nesportuje 
R:1141,6 

 

2  oba rodiče sportují 
 

 0,000000 0,000000 

3  jen jeden rodič sportuje 
 

0,000000  0,038284 

4  žádný rodič nesportuje 
 

0,000000 0,038284  

V případě DI jde o malý efekt, v případě DII o střední efekt. 

Z obrázků 5.43 a 5.44 je zřejmé, že nejvyšší postojové hodnoty dosahují žáci 

rodičů, kde oba sportují a naopak nejnižší hodnoty v obou dimenzích mají děti 

rodičů, kteří nesportují. Tento efekt se (sice v menší míře) ukazuje i u ostatních 
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dimenzí kromě dimenze DV. Můžeme tedy konstatovat, že sportovní aktivita 

rodičů má pozitivní vliv na postojové dimenze žáků (s výjimkou DV).   
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Obrázek 5.43 DI podle sportování rodičů          Obrázek 5.44 DII  podle sportování rodičů

    

Při vyšetřování vlivu vzdělání rodičů na postoje žáků byla vytvořena nová 

proměnná Vzdělání_Rod. Podle údajů z tabulky 5.102 se výše vzdělání rodičů 

kromě zcela marginálních případů liší nejvýše o jeden stupeň, proto bylo možné 

stanovit stupnici vzdělání rodičů podle tabulky 5.110. 

Tabulka 5.110  Stupnice pro vzdělání rodičů žáka 

Stupeň vzdělání 
rodičovské dvojice 

Význam 

1 oba rodiče ZŠ 

2 ZŠ a SŠ bez maturity 

3 oba rodiče SŠ bez maturity 

4 SŠ bez maturity a SŠ s maturitou 

5 oba rodiče SŠ s maturitou 

6 SŠ s maturitou a VŠ 

7 oba rodiče VŠ 

 

Kruskal-Wallisovými testy bylo zkoumáno, zda se distribuční funkce u 

jednotlivých dimenzí liší v některých skupinách žáků podle stupně vzdělání 

jejich rodičů. Věcně významné rozdíly byly zaznamenány pouze u dimenzí DI, 

DII a DVI, z hlediska věcné významnosti jde o malé efekty. Podrobnější 

výsledky jsou v tabulkách 5.111, 5.112 a 5.113.  
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Tabulka 5.111  Kruskal-Wallisův test pro DI podle vzdělání rodičů 

Stupeň vzdělání 
rodičů 

Kruskal-Wallisova ANOVA založ. na poř.; DI (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Vzdělání_Rod  
Kruskal-Wallisův test: H ( 6, N= 2816) =37,27181    p =,0000                  
η2=0,0132 

Počet 
platných 

 

Součet 
pořadí 

 

Prům. 
Pořadí 

 

2 41 69483 1694,695 

3 168 277921 1654,292 

4 714 1039208 1455,473 

5 224 296691 1324,511 

6 1357 1828024 1347,107 

7 42 69144 1646,274 

8 270 385867 1429,137 

Legenda:  DI – Postoje k výkonu, výkonnosti, zdraví a zdatnosti aj. 

Stupeň vzdělání rodičů:  2 – oba ZŠ, 3 – ZŠ a SŠ bez maturity, 4 – oba SŠ bez maturity,  

          5 – SŠ bez maturity a SŠ s maturitou, 6 – oba SŠ s maturitou,  

          7 – SŠ s maturitou a VŠ, 8 – oba VŠ 

Tabulka 5.112  Kruskal-Wallisův test pro DII podle vzdělání rodičů 

Stupeň vzdělání 
rodičů 

Kruskal-Wallisova ANOVA založ. na poř.; DII (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Vzdělání_Rod  
Kruskal-Wallisův test: H ( 6, N= 2816) =38,79178    p =,0000           η2=0,0138 

Počet 
platných 

 

Součet 
pořadí 

 

Prům. 
Pořadí 

 

2 41 65025 1585,976 

3 168 273072 1625,426 

4 714 1064601 1491,037 

5 224 284686 1270,917 

6 1357 1821196 1342,075 

7 42 60037 1429,452 

8 270 397721 1473,041 

Legenda:  DII – Postoje k rozvoji osobnosti, charakteru, schopnostem aj. 

Tabulka 5.113  Kruskal-Wallisův test pro DVI podle vzdělání rodičů 

Stupeň vzdělání 
rodičů 

Kruskal-Wallisova ANOVA založ. na poř.; DVI (Datový soubor DC def)  
Nezávislá (grupovací) proměnná : Vzdělání_Rod  
Kruskal-Wallisův test: H ( 6, N= 2816) =46,57909 p =,0000          η2=0,0165 

Počet 
platných 

 

Součet 
pořadí 

 

Prům. 
Pořadí 

 

2 41 68174 1662,780 

3 168 282103 1679,185 

4 714 1025771 1436,653 

5 224 289077 1290,522 

6 1357 1821505 1342,303 

7 42 70033 1667,440 

8 270 409674 1517,311 

Legenda:  DVI – Postoje k relaxaci, kompenzaci, snižování tenze aj. 
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Následující obrázky 5.45, 5.46 a 5.47 přinášejí zajímavý poznatek o tom, jaké 

stupně vzdělání rodičů mají pozitivní vliv na uvedené dimenze postojů jejich 

dětí. I když rozdíly například mezi mediány nejsou příliš velké, je zjevné, že 

nejvyšší hodnoty uvedených postojových dimenzí mají děti, jejichž rodiče mají 

oba buď nízké vzdělání, nebo naopak oba vysoké vzdělání. Nejnižší hodnoty 

dimenzí mají naopak děti rodičů, u nichž Vzdělání_Rod nabývá prostředních 

hodnot 4, 5 a 6, tedy rodičů vyučených nebo majících maturitu. 

Krabicový graf dle skupin

Proměnná: DI

 Medián 
 25%-75% 
 Min-Max 

2 3 4 5 6 7 8

Vzdělání_Rod

2

4

6
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12

14

16

18

20

22

D
I

 

Legenda:  2 – oba ZŠ, 3 – ZŠ a SŠ bez maturity, 4 – oba SŠ bez maturity,  

          5 – SŠ bez maturity a SŠ s maturitou, 6 – oba SŠ s maturitou,  

          7 – SŠ s maturitou a VŠ, 8 – oba VŠ 

Obrázek 5.45   DI podle vzdělání rodičů 

Krabicový graf dle skupin

Proměnná: DII

 Medián 

 25%-75% 

 Min-Max 
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Obrázek 5.46  DII podle vzdělání rodičů 
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Krabicový graf dle skupin

Proměnná: DVI

 Medián 

 25%-75% 

 Min-Max 

2 3 4 5 6 7 8

Vzdělání_Rod
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Legenda:  2 – oba ZŠ, 3 – ZŠ a SŠ bez maturity, 4 – oba SŠ bez maturity,  

          5 – SŠ bez maturity a SŠ s maturitou, 6 – oba SŠ s maturitou,  

          7 – SŠ s maturitou a VŠ, 8 – oba VŠ 

Obrázek 5.47  DVI podle vzdělání rodičů 
 

Shrnutí podkapitoly 5.2 

Všechny nalezené závislosti mezi veličinami vyšetřovanými v podkapitole 5.2, 

které jsou věcně významné, jsou znázorněny na obrázku 5.48. 

 

 

Obrázek 5.48   Věcně významné závislosti týkající se vlivu rodiny na žáka 
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Z výsledků této podkapitoly můžeme konstatovat, že u rodičovských dvojic 

významně koreluje jak jejich kouření tak i jejich pohybová aktivita. Dále byla 

prokázána pozitivní souvislost mezi užíváním tabáku a provozováním 

sportovní aktivity u rodičů a jejich dětí. Současně byla zjištěna souvislost mezi 

vzděláním rodičů a dobou trávenou dětmi sledováním televize. Zajímavým 

zjištěním je, že nejméně sledují televizi děti vysokoškolsky vzdělaných rodičů 

a děti rodičů se základním vzděláním. Zajímavostí je skutečnost, že vzdělání 

rodičů nesouvisí s dobou věnovanou aktivitám s mobilem. Bylo prokázáno, že 

sportovní aktivita rodičů pozitivně ovlivňuje známku z TV u jejich dětí a 

hodnoty postojových dimenzí, vyjma dimenze V.  

 

5.3  Učitelé 

Všichni učitelé a učitelky, kteří učí tělesnou výchovu žáky z celého výběrového 

souboru, vyplnili dotazník uvedený v kapitole o metodologii. Vzhledem 

k tomu, že chceme jejich pohlaví, aprobovanost a jejich názory na důležitost 

různých faktorů při hodnocení vztahovat k jejich skutečnému ohodnocení žáků 

známkou, budeme tedy následující výsledky prezentovat ve formě: „jaký podíl 

žáků je vyučován učitelem či učitelkou s daným znakem“. 

Tabulka 5.114 uvádí četnosti žáků, kteří jsou vyučováni učiteli, dělenými podle 

pohlaví a aprobovanosti. Relativní četnosti jsou vztaženy k celému souboru. 

Tabulka 5.114  Četnosti žáků podle pohlaví a aprobovanosti učitelů 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC def) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 1,45146, sv=1, p=,228294 

Učit_pohlaví 
 

Aprobovanost - ANO 
 

Aprobovanost - NE 
 

Celkem 
 

Muž 
1322 150 1472 

46,95% 5,33% 52,27% 

Žena 
1225 119 1344 

43,50% 4,23% 47,73% 

Celkem 
2547 269 2816 

90,45% 9,55% 100,00% 

Je patrné, že žáci jsou vyučováni učiteli, resp. učitelkami zhruba rovnoměrně, 

asi 90 % žáků má aprobovanou výuku, jen asi 10 % žáků je vyučováno 

neaprobovaně. Hypotéza o nezávislosti aprobovanosti a pohlaví se nezamítá, 

mezi ženami i muži je zhruba stejná aprobovanost. 
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Tabulka 5.115 obsahuje výsledky testu o vlivu aprobovanosti učitelů na 

známku z tělesné výchovy. 

Tabulka 5.115  χ2-test nezávislosti pro Aprobovanost a známku 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 1,54574, sv=2, p=,46168 

Aprobovanost 
 

Známka Tv 
1 

 

Známka Tv 
2 

 

Známka Tv 
3 

 

Celkem 
 

Ano 
1811 630 106 2547 

71,10% 24,73% 4,16%  

Ne 
184 70 15 269 

68,40% 26,02% 5,58%  

Celkem 1995 700 121 2816 

Nulová hypotéza o nezávislosti obou veličin se nezamítá, nebyly tedy 

prokázány statisticky významné rozdíly v hodnocení aprobovaných a 

neaprobovaných učitelů.  

Učitelům bylo v dotazníku nabídnuto pět faktorů, které mohou uplatňovat při 

hodnocení žáků v tělesné výchově: aktivní účast na hodině, výkon, výkonnostní 

růst, dovednosti a vědomosti. Každému z těchto faktorů učitelé přiřadili váhu 

podle této stupnice: 1 … faktor při hodnocení nezohledňuje, 

  2 …  faktor téměř nezohledňuje, 

  3 …  faktor zohledňuje, 

  4 … faktor silně zohledňuje. 

Obrázek 5.49 ukazuje, jaká procenta žáků jsou vyučována učiteli, kteří 

určitému faktoru přisuzují danou váhu. 

 

Obrázek 5.49   Preference učitelů při hodnocení žáků 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aktiv_účast
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Výkon_růst

Dovednosti

Vědomosti

Procento žáků, u nichž se faktor uplatňuje

Preference učitelů při hodnocení

nezohledňuji

téměř nezohledňuji

zohledňuji

silně zohledňuji
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Nejméně zohledňovaným faktorem při hodnocení žáků jsou jejich vědomosti, 

jen u asi 60 % žáků se v malé míře zohledňují. Další zjištění je poněkud 

překvapivé – výkonnostní růst u 70 % žáků jejich učitelé téměř nezohledňují a 

jen u asi 30 % jej zohledňují. Zajímavá je velká podobnost faktorů výkonu a 

dovedností, jsou oba zohledňovány asi u 40 % žáků a silně zohledňovány asi u 

20 % žáků. Jediným ze sledovaných faktorů, který je zohledňován u všech 

žáků, je aktivní účast na hodinách – přitom u asi 10 % žáků je zohledňován 

silně. 

Mínění učitelů o důležitosti všech faktorů můžeme vyjádřit pomocí 

krabicového grafu na obrázku 5.50. Přitom bylo zjištěno, že v přiřazování váhy 

jednotlivým faktorům nejsou statisticky významné rozdíly mezi muži a ženami, 

ani mezi aprobovanými a neaprobovanými učiteli. 

Krabicový graf z více proměnných

Datový soubor DC def 60v*2816c

 Průměr 

 Průměr±SmOdch 

 Min-Max 
Aktiv_účast

Výkon
Výkon_růst

Dovednosti
Vědomosti

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

 

    Obrázek 5.50   Váha faktorů uplatňovaných při hodnocení žáků 

Při hodnocení žáků má nejvyšší důležitost jejich aktivní účast na hodinách, pak 

následují faktory výkonu a dovedností, kterým je připisována stejná váha. 

Problematické je zjištění, že až na čtvrtém místě v pořadí důležitosti se 

vyskytuje výkonnostní růst, přestože pedagogické dokumenty i metodická 

doporučení zdůrazňují jeho nepostradatelnost, zejména pro jeho motivační 

potenciál. Na posledním místě je faktor vědomostní, přestože i ten by měl být 

při hodnocení žáků reflektován ve větší míře.  
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5.4  Vysvětlující model pro hodnocení známkou 

Nejprve si zrekapitulujme předcházející zjištění z podkapitol 5.1 a 5.2 

vypovídající o tom, které sledované veličiny mají vliv na hodnocení žáků 

známkou z tělesné výchovy. Přehled dříve získaných výsledků je v tabulce 

5.116. 

      Tabulka 5.116   Veličiny ovlivňující známku 

Veličina Odkaz na podkapitolu nebo část 

Pohlaví 5.1.1 

Třída 5.1.1 

BMI 5.1.1 

Norma_BMI 5.1.1 

Omluvy 5.1.1 

Sport_>7 5.1.2 

DI 5.1.4 

DIII 5.1.4 

DVI 5.1.4 

Body_Suma 5.1.5 

Norma_UNIF 5.1.5 

Sport_M 5.2 

Sport_O 5.2 

Všechny tyto veličiny použijeme pro konstrukci vysvětlujícího modelu pro 

hodnocení. Protože vysvětlovaná veličina – známka z Tv – je kategoriální, 

použijeme z vícerozměrných statistických metod diskriminační analýzu. 

Naším cílem je, abychom nalezli takový postup (algoritmus), který podle 

hodnot vysvětlujících proměnných (z tabulky 5.116) dokáže co nejlépe rozdělit 

všechny žáky z výběrového souboru do tří skupin tak, aby se tyto skupiny 

pokud možno přesně kryly se skupinami jedničkářů, dvojkařů a trojkařů.  

Toto rozdělení se vytvoří tak, že se pro každého žáka pomocí jeho hodnot 

vysvětlujících proměnných nejprve vypočítají hodnoty tří klasifikačních funkcí 

F1, F2 a F3 – viz schéma na obrázku 5.51.  
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    Obrázek 5.51   Schéma vysvětlujícího modelu 

Všechny tři klasifikační funkce F1, F2 i F3 budou lineárními kombinacemi 

vysvětlujících veličin, tedy budou mít (pro k vysvětlujících veličin) tvar: 

F = koef1 * veličina1 + koef 2 * veličina2 + ….. + koef k * veličina k + konst. 

Funkce F1, F2 a F3 se od sebe budou lišit jenom čísly, kterými se budou násobit 

jednotlivé veličiny – tzv. koeficienty, a také konstantami, které se na konci 

přičítají. Výpočet těchto koeficientů a konstant je hlavním úkolem 

diskriminační analýzy. 

Následně se podle toho, která hodnota z F1, F2 a F3 bude největší, určí žákova 

modelová známka. Bude-li z těchto tří čísel největším číslem F1, model přiřadí 

žákovi „modelovou jedničku“, bude-li největším číslem F2, model přiřadí 

žákovi „modelovou dvojku“ a bude-li z těchto tří čísel největším číslem F3, pak 

model přiřadí žákovi „modelovou trojku“.  

Každý žák tedy bude mít kromě skutečné známky, kterou měl na vysvědčení, 

ještě svou modelovou známku, která „bere v úvahu“ jeho hodnoty u všech 

vysvětlujících veličin. Kvalita vysvětlujícího modelu se pak posoudí mírou 

shody skutečných a modelových známek. 

Model se nám však nepodaří sestrojit „na první pokus“, začneme se všemi 13 

veličinami z tabulky 5.116 a postupně budeme nejméně vhodné veličiny 

z modelu vyřazovat, dokud nenajdeme optimální skupinu vysvětlujících 

proměnných. 
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V tabulce 5.117 jsou výsledky prvního kroku konstrukce. 

Tabulka 5.117   Výsledky pro vysvětlující proměnné – 1. krok  

 
N=2816 

Výsledky diskriminační funkční analýzy (Datový soubor DC pro model)  
Počet prom. v modelu: 13;  
grupovací: Známka Tv (3 skup)  
Wilk. lambda: ,21884      přibliž F (26,5602)=245,12    p<0,0000 

Wilk. 
Lambda 

 

F na vyj 
2,2801 

 

p-hodn. 
 

Toler. 
 

Pohlaví 
 

0,250775 204,384 0,000000 0,799644 

Třída 
 

0,249331 195,143 0,000000 0,788421 

BMI 
 

0,219415 3,688 0,025152 0,327328 

Norma_BMI 
 

0,218913 0,475 0,621740 0,332435 

Omluvy 
 

0,232090 84,802 0,000000 0,984195 

Sport_>7 
 

0,222869 25,790 0,000000 0,819608 

DI 
 

0,568309 2236,500 0,000000 0,195772 

DIII 
 

0,222937 26,227 0,000000 0,749561 

DVI 
 

0,219053 1,370 0,254401 0,678965 

Body_Suma 
 

0,292215 469,588 0,000000 0,063181 

Norma_UNIF 
 

0,224426 35,760 0,000000 0,080626 

Sport_M 
 

0,218970 0,840 0,431630 0,457400 

Sport_O 
 

0,219251 2,636 0,071800 0,437441 

 

Z modelu nevyloučíme všechny proměnné, u nichž p-hodnota signalizuje jejich 

statistickou nevýznamnost najednou, ale budeme je odstraňovat postupně. 

Nejprve tedy vyloučíme veličinu Norma BMI a získáme tabulku 5.118. 

Tabulka 5.118   Výsledky pro vysvětlující proměnné – 2. krok  

 
N=2816 

Výsledky diskriminační funkční analýzy (Datový soubor DC pro model)  
Počet prom. v modelu: 12;  
grupovací: Známka Tv (3 skup)  
Wilk. lambda: ,21891 přibliž F (24,5604)=265,56     p<0,0000 

Wilk. 
Lambda 

 

F na vyj 
2,2802 

 

p-hodn. 
 

Toler. 
 

Pohlaví 
 

0,251745 210,121 0,000000 0,812344 

Třída 
 

0,249415 195,209 0,000000 0,788424 

BMI 
 

0,220084 7,494 0,000568 0,908043 

Omluvy 
 

0,232169 84,838 0,000000 0,984447 

Sport_>7 
 

0,222962 25,910 0,000000 0,820223 

DI 
 

0,568655 2238,283 0,000000 0,195877 

DIII 
 

0,223014 26,243 0,000000 0,749561 

DVI 
 

0,219134 1,412 0,243929 0,679453 

Body_Suma 
 

0,292358 470,031 0,000000 0,063198 

Norma_UNIF 
 

0,224493 35,713 0,000000 0,080633 

Sport_M 
 

0,219043 0,834 0,434318 0,457420 

Sport_O 
 

0,219330 2,666 0,069705 0,437797 
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V dalších krocích pak postupně vyloučíme proměnnou Sport_M a proměnnou 

DVI a získáme tabulku 5.119. Tam je již u všech veličin signalizována jejich 

významnost pro určení rozdílů mezi klasifikačními funkcemi. 

Tabulka 5.119   Výsledky pro vysvětlující proměnné – 4. krok  

 
N=2816 

Výsledky diskriminační funkční analýzy (Datový soubor DC pro model)  
Počet prom. v modelu: 10;  
grupovací: Známka Tv (3 skup)  
Wilk. lambda: ,21927 přibliž F (20,5608)=318,41    p<0,0000 

Wilk. 
Lambda 

 

F na vyj 
2,2804 

 

p-hodn. 
 

Toler. 
 

Pohlaví 
 

0,252392 211,776 0,000000 0,813226 

Třída 
 

0,249951 196,171 0,000000 0,788808 

BMI 
 

0,220447 7,524 0,000551 0,908315 

Omluvy 
 

0,232543 84,862 0,000000 0,984850 

Sport_>7 
 

0,223237 25,365 0,000000 0,867134 

DI 
 

0,586098 2345,472 0,000000 0,198029 

DIII 
 

0,224672 34,539 0,000000 0,839354 

Body_Suma 
 

0,292966 471,202 0,000000 0,063678 

Norma_UNIF 
 

0,225033 36,843 0,000000 0,080923 

Sport_O 
 

0,220295 6,551 0,001451 0,792253 

Veličiny uvedené v této tabulce se tedy ukázaly jako nejdůležitější faktory 

určující výsledné hodnocení známkou. Pro těchto deset vysvětlujících veličin 

pak vypočítáme koeficienty a konstanty klasifikačních funkcí. Výsledky jsou 

v tabulce 5.120. 

Tabulka 5.120   Koeficienty a konstanty klasifikačních funkcí modelu  

Proměnná 
Klasifikační funkce; (Datový soubor DC pro model)  
grupovací : Známka Tv 

F1 
 

F2 
 

F3 
 

Pohlaví 
 

-6,666 -3,446 -1,604 

Třída 
 

-1,444 -0,097 1,205 

BMI 
 

2,674 2,777 2,884 

Omluvy 
 

0,074 0,285 0,640 

Sport_>7 
 

13,173 12,001 10,953 

DI 
 

13,392 10,792 8,155 

DIII 
 

1,142 0,959 1,053 

Body_Suma 
 

6,877 5,885 4,335 

Norma_UNIF 
 

-6,283 -7,007 -4,639 

Sport_O 
 

10,952 10,438 9,667 

Konstanta 
 

-199,072 -158,714 -128,784 
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Úspěšnost vysvětlujícího modelu získáme z hodnot kontingenční tabulky 

5.121, která eviduje skutečné a modelové známky.  

Tabulka 5.121   Porovnání skutečných a modelových známek 

Kontingenční tabulka (Datový soubor DC pro model) Tab. : 
Pearsonův chí-kv. : 3713,42, sv=4,     p=0,00000                         r=1,1483 

Známka Tv 
(skutečná) 

 

Známka_model 
1 

 

Známka_model 
2 

 

Známka_model 
3 

 

Celkem 
 

1 
1968 25 2 1995 

69,89% 0,89% 0,07% 70,85% 

2 
47 621 32 700 

1,67% 22,05% 1,14% 24,86% 

3 
4 30 87 121 

0,14% 1,07% 3,09% 4,30% 

Celkem 
2019 676 121 2816 

71,70% 24,01% 4,30%  

 

Je patrné, že modelové známky se velmi dobře shodují se skutečnými 

známkami, z hlediska věcné významnosti jde o extrémně silnou závislost.  

Žlutá pole na diagonále obsahují údaje o shodě skutečné a modelové známky, 

celkem se jedná o 2676 žáků, tedy o 95,03 % z celkových 2816 žáků. Modrá 

pole v tabulce označují situace, kdy se skutečná a modelová klasifikace liší o 

jeden stupeň, celkem se jedná o 134 žáků, tedy o 4,76 % z celkového počtu 

žáků. Klasifikace se liší o dva stupně jen zcela marginálně – pouze v šesti 

případech, což činí jen 0,21 %. 

Význam tohoto vysvětlujícího modelu nespatřuji v samotném mechanismu 

stanovení modelových známek, ani v konkrétním tvaru klasifikačních funkcí, 

ale výrazná 95 % shoda modelové se skutečnou klasifikací je podle mého 

názoru dokladem toho, že i tak složitý, komplexní a individualitami žáka i 

učitele zatížený proces, kterým hodnocení je, lze objektivizovat a analyzovat 

tak, aby se objevily základní faktory, z nichž hodnocení vychází. 

Prokazuje se důležitost genderových a věkových odlišností (Pohlaví, Třída), 

vztahu žáků k tělesné výchově (Omluvy, postoje DI a DIII), aktivní vztah ke 

sportu i mimo školu (Sport_>7 a zprostředkovaně vliv rodiny Sport_O), životní 

styl žáka (BMI) a také výkonnost a zdatnost žáků (Body_suma a 
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Norma_UNIF). Žádný z těchto faktorů nemůže vysvětlit hodnocení sám o sobě, 

teprve jejich společným vlivem lze hodnocení známkou uspokojivě popsat. 

Tento model také v hlavních rysech odpovídá názorům učitelů na hodnocení, 

které byly zpracovány v podkapitole 5.3 – mezi své důležité priority řadí 

aktivní účast na hodině a dovednosti a výkon. 
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6  Závěr 

 

Hlavním cílem práce byla analýza proměnných souvisejících s hodnocením 

žáků 2. stupně základních škol v předmětu tělesná výchova a identifikace 

základních faktorů, které mají na hodnocení významný vliv. 

Bylo stanoveno šest výzkumných hypotéz: 

H1 –  Ukazatele pozitivního postoje v dimenzi vztahující se k výkonu,  

výkonnosti a zdraví jsou provázeny lepší známkou z tohoto předmětu. 

H2 –  Příslušnost žáka k pohlaví a školnímu ročníku se neprojeví na známce  

z tělesné výchovy. 

H3 –  Podle normy Unifittestu bude více než 50 % žáků vykazovat  

podprůměrnou a vysoce podprůměrnou výkonnost. 

H4 –  Sportovní aktivita rodičů má pozitivní vliv na sportovní aktivitu dětí. 

H5 –  Sportovní aktivita dětí nemá vliv na dobu věnovanou sledování  

televize, práci s počítačem a mobilem. 

H6 –  Existuje pozitivní korelace mezi postoji k výkonu, výkonnosti a  

zdatnosti a mezi postoji k relaxaci, kompenzaci a snižování tenze. 

Po teoretické přípravě (včetně metodologie výzkumu) a po předchozích 

pilotních šetřeních byl na počátku roku 2016 definitivně upřesněn design 

výzkumu tak, aby zaručil splnění cíle práce a verifikaci stanovených 

výzkumných hypotéz.  

Bylo stanoveno, že bude sledováno více než 50 veličin, u kterých se dalo 

předpokládat, že souvisejí s hodnocením známkou. Jednalo se jednak o 

informace o žácích, ale byly vyhodnocovány i informace od rodičů a učitelů 

žáků. Veličiny byly rozděleny do těchto oblastí: osobní údaje žáků, volný čas 

žáků, jejich životospráva, postoje a výkonnost a zdatnost, údaje o rodičích a 

údaje o učitelích. Všechny tyto údaje byly získány buď přímým měřením 

somatometrických charakteristik a úrovně motorické výkonnosti žáků pomocí 

testové baterie UNIFITTEST 6-60, obsahovou analýzou pedagogických 

dokumentů, kdy jsme sledovali množství omluv žáků z hodin TV a známku 
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z tělesné výchovy na konci školního roku 2016 a konečně metodou dotazování, 

kdy jsme u žáků sledovali zejména náplň jejich volného času, postoje a 

životosprávu, u rodičů jejich sportování a vzdělání a u učitelů zejména 

aprobovanost a jejich názory na důležitost různých faktorů při hodnocení žáků. 

Následně bylo vybráno 29 základních škol v Ústeckém kraji tak, aby pokrývaly 

celé území kraje a sídlily v obcích různé velikosti. Testování a dotazování 

probíhalo v průběhu května a června 2016. Výběrový soubor tvořilo 2816 žáků 

2. stupně, z toho bylo 1472 chlapců a 1344 dívek, dotazník pro učitele vyplnilo 

64 učitelů tělesné výchovy. 

Data byla zpracovávána pomocí produktu STATISTICA 12.0. Zejména byl 

kladen důraz na souvislosti všech sledovaných veličin se známkou z TV, kde 

byly používány standardní statistické metody (s ohledem na značný rozsah 

výběrového souboru byla též sledována věcná významnost), a pak na 

konstrukci vysvětlujícího modelu hodnocení známkou za použití diskriminační 

analýzy. 

 

Statistická analýza přinesla následující závěry k jednotlivým výzkumným 

hypotézám: 

Hypotéza H1  (Ukazatele pozitivního postoje v dimenzi vztahující se 

k výkonu, výkonnosti a zdraví jsou provázeny lepší známkou z tělesné 

výchovy) byla potvrzena. Dimenze DI má výrazný vliv na známku, významné 

rozdíly jsou mezi všemi dvojicemi známek, horší známky vykazují nižší (ale 

vždy pozitivní) hodnoty. Z hlediska věcné významnosti se jedná o střední efekt. 

Je zde zřejmě i možnost zpětného působení, totiž že pozitivní hodnocení v TV 

kladně ovlivňuje postoj žáka v této dimenzi. Nepřímé potvrzení této hypotézy 

přináší i fakt, že byl prokázán statisticky i věcně významný vliv procenta omluv 

z vyučovacích hodin na známku, post-hoc testy prokázaly významné rozdíly 

v procentech omluv mezi každými dvěma podsoubory podle hodnocení 

známkou.  
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Hypotéza H2  (Příslušnost žáka k pohlaví a školnímu ročníku se neprojeví na 

známce z tělesné výchovy) byla zamítnuta. Můžeme konstatovat, že 

hodnocení známkou je odlišné u chlapců a dívek, a je také odlišné 

v jednotlivých třídách. V zastoupení známky 3 se obě pohlaví výrazně neliší, 

ale u známky 1 mají vyšší procento zastoupení chlapci než dívky (asi o 5 %) a 

u známky 2 mají naopak vyšší procento zastoupení dívky než chlapci (asi o 7 

%). Z hlediska věcné významnosti jde o slabou závislost. Procentuální podíly 

žáků ve vyšších třídách (od 7. třídy do 9. třídy) se sice liší jen málo, ale v 

hodnocení žáků 6. třídy je výrazně větší (asi o 8 %) zastoupení stupně 1 a menší 

zastoupení stupňů 2 a 3. Z hlediska věcné významnosti jde o slabou závislost. 

Příčinu rozdílů v klasifikaci v souvislosti s pohlavím žáků spatřujeme v tom, 

že chlapci mají obecně lepší vztah k předmětu než dívky a lépe snášejí 

výkonově zaměřené hodiny, vysvětlením snižujícího se počtu žáků 

hodnocených známkou 1 ve vyšších třídách může být skutečnost, že se 

vzrůstajícím věkem dochází ke snížení zájmu o tělesnou výchovu.  

Hypotéza H3 (Podle normy Unifittestu bude více než 50 % žáků vykazovat 

podprůměrnou a vysoce podprůměrnou výkonnost) byla potvrzena. Z našich 

výzkumných dat stanovený 95% interval spolehlivosti pro procento žáků 

s průměrnou a vysoce podprůměrnou výkonností v základním souboru je od 

51,2 % do 54,8 %. To je vysoce alarmující fakt, i na našem poměrně rozsáhlém 

souboru se potvrzují podobné závěry autorů dřívějších výzkumů. Toto zjištění 

by mělo být široce publikováno, jak vzhledem ke školní praxi, tak pro jeho 

důležitost pro úpravy pedagogické politiky.  

Hypotéza H4 (Sportovní aktivita rodičů má pozitivní vliv na sportovní aktivitu 

dětí) byla potvrzena. V rodinách, kde oba rodiče sportují, se pravidelnému 

sportování ve volném čase věnuje přibližně jedna polovina dětí, naopak 

v rodinách, kde nesportuje žádný z rodičů, se pravidelnému sportování věnuje 

pouze necelá čtvrtina dětí. I v tomto kontextu se potvrzuje významný vliv 

rodiny na životní styl dětí. 
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Hypotéza H5  (Sportovní aktivita dětí nemá vliv na dobu věnovanou sledování 

televize, práci s počítačem a mobilem) byla zamítnuta vzhledem k nízké p – 

hodnotě, způsobené vysokým rozsahem souboru. Z hlediska věcné 

významnosti se ale u všech námi sledovaných inaktivit jedná o slabou závislost. 

Teoretický předpoklad, že sportovně aktivní děti budou inaktivitám věnovat 

méně času, se tedy nepotvrzuje. 

Hypotéza H6 (Existuje pozitivní korelace mezi postoji k výkonu, výkonnosti 

a zdatnosti a mezi postoji k relaxaci, kompenzaci a snižování tenze) byla 

potvrzena. Spearmanův koeficient pořadové korelace mezi oběma dimenzemi 

postojů je 0,408462, p-hodnota testu o nulovosti koeficientu je 0,000000. 

Vysvětlením této vazby může být fakt, že žáci s pozitivním vztahem k výkonu, 

výkonnosti, zdraví a zdatnosti se častěji účastní pohybových aktivit a tím i 

relaxují. 

Mezi další závěry práce, důležité zejména pro praxi, můžeme zařadit tato 

negativní zjištění: 

 Odborníky doporučovanou dobu mimoškolní pohybové aktivity 

dodržuje pouze jedna třetina žáků. Zbývající žáci tedy nevykazují 

alespoň jednu hodinu pohybové aktivity denně. 

 Se vzrůstajícím věkem u žáků klesá pravidelnost stravovacího režimu, 

všechna hlavní jídla konzumuje v 6. třídě pouze 40 % žáků a v 9. třídě 

dokonce jen 15 % žáků. 

 Pouze tři čtvrtiny žáků má ve srovnání s normou normální hmotnost, 

přičemž zbývající čtvrtina žáků spadá převážně do kategorie nadváha. 

 Se vzrůstajícím věkem dochází k nárůstu počtu kouřících žáků. 

Problematický se jeví přechod mezi 7. a 8. třídou a mezi 8. a 9. třídou, 

kdy procento kuřáků vzrůstá vždy o 7 %. 

 U všech námi sledovaných postojových dimenzí byl potvrzen klesající 

trend v postojových hodnotách žáků.    
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Podnětné závěry přináší i výsledky získané dotazováním učitelů. 

Nejdůležitějšími faktory při jejich hodnocení žáků známkou jsou aktivní účast 

na hodině, výkony a dovednosti žáků, naopak malou váhu přiřazují jejich 

výkonnostnímu růstu a jejich vědomostem. Podnětem pro pedagogickou teorii 

může být fakt, že je využívána pouze část klasifikační stupnice (stupeň výborně 

až dobře), a zda se tedy aktuální stav žáků shoduje s kritérii pro hodnocení 

výchovně vzdělávacích činnosti. 

Pomocí diskriminační analýzy byl zkonstruován vysvětlující model pro 

hodnocení známkou v TV. Jeho význam je v prokázání toho, že i složitý, 

komplexní proces, kterým hodnocení je, lze objektivizovat a analyzovat tak, 

aby se objevily základní faktory, z nichž hodnocení vychází. Projevuje se zde 

důležitost genderových a věkových odlišností žáků, jejich vztahu k tělesné 

výchově, aktivního vztahu ke sportu i mimo školu (a zprostředkovaně i vlivu 

rodiny), životního stylu žáka a také výkonnosti a zdatnosti žáků. Žádný z těchto 

faktorů nemůže vysvětlit hodnocení sám o sobě, teprve jejich společným 

vlivem lze hodnocení známkou uspokojivě popsat. Byla zjištěna více než 95 % 

shoda modelové a skutečné klasifikace, u necelých 5 % žáků se obě klasifikace 

liší o jeden stupeň, a pouze u 0,21 % žáků se obě klasifikace liší o dva stupně. 

Z hlediska věcné významnosti jde o extrémně silnou závislost. 

V práci uvedenou problematiku lze přirozeně rozšiřovat, je možné se zaměřit 

na jinou teritoriální oblast či na jiné věkové skupiny, je možné i rozšířit 

spektrum sledovaných veličin, popřípadě se nezaměřovat primárně na 

hodnocení známkou, ale zkoumat i jiné souvislosti. Důležité by také bylo větší 

uplatnění vícerozměrných statistických metod.  
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Příloha č. 1 - Dotazník pro školní mládež 

 

 

Číslo žáka ...................................................... 
 

Zaškrtni křížkem správnou odpověď ve volném sloupci. 

U druhé otázky vepiš do volného sloupce počet hodin. 

Pokud neznáš odpověď, poraď se s učitelem nebo na otázku neodpovídej. 

 

 

1 
Kde nejčastěji sportuješ? 

(zaškrtni správnou odpověď) 

ve škole a podle situace  (1) 

pouze ve škole  (2) 

ve škole a pohyb s kamarády, s 

rodinou 

 
(3) 

ve škole a v klubu (Sokol, Skaut atp.)  (4) 

ve škole a závodní sportovní příprava  (5) 

2 Kolik hodin týdně věnuješ sportu mimo Tv ve škole?            hodin 

3 Kolik hodin týdně sleduješ televizi? 

0 až 3 hodiny  (1) 

4 až 7 hodin  (2) 

8 až 14 hodin  (3) 

14 a více hodin  (4) 

4 
Kolik hodin týdně pracuješ s počítačem,  

hraješ počítačové hry nebo hry na PlayStationu? 

0 až 3 hodiny  (1) 

4 až 7 hodin  (2) 

8 až 14 hodin  (3) 

14 a více hodin  (4) 

5 
Kolik hodin týdně věnuješ svému mobilu nebo 

komunikaci na sociálních sítích? 

0 až 3 hodiny  (1) 

4 až 7 hodin  (2) 

8 až 14 hodin  (3) 

14 a více hodin  (4) 

6 Snídáš ráno? 
ano  (1) 

ne  (2) 

7 Svačíš ve škole? 
ano  (1) 

ne  (2) 

8 Obědváš ve škole teplé jídlo? 
ano  (1) 

ne  (2) 

9 Svačíš odpoledne? 
ano  (1) 

ne  (2) 

10 Večeříš?          
ano  (1) 

ne  (2) 



190 
 

Příloha č. 2 - Dotazník DIPO-J pro děti a mládež ve věku 12-16 let 

 

Číslo žáka ...................................................... 
 

U každé otázky označ křížkem správnou odpověď (ANO, NE, NEVÍM). 

Číslo Otázka ANO NE NEVÍM 

1 Máš rád rozcvičku (průpravu) v hodině TV?    

2 
U dětí a mládeže by se sportovní výkon měl hodnotit jen 

podle tělesných parametrů tj. hmotnosti a výšky těla. 

   

3 Zařazovat tance do školní TV považuji za ztrátu času.    

4 
Ve školní TV mám raději poklidné cvičení než nějakou 

rychlou (divokou) hru. 

   

5 Dobře provedené cvičení může být i hezké na pohled.    

6 Dívat se často jen na svůj sport se mi zdá bezúčelné.    

7 Myslíš si, že je důležité být pro život tělesně zdatný?    

8 
Líbí se mně takové sportovní činnosti, které vyžadují 

dlouhou a náročnou přípravu. 

   

9 
V hodinách TV se někteří mí spolužáci chovají jinak, než 

v ostatních předmětech. 

   

10 
V hodinách TV je činnost příliš jednotvárná, měla by být 

pestřejší a zahrnovat rozmanité pohybové činnosti. 

   

11 Každé cvičení může být i krásné na pohled.    

12 
Když ve škole na začátku hodiny TV vběhnu do tělocvičny 

nebo na hřiště, mám příjemný pocit uvolnění. 

   

13 
Myslíš si, že hlavním úkolem školní TV je rozvoj zdatnosti 

a upevnění zdraví. 

   

14 
Sportovní soutěžení s dlouhou a náročnou přípravou, spíše 

otupuje, než vychovává. 

   

15 
Seznamovat se s lidmi je daleko více možné v jiných 

oblastech než ve sportu. 

   

16 Hry mne přitahují kvůli napětí, riziku, odvaze apod.    

17 
Ve školní TV by mělo být více cvičení, která zdůrazňují 

ladnost a krásu pohybu. 

   

18 
Když mám nějaké trápení či starosti, tak na ně většinou při 

cvičení nebo sportu zapomenu. 

   

19 Je cílem školní TV tělesná odolnost a vytrvalost?    

20 
Myslíš si, že objektivita hodnocení vlastních sportovních 

výkonů vede člověka ke skromnosti a sebekritičnosti. 
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U každé otázky označ křížkem správnou odpověď (ANO, NE, NEVÍM). 

Číslo Otázka ANO NE NEVÍM 

21 
Mám příjemný pocit, když při hře patřím do nějaké své 

„sportovní party či skupiny.“ 

   

22 
Lákají mne takové činnosti, které jsou napínavé, 

dobrodružné, provokují odvahu, jsou zajímavé. 

   

23 
Myslím, že se věnuje moc pozornosti vnášet do některých 

sportů prvky umění např. balet do krasobruslení aj. 

   

24 
Většinou relaxuji nějakou jinou činností než cvičením nebo 

sportováním. 

   

25 
Považuješ hodnocení předvedených výkonů ve školní TV 

za důležité? 

   

26 
Úspěch sportovního týmu je cennější než rekord 

jednotlivce. 

   

27 
Sportovec má raději zůstat v družstvu, s nímž si rozumí, než 

přecházet do jiného, jen aby se dostal do vyšší soutěže. 

   

28 
Vadí mně se dívat na příliš rizikové sporty např. 

motocyklové závody, bungee jumping apod. 

   

29 

Mělo by se ve školní TV věnovat více pozornosti takovým 

pohybovým činnostem, které umožňují vyjadřovat krásu a 

ladnost. 

   

30 Mohu spokojeně žít i bez sportu a cvičení.    

31 
Sport má mít za cíl spíše rozvíjení zdatnosti než lámání 

rekordů. 

   

32 
Myslíš si, že zvládnutí nějakého sportu pomáhá v rozvoji 

sebedůvěry a sebejistoty. 

   

33 Baví mě, když se v družstvu objevuje nadšení spoluhráčů.    

34 
Mám rád cvičení, která přinášejí riziko a nebezpečí, nutí 

člověka projevit odvahu 

   

35 
Raději se dívám na sporty s uměleckými prvky např. 

krasobruslení, moderní gymnastika apod. 

   

36 Cvičení nebo sportování mi většinou zlepší náladu.    

37 
Je mi k smíchu, když si někdo zakládá na tom, jak je pořád 

fit. 

   

38 
TV a sport ve škole má pomáhat rozvíjet charakterové 

vlastnosti žáka. 

   

39 
To, jak se ke mně chovají spolužáci při TV, mi sebedůvěru 

zpravidla nepřidá. 

   

40 Sportům, které jsou nebezpečné, se raději vyhýbám.    
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U každé otázky označ křížkem správnou odpověď (ANO, NE, NEVÍM). 

Číslo Otázka ANO NE NEVÍM 

41 
Líbí se mi hlavně taková estetická cvičení, která poskytují 

možnost vymýšlet si a řešit daný úkol samostatně. 

   

42 
Při sportování se mi všechny moje potíže a starosti zdají 

daleko snazší k vyřešení. 

   

43 
Myslím si, že pravidelné cvičení může zlepšovat zdravotní 

stav. 

   

44 
Nevadí mi dělat sport, na který se musím dlouhou a 

pravidelně připravovat i za cenu odříkání. 

   

45 Raději cvičím nebo sportuji s partou, než sám.    

46 Nemyslím si, že horolezectví je riskantní sport.    

47 Krásu a ladnost pohybů považuji za důležitější než výkony.    

48 Sportovní podívaná mě přivede do lepší nálady.    

49 
Myslíš si, že sportem získává člověk více síly a energie do 

života 

   

50 
Nároky na špičkový sport jsou pro mě v současné době 

příliš vysoké. 

   

51 Ve sportu se člověk naučí i rozumět si s jinými lidmi.    

52 
Lákají mě jen ty sportovní činnosti, kde není možnost 

úrazu. 

   

53 
Více mám v oblibě aerobik, sportovní tanec popř. balet, 

než sportovní hry. 

   

54 Školní TV mi jenom komplikuje život.    

55 
Myslíš si, že by se mělo cvičit nebo sportovat denně po 

celý život? 

   

56 
Budu-li vědět, že mám šanci dostat se do olympijského 

družstva, pustím se okamžitě do tvrdého tréninku. 

   

57 
I když se mně nedaří, ale družstvo celkově vyhraje, jsem 

spokojen. 

   

58 
Než si natlouct na vodních lyžích, raději se povezu na 

člunu. 

   

59 Baletní a umělecké prvky do sportu nepatří    

60 
Jedním z úkolů školní TV by mělo být osvěžení a relaxace 

od ostatních předmětů. 
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Příloha č. 3 - Dotazník pro školní mládež (porušování životosprávy) 

 

 

 

Číslo žáka ...................................................... 

 

 

Zaškrtni křížkem správnou odpověď ve volném sloupci. 

 

1 Kouříš tabák? 
ano  (1) 

ne  (2) 

2 Kouříl(a) jsi tabák někdy v minulosti? 
ano  (1) 

ne  (2) 

3 Pil(a) jsi v průběhu posledních 12 měsíců nějaký 

alkohol? 

ano  (1) 

ne  (2) 

4 Jak často piješ alkohol? 

4x týdně nebo častěji  (1) 

2x až 3x týdně  (2) 

2x až 4x za měsíc  (3) 

1x za měsíc nebo méně  (4) 
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Příloha č. 4 - Dotazník pro rodiče 

 

 

 

Číslo žáka ...................................................... 

 

 

Zaškrtněte křížky správné odpovědi ve volných polích. 

 Matka Otec 

Kouření 
ano ne ano ne 

    

Sportování 
ano ne ano ne 

    

Dosažené vzdělání 

ZŠ   

SŠ bez maturity   

SŠ s maturitou   

VŠ   

. 
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Příloha č. 5 - Dotazník pro učitele 

 

Číslo učitele ...................................................... 

 

Zaškrtněte křížky správné odpovědi ve volných polích. 

Pohlaví 
žena muž 

  

Mám aprobaci pro výuku Tv na 2. stupni ZŠ 
ano ne 

  

. 

Označte u nabízených faktorů váhu vlivu, kterou při celkovém hodnocení žáků známkou 

v tělesné výchově danému faktoru přikládáte. Použijte následující škálu: 

4 – velmi výrazný vliv na celkovou známku  

3 – podstatný vliv na celkovou známku  

2 – nízký vliv na celkovou známku  

1 – téměř žádný vliv na celkovou známku 

 

Faktor Kód vlivu 

Aktivní účast žáka na hodinách  

Výkon  

Osobní výkonnostní růst žáka  

Dovednosti  

Vědomosti  
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Příloha č. 6 - Výsledky Unifittestu 

 

 

Číslo žáka ...................................................... 

 

 

Test Výsledek Body 

Skok daleký z místa 

(cm) 

    

Leh-sed opakovaně po dobu 60 s 

(počet) 

  

Člunkový běh na 4x10m 

(s) 

  

Vytrvalostní člunkový běh progresivní 20m 

(fáze běhu) 
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Příloha č. 7 – Informovaný souhlas 

 

Vážená paní, vážený pane, 

V souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č.101/2000 sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a dalšími obecně závaznými a právními předpisy, Vás žádám o souhlas 

s účastí Vašeho syna/dcery ve výzkumném projektu v rámci mé Disertační práce 

s názvem: „Hodnocení žáků 2. stupně základních škol v Ústeckém kraji a jejich 

postoj ke školní tělesné výchově“ prováděné na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

University Karlovy.  

V rámci práce budeme u žáků provádět anonymní dotazníkové šetření sledující 

jejich postoje a náplň volného času. Současně budeme provádět testování jejich 

motorické výkonnosti dle standardizovaného testu.  

Cílem práce je analýza proměnných souvisejících s hodnocením žáků 2. stupně 

základních škol v předmětu tělesná výchova. Na základě měření a dotazníkových 

šetření chceme identifikovat základní faktory, které mají na hodnocení významný 

vliv.  

 

Na základě vyplněných odpovědí budou data statisticky zpracována a použita 

pouze pro potřebu disertační práce. 

 

 

Předem děkuji za spolupráci.     Mgr. David Cihlář 

 

 

 

 

Jméno a příjmení…………………………………Podpis………………………   
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