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ANOTACE 

Práce je zaměřena na zjištění zájmu rodičů a dětí o aktivní sport v daném regionu. 

V praktické části jsem využila metody dotazníkového šetření mezi žáky 1.- 3.tříd 

základních škol a jejich rodiči. Výsledky jsou zpracovány do přehledných tabulek 

a znázorněny za pomoci grafů. 
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ANNOTATION 

The work is focused on finding the interest of the parents and children of active sport in the 

region. In the practical part I used the method of questionnaire survey among pupils of 1.-

3.classes of elementary schools and their parents. The results are processed into clear tables 

and illustrated with the help of graphs.  
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1 Úvod 

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma: Zájem dětí a rodičů o jednotlivé sporty v 

daném regionu. Vedly mne k tomu dva zásadní aspekty. Prvním je můj celoživotní vztah ke 

sportu, jeho provozování na závodní, potažmo na vrcholové úrovni a zájem o aktivní 

pohyb. Druhým pak můj blízký vztah k dětem mladšího školního věku, kterým bych ráda 

ve své pedagogické praxi vštěpovala lásku ke sportu jako prostředku pro upevňování 

zdraví, rozvoje osobnosti nejen po tělesné, ale i po psychické stránce. Zajímalo mne, jak na 

daný problém nahlíží dnešní mladá generace, jak názory rodičů ovlivňují v tomto směru 

dětské aktivity. 

 

V současnosti se o potřebě aktivního pohybu, nutnosti sportování u každého jedince hovoří 

stále častěji. Důvodem je změna stylu a způsobu života v posledních letech, ovlivněná 

rozvojem elektroniky, kdy klasické hraní si, pobyt venku a podobné aktivity vytěsnil pobyt 

u počítače, tabletu, chytrého telefonu. Druhým důvodem alarmujícím k aktivnímu pohybu 

je nárůst civilizačních nemocí, které s pasivním způsobem života souvisí – časté vady 

držení těla, obezita, kardiovaskulární nemoci, diabetes, osteoporóza aj.  

 

„Sport ano či ne?“- to je otázka, kterou řeší snad každý rodič v souvislosti se s snahou 

o kvalitní naplnění volného času svého potomka a s nabídkou velkého množství 

volnočasových aktivit, které mu dnešní doba poskytuje.  Někteří rodiče řeší tuto otázku již 

v předškolním věku svého dítěte, jiní ve chvíli, kdy jejich potomek začne navštěvovat 

základní školu, další možná až v období dospívání svých dětí. Pokud si ale rodič odpoví 

„ano“, je v podstatě jakýkoliv věk správný, protože se sportem je možno začít kdykoliv, 

sport nás provází, někoho více, někoho méně, celým naším životem. Samozřejmě zde 

hovoříme o sportu rekreačním, se kterým má možnost se potkat každý z nás.  

 

Druhou variantou je sport závodní, ke kterému je vedeno podstatně menší procento dětí ať 

již z důvodů časových, finančních či zdravotních. Můžeme se dohadovat, zda je to dobře či 

špatně, ale pravdou zůstává, že sport, ať je provozován rekreačně, závodně či na vrcholové 

úrovni utváří člověka, přispívá k jeho zdravému rozvoji jak fyzickému tak psychickému, 

učí ho spoustu nového, přispívá k socializaci, k utváření zdravého sebevědomí a má mnoho 

dalších pozitivních stránek. 
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Na tyto a další otázky jsem se snažila hledat odpovědi právě v praktické části této 

bakalářské práce formou dotazníkového šetření. 

 

V části teoretické jsem se zpočátku zabývala vymezením pojmu sport a obecným přínosem 

sportu pro každého jedince, porovnávala jsem kladné stránky a význam kolektivního 

a individuálního sportování. Ve druhé části jsem pak charakterizovala děti mladšího 

školního věku z hlediska tělesného a pohybového vývoje, vytyčila cíle sportovní přípravy 

a vyzdvihla roli trenéra. Dále jsem zmapovala nabídku sportovních oddílů v daném 

regionu a věnovala se charakteristice jednotlivých druhů sportů, které jsou zde dětem 

nabízeny. 

 

V praktické části práce jsem se prostřednictvím dotazníkového šetření uskutečněného ve 

čtyřech základních školách v regionu zaměřila na žáky 1. stupně základních škol a jejich 

rodiče. Snažila jsem se zjistit, jaký vztah ke sportu mají obě dotazované skupiny, jak se 

vzájemně v tomto ohledu ovlivňují, zda nabídka aktivit v lokalitě je pro ně dostatečná, jaký 

mají obě skupiny názor na rozdíly mezi kolektivním a individuálním sportem, a jak 

vnímají postavení aktivního sportu v životě člověka. 

  

Celou prací, stejně tak jako celým mým dosavadním životem, mne provázel citát Pierre de 

Coubertaina, zakladatele moderních olympijských her:  „Není důležité zvítězit, 

ale zúčastnit se.“ (https://cs.wikiquote.org/wiki/Pierre_de_Coubertin, 7.1.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikiquote.org/wiki/Pierre_de_Coubertin
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2 Cíl a problémy práce  

 

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit zájem dětí mladšího školního věku z náhodně 

vybraných tříd 1. stupně základních škol daného regionu o aktivní sport v kontextu 

s nabídkou sportovních klubů v lokalitě a tato zjištění porovnat s představami jejich rodičů.  

 

K dílčím cílům patří:  

1. zjištění vztahu ke sportu u obou dotazovaných skupin 

2. zmonitorování provozovaných aktivit u dětí v jejich volném čase 

3. zmapování nabídky sportovních klubů pro děti mladšího školního věku  a zjištění 

spokojenosti rodičů s její šíří v daném regionu  

4. zjištění pohybového režimu rodin z nichž respondenti výzkumu pocházejí 

5. porovnání preference forem sportování (kolektivní vers. individuální) u dětí 

i u jejich rodičů 

Problémy práce: 

1. Jaký vztah ke sportu mají rodiče a děti z dotazovaných rodin a jsou zjištěné 

informace u obou generací ve shodě?  

2. Věnují se děti ve svém volném čase převážně sportu či jiným aktivitám? 

3. Kolik procent rodičů by chtělo, aby jejich dítě již v mladším školním věku aktivně 

sportovalo a odpovídá toto číslo skutečnosti? Které sportovní odvětví je v daném 

regionu nejžádanější? 

4. Odpovídá zájem dětí ze správního regionu Praha 21 nabídce sportovních klubů v 

této lokalitě? Shoduje se tato nabídka s představami rodičů o sportovním vyžití 

dětí? 

5. Je větší zapojení dětí do pohybového režimu z rodin, jejichž rodiče vykonávají 

rekreační nebo výkonnostní sport? 

6. Vybírají si děti pro sportování více individuální nebo kolektivní sporty? Odpovídá 

tato volba představám rodičů? 
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3 Teoretická část 

 

3.1 Vymezení pojmu sport 

 

Slovník spisovné češtiny (2006) vymezuje pojem sport jako zájmovou činnost konanou k 

posílení tělesné kondice, zvláště v organizované formě, založenou na soutěžení a snaze o 

co nejlepší výkon. 

(Slovník spisovné češtiny, 2006) 

 

Encyklopedie tělesné kultury (1988) definuje sport jako pojem pro: „bavit se, trávit 

příjemně volný čas, je součástí tělesné kultury, jejíž obsah tvoří pravidly přesně vymezené 

činnosti osvojené v tréninkovém procesu a předváděné v soutěžích. Výrazným znakem 

sportu je organizované soutěžení, vyznačující se snahou po nejvyšším výkonu.“ 

Encyklopedie tělesné kultury (1988, s. 148) 

 

Sport hraje velmi důležitou úlohu v životě každého jedince. Původ slova pochází 

z označení pro obveselení, rozptýlení, útěku od povinnosti k zábavě. Z tohoto faktu 

vyplývá i jeho relativně vysoká oblíbenost mezi lidskou populací. Něco co nás baví, 

přináší radost, potažmo úspěch, odreagování, relaxaci, kontakt s kamarády a další kladné 

prožitky musí být pozitivně vnímáno snad každým z nás. 

 

Dle Slepičkové (2000) se pozitivní účinky sportu projevují dříve na psychické než na 

fyzické stránce člověka. Přínos sportu pro jedince shrnuje do několika oblastí: zvyšuje 

účinnost srdce a plic, snižuje riziko srdečně cévních onemocnění, zvyšuje svalovou sílu 

a vytrvalost, snižuje problémy se zády, zlepšuje vzhled jedince, napomáhá k udržování 

správné tělesné hmotnosti, zlepšuje psychické funkce, snižuje stres, oddaluje proces 

stárnutí, způsobuje přirozenou únavu a uklidnění. 

(Slepičková, 2000) 

 

Sport je v dnešní době chápán nejen jako vyplnění volného času, ale jako velice důležitý 

prostředek pro osobní rozvoj každého jedince, pro jeho zdravý životní styl. Více než kdy 

jindy je třeba v dnešní době děti ke sportu vést již od útlého věku, aby se nám nestalo, 

že nastupující generace se sice bude umět bezchybně pohybovat ve virtuálním světě 

počítačových her, internetu a dalších medií, ale nebude vědět co je míč, švihadlo, kolo. 

Děti je třeba ke sportu vést nejen ve škole, ve sportovních klubech, ale především v rodině, 
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kde by měli jít rodiče vždy příkladem. Nezáleží v tuto chvíli, zda se jedná o sport rekreační 

či závodní. Pokud máme například rodiče kulturně či vědecky založené, pro které není 

pohyb a sportování zdaleka na prvním místě, měla by částečně tuto funkci převzít škola, 

družina či sportovní kroužek, oddíl a snažit se motivovat dítě minimálně ke zdravému 

pohybu či k rekreačnímu sportu. 

 

Perič (2012) uvádí, že děti patří v současné době k nejdůležitějším aktérům při sportování 

a to nejen jako diváci, ale zároveň i svou vlastní aktivní činností. Takřka všechny druhy 

sportu jsou považovány za příznivé pro jejich fyzický a mentální rozvoj. Pomáhají je učit 

se pravidlům, respektovat je, podporují rozvoj schopnosti soustředění, učí zodpovědnosti 

a budují sebedůvěru. 

(Perič, 2012) 

 

Dle Periče (2004) vychází sport z hraní si. Malé děti si hrají, jejich hry jsou většinou 

nesoutěžního charakteru, bez pevných pravidel, nepotřebují srovnávání typu vítěz-

poražený. Podstatou je vlastní hraní si. U starších dětí pak již má hra vymezená pravidla 

a končí vítězstvím či prohrou. Cílem je již vlastní výkon, který ukazuje na schopnosti 

a dovednosti jedince. Z takovéto hry pak vychází sport, kdy se primárním cílem stává 

dosažený či předvedený výkon. Podstatou sportování u dětí by ale vždy mělo být hraní si. 

Prohra a vítězství patří do kategorie dospělých sportovců. 

(Perič, 2004) 

 

 

3.1.1 Kolektivní a individuální sport 

Kolektivní či individuální sport? To je otázka, na kterou neexistuje správná odpověď.  

Vzhledem k tomu, že každý z nás je individualita, každému vyhovuje jiný přístup, jiná 

práce, jiná zábava, jiné vedení, musí každý z nás zvolit i sport, který právě jemu bude 

nejlépe vyhovovat. 

 

Kolektivní sport je opakem individuálního, a jako takový je určen pro kolektiv hráčů. 

V kolektivních sportech proti sobě nastupují vždy dvě skupiny hráčů. Výsledek je 

z podstatně větší části ovlivněn součinností a souhrou celého týmu, než individuálními 

výkony jednotlivců. 
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Kolektivní sporty mají nespornou výhodu v utváření a intenzivním prohlubování 

mezilidských vztahů, v udržování a rozvíjení komunikace s vrstevníky, vzájemné motivaci. 

Zásadní roli zde hraje spolupráce mezi jednotlivými členy družstva. Kolektivní sport učí 

přirozenému posilování smyslu pro zodpovědnost, souhru, týmového ducha. Důležitá je 

vzájemná podpora. Společná, někdy i velmi dlouhá příprava pak vede ke společnému cíli, 

kdy dochází k zažívání úspěchů i neúspěchů v utkáních. Vztahy utvořené při sportu se 

často přenášejí i do osobního života a provázejí nás mnohdy po celý život.  

 

Individuální sport je naopak vhodný pro jedince, kteří chtějí sami za sebe dosáhnout 

kýženého cíle, nechtějí ostatním kazit hru, prožitek, zábavu, chtějí se spoléhat pouze sami 

na sebe. Přispívá k rozvoji samostatnosti, průbojnosti a disciplíny, bývá ale náročnější 

z psychického hlediska, zvláště ve chvílích neúspěchu, kdy hráč musí krize překonávat 

sám. K nejtěžším a nejzodpovědnějším úkolům rodičů tak patří vybrat správný druh 

sportovní aktivity pro danou osobnost. Při rozhodování je třeba vždy vycházet 

z individuality každého jedince. Pokud je dítě svým založením silný introvert, 

pravděpodobně nebude o kolektivním sportu vůbec uvažovat a naopak. Ideálním případem 

je dát dětem možnost vyzkoušet si obě formy sportování a až posléze se rozhodnout, 

kterému odvětví se bude mladý jedinec nadále věnovat. 

(Štilec, 1989) 

 

3.2 Mladší školní věk 

3.2.1 Tělesný vývoj 

Mladším školním věkem nazýváme období od vstupu dítěte do školy do přibližně 11-12 

let, takže se zpravidla kryje s prvními pěti lety školní docházky. Rozdělujeme jej do dvou 

samostatných období – dětství a prepubescence, dělícím obdobím je 9. rok věku dítěte. 

Pro tělesný vývoj je v tomto období charakteristický rovnoměrný nárůst hmotnosti i výšky 

dítěte. 

„Mladší školní věk je dobou plynulého růstu všech orgánů, krevní oběh, plíce a ostatní 

vnitřní orgány se mění úměrně s rovnoměrným zvyšováním hmotnosti i výšky těla. Roste 

celková odolnost dětského organismu. Osifikace kostry není ještě dokončena, rovněž 

zakřivení páteře není trvalé. Musíme proto věnovat častou pozornost návyku dobrého 

držení těla.“ 

(Štilec, 1989, s.43)  
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Mozek má vývoj v podstatě ukončen již před začátkem tohoto období. V tomto období 

ale lavinovitě přibývá vědomostí, rozvíjí se paměť a představivost. Vlastnosti osobnosti 

ještě nejsou ustáleny. Velmi krátká je doba, po kterou je dítě schopno se koncentrovat, činí 

zhruba 4 - 5 minut. Poté dítě opět pozornost ztrácí. 

 

V oblasti vývoje sociálních vazeb je pro dítě mladšího školního věku zásadním aspektem 

vstup do školního, resp. sportovního kolektivu, který klade nároky na podřízení se jeho 

normám a požadavkům. Dítě prožívá postupné období socializace, při kterém dochází 

k jeho začleňování do kolektivu a přizpůsobování se daným pravidlům. Do vztahů se 

začínají promítat i další autority, kromě rodičů jsou to učitelé, trenéři. 

(Perič, 2012) 

 

Dle Štilce (1989) přestává být dítě s nástupem do školy středem rodičovské pozornosti, ale 

stává se součástí kolektivu, vznikají silnější kamarádské vztahy, vyvíjejí se citové odstíny 

jako smysl pro čest, pravdu, spravedlnost, odvahu. Veškeré činnosti často silně citově 

prožívá, z toho plyne i vyšší hlučnost a impulzivnost v jeho projevu. Vůle je prozatím 

vyvinuta slabě, dítě se nedokáže dlouhodobě soustředit na jednu činnost, případně sledovat 

cíl. 

(Štilec, 1989) 

3.2.2 Pohybový vývoj 

U většiny dětí se s nástupem do školy změní způsob jejich života. Přestávají se celý den 

volně pohybovat, ale jsou nuceny sedět několik vyučovacích hodin ve školních lavicích. 

Tato skutečnost může u velkého procenta dětí vyvolávat vady v držení těla. Proto má 

v tomto období aktivní pohyb, tělesná výchova a sport obrovský význam, říkají Máček 

a Korecký (1960). 

(Máček, 1960) 

 

Z hlediska pohybového vývoje tento věk charakterizuje vysoká pohybová aktivita, nadšený 

zájem o sport. Nové pohybové dovednosti jsou lehce zvládnuty, ale pokud nejsou častým 

opakováním upevňovány, jsou rychle zapomínány, jak uvádí Štilec (1989). 

„Období mezi 7. - 10. rokem, kdy ještě není dobudována centrální nervová soustava, je 

vhodné pro rozvoj rychlostních, koordinačních a akčně-reakčních schopností. Pro dětskou 

motoriku je charakteristická neefektivnost, různé souhyby, které doprovázejí hlavní pohyb, 

jsou nadbytečné a energeticky neúsporné. Klademe důraz na rozvoj mezisvalové 
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koordinace, na přesnost poloh a pohybů při dotváření pohybových stereotypů, na držení 

těla a funkci svalů tělesného jádra. V tomto věku se děti učí hodně napodobováním, proto 

je nutné dbát na kvalitu ukázky.“ 

(Kristofič, 2006, s. 12) 

 

Období mezi 8. - 10. rokem považujeme za nejpříznivější věk pro motorický vývoj dítěte, 

který je charakteristický rychlým učením nových pohybů a děti jsou na konci tohoto 

období již schopny provádět i koordinačně náročná cvičení. Děti se v té době učí rychle 

novým pohybům, zvyšuje se jistota v provádění činností a kvalita provedení pohybu či 

cvičení. 

 

Po 8. roce věku dítěte se zvětšuje rychlost pohybů, ale přesnost je ještě nedostatečná. Děti 

navíc provádějí mnoho nesprávných doprovodných pohybů. Zlepšování funkce mozkové 

kůry postupně tyto nesprávné pohyby odstraňuje a v 10 -12 letech  je dovede dítě nejen 

řídit, ale i brzdit, jak uvádí autoři Máček a Korecký (1960). 

(Máček, 1960) 

 

 

3.2.3 Sportovní příprava 

„Znalost vývojových změn v organismu mladého člověka zejména v oblasti somatické, 

motorické, funkční, psychické a sociální, má pro správné vedení tréninkového procesu 

zásadní význam.“ 

(Štilec, 1989, s. 27) 

 

Podle Štilce (1989) je sport dětí a mládeže charakteristický soutěžením, jež je nedílnou 

součástí tréninkového procesu. Aby mohl být trénink přizpůsoben věku, musí tělovýchovní 

pedagogové – trenéři znát zvláštnosti dětství a dospívání, a respektovat je při stavbě 

tréninkového procesu. Tento věk charakterizují znaky jako intenzivní růst, vývoj 

a dozrávání různých orgánů těla a jejich funkcí, psychický vývoj a pohybový rozvoj. 

Trenér by měl dbát na to, aby v tréninku i soutěžení dominoval herní princip, radost a 

příjemné zážitky. Činnost musí být pestrá, často obměňovaná a vhodně motivovaná. U dětí 

tohoto věku pokládá trenér základy kladného vztahu ke sportu, které provázejí každého 

jedince pak celý život. 

(Štilec, 1989) 
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Dle Periče (2012) se při sportovní přípravě u dětí mladšího školního věku soustřeďujeme 

na rozvoj pohybových schopností - kondice, do kterého patří koordinace, rychlost, síla, 

vytrvalost a pohyblivost. Dobrou kondicí rozumíme vyvážený rozvoj všech těchto pěti 

aspektů. Nejen trenéři, ale i rodiče, pedagogičtí pracovníci, vedoucí různých zájmových 

sportovně zaměřených kroužků by měli vždy myslet na to, že dítě není zmenšenina 

dospělého. Má jiné potřeby, jiné schopnosti, jiné výkony a také potřebuje jiný typ 

tréninkové přípravy. U dětí mladšího školního věku jde v tréninku především o nácvik 

a rozvoj pohybových dovedností a schopností. Dále je pak důležitý fakt, zda trénování děti 

baví. Bez tohoto aspektu se pro ně stává sportování nudnou a nepříjemnou záležitostí. 

Proto by se měl trénink vždy zaměřovat na prožitek, radost z pohybu, radost z kamarádství 

a společně prožitého času. 

(Perič, 2012) 

 

Při sportovní přípravě dětí mladšího školního věku (do 10let věku) se doporučuje dle 

Periče (2004) dávat přednost zejména rychlostním a obratnostním cvičením, která sama 

o sobě podporují nárůst síly a upevnění přirozeného vývoje kostry a svalů. Zaměřujeme se 

především na svaly trupu, pletence ramenního a kyčelního. Mezi nejvhodnější patří tzv. 

přirozené posilování jako například šplh, lezení, ručkování, visy, jednoduché cviky 

na hrazdě a kruzích, cvičení v přírodě. Oblíbené jsou i různé formy úpolových cvičení, 

zejména přetahování, přetlačování, zápasy dvojic v různých polohách, drobné úpolové hry. 

Další možností rozvoje síly je cvičení s nářadím či náčiním – plné míče, švihadla, míčky, 

gymnastická nářadí. Velký význam mají i cvičení v prostředí, které klade nároky 

na překonávání – hry v kopci, soutěže ve vodě, v hlubokém písku, překonávání odporu 

partnera. 

(Perič, 2004) 

 

3.2.4 Cíle sportovní přípravy 

„Sportovní příprava je systematický pedagogický proces zaměřený k výchově zdravých, 

všestranně zdatných sportovců, kteří na základě harmonického vývoje dosáhnou v období 

plného rozvoje sil nejvyšších individuálních výkonů ve vybraném sportu.“ 

(Štilec, 1989, s.10) 

 

Cílem sportovní přípravy u dětí mladšího školního věku, v nižší věkové kategorii, je rozvoj 

jejich všestrannosti, až posléze bychom se měli věnovat specializaci pro konkrétní druh 
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sportu, pro konkrétní sportovní činnost. Z výše uvedeného plynou i cíle sportovní přípravy 

u dětí, kde jako první cíl uvádí Perič (2004) – „nepoškodit děti“. Vysvětlení je velice 

jednoduché. Nevhodné tréninkové zatížení v dětství může mít trvalé zdravotní následky v 

podobě skoliózy páteře, kostních výrůstků, předčasné osifikace kostí apod., které si dítě 

nese celý život. Stejně tak je tomu i v případě psychického poškození. Dlouhodobé stavy 

podceňování sebe sama, frustrace, úzkostlivosti mohou v dospělosti vést k závažnému 

depresivnímu onemocnění. Dalším ohrožujícím faktorem jsou různá výživová, dietní, 

podpůrná opatření, například ve formě dopingu. Zde je třeba zmínit, že u dětí bychom 

tomuto měli ze zásady předcházet a takovéto jednání odmítat. 

 

Dalším cílem sportovní přípravy u dětí mladšího školního věku je vytvoření vztahu dětí ke 

sportu jako k celoživotní aktivitě. Je samozřejmé, že zdaleka ne všichni se budou věnovat 

závodnímu, respektive vrcholovému sportu. Je ovšem třeba se snažit každé dítě, které nám 

k tomu dá prostor, přesvědčit o důležitosti pohybových aktivit pro zdravý vývoj a to 

i v dospělosti, potažmo ve stáří. Nerozhoduje druh provozovaného sportu, či sportů. Zde je 

třeba mít na paměti, že sportování není jen výhra, rekordy, překonání sám sebe, ale je to 

především příjemná a zábavná činnost v kruhu přátel a kamarádů. 

 

Třetím cílem sportovní přípravy dětí mladšího školního věku je vytvoření základů 

pro pozdější trénink. Takto malé dítě nezvládne ještě podávat výkony v takové kvalitě 

a takovém objemu jako starší či dospělí jedinci. Ale co je můžeme naučit je technika, 

zvládnutí základních požadavků dané sportovní disciplíny. Zvládnutí techniky běhu 

v atletice, zvládnutí základních herních činností jednotlivce ve volejbale, techniku úderů 

a kopů v karate. Tímto připravuje trenér mládeže půdu pro práci dalších trenérů, kteří se na 

rozvoji daného jedince budou v budoucnu možná podílet. 

(Perič, 2004) 

 

3.2.5 Role trenéra 

Při výchově ve sportovní přípravě působí na jedince rodiče, škola, sportovní prostředí 

a především trenér. Příprava na sportovní výkon má charakter vyučovacího procesu 

a podmínkou efektivní práce je plánovité, promyšlené řízení činnosti sportovce.  

 

Trenér svým působením ovlivňuje radost dětí z pohybové aktivity, snahu o upevňování 

zdraví, smysl pro fair play, socializační aspekty, morálně volní vlastnosti jako 
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pravdomluvnost, zdvořilost, smysl pro povinnost, odpovědnost ke kolektivu. Mezi úkoly 

trenéra se řadí i podpora sounáležitosti v týmu, utváření dobrých vzájemných vztahů, 

atmosféry přátelství. 

 

Mezi základní úkoly, které trenér plní, patří osvojení potřebných vědomostí o sportovní 

činnosti, osvojení nezbytných pohybových dovedností, rozvoj fyzické způsobilosti pro 

danou sportovní činnost, utváření potřebných návyků, rozvoj specifických schopností, 

ovlivňování postojů k dospělým i ke svým vrstevníkům, všestranné působení na vlastnosti 

dítěte jako jedince, rozvoj zájmu o tělesné zdokonalování. 

 

Značně specifická je v tomto ohledu práce trenéra dětí a mládeže, jelikož tito svěřenci 

nemají zatím větší životní zkušenosti a spontánně napodobují autority ze svého okolí.  Jsou 

maximálně naladěni na příjem nových informací a vytvářejí se u nich pevné základy 

budoucího profilu a postojů. Je nezbytně nutné, aby panovala jednotnost mezi všemi 

ovlivňujícími autoritami, které na dítě působí. Mezi úkoly trenéra v této oblasti patří 

i budování kladného a podnětného vztahu s rodiči, kde základ tvoří komunikace. Tu musí 

trenér cíleně utvářet a rozvíjet. Rodič není nepřítel. Má stejný zájem o kvalitní rozvoj 

dovedností u svého dítěte jako trenér. Pro mladého sportovce by měl trenér být příkladem, 

uznávanou autoritou, ale i přítelem, který je schopen pochopit jeho problémy a poradit mu. 

Ve sportovní přípravě dětí se trenér zaměřuje na rozvoj všeobecné tělesné zdatnosti, všech 

základních pohybových dovedností, ne však při maximálním zatížení. Celá oblast 

sportovní činnosti u dětí pak je chápána jako příprava pro život, jako specifický prostředek 

harmonického a všestranného rozvoje osobnosti. 

Štilec (1989) 

 

A Perič (2012) vyzdvihuje myšlenku, že hlavním úkolem trenéra je zachovat při tréninku 

i v soutěžení dětí herní princip, radost, příjemné prožitky. Případné porážky by neměly být 

negativně hodnoceny. Trenér by měl působit vlastním příkladem. Potřebné je rozvíjení 

koncentrace, posilování vůle, formování vlastní osobnosti, kolektivní cítění. Výchovné 

působení trenéra by mělo zdůrazňovat také správnou životosprávu, hygienu a celkový 

denní režim. Není možno opomenout hlavní zásadu trenérské práce mládeže – nejdříve 

děti, potom vítězství.  

(Perič, 2012) 
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3.3 Sportovní oddíly v regionu  (mapka regionu viz příloha č.1) 

 

Správní region Praha 21, na který jsem se ve své práci zaměřila, zahrnuje s účinností od 

1.7.2001 městskou část Praha-Klánovice, Praha-Běchovice, Praha-Újezd nad Lesy a Praha-

Koloděje.  

 

Jedná se o lokalitu, která je pevně spjata s přírodou, na okraji velkoměsta. Děti zde mají 

blízko do lesa, na přírodní sportoviště a mohou zde provozovat pohybové aktivity i bez 

dohledu dospělých, relativně bezpečně. Oproti městským školám by se dalo usuzovat, 

že nemají potřebu navštěvovat zájmové kroužky ani sportovní oddíly. Přestože se jedná 

o část hlavního města, dají se školy v této lokalitě přirovnat spíše ke školám vesnickým. 

Počet a různorodost sportovních aktivit v daném regionu je ale dosti široká. Tento dojem 

vytváří fakt, že je zde velmi rozmanitá nabídka zájmových útvarů, kroužků, mimoškolních 

aktivit jednak ze strany samotných základních škol, ale i dalších dobrovolných sdružení – 

např. DDM Level, Astra Klánovice, sportovní centrum Běchovice, Sokol Běchovice 

a dalších.  Ze sportovně zaměřených aktivit se tu setkáme s kroužkem stolního tenisu, 

florbalu, tance, basketbalu, míčových her, sportovních her, gymnastiky, golfu, šachů, 

aerobiku, badmingtonu, juda, tenisu, jezdectví, in-line bruslení, cvičení v Sokole. 

V neposlední řadě zde mohou děti navštěvovat také cyklokroužek nebo zájmový útvar Děti 

na startu zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, 

rychlosti a síly.  Z moderních sportovních odvětví mají děti možnost vyzkoušet například 

kroužek frisbee, jógy, roppe skipingu. 

 

Z tohoto výčtu je zřejmé, že nejen sportovní oddíly, ale i školy a jednotlivé městské části 

tohoto správního regionu sportování dětí podporují a snaží se dělat maximum pro to, 

aby se aktivně pohybovalo co nejvíce jedinců. V tuto chvíli máme na mysli rekreační sport 

a cvičení přístupná takřka každému z dětí mladšího školního věku. 

 

Klasických sportovních oddílů, ve kterých by děti mohly provozovat závodní sport, 

s výhledem například na provozování sportu na vrcholové úrovni, je v regionu sedm. Jedná 

se o oddíl fotbalový, volejbalový, atletický a oddíl taekwonda, konkrétně FK Klánovice, 

Běchovičtí sršni, FK Újezd nad Lesy, Atletika Újezd nad Lesy, SK Joky, Kangsim Dojang 

a TJ Slavoj Koloděje. Největší počet oddílů v regionu je fotbalových, a to 4, v každé 

městské části jeden. 

(https://www.praha21.cz/informace/volnocasove-aktivity) 

https://www.praha21.cz/informace/volnocasove-aktivity


18 

 

Ze zjištěných informací je jednoznačně vidět, že převládají fotbalové kluby, většinou 

s dlouholetou tradicí a ostatní druhy sportů jsou upozaděny, nemluvě o sportovních 

oddílech zaměřujících se na sporty tzv. moderní. Ty je možno provozovat pouze v již 

zmíněných zájmových mimoškolních útvarech – kroužcích. V této části jsem se zajímala 

také o podrobnější informace ohledně činnosti jednotlivých sportovních oddílů.  

V případě FK Klánovice se jedná o fotbalový klub s tradicí delší než 100 let. Toto 

sportovní odvětví zde bylo založeno již v roce 1909 a v současnosti je jeho činnost 

financována ze zdrojů úřadu městské části a Magistrátu hl. města Prahy. Nachází se zde 

travnaté hřiště s automatickou závlahou a nově také hřiště s umělým trávníkem III. 

generace s oplocením a osvětlením a jedná se o jeden z nejhezčích fotbalových areálů 

v Praze. 

 

Starší a mladší přípravka, do které docházejí děti ve věku 6-9 let, čítá v současné době 

celkem 40 dětí. Během sezóny trénují dvakrát týdně a jeden den v týdnu hrají vždy 

mistrovský zápas. V zimě pak probíhají tréninky pouze jednou týdně a cca 4x za toto 

období hrají děti halové turnaje. O každé z družstev se starají dva školení trenéři, občas 

vypomáhají i další dobrovolníci z řad rodičů. Každé léto absolvují děti týdenní soustředění 

společně s dalšími věkovými kategoriemi fotbalistů. 

(http://www.fkklanovice.cz/) 

 

Počátek fotbalové historie v Běchovicích se datuje kolem roku 1925. Hlavní myšlenkou 

fotbalového oddílu Běchovičtí sršni je ukázat dětem, jak je fotbal krásný a naučit je ho 

hrát. V námi sledované věkové kategorii – mladší přípravce – má klub v současné době 28 

hráčů, o které se starají 3 trenéři s fotbalovou licencí. Děti trénují 2x týdně 1-1,5 hodiny 

dle ročního období. V zimě v hale, po zbytek roku na vlastním travnatém či UMT (umělá 

tráva) hřišti přímo v městské části. Hráči se účastní oficiální pražské fotbalové soutěže, 

která začíná vždy v srpnu a končí posledním červnem následujícího roku. K dalším 

aktivitám se řadí bezpočet přátelských utkání a každoroční týdenní soustředění v letním 

období. Nábor nových členů do tohoto oddílu probíhá formou letáků umístěných ve škole a 

školce přímo v městské části a na internetových stránkách oddílu. Všichni hráči musí 

absolvovat povinnou lékařskou prohlídku ve FN Motol. Členský příspěvek činí 3500 Kč na 

rok a z něj jsou hrazeny všechny pohledávky (pronájmy hřišť, pojištění hráčů, turnaje a 

další).  

(http://www.bechovictisrsni.cz/) 

 

http://www.fkklanovice.cz/
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Třetím fotbalovým klubem na území správního regionu Praha 21 je FK Újezd nad Lesy.  

Tento fotbalový klub navštěvuje v námi sledované věkové kategorii 33 hráčů, z nichž 

pravidelně na tréninky dochází přibližně 20 dětí. Starají se o ně dva kvalifikovaní trenéři. 

Děti trénují 3x týdně vždy 1,5 hodiny na vlastním fotbalovém hřišti, v létě na trávě, v zimě 

na UMT (umělá tráva). Kromě tréninků se nejmladší hráči (6-7 let) účastní v průběhu roku 

turnajů MiniStar (organizovaný v Běchovicích) a hráči starší pak různých soutěží 

organizovaných Fotbalovou asociací ČR. Tito také hrají soutěž mladších přípravek, 

systémem podzim-jaro. Během celého zimního období se děti účastní turnajů na UMT 

nebo v halách v Praze a okolí a zimní fotbalové ligy. Během letních prázdnin organizuje 

klub týdenní soustředění, v rámci kterého děti každý den dvoufázově trénují a poté se 

věnují regeneraci ve wellness. 

(http://www.fkujezd.cz/) 

 

Posledním, co do počtu hráčů, nejmenším fotbalovým oddílem ve sledovaném regionu je 

FK Slavoj Koloděje. Historie tohoto oddílu sahá až do roku 1930, díky sporům o majetek 

ale původní SK Slavoj na přelomu roku 2011-12 zanikl. Novodobá historie tohoto oddílu 

započala pak v červnu 2012. V současné době má oddíl 30 registrovaných dětí ve věku 6-9 

let, které trénují 1x týdně v zimním období 1 hodinu v areálu místní sokolovny, v letních 

měsících 1,5 h na místním venkovním hřišti. Oddíl vedou 3 trenéři se základní licencí C. 

Děti se účastní fotbalové soutěže Okresního fotbalového svazu Praha-východ formou 

mistrovských turnajů. Navíc hrají přátelská utkání v okolních obcích. Kromě fotbalu se 

nárazově oddíl účastní společného bruslení a různých akcí pořádaných místním úřadem či 

dobrovolnými organizacemi jako je Dětský den, Kolem okolo Koloděj, Kolodějská 

fotbaliáda aj. Hlavní myšlenkou vedení oddílu je „Neučit děti pouze fotbalu a dalším 

tělesným dovednostem, ale především jak se chovat ke spoluhráčům, soupeřům a 

dospělým autoritám.“ Cílem práce trenérů je láska k fotbalu, k pohybu všeobecně, umění 

orientace v kolektivu, pohyb na čerstvém vzduchu. Oddíl se potýká s chybějícími dalšími 

dospělými nadšenci, kteří by se také aktivně zapojili do práce s dětmi. 

(http://www.praha-kolodeje.cz/fk-slavoj-kolodeje/ds-1025) 

 

Zajímavým sportovním odvětvím, provozovaným na vysoké úrovni je klub Atletika Újezd 

nad Lesy. Atletický klub byl založen v roce 1991 jako nezisková organizace. Jedná se 

o sportovní oddíl pracující při základní škole, který se snaží trénovat a vychovávat mladé 

sportovce ve všeobecných atletických dovednostech. Základním mottem vedení oddílu je 

naučit děti lásce ke sportu a dát jim pohybové základy tak, aby se mohly v budoucnu, 
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v případě zájmu, věnovat i jiným sportovním odvětvím. 

Oddíl čítá celkem 170 členů ve všech věkových kategoriích. V námi sledované věkové 

skupině je v současnosti registrováno 85 dětí, které trénují ve školním sportovním areálu 

ZŠ Újezd nad Lesy 2x týdně, vždy 1 hodinu. Pravidelně se účastní závodů v přespolním 

běhu, které se organizují každý víkend v Praze a okolí, a 4x do roka i dráhových závodů 

jednotlivců a družstev. Součástí činnosti je také každoročně 14ti denní letní soustředění. 

O své svěřence se stará 5 kvalifikovaných trenérů, většinou bývalých závodníků 

či odborníků v daném oboru, případně studentů sportovně zaměřených vysokých škol. 

Talentované děti mají možnost pokračovat v závodní činnosti i po ukončení povinné školní 

docházky. 

(https://www.atletikaujezd.cz/) 

 

Služebně nejmladším sportovním klubem, který vznikl v tomto regionu, je od roku 2013 

volejbalový oddíl SK Joky určený pro děvčata ve věku 8 - 14 let. Zabývá se trénováním 

přípravky, oddílu mladších i starších žákyň. Zkoumaná věková kategorie zde trénuje 2x 

týdně, vždy hodinu a to v tělocvičně v sousedních Běchovicích. Děvčata se také nárazově, 

přibližně 6x ročně, účastní turnajů v barevném volejbale. Součástí činnosti oddílu je 

každoroční letní čtrnáctidenní soustředění. Hlavní myšlenkou zakladatele oddílu je: 

„Nejsme zájmový kroužek, ale sportovní oddíl a chceme hrát volejbal na co možná 

nejvyšší úrovni s tím, že to bude všechny zúčastněné hráčky co možná nejvíce bavit.“. 

Činnost oddílu je finančně podporována v rámci Grantového systému Městské části Praha 

Újezd nad Lesy. V současnosti je v oddíle registrováno 30 hráček, z nich v kategorii 

mladšího školního věku je 15. Vzhledem k tomu, že v oddíle působím 2 roky jako trenérka, 

vím, že zájem dětí o toto sportovní odvětví je nižší v porovnání např. s fotbalem. Nábory 

pořádáme několikrát do roka a to jednak přes webové stránky obcí, vylepováním letáků v 

regionu, rozdáváním letáků přímo v základních školách a zúčastňujeme se promo akcí 

městských úřadů s cílem doplnit družstvo o nové členky. 

(http://www.joky.cz/) 

 

Pravděpodobně nejméně obvyklým sportovním odvětvím nabízeným v daném region je 

oddíl taekwonda - Kangsim Dojang. Oddíl se zabývá přípravou dětí a mládeže v oblasti 

korejského bojového umění. Vznikl v roce 2001, má 300 členů a v současnosti patří k 

nejúspěšnějším v ČR. Pravidelně si odváží medaile ze všech turnajů, které se v republice 

konají.  Děti zde trénují po skupinách, dle stáří a výkonnosti, v každé skupině je jich 
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maximálně 35. Tréninky probíhají 1x týdně, vždy hodinu a vedou je 2 trenéři + 2 asistenti, 

těmi jsou závodníci z vyšších skupin. Začátečnické tréninky jsou zaměřeny spíše na 

protahování a koordinaci pohybů, děti se učí základy umění a to i po stránce etické. 

Součástí přípravy jsou i kolektivní hry. Náplň tréninků se s postupem času nemění, zvyšují 

se pouze požadavky na taekwondo jako takové. To se dělí na dvě složky - poomse 

(sestavy) a kyorugi (zápas). Začátečníci se věnují nejprve základům poomse, kyorugi se 

mohou věnovat až po zvládnutí základů. Závodů se účastní děti, které se věnují tomuto 

sportu již déle, není vyloučeno, že již např. v 8 či 9 letech, vždy to závisí na jejich umění a 

chuti soutěžit. Pro tyto děti je připraveno v letním i zimním období soustředění. Navíc 

oddíl pořádá akce, jakými jsou veřejné tréninky, zkoušky na technické stupně, den pro děti, 

různé soutěže během školního roku. 

(http://www.kangsim.cz/) 

 

 

3.4 Charakteristika sportovních odvětví 

3.4.1 Atletika 

„Svou rozmanitostí patří atletika mezi nejvšestrannější a nejzajímavější sporty. Od 

ostatních sportovních odvětví se atletika liší především svou individuálností. Výkony ve 

všech atletických soutěžích jsou objektivně měřitelné, lze je poměrně snadno porovnávat. 

To vede k možnosti průběžně kontrolovat vlastní výsledky, hodnotit je a dávat do vztahu k 

úsilí vynaloženému v tréninku.“ 

(Jeřábek, 2008, s. 9) 

 

Atletika se řadí k nejmasovější a nejrozšířenější sportovní aktivitě. Toto sportovní odvětví 

vzniklo na základě přirozených pohybových schopností člověka – běh, chůze, skoky, vrhy 

a hody a je vlastně nejstarším sportovním odvětvím, jehož první závody a soutěže se 

konaly již v období antiky. Dodnes z této její historické podoby většina atletických 

disciplín vychází. V rámci RVP je součástí povinné výuky na všech základních školách 

v České republice a je rozdělena do samostatných, na sebe navazujících, etap pro 1. - 2. 

ročník, pro 3. - 5. a 6. - 9. ročník. Je vyučována v tematických blocích. 

 

V tomto sportovním odvětví se koná nesčetné množství závodů, přeborů, her, mistrovství 

jednotlivých zemí, mistrovství světa, Evropy. Vrcholem pak jsou Olympijské hry, do 

kterých se atletika řadí již od dob jejich vzniku, ve starověku. Disciplíny převzaté z období 
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antiky jsou dnes rozděleny na dvě sportovní odvětví: lehká a těžká atletika, uvádí Jeřábek 

(2008). 

 

Atletika je sport poměrně široký a tak i pravidla jsou značně obsáhlá, jejich přesné znění je 

uvedeno v knižní podobě pravidel i na webových stránkách Českého atletického svazu. 

Mezi všeobecná pravidla platící pro všechna atletická odvětví patří fakt, že se soutěže 

konají na stadionech, v halách, případně mimo ně. Standartní délka okruhu na atletické 

dráze je 400 metrů, musí být úředně přeměřena a zařízení musí mít odpovídající 

dokumentaci. 

 

Další důležité pravidlo se týká věku závodníků, zde rozlišujeme mládežnické, juniorské 

a dospělé kategorie. Veteránská kategorie pak začíná dovršením 35let věku závodníka(ce). 

Zvláštní předpisy se týkají oblečení a obutí závodníků. Dres musí být čistý, stejnobarevný 

z obou stran, závodníci jednoho družstva startují ve stejném oblečení. Závodníci mohou 

používat boty s hřeby (tretry), přičemž maximální počet hřebů může být 11. Pokud jsou 

závodníkům přidělena startovní čísla, musí být tato umístěna na prsou a na zádech. 

Na bezchybný průběh závodu vždy dohlíží rozhodčí, či sbor rozhodčích. Závodník při 

závodě nesmí opustit soutěžní prostor, nikdo mu nesmí napomáhat ke zlepšení jeho 

výkonu, konzultace s trenérem jsou omezeny. Toto se netýká lékařského či masérského 

zásahu jak píše Jeřábek (2008). 

 

3.4.2 Volejbal 

„Je sportovní hra síťového typu. Dvě šestičlenná družstva, každé na své oddělené polovině 

hřiště, odbíjejí míč přes síť do soupeřova pole tak, aby nemohl být vrácen.“ 

(Táborský, 2004, s. 75) 

 

Za dobu a místo vzniku tohoto sportovního odvětví považujeme rok 1895 a stát 

Massachusetts, město Springfield a za jeho zakladatele Williama G. Morgana. Do Evropy 

se pak dostal volejbal především prostřednictvím amerických vojáků v době 1. světové 

války. První Český volejbalový a basketbalový svaz byl ustaven v roce 1921 a první 

mistrovství Československé republiky se konalo v roce 1924. Samostatný volejbalový svaz 

Československa vznikl až v roce 1946, o rok později pak světová volejbalová organizace 

FIVB. Od vzniku samostatného volejbalového svazu až do konce šedesátých let 20. století 

se u nás hovoří o zlaté éře volejbalu, kdy naše ženská i mužská družstva získala několik 
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cenných medailí na světových šampionátech. Dnešní český volejbal stagnuje a zatím 

bohužel nepatříme mezi evropskou elitu.  

(Haník, 2014) 

 

Volejbalové soutěže jsou u nás organizovány napříč celým spektrem věkových kategorií. 

Počínaje barevným a mini volejbalem v nejmladších dětských kategoriích, přes mladší 

a starší žactvo, poté kategorie juniorské a kadetské až po muže a ženy. Od roku 1964 je 

volejbal zařazen také na program Olympijských her.  Český volejbalový svaz evidoval v 

roce 2014 takřka 40 000 členů jak v dospělých, tak v mládežnických kategoriích, přičemž 

za poslední roky se významně zvyšuje počet nově registrovaných dětí, jak vyplývá ze 

zprávy ČVS: Informace o vývoji členské základny volejbalu v letech 2008 –2014 na 

základě evidence VIS. 

(http://www.cvf.cz/) 

 

Pravidla tohoto sportu jsou pevně daná vždy na období pěti let, přičemž v letošním roce 

nedošlo k žádným zásadním úpravám, pouze k upřesněním v některých pasážích (ČVS, 

2017). Volejbalové hřiště má rozměry 18x9 m, kdy ho podélná osa střední čáry rozděluje 

na dvě stejná hrací pole, která odděluje síť. Výška sítě se odvíjí od jednotlivých věkových 

kategorií. Míč je kulatý s měkkým povrchem ze syntetické či pravé kůže. Na hřišti hraje 

6 hráčů každého družstva, kteří se dělí na hráče přední a hráče zadní řady. Každé družstvo 

má maximálně 6 náhradníků. Utkání vede rozhodčí. Ve volejbale není hrací doba určena 

časem, ale počtem dosažených bodů. Utkání se hraje na 2-3 vítězné sety, každý z nich do 

minimálně 25 bodů (kromě 3., resp. 5. setu), dokud jedno z družstev nezvítězí rozdílem 

minimálně 2 bodů. Za základní herní činnosti se ve volejbale považuje odbití obouruč 

vrchem, odbití obouruč spodem, podání, přihrávka, nahrávka, útočný úder a blok. Kromě 

specializované funkce libera, rozlišujeme ve volejbale post nahrávače, smečaře a blokaře. 

Pro oficiální soutěže FIVB jsou dána další, striktní pravidla. 

(Táborský, 2004) 

 

3.4.3 Fotbal 

„Fotbal je sportovní hra brankového typu. Na poměrně velké hrací ploše se dvě 

jedenáctičlenná družstva hráčů, kteří ovládají míč převážně nohama, snaží v určeném čase 

vstřelit soupeři co nejvíce gólů a co nejméně jich obdržet.“ 

(Táborský, 2004, s. 98) 

http://www.cvf.cz/
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Za kolébku fotbalu můžeme považovat Anglii, kde se již počátkem 19. století stala tato hra 

součástí výuky tělesné výchovy. Ve druhé polovině 19. století pak vznikají fotbalové svazy 

v Londýně, Skotsku, Walesu, Irsku a v roce 1871 se  poprvé začala hrát pravidelná soutěž 

Anglický pohár. Roku 1889 byla zahájena Anglická fotbalová liga. Od počátku byl fotbal 

sice mužským sportem, ale přesto již v roce 1893 vznikl v Londýně první ženský klub. 

První mezistátní utkání žen však bylo sehráno o více než 100 let později a první MS žen se 

konalo v roce 1991. Od roku 1908 byl fotbal zařazen i do pravidelného programu 

Olympijských her. Československá asociace fotbalová byla založena v roce 1922 a o tři 

roky později byla zahájena celostátní mistrovská soutěž. V současné době je nejvyšší 

mistrovskou soutěží v Česku 1. fotbalová liga, kterou hraje 16 družstev, uvádí Táborský 

(2004). Českomoravský fotbalový svaz (ČMFS) byl v roce 2011 přejmenován na 

Fotbalovou asociaci České republiky (FAČR), která registruje přibližně půl milionu členů. 

(https://facr.fotbal.cz/) 

 

Fotbal se hraje na hřišti obdélníkového tvaru, jehož délka má toleranci 90 - 120 metrů 

a šířka 45 - 90 metrů a které je střední dělicí čarou rozděleno na dvě stejná pole. Delší čáry 

jsou pomezní, kratší brankové. Uprostřed každé brankové čáry je pevně zakotvena branka 

7,32 m široká a 2,44 m vysoká. Hraje se kulatým míčem vyrobeným z kůže či jiného 

schváleného materiálu. Utkání trvá 2 x 45 minut a vítězem se stává družstvo, které dosáhlo 

většího počtu gólů. Přestávka nemá být delší než 15 minut. Hra může být zahájena 

několika způsoby: výkopem, vhazováním, kopem od branky, kopem z rohu, přímým 

volným kopem, pokutovým kopem, nepřímým volným kopem nebo míčem rozhodčího. 

Míč je zpracováván a ovládán převážně nohama, v určitých situacích je však vhodné použít 

hru hlavou nebo tělem. Ruce může použít pouze brankář ve svém pokutovém území nebo 

hráč v poli při vhazování. Družstvo má na hrací ploše 11 hráčů, včetně brankáře. Utkání 

řídí hlavní rozhodčí, kterému mohou pomáhat až 2 asistenti. Povinnou výstroj hráčů tvoří 

jednotný dres s číslem, trenýrky, stulpny, chrániče holení a kopačky. Pouze oblečení 

brankáře je barevně odlišeno od ostatních hráčů v družstvu. Pohyb hráčů po hrací ploše 

není omezen. Kromě specializované funkce brankáře, rozlišujeme post obránce, útočníka a 

záložníka. 

Táborský (2004) 

 

 

https://facr.fotbal.cz/
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3.4.4 Taekwondo 

„Taekwon-do je korejské bojové umění poprvé představené roku 1955 v Soulu. Nejdřív 

bylo stvořeno pro vojenské účely, potom přizpůsobeno pro civilní potřebu. Název 

taekwondo se skládá z korejských slov: tae - chodidlo, kwon - pěst a do - cestu nebo také 

filosofie života.“ 

(Pavelka, 2013, s. 66)  

 

Taekwondo je druh neozbrojeného boje určeného pro účel sebeobrany a pro zdraví s tradicí 

delší než 2000 let, ale za zakladatele tohoto sportu je považován generál Choi Hong-hi a to 

na počátku 1. světové války. Oficiální název taekwondo pak byl přijat až 11. dubna 1955. 

Na duchovní úrovni je odvozeno od tradičních zásad orientu, tělesné techniky jsou 

založeny na základech moderní vědy, která nás učí jak vyrobit maximální energii. Dále 

sem byly zahrnuty taktiky vojenského útoku a obrany. Jeho disciplína, techniky a duševní 

výcvik jsou základem pro budování silného smyslu pro spravedlnost, odvahu, lidskost 

a odhodlání. Zahrnuje efektivní používání úderů, kopů, bloků holou rukou a nohou pro 

dosažení rychlého zneškodnění protivníka. V současné době je charakterizováno jako 

plnokontaktní boj v chráničích, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost a z tohoto důvodu 

bylo i v roce 2000 zařazeno mezi olympijské sporty. Pořádají se turnaje na všech věkových 

i výkonnostních úrovních, završované světovými a evropskými šampionáty a světovým 

pohárem. Vedle šampionátů existuje řada dalších špičkových turnajů ve všech zemích 

světa. Základním pravidlem je zasáhnout soupeře. Jedná se o tvrdý úder povolenou 

technikou, do povolené části těla, tj. od pasu nahoru. Za každý takovýto úder dostává 

bojovník bod. Nesmí se útočit zezadu, pod pás a na ležícího soupeře. Existuje soubor 

napomenutí a trestných bodů, které mohou v celkovém součtu změnit skóre. Vítězí ten, 

kdo má více bodů. Zvítězit se dá i KO. Závodníci bojují 3 kola po 3 minutách, s minutovou 

pauzou. Zápasiště má rozměry 10x10 metrů. Soutěže Taekwondo jsou způsobem pro 

porovnání techniky vyučované zakladatelem Taekwon-do Generálem Choi Hong Hi. 

Účelem soutěží je zajistit jednotnost technik, pozvednout kvalitu soutěží pořádaných a 

podporovaných ITF na vyšší úroveň. 

Pavelka (2013) 
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4 Praktická část 

 

4.1 Hypotézy  

 

Pro realizaci výzkumné části práce jsem zvolila následující hypotézy: 

H1: Předpokládám, že minimálně 90 % dotázaných dětí má kladný vztah ke sportu, sport 

považují za důležitý pro život každého člověka a toto číslo bude ve shodě i s odpověďmi 

rodičů. 

 

H2: Předpokládám, že alespoň polovina z dotazovaných dětí volí převážně sport jako náplň 

svého volného času. 

 

H3: Předpokládám, že minimálně 70 % rodičů chce, aby jejich dítě aktivně sportovalo, a 

alespoň 60 % takovýchto dětí skutečně již v mladším školním věku sportuje. Za 

nejpreferovanější sportovní odvětví u obou skupin považuji fotbal. 

 

H4: Předpokládám, že minimálně polovina z dotazovaných dětí je spokojena s nabídkou 

sportovních klubů v dané lokalitě a zároveň se tato nabídka z 50% neshoduje s představami 

rodičů. 

 

H5:  Předpokládám, že v drtivé většině rodin (100 %), kde aktivně sportují rodiče, věnují 

se sportu i děti, zatímco v „nesportovních rodinách“ děti sportují pouze v 10%. 

 

H6: Předpokládám, že na otázku preference kolektivního či individuálního sportu budou 

děti odpovídat v poměru 50:50 a tyto výsledky se nebudou lišit od představ jejich rodičů. 
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4.2 Výzkumná část  

4.2.1 Metoda a postup práce 

Pro definici vědeckého výzkumu lze použít citaci Chráska (2016), který zmiňuje 

F.N.Kerlingera (1972) když uvádí, že „Vědecký výzkum je systematické, kontrolované, 

empirické a kritické zkoumání hypotetických výroků o předpokládaných vztazích mezi 

přirozenými jevy.“ 

„Pokud hovoříme o kvantitativně orientovaném výzkumu v pedagogice, můžeme jej vymezit 

jako záměrnou a systematickou činnost, při které se empirickými metodami zkoumají 

(ověřují, verifikují, testují) hypotézy o vztazích mezi pedagogickými jevy.“ 

(Chráska, 2016, s. 11) 

Ve své práci jsem ke sběru dat použila metodu kvantitativního výzkumu. Uplatnila jsem 

užití techniky dotazníkového šetření přímo ve vybraných základních školách. Otázky 

v dotazníku byly sestaveny dle předem stanovených cílů. V jeho první části jsem 

respondenty seznámila s tématem, cílem a metodou vyplňování a poděkovala jim za 

vynaložený čas. V samotných dotaznících jsem použila otázky uzavřené, ve kterých 

respondenti kroužkovali zvolenou odpověď z nabízené škály. Dále otázky otevřené, 

ve kterých respondenti vypisovali vlastní názor, a konečně zde byly zařazeny i otázky 

filtrační. V závěru dotazníku jsem zjišťovala sociodemografické údaje o respondentovi. 

Dotazník jsem koncipovala obdobně pro obě sledované skupiny. Obsahoval 11 otázek pro 

rodiče a 10 otázek pro děti.  Získaná data byla zpracována pomocí programu Excel, 

kontingenční tabulky a výsledky srovnání jednotlivých skupin jsem zaznamenala do 

tabulky a poté znázornila pomocí sloupcových či koláčových grafů. Podle získaných 

výsledků jsem pak zvlášť vyhodnotila každou otázku z dotazníku pro rodiče a každou 

z dotazníku pro děti. Nakonec jsem u vybraných otázek srovnala výsledky odpovědí dětí 

a rodičů. Oba dotazníky jsou obsahem příloh číslo 2 a 3 této bakalářské práce. 

 

4.2.2 Charakteristika výběrového souboru 

Dotazníkové šetření proběhlo v listopadu 2017 ve čtyřech základních školách na území 

správního obvodu Praha 21, tj. v Klánovicích, Běchovicích, Újezdě nad Lesy a Kolodějích. 

Každá z těchto městských částí má pouze jednu základní školu. Šetření bylo zaměřeno na 

názory dětí 1. - 3. tříd a jejich rodičů na závodní sport a jeho aktivní provozování. Všechny 

základní školy spadající do tohoto regionu jsou klasická, státní, nijak specializovaná či 

výběrová zařízení. 
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Základní výběrový soubor tvořily náhodně vybrané děti 1. - 3. ročníků těchto škol a jejich 

rodiče. Celkem bylo ve třídách rozdáno 280 dotazníků v papírové podobě, kdy na první 

straně byl dotazník pro rodiče a na straně druhé pro dítě. Využila jsem ochoty vedení všech 

škol i třídních učitelů a byla přítomna ve většině tříd při rozdávání dotazníků. Poté je děti 

odnesly domů a společně s rodiči vyplnily. V každé škole bylo rozdáno 70 dotazníků, 

přičemž jsem vybrala vždy jednu první, jednu druhou a jednu třetí třídu v daném zařízení. 

Na vyplnění jsem stanovila termín 14 dní, poté vracely děti dotazníky postupně zpět 

třídnímu učiteli. V pořádku vyplněných bylo vráceno 123. Celková návratnost tedy činila 

44 %. Nejnižší návratnost – 11 % byla ze ZŠ Koloděje, naopak nejvyšší – 73 % měla ZŠ 

Klánovice.  

 

Vzhledem k tomu, že dotazník pro rodiče i dotazník pro dítě byl na jednom, společném, 

formuláři, byla návratnost stejná u obou dotazovaných skupin respondentů. Přestože údaje 

v dotaznících byly anonymní, vyskytlo se vysoké procento respondentů – 56 %, kteří 

dotazníky nevrátili ke zpracování. Tento fakt by se dal zdůvodnit jednak neochotou, ale i 

obavami ze zveřejňování osobních údajů, o kterém se dnes tak často hovoří v souvislosti s 

ochranou osobních dat. 

 

Věkové složení dospělých respondentů, kteří odevzdali dotazníky ke zpracování, bylo 28-

48let, z toho 21 mužů a 102 žen. Dětí ve věku 6-11 let z celkového počtu 123 odevzdaných 

dotazníků bylo 64 chlapců a 59 děvčat. 

 

4.2.3 Výsledky výzkumu a vyhodnocení sledovaných dat 

 

Data získaná z jednotlivých dotazníků jsem zpracovala u každé otázky samostatně. 

Výsledky jsem zaznamenala do tabulky, ve které jsou vždy zapsány jak počty respondentů,  

tak procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí. Poté jsem výsledky graficky 

znázornila. 
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Dotazník pro rodiče 

 

Vyhodnocení otázky č. 1 rodiče 

V první otázce jsem zjišťovala, zda se rodiče sami věnují aktivnímu sportu. Úkolem bylo 

zakroužkovat variantu odpovědi ano, ne. Pokud se rodič sportu věnuje, vypsat pak o jaký 

druh sportovního odvětví se jedná.  

 

Tabulka č.1 - vyhodnocení ot.č.1 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Graf č.1 – grafické znázornění podílu aktivně sportujících a nesportujících rodičů 

 

Zdroj: vlastní 

 

Vzhledem k tomu, že vzorek respondentů v tomto výzkumu tvořili relativně mladí lidé ve 

věku do 49let, předpokládala bych, že se aktivnímu sportu bude věnovat minimálně 

polovina. Ve skutečnosti tomu tak není, podíl nesportujících rodičů je o 12 % vyšší než 

aktivně sportujících. Tento fakt může být způsoben časovým vytížením dospělých a 

Věnujete se Vy nebo druhý rodič Vašeho dítěte aktivně 

nějakému sportu? 

 Počet % 

Ano 54 44  

Ne 69 56  
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dnešním trendem zájmových organizací - nabízet nepřeberné množství aktivit. Člověk pak 

cítí potřebu zkoušet stále něco nového a upnutí se ke konkrétnímu druhu sportu je tak 

složitější, než tomu bývalo v minulosti.  

U první otázky jsem dále vyhodnotila typy sportovních odvětví, kterým se nejčastěji 

věnuje 54 rodičů aktivně sportujících. Sporty jsem si při zpracování rozdělila do kategorií 

atletika, fotbal, bojové sporty, volejbal – dle nabídky pro děti ve sledované lokalitě. Dále 

jsem sjednotila ostatní kolektivní sporty a ostatní individuální sporty. Důvodem byla velká 

roztříštěnost konkrétních sportovních odvětví. 

 

Tabulka č.2 – vyhodnocení ot.č.1 – konkrétní sportovní odvětví, kterému se rodič(e) věnují 

Věnujete se Vy nebo druhý rodič Vašeho dítěte aktivně 

nějakému sportu? Jakému? 

 Počet % 

Atletika 9 17 

Fotbal 6 11 

Volejbal 4 7 

Bojové sporty 3 6 

Ostatní kolektivní sporty 7 13 

Ostatní individuální sporty 25 46 

Zdroj: vlastní 

 

Graf č.2 – grafické znázornění aktivně provozovaných sportů rodičem(či) 

 

Zdroj: vlastní 
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Největší procento rodičů (46 %) se aktivně věnuje ostatním individuálním sportům, 

ze kterých lze jmenovat především tenis, squasch, golf, jógu, badmington, cyklistiku, 

aerobik, plavání, stolní tenis, lyžování, aerobik, různé typy sportovního tance. 

Jako druhý nejčastěji provozovaný sport uvedlo 17 % rodičů atletiku a její jednotlivé 

disciplíny, především běh. Podíl fotbalu, volejbalu, bojových sportů i ostatních 

kolektivních sportů je pak již srovnatelný (11 %, 7 %, 6 % a 13 %). 

Za zajímavý považuji fakt, že i když celých 52 % rodičů aktivně provozuje individuální 

sporty (bojové sporty, ostatní individuální sporty), v další fázi dotazníku by pro své děti 

preferovali v 61% sport kolektivní.  

 

Vyhodnocení otázky č.2 rodiče 

Druhá otázka pro rodiče byla zaměřena na způsob trávení společného volného času. 

Zajímalo mne, zda ho rodina tráví převážně aktivně, tzn. naplňuje ho sportovní činností, 

aktivním pohybem, pěšími výlety apod. nebo zda její členové raději odpočívají v klidu 

domova, navštěvují restaurace, kulturní akce apod. Rodiče měli pouze zakroužkovat jednu 

ze dvou variant odpovědí aktivně, pasivně. 

 

Tabulka č.3 – vyhodnocení ot.č.2 

Jako rodina trávíte volný čas spíše aktivně, nebo raději 

pasivně?  

 Počet % 

Aktivně 93 76 

Pasivně 30 24 

Zdroj: vlastní 
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Graf č.3 – grafické znázornění způsobu trávení volného času 

 

Zdroj: vlastní 

 

Ze zpracovaných výsledků lze soudit, že více než tři čtvrtiny dotázaných rodin tráví svůj 

volný čas aktivním způsobem a pouze čtvrtina pasivně. Na tuto skutečnost má velký vliv 

charakter správního regionu, ve kterém dotazování probíhalo. Většina respondentů zde 

trvale žije a k aktivnímu způsobu trávení volného času hojně využívá okolní přírodu a lesy. 

Čtvrtina dotázaných rodin má ráda své pohodlí a tráví svůj volný čas především 

oddechovými činnostmi. Tento výsledek koresponduje s další položenou otázkou, kde 

72 % rodičů vypovědělo, že by si přálo, aby se jejich dítě věnovalo aktivnímu sportu, 

a 28 % rodičů si toto nepřeje. 

 

Vyhodnocení otázky č.3 rodiče 

V této otázce jsem se ptala rodičů, zda mají zájem o to, aby se jejich dítě věnovalo 

aktivnímu sportu s frekvencí tréninků minimálně 2x týdně. Pokud rodič zakroužkoval 

variantu ano – vypisoval, jakému druhu sportu by se dítě mělo věnovat. Pokud 

zakroužkoval variantu ne – doptávala jsem se na důvod.  
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Tabulka č.4 – vyhodnocení ot.č.3 

Máte zájem, aby se Vaše dítě věnovalo aktivnímu 

sportu? 

 Počet % 

Ano 88 72 

Ne 35 28 

Zdroj: vlastní 

 

Graf č.4 – grafické znázornění zájmu rodičů o sportování jejich dětí 

 

Zdroj: vlastní 

 

Velmi vysoký podíl rodičů (72 %) by měl zájem, aby se jejich dítě věnovalo závodnímu 

sportu. Zbylých 28 % má rozdílné důvody, proč by jejich dítě sportovat nemělo. Velkým 

podílem se sem řadí jiné aktivity, které rodiče pro své děti upřednostňují a to hudební, 

výtvarné, dramatické, jazykové a vědecké kroužky, skautské oddíly. Zvláštní zastoupení 

zde má kroužek šachů, což sám o sobě také sport je, ale rodiče ho vnímají jako pasivní 

zábavu. Obdobně je to i u jízdy na koni.  

V případě rodičů, kteří uvedli, že by měli zájem, aby se jejich dítě věnovalo aktivnímu 

sportu, jsem ve třetí otázce vyhodnotila také jednotlivé druhy sportů, které by rodiče pro 

své děti v dané lokalitě preferovali. Jmenovaná sportovní odvětví jsem si pro zpracování 

opět sjednotila do kategorií – fotbal, atletika, bojové sporty, volejbal (dle nabídky ve 

sledované lokalitě), ostatní kolektivní sporty a ostatní individuální sporty. 
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Tabulka č.5 - vyhodnocení ot.č.3 - jaký sport by rodiče preferovali pro své dítě 

Máte zájem, aby se Vaše dítě věnovalo aktivnímu 

sportu? Ano, jakému? 

 Počet % 

Fotbal 16 18 

Atletika 10 11 

Bojové sporty 6 7 

Volejbal 2 2 

Ostatní kolektivní sporty 8 9 

Ostatní individuální sporty 19 22 

Neví 27 31 

Zdroj: vlastní 

 

Graf č.5 – grafické znázornění preference sportu 

 

Zdroj: vlastní 

 

Na otázku, jakému sportu by se mělo věnovat vlastní dítě, 31 % rodičů odpovědělo, že 

neví. Tento údaj plyne z relativně nízkého věku dotazovaných dětí. V mladším školním 

věku se rodiče teprve orientují v nabídce, zkoušejí, rozhodují, kterým směrem svého 

potomka do budoucna vést. K zásadnímu rozhodnutí dochází u této jedné třetiny 

dotázaných až v období staršího školního věku. Odpovědi typu: „co si vybere, co ho bude 

bavit, dle zájmu dítěte, podle schopností apod.“ nebyly výjimkou. 

 

Ve 22 % by rodiče měli zájem, aby jejich dítě provozovalo ostatní individuální sporty. Byl 
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zde jmenován tenis, lezení, atletika, judo, gymnastika, plavání, cyklistika, trampolíny 

a jezdectví. Ze sportů, které jsou nabízeny ve sledované lokalitě je pak mezi rodiči největší 

zájem o fotbal (18 %), až posléze o atletiku (11 %) a bojové sporty s volejbalem mají 

v dotazovaném vzorku takřka zanedbatelné procento příznivců. 

U rodičů (celkem 35), kteří uvedli, že si nepřejí, aby jejich dítě aktivně sportovalo, mne 

zajímal důvod, proč tomu tak je. Uváděné důvody jsem si pro zpracování rozčlenila do tří 

skupin – zdravotní, časové, dítě by mělo sportovat pouze rekreačně. A přidala jsem také 

variantu „neví“. 

 

Tabulka č.6 – vyhodnocení ot.č.3 – z jakého důvodu si rodiče sport nepřejí 

Máte zájem, aby se Vaše dítě věnovalo aktivnímu 

sportu? Ne, proč? 

 Počet % 

zdravotní 4 11 

pouze rekreačně 11 31 

časové důvody, jiné aktivity 10 29 

neví, bez odpovědi 10 29 

Zdroj: vlastní 

 

Graf č.6 – grafické znázornění důvodů k nezájmu o závodní sport u vlastních dětí 

 

Zdroj: vlastní 
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Z 35 rodičů, kteří si nepřejí, aby jejich dítě aktivně sportovalo, je u 31 % důvodem obava 

z náročnosti jak psychické, tak fyzické u závodního sportu. Budou raději, když si děti 

zacvičí pouze nárazově a rekreačně. 11 % dotázaných rodičů uvedlo, že jejich dítě nemůže 

aktivně sportovat z důvodu zdravotního. Buď se jednalo o děti postižené, nebo rodiče 

uvedli, že si nepřejí, aby jejich dítě bylo fyzicky přetěžováno díky sportování na závodní 

úrovni. 

Vysoké procento odpovědí činily časové důvody a jiné aktivity dětí (29 %). Aktivní sport 

vyžaduje podporu celé rodiny, omezení společných volných chvil, společných víkendů 

a podřízení se sportovnímu oddílu. 29 % rodičů pak nebylo schopno na otázku odpovědět, 

nevědělo. 

 

Vyhodnocení otázky č.4 rodiče 

U této otázky bylo úkolem rozhodnout, jaký typ sportu by rodič pro své dítě zvolil, zda 

individuální či kolektivní, nezávisle na tom, zda rodič v předešlé otázce uvedl, že si přeje 

(resp. nepřeje), aby jeho dítě aktivně sportovalo. Možnosti odpovědí byly dvě, přičemž 

u každé ze zvolených variant jsem se doptávala na důvod. 

 

Tabulka č.7 – vyhodnocení ot.č.4 

Preferoval(a) byste pro své dítě kolektivní či individuální 

sport? 

 Počet % 

Kolektivní 75 61 

Individuální 20 16 

Žádný, neuvedeno 28 23 

Zdroj: vlastní 
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Graf č.7 – grafické znázornění preference typu sportu 

 

Zdroj: vlastní 

 

Zvolit jednoznačnou odpověď na tuto otázku bylo pro respondenty složitější. Kromě 

daných variant – kolektivní, individuální – se zde v mnoha případech (23 %) objevila buď 

nevyplněná odpověď, nebo doslovná odpověď typu: „zatím nevím, je to jedno, hlavně 

když bude dítě sportovat, co si dítě vybere, na tom mi nezáleží, podle zájmu dítěte“. 

Extrémem pak bylo vyznačení obou variant odpovědi, kdy rodiče považují oba typy 

sportování za vhodné pro své dítě a nemají žádné preference. 

61 % rodičů by pro své dítě volilo kolektivní typ sportu a pouze 16% individuální. 

V polootevřené otázce jsem se následně doptávala, proč rodič preferuje pro své dítě 

variantu kolektivní sport. 

 

Tabulka č.8 – vyhodnocení ot.č.4 – proč kolektivní 

 Preferoval(a) byste pro své dítě kolektivní či 

individuální sport? Kolektivní, proč? 

 Počet % 

Spolupráce, team 33 44 

Kamarádi 17 23 

Zábava 8 10 

Neví, bez odpovědi 17 23 

Zdroj: vlastní 
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Graf č.8 – grafické znázornění důvodů pro preferenci kolektivní formy sportu 

 

Zdroj: vlastní 

 

Z odpovědí na předcházející otázku je již zřejmé, že rodiče v dané lokalitě preferují pro své 

děti kolektivní sporty. Hlavními důvody jsou pro ně pozitiva, která tento typ sportu přináší: 

kolektiv, parta, týmová spolupráce, přátelství na celý život, komunikace, vzájemná 

motivace, rozvoj mezilidských vztahů, zábava, respekt. 

44 % rodičů uvedlo jako hlavní důvod upřednostnění kolektivního sportu před 

individuálním rozvoj spolupráce, týmové práce, vzájemné pomoci. 23 % rodičů pak 

považuje za hlavní přednost kolektivní formy sportování kamarády a pouze 11 % zábavu, 

kterou dítě v kolektivu zažívá. Za vysoké považuji i procento rodičů, kteří ponechali tuto 

polootevřenou otázku bez odpovědi (23 %). Rodiče nedokázali jednoslovně vyjádřit hlavní 

důvod(y) své preference. 

Naopak u celkem 20 rodičů, kteří uvedli jako vhodnější typ aktivity pro své dítě 

individuální sportování, jsem chtěla v polootevřené otázce znát důvod této volby. 
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Tabulka č.9 – vyhodnocení ot.č.4 – proč individuální 

Preferoval(a) byste pro své dítě kolektivní či individuální 

sport? Individuální, proč? 

 Počet % 

Zodpovědnost sám za sebe 6 30 

Typ dítěte 3 15 

Neví, bez odpovědi 11 55 

Zdroj: vlastní 

 

Graf č.9 – grafické znázornění důvodů preference individuální formy sportu 

 

Zdroj: vlastní 

 

Při zpracování odpovědí na tuto otázku pro mne osobně bylo překvapující relativně nízké 

procento (15 %) rodičů, kteří napsali, že tuto variantu zvolili s ohledem na typ svého dítěte. 

Takovouto odpověď bych předpokládala minimálně u ¾ dotázaných. Vždyť každý rodič by 

své dítě měl znát nejlépe. 30 % rodičů uvedlo jako důvod preference individuálního typu 

sportu pro své dítě motivaci k tomu být zodpovědný sám za sebe. Vysoké procento (55 %) 

odpovědí zůstalo nevyplněných, tzn. že více než polovina rodičů upřednostňujících 

individuální formu sportování pro své dítě sice tuto variantu zaškrtla, ale proč již nevěděla. 
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Vyhodnocení otázky č.5 rodiče 

V této otázce jsem se zajímala o to, zda mají rodiče v daném regionu dostatek informací o 

sportovních klubech a jejich nabídkách. Varianty odpovědí zde byly ano, ne. Pokud 

respondent odpověděl ano, odfiltrovala jsem otázku č.6, a pokračoval otázkou č.7. 

V případě zvolení varianty odpovědi ne – pokračoval respondent otázkou č. 6, kde jsem se 

ptala, jaký typ informací by rodič uvítal. 

 

Tabulka č.10 – vyhodnocení ot.č.5 

 Máte dostatek informací o nabídce sportovních klubů, 

oddílů pro děti ve Vašem okolí? 

 Počet % 

Ano 104 85 

Ne 19 15 

Zdroj: vlastní 

 

Graf č.10 – grafické znázornění informovanosti rodičů o nabídce sportovních klubů 

 

Zdroj: vlastní  

 

85 % rodičů odpovědělo, že má v současné době dostatek informací o nabídce sportovních 

klubů a oddílů ve svém okolí, pouze 25 % respondentů by uvítalo rozšíření či zpřehlednění 

nabídky. Vysoké procento spokojených respondentů si lze vysvětlit jednak nízkým věkem 
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dětí, kdy velké procento rodičů teprve zvažuje, vyhledává, informuje se o možných 

aktivitách, ale fakticky jeho dítě ještě závodně nesportuje. Nebo na druhou stranu 

rozsáhlými možnostmi jak a kde potřebné informace získat, pokud rodič chce. Zdrojů 

vyhledávání je dnes nepřeberné množství od internetových stránek, přes chytré telefony 

s jejich chytrými aplikacemi, až po rozmanité sociální sítě k tomuto účelu využitelné. 

 

Vyhodnocení otázky č.6 rodiče 

Otázka šestá byla filtrační, tzn. odpovídali na ni pouze rodiče, kteří uvedli v otázce 

předešlé, že nemají dostatek informací o nabídce sportovních klubů ve svém okolí. Jednalo 

se o otázku otevřenou, kde bylo úkolem na volné místo vypsat konkrétní typ informačních 

zdrojů, které by rodiče uvítali.  

 

Tabulka č.11 – vyhodnocení ot.č.6 

Jaký typ informací byste uvítal(a)? 

 Počet % 

Internet 8 42 

Letáky, nástěnky 9 47 

Neví, bez odpovědi 2 11 

Zdroj: vlastní 

 

Graf č.11 - grafické znázornění požadavků na informační zdroje 

 

Zdroj: vlastní 
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Z celkového počtu 19 respondentů, kteří nemají dostatek informací o nabídce sportovních 

aktivit v lokalitě, by 47 % požadovalo zpřehlednění nabídky sportovních oddílů 

na nástěnkách a formou letáků rozdávaných dětem. 42 % by uvítalo zpřehlednění nabídky 

na internetových stránkách jednotlivých základních škol, městských úřadů, případně 

vytvoření jednotné internetové stránky s mimoškolními aktivitami pro celý správní region. 

Zajímavou myšlenou bylo zpřehlednění možností sportovních aktivit i v širším okolí 

s cenami a rozpisem konkrétních tréninkových hodin. Tyto požadavky jsou pochopitelné 

vzhledem k nepřebernému množství zájmových kroužků, které jednotlivé městské části, 

jednotlivé školy a další zájmové organizace nabízejí. Je vidět, že zdaleka ne všichni rodiče 

se v nabídce orientují. 11 % rodičů nevědělo, jak informovanost zlepšit či jak návrh na 

zlepšení formulovat. 

 

Vyhodnocení otázky č.7 rodiče 

V další položené otázce jsem se snažila zjistit, zda existuje některé sportovní odvětví, které 

rodičům pro jejich děti v nabídce správního regionu chybí. Možnosti odpovědí byly dvě – 

ano, ne. Respondentům, kteří odpověděli ano, jsem ponechala možnost vypsat druh sportu, 

který v regionu postrádají. 

 

Tabulka č.12 – vyhodnocení ot.č.7 

 Existuje nějaké sportovní odvětví, které Vám v regionu 

pro Vaše dítě chybí? 

 Počet % 

Ano 16 13 

Ne 107 87 

Zdroj: vlastní 
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Graf č.12 – grafické znázornění absence sportovního odvětví 

 

Zdroj: vlastní 

 

Zatímco 87 % dotázaných je s nabídkou spokojeno, u 13% respondentů chybí nabídka 

některého sportovního odvětví. Nejčastěji zmiňovaným absentujícím druhem sportu bylo 

plavání. Tento fakt je způsoben velkou vzdáleností krytého plaveckého bazénu, kde by se 

děti závodnímu plavání mohly věnovat. V dané lokalitě takové zařízení bohužel chybí. 

Relativně vysoká spokojenost s nabídkou sportovních klubů a oddílů souvisí s věkem dětí, 

na které byl výzkum zaměřen. V mladším školním věku ještě většinou nedochází k přímé 

specializaci na jeden určitý druh sportu. Děti spíše projdou více sportovních odvětví než se 

rozhodnou, co je baví, na jaký sport jsou šikovné, jaký sport by chtěly provozovat na 

závodní úrovni. 

 

Vyhodnocení otázky č.8 rodiče 

V této otázce jsem se snažila zjistit názor rodičů na úlohu sportu v životě člověka, na jeho 

důležitost. Varianta odpovědi byla ano, ne. U všech respondentů jsem chtěla znát i důvod 

jejich výběru. 
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Tabulka č.13 - vyhodnocení ot.č.8 

Myslíte si, že je sport v životě člověka důležitý? 

 Počet % 

Ano 120 98 

Ne 3 2 

Zdroj: vlastní 

 

Graf č.13 – grafické znázornění důležitosti sportu v životě člověka 

 

Zdroj: vlastní 

 

Po vyhodnocení odpovědí na tuto otázku jsem došla k závěru, který mne nepřekvapil. 98 % 

dotázaných rodičů sdílí názor, že sport je důležitou složkou života každého jedince. Pouze 

2 % z dotázaných napsala, že sport nepovažuje za důležitý. Jelikož se jednalo pouze 

o 3 odpovědi, dovoluji si je citovat:“ „máme jiné zájmy“, „sport je důležitý maximálně na 

rekreační úrovni“ a „vidíme důležitost v jiných věcech“. 

Zajímavé bylo i srovnání odpovědí na otevřenou otázku, proč si rodiče myslí, že sport je 

důležitý pro život každého člověka. Při zpracování odpovědí jsem vytvořila pět kategorií – 

zdraví, síla, zábava, něco se naučit, kamarádi. Přidala jsem i variantu „ neví“. 
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Tabulka č.14 – vyhodnocení ot.č.8 - proč je sport důležitý 

Myslíte si, že je sport v životě člověka důležitý? Proč?   

 Počet % 

Zdraví 59 49 

Síla, fyzička, pohyb 27 22 

Zábava 6 5 

Něco se naučím 3 3 

Kamarádi 2 2 

Nevím, bez odpovědi 23 19 

Zdroj: vlastní 

 

Graf č.14 – grafické znázornění aspektů určujících důležitost sportu v životě člověka 

 

Zdroj: vlastní 

 

Na otázku, proč rodiče považují obecně sport za důležitý pro život každého jedince, 

odpovědělo jako hlavní důvod zdraví 49 % dotázaných. Je to pravděpodobně první volba, 

která napadne takřka každého z nás. Dalších 22 % ale zvolilo jako hlavní důvod 

prospěšnosti sportu získání síly, nárůst fyzické kondice a pohyb. 5 % rodičů považuje za 

nejdůležitější zábavu, kterou člověk při sportování zažívá. Srovnatelným důvodem pro 

důležitost sportu pro život se jeví kamarádi (2 %) a možnost se něco naučit (3 %). 19 % 

rodičů nedokázalo specifikovat důvod své volby. 
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Vyhodnocení otázek č. 9, 10 a 11 rodiče 

Ve třech závěrečných otázkách vyplňovali respondenti své sociodemografické údaje. 

Úkolem bylo vyznačit pohlaví, vzdělání – rozdělené do čtyř kategorií (základní, vyučen(a), 

středoškolské, vysokoškolské) a konkrétní věk. Ten jsem si pak při zpracování dotazníků 

rozčlenila do tří věkových kategorií: 28-34 let, 35-40 let a 41-49 let. 

 

Graf č.15 – grafické znázornění struktury dotazovaných dle pohlaví, věku a vzdělání 

 

Zdroj: vlastní 

 

Vysoké procento žen, které dotazník vyplnily (83 %) je způsobeno větší ochotou 

a časovými možnostmi této skupiny. Naproti tomu musím ocenit i 17 % tatínků, kteří byli 

ochotni dotazník vyplnit. 

Zajímavý je fakt, že v dané lokalitě naprosto převažují respondenti středoškolsky 

a vysokoškolsky vzdělaní (44 % + 47 %). Toto je pravděpodobně způsobeno jejich větší 

ochotou k vyplnění dotazníku, než u kategorie se základním vzděláním, resp. vyučením. 

Nebo je možno se domnívat, že lukrativní okraj Prahy, kterým bezesporu správní region 

Praha 21 je, obývají vzdělanější, movitější lidé. 

Na složení věkových kategorií se projevil trend dnešní doby, stoupající věk, ve kterém se 

stáváme rodiči. Očekávala bych, že minimálně 80 % rodičů bude ve věkové kategorii 35-

40 let, ale není tomu tak. Překvapil mne vysoký podíl – 39 % rodičů starších 41 let. 

Naopak ve věkové kategorii do 34 let odpovědělo pouze 19 % rodičů. 
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Dotazník pro děti 

 

Vyhodnocení otázky č.1 děti 

První otázka v dotazníku určeném pro děti byla zaměřena na způsob trávení jejich volného 

času. Ptala jsem se, čemu se v něm (mimo školu a školní družinu) nejčastěji věnují. Děti 

měly zakroužkovat jednu ze šesti možných variant odpovědí. 

 

Tabulka č.15 - vyhodnocení ot.č.1 děti 

Čemu se nejčastěji věnuješ ve volném čase? 

 Počet % 

Hraní si 41 34 

Sportování 37 30 

PC, TV 18 15 

Učení 9 7 

Nesportovní kroužky 9 7 

Něco jiného 9 7 

Zdroj: vlastní 

Graf č.16 – grafické znázornění trávení volného času dětí 

 

Zdroj: vlastní 
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Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že velké procento dotázaných dětí tráví svůj volný čas 

hraním si a sportováním (34 % a 30 %). Podstatně menší podíl dětí pak hraním na PC a 

sledováním TV – 15 % a nejmenší počet dětí se učí, navštěvuje nesportovní kroužky a 

věnuje se něčemu jinému.  

Výsledek této otázky mne spíše překvapil vzhledem k mé domněnce, že největší procento 

dětí bude trávit svůj volný čas u počítače. Největší podíl samotného hraní si je dán patrně 

nízkou věkovou skupinou, která byla dotazována. Za velmi kladný považuji fakt, že sport 

je již v takto nízkém věku nedílnou součástí života u minimálně 30% dětí. 

 

Vyhodnocení otázky č. 2 děti 

Ve druhé otázce jsem se dětí ptala na preferenci typu sportu, kterému by se rádi věnovaly. 

Zda by volily raději individuální nebo kolektivní formu sportování. U každé z variant 

mohlo dítě doplnit důvod své volby. 

Tabulka č.16 – vyhodnocení ot.č.2 děti 

Dáváš přednost kolektivnímu nebo individuálnímu 

sportu? 

 Počet % 

Kolektivní 100 81 

Individuální 23 19 

Zdroj: vlastní 

Graf č.17 – grafické znázornění preference typu sportování 

 

zdroj: vlastní 
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U dětí je zřejmé, že převažuje volba kolektivní formy sportu, jelikož rádi tráví svůj volný 

čas s kamarády a svými vrstevníky, hlavní roli zde hraje přátelství a společně prožité chvíle 

zábavy a radosti. Vzhledem k jejich věku si ještě neuvědomují, že ne každý jedinec má pro 

kolektivní formu sportu předpoklady. Z doslovných odpovědí, proč by si dítě vybralo 

kolektivní typ sportu, vybírám: „ protože fotbal nejde hrát sám, jsou tam kamarádi, víc 

mne to baví, nechci být nikdy sama, dáme víc gólů, všichni za jednoho, jeden za všechny“. 

Naopak volbu individuálního sportu komentovaly děti v polootevřené odpovědi například: 

„ chci být nejlepší, nechci to kazit ostatním, chci hrát sám za sebe“.  

 

Vyhodnocení otázky č.3 děti 

Třetí otázka byla otevřená a dala jsem zde prostor dětem, aby vyjádřily, který sport mají 

nejraději. Na vytečkované místo vypisovaly děti zvolené sportovní odvětví. 

Otázku „Který sport máš nejraději?“ jsem zařadila z důvodu odlehčení před následnými 

složitějšími otázkami,  které na děti čekaly. Jednotlivé zmíněné sporty jsem si dle odpovědí 

respondentů rozřadila do těchto kategorií: fotbal, atletika, bojové sporty, volejbal, ostatní 

individuální sporty a ostatní kolektivní sporty. Škálu jsem doplnila o odpověď „nevím“. 

 

Tabulka č.17 – vyhodnocení ot.č.3 děti 

Který sport máš nejraději? 

 Počet % 

Fotbal 23 19 

Atletika 12 10 

Bojové sporty 9 7 

Volejbal 2 2 

Ostatní individuální sporty 51 41 

Ostatní kolektivní sporty 12 10 

Nevím 14 11 

Zdroj: vlastní 
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Graf č.18 – grafické znázornění oblíbenosti jednotlivých druhů sportu 

 

zdroj: vlastní 

 

Oblíbenost sportovního odvětví ve značné míře kopíruje sporty, které děti reálně provozují. 

Pokud bychom brali v úvahu pouze sporty, které nabízí sportovní oddíly ve sledované 

lokalitě – fotbal, volejbal, bojové sporty a atletika, nesporně je u dětí nejoblíbenější fotbal 

(50 %). Tato situace je způsobena existencí fotbalového klubu v každé městské části, 

pravděpodobně i jeho propagací a celkovým vztahem české populace k tomuto druhu 

sportu.  

V celkovém pohledu se pak fotbal těší největší popularitě u 19 % dětských respondentů. 

Jako nejvíce oblíbené (41 %) se po zpracování dat jeví ostatní individuální sporty, mezi 

které jsem zařadila tenis, plavání, badmington, rope skipping (skákání přes švihadla), stolní 

tenis, jízdu na koni, gymnastiku, balet, cyklistiku, sjezd na lyžích a inline bruslení. 

V 10% zmiňovaly děti ostatní kolektivní sporty, nejčastěji florbal a hokej. Překvapilo mne 

vcelku vysoké procento (11 %) dotazníků, ve kterých děti svůj oblíbený sport nenapsaly. 

Dá se vysvětlit pouze skutečností, že ne každé dítě se ve sportu orientuje, zná druhy sportů 

a má k nim pozitivní vztah. 

Dále byl pro mne překvapující fakt, že pouze 2 % dětí uvedla jako oblíbený sport volejbal, 

přičemž v lokalitě mají k dispozici již několik let kvalitně fungující volejbalový oddíl. 

Jedná se zřejmě o tak specifický sport, že se neřadí mezi „vyvolené“.  
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Vyhodnocení otázky č.4 děti 

V další otázce jsem se dětí zeptala, zda jsou členy některého ze sportovních oddílů, klubů. 

Varianty odpovědí byly pouze ano, ne. Touto otázkou jsem chtěla zjistit skutečnost, zda se 

děti sportu opravdu aktivně věnují nebo pouze u předchozích otázek odpovídaly, že 

sportováním tráví svůj volný čas, že mají oblíben určitý druh sportu. 

Tabulka č.18 – vyhodnocení ot.č.4 děti 

Jsi členem některého sportovního oddílu, klubu? 

 Počet % 

Ano 79 64 

Ne 44 36 

Zdroj: vlastní 

Graf č.19 – grafické znázornění členství dětí ve sportovních oddílech 

 

zdroj: vlastní 

Celých 64 % dětí uvedlo, že v současné době aktivně sportuje, je členem některého 

sportovního oddílu. Toto číslo je poměrně vysoké, pokud tomu tak ve skutečnosti opravdu 

je, je to velmi uspokojivý stav. Naopak 36 % dětí, které aktivně nesportují, je číslo 

očekávané, řadí se sem děti, které mají jiné zájmy, jsou příliš mladé (spodní věková 

hranice respondentů byla 6 let) na aktivní sport, děti tělesně slabší, případně postižené, 

děti, jejichž rodiče si nemohou z časových či finančních důvodů jejich sportování dovolit. 

Ze zpracovaných dat plyne, že počet dětí aktivně sportujících je takřka dvakrát vyšší než 

počet dětí nesportujících. 
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Vyhodnocení otázky č.5  děti 

Otázka číslo 5 byla filtrační, odpovědět na ni měly pouze děti, které jsou členy některého 

sportovního oddílu či klubu. Ostatní děti pokračovaly v dotazníku otázkou č. 6. 

V páté otázce jsem se ptala, jak si dítě svůj sportovní oddíl vybralo. Zda mu pomohli 

rodiče, sourozenec, kamarádi nebo si ho vybralo samo či zvolilo z nabídky prezentované 

ve škole. 

 

Tabulka č.19 – vyhodnocení ot.č.5  

Pokud jsi členem nějakého sportovního oddílu, jak jsi si 

ho vybral? 

 Počet % 

Sám 30 38 

Vybrali mi ho rodiče, prarodiče 30 38 

Doporučil(a) mi kamarád(ka) 10 13 

Chodí(il) tam můj sourozenec 7 9 

Nabídka ve škole 2 2 

Zdroj: vlastní 

 

Graf č. 20 – grafické znázornění způsobu výběru sportovního odvětví 

 

zdroj: vlastní 

 

Smyslem této otázky bylo u 79 dětí, které v předešlé otázce uvedly, že aktivně sportují, 
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zjistit, kdo je ke sportu přivedl, kdo jim ho doporučil, vybral. Dle předpokladu nejvyšší 

procento (30 %) zaujímala varianta rodiče a prarodiče spolu s variantou, že si dítě druh 

sportu vybralo samo (30 %).  Minimální podíl ve výběru sportovního odvětví má nabídka 

ve škole. Stále tudíž platí fakt, že rodina má rozhodující úlohu ve volbě zájmových činností 

svých dětí. Škola je pouze doplňujícím faktorem. 

 

Vyhodnocení otázky č.6 děti 

Tato otázka byla také filtrační, odpovídaly na ní děti, které uvedly, že aktivně sportují. 

Ptala jsem se, co se jim na jejich sportu nejvíce líbí. Měly zvolit jednu variantu odpovědi z 

nabízených: soutěže (zápasy), kamarádi, tréninky, trenér(ka). Tato otázka měla opět 

odlehčit situaci před otázkami složitějšími, které následovaly. 

 

Tabulka č.20 – vyhodnocení ot.č.6  

Co se ti na tvém sportu nejvíce líbí? 

 Počet % 

Soutěže, zápasy 28 35 

Kamarádi 25 32 

Tréninky 22 28 

Trenér(ka) 4 5 

Zdroj: vlastní 

Graf č.21 – grafické znázornění motivace ke sportu 

 

zdroj: vlastní 
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Děti se, na rozdíl od dospělých, nebojí pravdivě odpovídat na přímé dotazy. Z tohoto 

důvodu zde některé zmínily i oblíbenost trenéra, trenérky (5 %). Ostatní varianty odpovědí 

– soutěže (zápasy), kamarádi a tréninky – jsou takřka srovnatelné (35 %, 32 %, 28 %), což 

je velmi pozitivní, jelikož již v takto mladém věku je vidět, že kromě kamarádství hledají a 

nacházejí děti v aktivním sportování další aspekty – dobře vedené tréninky, snahu vítězit, 

být v daném sportovním odvětví úspěšný a další pozitiva. 

 

Vyhodnocení otázky č.7  děti 

Otázka číslo 7 byla společná opět pro všechny respondenty, zvolila jsem zde znění shodné 

s otázkou v dotazníku pro rodiče: „Myslíš(te) si, že je sport v životě důležitý?“, abych 

mohla následně odpovědi rodičů a dětí porovnat. Varianty odpovědí byly pouze ano a ne. U 

obou zvolených variant jsem ponechala respondentům možnost napsat důvod jejich volby. 

 

Tabulka č.21 – vyhodnocení ot.č.7 

Myslíš si, že sport je v životě důležitý? 

 Počet % 

Ano 115 93 

Ne 8 7 

Zdroj: vlastní 

Graf č.22 – grafické znázornění důležitosti sportu v životě člověka 

 

zdroj: vlastní 
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93 % všech dotázaných dětí si myslí, že sport patří v životě člověka na důležité místo. 

Zajímala mne odpověď proč si některé děti myslí, že sport není důležitý.  Z 8 respondentů, 

kteří odpověděli, že sport důležitý není, vyjádřili konkrétní důvod pouze 2 - „stačí chodit 

do lesa, můžu si něco zlomit“, zbylých 6 respondentů neumělo svůj výběr zdůvodnit.  

U respondentů, kteří uvedli, že je sport v životě důležitý, bylo zajímavé zjistit důvody k 

tomuto tvrzení v otevřené odpovědi. Zpracovaná vyjádření jsem si segmentovala do 

kategorií: zdraví, síla, zábava, něco se naučím, kamarádi a nevím. 

 

Tabulka č.22 – vyhodnocení otázky č.7 proč je sport důležitý 

Myslíš si, že sport je v životě důležitý? Proč?  

 Počet % 

Zdraví 35 30 

Síla, fyzička, pohyb 34 30 

Zábava 16 14 

Něco se naučím 4 3 

Kamarádi 3 3 

Nevím 23 20 

Zdroj: vlastní 

 

Graf č.23 – grafické vyhodnocení důvodů proč je sport důležitý 

 

zdroj: vlastní 
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V odpovědích na tuto otázku se vyskytlo vcelku vysoké procento u varianty „nevím“. To 

je, dle mého názoru, způsobeno tím, že některé děti mladšího školního věku nedokáží 

správně uchopit pojem „důležitost“, raději tedy nechaly otázku nezodpovězenu. Klasicky 

se na pomyslné první příčce setkávají varianty zdraví, pohyb, fyzická kondice, síla. Vcelku 

překvapující je i názor 14% respondentů, kteří vyznačili zábavu jako důvod, proč je sport v 

životě důležitý. Zajímavé pak bude porovnání těchto hodnot s odpověďmi rodičů. Je dobře, 

že se objevily, sice ve značně menším měřítku (3 % + 3 %), odpovědi typu - něco nového 

se naučím a získám nové kamarády. 

 

Vyhodnocení otázky č.8  děti 

Otázka osmá, určená pro všechny respondenty, byla koncipována opět stejně jako pro 

rodiče, chtěla jsem zjistit informovanost obou dotazovaných skupin o nabídce sportovních 

oddílů v regionu. Ptala jsem se dětí, zda existuje některý druh sportu, který ve sledované 

lokalitě chybí a dítě by si přálo se mu věnovat. Varianty odpovědí byly ano, ne s tím, že 

pokud některému respondentovi sport chybí, mohl doplnit jaký konkrétní druh to je. 

 

Tabulka č.23 – vyhodnocení otázky č.8 

Je nějaký sport, který by si rád dělal, ale v nabídce ve 

Tvém okolí chybí? 

 Počet % 

Ano 33 27 

Ne 90 73 

Zdroj: vlastní 
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Graf č.24 – grafické znázornění absence některého sportovního odvětví 

 

zdroj: vlastní 

 

Téměř 3/4 dotazovaných dětí (73 %) jsou s nabídkou sportovních aktivit ve zkoumané 

lokalitě spokojeny. Toto vysoké procento je zřejmě způsobeno opět věkem dotazovaných 

respondentů, z nichž někteří ještě nemají přehled o širokém spektru možností v této oblasti. 

Jsou spokojeni s tím, co se jim nabízí, s tím co jim rodiče doporučí. Případná 

nespokojenost, kterou budou nuceni řešit, se objeví pravděpodobně až ve starším školním 

věku. Zajímavé je, že zbývajících 27 % dětí nejen že uvedlo, že jim některý sport chybí, 

ale již v tomto útlém věku doplnilo, i který to je. V největší míře bylo mezi odpověďmi 

zmiňováno plavání. Jedná se tudíž o velmi oblíbené sportovní odvětví, pro které ovšem 

bohužel ve sledované lokalitě nejsou vytvořeny podmínky. 
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Vyhodnocení otázek č.9 a č.10 děti 

Ve dvou závěrečných otázkách jsem zjišťovala sociodemografické údaje dětí – věk a 

pohlaví.  

 

Tabulka č.24 – vyhodnocení ot.9 a 10 

Sociodemografické údaje 

 Počet % 

Pohlaví – dívka 59 48 

Pohlaví - chlapec 64 52 

Věk – 6 let 22 18 

Věk – 7 let 39 32 

Věk – 8 let 41 33 

Věk – 9 a více let 21 17 

Zdroj: vlastní 

 

Graf č.25 – grafické znázornění sociodemografických údajů 

 

zdroj: vlastní 
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I když byly děti vybrány v jednotlivých školách náhodně, dotazníky vyplnila zhruba 

polovina chlapců a polovina děvčat. Pokud se týká věku, nejsilněji byla zastoupena věková 

kategorie 7 - 8 let (32 % + 33 %), slabší zastoupení dětí šestiletých (18 %) lze chápat jako 

důsledek mnoha odkladů školní docházky, které nejsou dnes žádnou výjimkou či 

problémem. Tuto domněnku potvrzuje i vcelku vyšší procento dětí starších 9let. Do této 

kategorie se řadí také velké procento dětí, které měly odklad školní docházky. 

 

Oblíbenost a případné provozování sportu u dětí mladšího školního věku je celkově z 

obrovské míry ovlivněno nabídkou místních zájmových útvarů a jejich propagací. V tomto 

věku děti ještě samy nemohou za sportem dojíždět např. do jiné lokality a je i málo rodičů, 

kteří by si mohli dovolit dítě např. 3x týdně vozit na tréninky do sousedních obcí či do 

jiných částí Prahy. Tento trend se projevil především v ot.č.3 u dětí, které v hojném počtu 

uváděly jako nejoblíbenější sport ropeskipping. Důvodem je zajisté otevření kroužku 

tohoto sportu v jedné z místních základních škol, které proběhlo v září loňského roku. 

Pokud přibude např. od září 2018 nový, moderní typ sportu – budou mít děti v příštím 

výzkumném šetření nejoblíbenější např. slackline, canyoning, frisbee, lakros, podvodní 

ragby, jumping aj. 

 

Porovnání odpovědí rodičů a dětí  

 

V poslední části práce jsem se rozhodla porovnat odpovědi rodičů a dětí, které jsem získala 

na stejné otázky. Jedná se o ot.č.4 u rodičů a ot.č.2 u dětí – preference kolektivního či 

individuálního typu sportování. Dále otázku č. 8 u rodičů a č.7 u dětí – důležitost sportu v 

životě člověka a nakonec ot.č.7 u rodičů a ot.č.8 u dětí, která se týkala případného 

chybějícího sportovního odvětví v nabídce místních klubů, oddílů. 

 

Porovnání odpovědí na otázku preference typu sportu u dětí a rodičů  

Tabulka č. 25 – děti preferující individuální sport a preference jejich rodičů 

Preferoval(a) byste pro své dítě kolektivní či individuální sport? 

Dáváš přednost kolektivnímu či individuálnímu sportu? 

 Počet % 

Dítě individuální - rodič kolektivní 9 40 

Dítě individuální - rodič individuální 7 30 

Dítě individuální - rodič neuvedl 7 30 

Zdroj: vlastní, n = 23 
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Jak jsme si již uvedli dříve, děti by si pro sebe častěji volily kolektivní sport (81 %), než 

individuální (19 %). U dospělých již můžeme vidět větší příklon k tomu, aby jejich děti 

dělaly individuální sport (35 %), většina by však volila taktéž sport kolektivní (65 %).  

Zajímavé je se podívat na děti preferující individuální sport, jakou mají shodu se svými 

rodiči. Ve 30 % je stav ideální, dítě preferuje individuální sport, rodiče o tom vědí a taktéž 

by pro své dítě volili individuální sport. Možná se již dítě takovému sportu věnuje, tudíž 

odpověď na tuto otázku mohla být pro obě strany snadná. 

Celých 40 % je však v rozporu. Dítě individualistu by rodiče rádi měli v kolektivní hře. 

Dalších 30 % rodičů nepreferuje ani kolektivní, ani individuální sport, přičemž jejich dítě 

by volilo individuální.  

 

Tabulka č.26 – děti preferující kolektivní sport a preference jejich rodičů 

Preferoval(a) byste pro své dítě kolektivní či individuální sport? 

Dáváš přednost kolektivnímu či individuálnímu sportu? 

 Počet % 

Rodič kolektivní-dítě kolektivní 66 66 

Rodič individuální-dítě kolektivní 13 13 

Rodič neuvedl-dítě kolektivní 21 21 

zdroj: vlastní, n = 100 

 

U dětí preferujících kolektivní sport je ideální stav shody rodičů a dětí již v 66 %. Jen 13 % 

rodičů by raději nechalo vyniknout dítě v individuálním sportu a 21 % rodičů (zřejmě ještě 

vlivem nízkého věku dítěte) nepreferuje ani jednu formu sportu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Graf č.26 – grafické znázornění srovnání preferencí typu sportování u dětí a rodičů  

 

zdroj: vlastní, n =123 

 

 

 

Porovnání odpovědí na otázku důležitosti sportu u dětí a rodičů  

 

Tabulka č.27 – společné vyhodnocení otázky důležitosti sportu u dětí a rodičů 

Je sport v životě člověka důležitý? 

  Počet % 

Rodič důležitý - dítě důležitý  114 93  

Rodič důležitý  - dítě nedůležitý 6 5  

Rodič nedůležitý  - dítě důležitý  1 1  

Rodič nedůležitý - dítě nedůležitý  2 2  

zdroj: vlastní 
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Graf č.27 – grafické znázornění společného vyhodnocení otázky důležitosti sportu u dětí a 

rodičů 

 

zdroj: vlastní, N=123 

 

V otázce důležitosti sportu v životě člověka odpovídali děti i jejich rodiče velmi podobně. 

Jen 3 rodiče odpověděli, že sport není důležitý, z dětí jich takto odpovědělo 8. Rozdíl je 

tedy zanedbatelný a důležitost sportu si uvědomuje každý již od dětství. Za zmínku stojí 

případ jednoho dítěte, které odpovědělo, že sport je důležitý, zatímco jeho rodič si to 

nemyslí. Ve dvou případech se dítě i rodič shodli, že sport není důležitý. Drtivá většina dětí 

i rodičů (93 %) přikládá sportu důležitost.    

 

 

Porovnání odpovědí na otázku chybějícího odvětví sportu v regionu u dětí a rodičů  

 

Tabulka č.28 - společné vyhodnocení otázky chybějícího sport. odvětví u dětí a rodičů 

Existuje nějaké sportovní odvětví, které Vám ve vašem regionu (pro 

Vaše dítě) chybí? 

  Počet % 

Rodič chybí - dítě chybí  7 6  

Rodič chybí  - dítě nechybí 9 7  

Rodič nechybí  - dítě chybí  26 21  

Rodič nechybí - dítě nechybí  81 66  

zdroj: vlastní 
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Dá se říci, že 2/3 respondentů jsou v regionu spokojeny s nabídkou sportovních odvětví. 

V 6% jsou děti a rodiče ve shodě, že jim nějaké odvětví schází. Možná se jedná o sport, 

který dříve provozoval rodič a dítě by si ho také chtělo zkusit, ale v regionu tato nabídka 

chybí. Zajímavé je celkem vysoké procento (21 %) dětí, kterým nějaké sportovní odvětví 

chybí, jejich rodičům však ne. V těchto případech tedy rodiče asi nevědí, že by si jejich 

dítě chtělo vyzkoušet nějaký sport, nebo této tužbě nepřikládají takovou váhu jako dítě. 

Naopak v 7 % případů si rodič přeje pro dítě odvětví, které v regionu není dostupné, jejich 

dítě však o to zájem nemá.  

 

Graf č.28 – grafické znázornění chybějícího sport. odvětví u dětí a rodičů 

 

zdroj: vlastní, N=123 

 

Na závěr jsem se pokusila zamyslet nad otázkou, zda má sportování rodičů a způsob 

trávení volného času vliv na to, zda bude dítě členem sportovního oddílu. 

 

Tabulka č.29 – vliv sportování rodičů na členství dítěte ve sport. oddílu  

Věnujete se Vy nebo druhý rodič Vašeho dítěte aktivně 

nějakému sportu? / Dítě je (není) členem sport. oddílu 

  Počet % 

Rodič sportuje - dítě je členem  42 34 

Rodič sportuje - dítě není členem  12 10 

Rodič nesportuje - dítě je členem  37 30 

Rodič nesportuje - dítě není členem  32 26 

zdroj: vlastní 
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Tabulka č.30 – vliv trávení volného času rodiny na členství dítěte ve sport. oddílu 

Jako rodina trávíte volný čas spíše aktivně, nebo raději 

pasivně? 

  Počet % 

Rodič aktivní - dítě je členem  60 49 

Rodič aktivní - dítě není členem  33 27 

Rodič pasivní - dítě je členem  19 15 

Rodič pasivní - dítě není členem  11 9 

zdroj: vlastní 

 

Graf č.29 – grafické znázornění vlivu trávení volného času rodiny na členství dítěte ve 

sport. oddílu 

 

zdroj: vlastní, N=123 

 

Pokud alespoň jeden rodič sportuje, je větší šance, že dítě bude členem sportovního oddílu. 

Pouze 22 % dětí sportujících rodičů nejsou členy sportovního oddílu. Pozitivní je ale i 

zjištění, že pokud ani jeden z rodičů nesportuje, stále je více než 50% šance, že dítě bude 

členem sportovního oddílu.    

Aktivní nebo pasivní trávení volného času nemá překvapivě vliv na to, zda bude dítě 

členem sportovního oddílu.   
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5 Diskuse 

 

Vzhledem k tomu, že má práce byla zaměřena na zájem rodičů a dětí o aktivní sport v dané 

lokalitě, týkaly se mé předpoklady vztahu rodičů a dětí ke sportu, k nabídce sportovních 

oddílů v lokalitě, k preferenci typu sportování u dětí.  

Za velmi pozitivní považuji přístup vedení vybraných škol, jejichž pověření pracovníci mi 

ve všech čtyřech případech vyšli vstříc. Stejně tak oceňuji plnohodnotné informace, které 

mi jak rodiče, tak děti v dotaznících poskytli. 

Naopak negativním se mi jeví nižší návratnost dotazníků. Z celkem rozdaných 280 se mi 

vrátilo vyplněných 123, tj. 44 %. Pokud bych dosáhla o něco málo vyšší návratnosti, byly 

by výsledky výzkumu prokazatelnější. 

 

Před zahájením samotného výzkumu jsem si stanovila následujících 6 hypotéz, u kterých 

nyní mohu určit jejich potvrzení nebo vyvrácení. 

 

Hypotéza č.1: Předpokládám, že minimálně 90 % dotázaných dětí má kladný vztah ke 

sportu, sport považují za důležitý pro život každého člověka a toto číslo bude ve shodě i s 

odpověďmi rodičů. 

 

Hypotéza se potvrdila, výsledky zpracovaných dat ukazují, že dokonce 93 % dětí vnímá 

sport tímto způsobem, což je zajisté velmi potěšující skutečnost. Předpokládala jsem také, 

že toto číslo bude shodné i s procentem rodičů, kteří považují sport za důležitý aspekt. 

Procento takových rodičů bylo dokonce o něco málo vyšší než u dětí, a to 98 %. 

 

Hypotéza č.2: Předpokládám, že alespoň polovina z dotazovaných dětí volí převážně sport 

jako náplň svého volného času. 

 

Při stanovení této hypotézy jsem si neuvědomila, že u dětí mladšího školního věku musíme 

brát v úvahu jejich nízký věk. Jsou ještě malé, hodně hravé a tudíž nejčastější náplní jejich 

volného času bude prosté hraní si. Sportování, jako hlavní náplň volnočasových aktivit, 

uvedlo 30 % dětí, tudíž se má druhá hypotéza nepotvrdila. 

 

Hypotéza č.3: Předpokládám, že minimálně 70 % rodičů chce, aby jejich dítě aktivně 

sportovalo, a alespoň 60 % takovýchto dětí skutečně již v mladším školním věku sportuje. 

Za nejpreferovanější sportovní odvětví u obou skupin považuji fotbal. 
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Zpracované výsledky ukázaly, že 72 % rodičů by si přálo, aby jejich dítě mladšího 

školního věku aktivně sportovalo, zatímco zbylých 28 % bylo proti.  64% dětí skutečně již 

v tomto věku aktivně sportuje. Nejpreferovanějším sportovním odvětvím z konkrétních, 

které se nabízejí v dané lokalitě, je fotbal a to jak pro rodiče (19 %), tak pro děti (taktéž 19 

%). Hypotéza se tedy potvrdila. 

 

Hypotéza č.4: Předpokládám, že minimálně polovina z dotazovaných dětí je spokojena s 

nabídkou sportovních klubů v dané lokalitě a zároveň se tato nabídka z 50% neshoduje s 

představami rodičů. 

 

První část této hypotézy se potvrdila, jelikož s nabídkou je, dle výsledků dotazníkového 

šetření, spokojeno 73 % dětí, kterým žádné sportovní odvětví v nabídce nechybí. Druhá 

část této hypotézy se nepotvrdila, jelikož ve výsledku bylo celých 85 % rodičů spokojeno 

se šíří nabídky, žádný sport jim v lokalitě neschází. 

 

Hypotéza č.5:  Předpokládám, že v drtivé většině rodin (100 %), kde aktivně sportují 

rodiče, věnují se sportu i děti, zatímco v „nesportovních rodinách“ děti sportují pouze v 

10%. 

 

Tato hypotéza se jako celek nepotvrdila. Pokud rodiče sportují, tak jejich dítě v 78% je 

členem sportovního oddílu a jen 22 % dětí není. Avšak i 54 % dětí nesportujících rodičů 

jsou členy sportovního oddílu, je to tedy o hodně více než můj předpoklad 10 %.   

 

Hypotéza č.6: Předpokládám, že na otázku preference kolektivního či individuálního 

sportu budou děti odpovídat v poměru 50:50 a tyto výsledky se nebudou lišit od představ 

jejich rodičů. 

 

Tato hypotéza se nepotvrdila, neboť kolektivní sport zvolilo 81 % dětí  a 61 % rodičů. 

Oproti tomu sport individuální zůstal upozaděn u dětí s 19 % a u rodičů s 39 %. Dá se říci, 

že ani druhá část hypotézy se nepotvrdila, jelikož výsledky dětí se liší od představ jejich 

rodičů a to celkem o 20 %. Z tohoto výsledku lze odvodit domněnku, že rodiče se ve více 

případech zamýšlejí nad typem svého dítěte, nad vhodným sportovním odvětvím, ke 

kterému svého potomka vést. Naopak děti v tomto poměrně mladém věku vidí kladnou 

stránku sportu z velké části v kamarádství, kolektivu a přátelství. 
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6 Závěry 

 

V bakalářské práci jsem se zaměřila na zájem rodičů a dětí o aktivní sport ve vybrané 

lokalitě – správním obvodu Praha 21. Jako hlavní cíl jsem si stanovila zjištění zájmu dětí o 

aktivní provozování sportu v lokalitě a porovnání této skutečnosti s představami rodičů. 

Tento cíl se mi podařilo splnit díky dotazníkovému šetření, jehož výsledky jsou předmětem 

praktické části této práce. Stejně tak i cíle dílčí, kterými bylo zjištění spokojenosti obou 

skupin s šíří nabídky sportovních aktivit v regionu, zjištění pohybového režimu rodin a 

porovnání preference typu sportování u rodičů a u dětí. V teoretické části jsem se, kromě 

jiného, věnovala i zmapování nabídky sportovních klubů v dané lokalitě.   

 

Celkem jsem si stanovila šest hypotéz, z nichž se mi 2 potvrdily a 4 nepotvrdily. 

Na základě realizace a zpracování výsledků výzkumu jsem dospěla k následujícím 

závěrům. 

 

1. U obou dotazovaných skupin se sport řadí mezi důležité aspekty života 

každého jedince takřka u 100 % dotázaných (98 % rodičů a 93 % dětí). Téměř 

každé dítě i každý rodič uvedl, že sport je v životě důležitý. 

2. 1/3  dětí zvolila sport jako nejčastější náplň trávení svého volného času. 

Druhou třetinu tvoří děti, které si ve svém volném čase nejraději hrají a 

zbylou 1/3 ostatní aktivity. 

3. 72 % rodičů má zájem, aby jejich dítě aktivně sportovalo, a skutečně již v 

tomto mladém věku sportuje 64 % dětí z dané lokality. Nejpreferovanějším 

sportem je fotbal a to u obou dotazovaných skupin. 

4. S nabídkou sportovních klubů je v regionu spokojeno více než 2/3 

respondentů. 85 % rodičů a 73 % dětí.   

5. Pokud alespoň jeden z rodičů sportuje, je téměř v 80% jejich dítě členem 

sportovního oddílu. Pokud ani jeden z rodičů nesportuje, je dítě členem 

sportovního oddílu v 54 %. Předpoklad, že způsob trávení volného času má 

vliv na to, zda je dítě členem sportovního oddílu, se mi nepotvrdil. 

6. Kolektivní typ sportování preferuje 81 % dětí. Tento výsledek se značně liší od 

představ jejich rodičů, kteří by pro své děti volili kolektivní sport pouze v 61 

% případů. Zatímco individuální typ sportování preferuje pouze 19 % dětí, 

rodiče by ho pro své dítě preferovali v 39 %. 

 



68 

 

Přínos této práce vidím ve zmapování nabídky sportovních aktivit pro děti mladšího 

školního věku v dané lokalitě, s jejíž šíří jsou obě sledované skupiny vesměs spokojené. 

Dále za velmi důležitou považuji skutečnost, že sport je i v dnešní, zmodernizované době 

důležitou součástí života každého jedince již od útlého věku. Další pozitivum vidím v 

rozklíčování chybějícího typu sportoviště – krytého bazénu, který daná lokalita opravdu 

postrádá, na což poukazovali rodiče i děti v dotazníkovém šetření. 
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8 Přílohy 

Příloha č.1  Mapa rozmístění sledovaných základních škol ve správním obvodu Praha 

21 

 

zdroj: https://mapy.cz/zakladni?x=14.4667000&y=50.0833020&z=11 
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Příloha č.2  Dotazník 

 

Vážení rodiče, milé děti, 

 chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění krátkého dotazníku (nezabere více 

než 5 - 10minut), jehož výsledky budou použity pro bakalářskou práci na téma „Zájem dětí 

o sport v daném regionu“. 

Výzkum je zaměřen na aktivní sport, tzn. na oddíly, kluby, spolky s frekvencí tréninků 

minimálně 2x týdně a s účastí v žákovských soutěžích. 

 

Pokyny k vyplnění: nebojte se, prosím, vyplnit dotazník podle pravdy, všechny odpovědi 

jsou anonymní a jde nám především o to zjistit skutečný stav. Pokud máte v rodině více 

dětí, prosím, v otázkách týkajících se dítěte, odpovídejte vždy za dítě ve věku 6 - 9let, 

jelikož výzkum je zaměřen na děti 1. - 3. tříd ZŠ.  

 Do pravého horního rohu dotazníku, prosím, napište číslo podle toho, kterou ZŠ 

Vaše dítě navštěvuje ( 1 - Klánovice, 2 - Běchovice, 3 - Újezd nad Lesy, 4 - Koloděje). 

První stranu dotazníku vyplňuje vždy jeden z rodičů, druhou pak dítě - pokud možno 

samostatně!!! 

U uzavřených otázek, prosím, vždy zakroužkujte jednu číselnou odpověď z nabídky, u 

otázek otevřených, prosím, vypište doslovnou odpověď čitelně na vytečkované místo. 

Vyplněný dotazník, prosím, pošlete po Vašem dítěti zpět do školy nejdéle do 1.12.2017. 

Předem Vám velice děkuji za čas strávený vyplněním dotazníku. 

                                                                                       

                                                                                       Michaela Škvorová 

                                                                                       studentka PedF UK Vychovatelství 

 

 

DOTAZNÍK RODIČ                                                                       KÓD ŠKOLY:........ 

1. Věnujete se Vy nebo druhý rodič Vašeho dítěte aktivně nějakému sportu? 
            (máme na mysli sport, kde se aktivně účastníte na trénincích či utkáních) 

                 Ano             1    Jakému?........................................................................ 

                 Ne               2     

2. Jako rodina trávíte volný čas spíše aktivně (tzn. na kolech, pěších výletech 

apod.), nebo raději pasivně (v klidu domova, v kině, restauraci apod.)? 

                Aktivně                                  1 

                Pasivně                                  2 

3. Máte zájem, aby se Vaše dítě věnovalo aktivnímu sportu (s frekvencí tréninku 

min. 2x týdně)? 

                 Ano           1       Jakému?............................................................ 

                 Ne             2       Z jakého důvodu?........................................Pokračujte ot.č.5                     

4. Preferoval(a) byste pro své dítě kolektivní či individuální sport? 
                Kolektivní                             1         Proč?......................................................... 

                Individuální                           2         Proč?....................................................... 

5. Máte dostatek informací o nabídce sportovních klubů, oddílů pro děti ve 

Vašem okolí? 
                  Ano                                      1       Pokračujte ot.č.7 

                  Ne                                        2 

6. Jaký typ informací byste uvítal(a)? 
                 …..................................................................................................................... 

      7.   Existuje nějaké sportovní odvětví, které Vám v regionu pro Vaše dítě chybí? 
Ano      1       Jaké?......................... 

Ne        2  
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      8.   Myslíte si, že je sport v životě člověka důležitý? 
                   Ano                1          Proč?.......................................... 

                   Ne                  2          Proč?.......................................... 

      9.   Pohlaví:    Muž                                              1 

                              Žena                                              2 

      10. Vzdělání:   Základní                                      1 

                               Vyučen                                         2 

                               SŠ nebo vyučen s maturitou        3 

                               VŠ                                                4 

      11.  Věk.....................................let 
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Příloha č.3 

DOTAZNÍK DÍTĚ 

     1.  Čemu se nejčastěji ve volném čase (mimo školu, mimo školní družinu) věnuješ? 

                 Učení                                                               1 

                 Sportování                                                       2  

                 Nesportovní zájmové kroužky                       3 

                 Hraní si(mimo počítač, tablet, TV)               4 

                 Hře na počítači, mobilu, tablet, sledování TV   5 

                 Něčemu jinému                                              6  Čemu?.................... 

2. Dáváš přednost kolektivnímu (tam kde jsou 2 a více hráči v jednom družstvu) 

nebo individuálnímu (tam kde je hráč sám) sportu? 

                 Individuální            1            Proč?................................ 

                 Kolektivní              2            Proč?............................... 

     3.  Který sport máš nejraději?............................................... 

     4.  Jsi členem některého sportovního oddílu, klubu? 
                 Ano                  1 

                 Ne                    2        Pokračuj ot.č.7 

     5.   Pokud jsi členem nějakého sportovního oddílu, jak jsi si ho vybral? 
                Sám                                                     1 

                Vybrali mi ho rodiče, prarodiče          2   

                Chodí(il) tam můj sourozenec              3 

                Doporučil(a) mi kamarád(ka)               4 

                Nabídka ve škole                                5 

     6.   Co se ti na tvém sportu nejvíce líbí? 

                Kamarádi                      1 

                Soutěže, zápasy            2 

                Tréninky                      3 

                Trenér(ka)                    4 

     7.  Myslíš si, že sport je v životě důležitý? 
                 Ano              1          Proč?............................................ 

                 Ne                2          Proč?............................................. 

8. Je nějaký sport, který by jsi rád dělal, ale v nabídce ve tvém okolí chybí? 
 Ano              1     Jaký?.................................................. 

 Ne                2 

9. Pohlaví           
     Chlapec                 1 

                 Dívka                      2 

     10.  Věk................ 

 
  

 


