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Abstrakt 

Predmetom bakalárskej práce je analýza životného štýlu vysokoškolských študentov 

z pohľadu pohybovej aktívnosti a spracovanie dotazníkového šetrenia. Na základe 

získaných dát je vypracovaná SWOT analýza a množina doporučení pre riešenie zmeny 

životného štýlu VŠ študentov. 

 

Abstract  

The thesis focuses on the analysis of the lifestyles of university students from the view 

of physical activity and processing of questionnaire investigation. Based on the obtained 

data is prepared SWOT analysis and set of recommendations for addressing lifestyle 

changes of university students. 
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ÚVOD 

V súčasnosti podlieha život vysokoškolských študentov veľkému psychickému 

a fyzickému stresu. Dlhé hodiny strávené v škole, stres počas skúškového obdobia vedie 

častokrát k nedostatku pohybovej aktivity a následne k neželaným dôsledkom na 

zdravie študentov. Celosvetovo progresívny technologický vývoj, urbanizácia, 

prirodzený pohyb nahradený automobilmi a iným typom dopravy a sedavý spôsob 

života jedincov vedie k celej rade neželaných dôsledkov na kvalitu života a zdravie 

jedincov. Množstvo mladých ľudí naviac holduje nadmernej konzumácii alkoholických 

nápojov, kávy, energetických nápojov, drog, fajčeniu a v spojení s nedostatočným 

spánkom a nezdravým stravovaním plným skrytých tukov („fast food“) a pod. prispieva 

ku zvýšeniu cholesterolu, krvného tlaku, vzniku srdcovo-cievnych ochorení či cukrovky 

typu II.  

Naopak aktívny životný štýl s dôrazom na pohybovú aktivitu prispieva k dobrej nálade, 

vylučovaniu endorfínov – pocitov šťastia a prevencii depresiám a negatívnym náladám.  

Mladí ľudia si v tomto období života dotvárajú svoje návyky, ktoré ovplyvňujú kvalitu 

života v starobe. Pohyb ako súčasť každodenného života je nevyhnutný pre zdravý 

vývoj pevnosti kostí a funkčnosti pohybového svalového aparátu a udržiava optimálnu 

telesnú hmotnosť.  

V tomto smere je nutné venovať sa tejto problematike, keďže v budúcnosti bude práve 

toto zohrávať dôležitú úlohu vzhľadom na kvalitu života jedincov. Je dôležité uvedomiť 

si, že už v tomto období si generácia mladých ľudí ovplyvňuje svojím životným štýlom 

kvalitu svojho života a zdravia v budúcnosti. Práve preto je táto bakalárska práca 

zameraná na skupinu študentov vysokej školy a spracováva odporučenia pre zlepšenie 

zdravého životného štýlu študentov VUT v Brne. 
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VYMEDZENIE PROBLÉMU A CIELE PRÁCE 

Ciele práce 

Hlavný cieľ 

Hlavným cieľom bakalárskej práce je analýza životného štýlu vysokoškolských 

študentov s prihliadnutím k ich pohybovým návykom a spracovanie odporučení pre 

rozvoj pohybovej aktívnosti študentov na VUT v Brne podľa štandardov zdravého 

životného štýlu. 

Čiastkové ciele 

 vytvorenie dotazníku, 

 spracovanie informácií získaných dotazníkovým šetrením, 

 analýza pohybového programu, 

 návrh odporučení pre rozvoj pohybovej aktívnosti študentov VUT v Brne. 

 

Metodika práce 

V bakalárskej práci bolo využité dotazníkové šetrenie. Na základe informácií získaných 

od študentov formou dotazníku boli vyhodnotené pohybové návyky študentov VUT 

v Brne a následne boli predstavené návrhy na zmenu danej problematiky. 

Pri spracovaní bakalárskej práce boli použité nasledovné metódy: 

 

 dotazníkové šetrenie, 

 SWOT analýza. 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Kvalita života 

Kvalita života je široký koncept, multifaktorálne ovplyvnený fyzickým a psychickým 

zdravím jedinca, osobným vyznaním a sociálnymi vzťahmi ku kľúčovým oblastiam 

životného prostredia jedinca. 

Podľa svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) rozoznávame štyri oblasti, ktoré 

vystihujú dimenzie ľudského života bez ohľadu na vek, pohlavie, etnikum alebo 

postihnutie a korešpondujú s definíciou kvality života: 

 fyzické zdravie a úroveň samostatnosti – energia a únava, bolesť, 

odpočinok, mobilita, každodenný život, závislosť na lekárskej pomoci, schopnosť 

pracovať, 

 psychické zdravie a duchovná stránka – negatívne a pozitívne pocity, 

sebahodnotenie, myslenie, pamäť, učenie, koncentrácia, viera, spiritualita, vyznanie, 

 sociálne vzťahy – osobné vzťahy, sociálna podpora, sexuálna aktivita, 

 prostredie – finančné zdroje, sloboda, bezpečie, dostupnosť zdravotnej 

a sociálnej starostlivosti, domáce prostredie, príležitosť pre získanie nových vedomostí, 

fyzikálne prostredie (znečistenie, doprava, klíma) (Blahutková, 2010). 

V koncepte kvality života môžeme pristupovať z dvoch hľadísk: 

 subjektívna – týka sa vnímania vlastného postavenia v spoločnosti 

v kontextu jej kultúry a hodnotového systému. Celková spokojnosť je závislá na 

osobných cieľoch, očakávaniach a záujmoch jedinca, 

 objektívna – súhrn ekonomických, sociálnych, zdravotných 

a environmentálnych podmienok, ktoré ovplyvňujú život človeka, napr. materiálne 

zabezpečenie, sociálne podmienky života, sociálny status a fyzické zdravie jedinca 

(Blahutková, 2010). 
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1.2 Zdravie 

„Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť 

choroby alebo postihnutia. Právo na rozvoj, ochranu a obnovu zdravia patrí medzi 

základné ľudské práva. Každý bez ohľadu na rasu, náboženstvo, politické presvedčenie, 

ekonomický a sociálny status má právo na požívanie najvyššie dosiahnuteľnej úrovne a 

kvality zdravia. Zdravie patrí medzi základné ľudské práva všetkých ľudí na svete.“ 

(WHO, 2010) 

Zdravie je najväčším bohatstvom každého človeka a prostredníctvom jeho naplňovania 

môže každý jedinec prežívať plnohodnotný a spokojný život. Pojem zdravie zahrňoval 

u našich predkov základné rysy fyzickej zdatnosti: pevnosť, odolnosť, celistvosť 

a neporušenosť organizmu, silu, vládu nad sebou samým a správnu hygienu 

a životosprávu. Starostlivosť o zdravie každého z nás spočíva v hľadaní tzv. bio-

psycho-socio spirituálnej pohody osobnosti. Jedná sa o vyrovnávanie biologických 

potrieb človeka s duševným pokojom, s uspokojivým postavením v kolektíve 

v spoločnosti a s vierou v životnú filozofiu v zmysel kvality života. Jedná sa 

o naplňovanie života prostredníctvom takých ciest, ktoré pomáhajú v istote osobnosti, 

v osobnostnom raste a rešpektujú individuálne rozdiely v živote jedinca. Vzťah zdravia 

ku kvalite života vychádza z predpokladu smerovania života. Zdravie je podstatnou 

vecou pre našu spokojnosť, s naplnením našich túžob. Zdravie je často chápané ako 

prostriedok k dosiahnutiu cieľov (Blahutková, 2005). 

Zdravie je predstavované rôznymi teóriami: 

 ideálny stav človeka, ktorému je dobre (wellness), 

 zdravie ako ,,fitness“, 

 zdravie ako tovar, 

 zdravie je považované za druh „sily“ (Blahutková, 2005). 

Zdravie je v rôznych smeroch chápané v úplne odlišných súvislostiach. Základným 

predpokladom vo všeobecných prístupoch je chápanie podstaty bytia jedinca, pričom 

jedinec je chápaný ako zloženie komponentov biologických a kultúrnych. Biologické 

komponenty sa vyvíjajú skrz informácie uložené v DNA, kultúrne komponenty 

získavame v procese vzdelávania a socializácie. 
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V súvislosti s otázkou zdravia a duševnej hygieny sa najčastejšie stretávame 

s problematikou nedostatočnej pohybovej aktivity. Pohybová aktivita má veľký vplyv 

na zdravie jedinca a je označovaná ako základný prvok zdravia. Pohybová činnosť je 

jednou z najvýznamnejších potrieb človeka, obzvlášť v detstve (Blahutková, 2005). 

Športovo pohybové aktivity rozdeľujeme na: 

 izometrické cvičenia, 

 izotonické cvičenia, 

 izokinetické cvičenia, 

 anaeróbne cvičenia, 

 aeróbne cvičenia (Blahutková, 2005). 

Jedná sa o športovo založené pohybové aktivity zamerané na rôzne zručnosti, nie sú 

však zostavené do celku, ktoré by zaisťovali starostlivosť o celkové zdravie. Prvky 

športovo pohybových aktivít vedúcim k telesnej zdatnosti sú obsiahnuté v jednotlivých 

programoch podľa fyziologických a psychologických znakov. Nadstavbou celého 

systému je označenie „fitness“ ako telesná zdatnosť. V tejto zdatnosti odlišujeme: 

 organická zdatnosť – fyzické predpoklady, ktoré ma človek vrodené 

(dedičnosť), 

 dynamická zdatnosť – zdatnosť vybudovaná na základe vlastnej práce, 

cvičenia a tréningu (Blahutková, 2005). 

1.3 Životný štýl 

Životný štýl je veľmi zložitý fenomén, ktorý môže byť skúmaný z mnohých hľadísk. 

Obsahuje celú radu komponentov, prvkov, zložiek, aspektov a ovplyvňuje ho mnoho 

faktorov. Podľa Tučeka je životný štýl definovaný ako štruktúrovaný súhrn relatívne 

ustálených každodenných praktík, spôsobov realizácie činností a spôsobov chovania sa 

v rôznych sférach ľudskej existencie (Valjent, 2010). 

Životný štýl reprezentuje spôsob života jednotlivca alebo skupiny osôb v určitom mieste 

a období historického vývoja spoločnosti. Je charakterizovaný každodenným chovaním 

jedinca či skupiny osôb, v ktorom sa výrazne prejavuje hodnotová orientácia, 

akceptovaný súhrn noriem, záujmy, postoje, potreby či spôsob využívania 
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a ovplyvňovania materiálnych i sociálnych životných podmienok a prostredia. 

Rozdeľujeme ho na konzumný a pohybovo aktívny (Sigmund, 2011). 

Pohybovo aktívny a zdravý životný štýl podporuje zdravú dostatočnú pohybovú 

aktivitu, vyváženú výživu, pravidelný pitný režim, absenciu drog, väčšieho množstva 

alkoholu, fajčenie a predchádzanie stresovým a konfliktným situáciám. 

Konzumný životný štýl je opakom pohybového aktívneho a zdravého životného štýlu. 

Jeho typickým znakom je pravidelné sedavé trávenie voľného času, ktorý je často 

sprevádzaný nezdravou výživou s nadmerným energetickým príjmom (Sigmund, 2011). 

Životný štýl väčšiny ľudí je na začiatku 21.storočia alarmujúci. V Európe trpí nadváhou 

značná časť populácie. Až 400 miliónov ľudí trpí nadváhou a zhruba 130 miliónov je 

značne obéznych. Do životného štýlu zasiahla predovšetkým moderná technika, ktorá 

výrazne obmedzila manuálnu a fyzickú prácu, čo spôsobilo značný nárast ľudí 

s prevažne sedavým spôsobom života. Nedostatok pohybových aktivít v škole aj vo 

voľnom čase a neprimeraný spôsob stravovania negatívne ovplyvňuje školskú mládež 

a vysokoškolských študentov. Jedným z hlavným dôvodom je taktiež pasívne 

vysedávanie u počítača. Psychické preťažovanie pri prevládajúcej duševnej práci nie je 

dostatočne kompenzované odpočinkom a aktívnymi formami relaxácie čo často vedie 

k stimulácii stresu, ktorý vážne narušuje psychický a následne aj zdravotný stav 

jedincov. Výsledkom takéhoto životného štýlu sú predovšetkým rôzne onemocnenia , 

ktoré sú označované ako civilizačné a sú prejavom zhoršeného zdravotného stavu celej 

populácie (Kukačka, 2009). 

Vedecké poznatky ukazujú, že viac ako 60 % všetkých ochorení je spôsobené 

nesprávnym životným štýlom. Väčšina ľudí ochorie podcenením negatívneho vplyvu 

nevhodného životného štýlu, stresu, dedičských dispozícií či rizikových pracovných 

podmienok a zanedbávaním prevencie (Kukačka, 2009). 

Veľký význam pri jednostrannom zaťažovaní moderného človeka má pohybová 

aktivita. Nie je to len spôsob „spálenia prebytočnej energie“, ale tiež významný 

regulátor psychického naladenia človeka. Jedinec, ktorý sa pravidelne venuje 

pohybovým činnostiam, je schopný lepšie čeliť každodennému stresu. Vďaka zvýšenej 

pracovnej kapacite je schopný lepšie zvládať pracovné úlohy. Pohybová aktivita taktiež 

prispieva k zlepšeniu nálady a v boji s depresiami a negatívnymi myšlienkami. Kvalita 
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a úroveň životného štýlu je tiež ovplyvnená podmienkami, ktoré nám pre túto oblasť 

vytvára spoločnosť. Do týchto podmienok sa premieta predovšetkým postavenie 

telesnej výchovy a športu v spoločnosti a jej akceptovanie ako prostriedok pre rozvoj 

a upevňovanie zdravia a pracovnej výkonnosti jedincov (Kukačka, 2009). 

1.3.1 Aktívny životný štýl 

„Aktívny životný štýl je definovaný ako systém dôležitých činností, vzťahov a praktik 

zameraných na dosiahnutie plnohodnotného a harmonického stavu medzi fyzickou, 

sociálnou a duševnou stránkou človeka“(Valjent, 2008, s. 16 ). 

Aktívny životný štýl sa vymedzuje ako forma životného štýlu, ktorý chápeme ako 

interakciu medzi jedincom a okolím. Aktívny životný štýl je tiež chápaný ako taký 

životný štýl, v ktorom má svoje nepostrádateľné miesto pravidelná pohybový aktivita. 

Pohybová aktivita pritom nie je chápaná len biologicky, ale rešpektuje aj bio-psycho-

sociálne zložky existencie a fungovania ľudského organizmu (Valjent, 2010). 

Aktívny životný štýl ako životný štýl závisí na kladnej kombinácii predovšetkým týchto 

faktorov: zdravá výživa, pitný režim, rizikové faktory (fajčenie, pitie alkoholu, užívanie 

drog), konzumácia médií (televízia, počítač) a pohybová aktivita. V súvislosti s tým sa 

dá hovoriť o pravidlách 3P: Primeranosti v príjme živín a energie, pravidelnosti 

pohybovej aktivity a prevencii v predchádzaní nezdravými stravovacími a životnými 

návykmi (Valjent, 2010). 

Aby človek žil aktívnym životným štýlom, je nutné vyvarovať sa určitého rizikového 

chovania. Pod týmto pojmom sa rozumieme chovanie, v ktorého dôsledku dochádza 

k preukázateľnému nárastu zdravotných, sociálnych, výchovných a ďalších rizík pre 

jedinca alebo spoločnosť (Miovský, 2006). 

1.3.2 Prínos aktívneho životného štýlu  

Prínosy aktívneho životného štýlu podľa lekárov z neurologického pracoviska nemocnie 

na Homolke v Prahe: 

 zvýšenie kardio-respiračnej kondície, zlepšenie svalovej sily a vytrvalosti; 

 zníženie krvného tlaku; 

 zvýšenie počtu červených krviniek a zlepšenie anémie; 

 zníženie inzulínovej rezistencie, zníženie a vylepšenie lipidového spektra; 
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 zlepšenie obranyschopnosti proti infekciám; 

 prevencia úbytku svalovej hmoty a úbytku kostnej hmoty vo vyššom veku; 

 zlepšenie držania tela, udržanie „svalového korzetu“, prevencia degeneratívneho 

postihnutia väzív a kĺbov; 

 prevencia pádov a významné zlepšenie sebestačnosti vo vyššom veku; 

 zlepšenie nálady a sebadôvery, zlepšenie psychickej výkonnosti i odolnosti, 

zlepšené zvládanie spoločenských rolí (Valjent, 2010). 

Životný štýl 

 

 

 

 Aktívny životný štýl 

 

 

 

Subjektívny     Objektívny 
(Názory, postoje a praktiky) 

 

 

 

Dimenzia Aktívneho životného štýlu   Vecné aspekty 
      (rozdelené na indikátory) 

Rizikové chovanie    telesná hmotnosť, 

výživa, 

      spánok, 

užívanie tabakových výrobkov, 

alkohol, 

ilegálne drogy, 

stres, 

Voľný čas     pasívny odpočinok 

domáce práce,  

schôdzky s priateľmi, 

Sociálne- ekonomické dimenzie  pracovný pomer, 

finančný zárobok, 

Šport a ďalšie pohybové aktivity   sledovanosť médií, 

vlastníctvo športového vybavenia, 

motivácia k športu, 

úroveň športových schopností, 

rekreačná športová činnosť, 

účasť v pohybových aktivitách, 

názory na šport a jeho miesto 

v koncepte aktívneho životného štýlu . 

 Obr. 1 Operacionalizace konceptu Aktivní životní styl (Valjent, 2010) 
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1.4 Zložky aktívneho životného štýlu 

Uceleným príkladom v tejto oblasti podľa Coopera je jeho výskum: „Aerobný program 

pre aktívne zdravie“, ktorý sa zaoberá vzájomnými vzťahmi medzi pohybovou 

aktivitou, výživou a duševnou rovnováhou (Valjent, 2010). 

1. Aeróbne pohybové aktivity (Základná potreba č.1) sú „také pohybové činnosti, ktoré 

vyžadujú zvýšený prísun kyslíka v dlhšom časovom intervale a nútia organizmus zvýšiť 

využitie kyslíka. Väčšinou sa jedná o vytrvalostné činnosti vykonávané miernou 

intenzitou ako beh na lyžiach, plávanie, jogging, bicykel, chôdza ale aj futbal, 

basketbal, hádzaná, tenis a pod. Intenzita zaťaženia sa pri týchto športoch strieda, preto 

je doporučené vykonávať ich dlhší čas. Aeróbny tréning by sa mal skladať zo štyroch 

častí: rozcvičenie, vlastná aeróbna fáza, ukľudnenie a posilňovanie. Najzdravšie je 

ubehnúť 19-24 km za týždeň. Veľmi priaznivé účinky v organizme nastanú už pri 

aeróbnom tréningu 4x týždenne po 20 minútach alebo 3x týždenne po 30 minútach.  

Vhodným doplnkom aeróbneho cvičenia sú tiež gymnastické cvičenia (jóga, pilates 

atď.), posilňovacie cvičenia (fitness) alebo koordinačne náročnejšie činnosti ako 

kolektívne športy – tenis, futbal, basketbal. U aeróbnych aktivitách, u ktorých tiež 

dochádza ku spaľovaniu tukov je dôležitá pravidelnosť minimálne 1x týždenne (Valjent, 

2010). 

2. Pozitívny režim stravovania (Základná potreba č.2). Dôležitú rolu zohráva 

vyváženosť všetkých živín. Nie je nutné vyradiť obľúbené jedlá, ale musia sa obmedziť 

ich energetické hodnoty.  

Základné princípy na dosiahnutie zdravej nutričnej rovnováhy: 

 dodržiavanie vyváženosti medzi makro živinami v pomere: 50% (polysacharidy) 

– 20% (bielkoviny) – 30% (tuky), 

 dodržiavať pravidlo pomeru energetického príjmu troch hlavných jedál – 25% 

(raňajky) – 50% (obed) – 25% (večera), 

 absolvovať svoj aeróbny tréning na sklonku dňa, pred večerou; 

 disponovať zdravým strachom z obezity, 

 obmedziť príliš nízky energetický príjem, 

 poznať vzorec na určenie svojej ideálnej váhy, 

 v prípade nadváhy prejsť na racionálne stravovanie bez tzv. „jojo efektu“, 
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 dbať na raňajky ako pravidelné a dostačujúce jedlo, 

 dbať na rovnováhu medzi kalorickým príjmom a energetickým výdajom, 

 obmedziť celkový príjem tukov, preferovať tuky rastlinného pôvodu pred 

živočíšnymi, 

 konzumovať dostatočné množstvo ovocia a zeleniny, rýb, preferovať celozrnné 

výrobky a obmedziť solenie, 

 jedálniček by mal byť rozmanitý, primeraný a prospešný, 

 dodržiavať pitný režim, 2-3 litre tekutín denne, 

 pravidelný príjem vápnika a vitamínu D ako prevencia osteoporózy, 

 preferovať lokálne a sezónne produkty, 

 konzumovať jedlo bohaté na vlákninu (Valjent, 2010). 

3. Duševná rovnováha (Základná potreba č. 3). Dôležitú zložku zohráva rovnováha 

v spánkovom režime. Priemerne sa jedná o 7 – 8 hodín denne. Nie je vhodný ani 

nadmerný ani nedostatočný spánok (zvýšenie srdečného ochorenia). Dbať sa musí aj na 

odpočinok zaradený do denného režimu. O duševnej rovnováhe hovoríme v spojení 

s pravidelne vykonávanou pohybovou činnosťou a správnou výživou. Zvýšenie látkovej 

premeny napomáha odstrániť účinky nahromadeného adrenalínu na jednej strane 

a vyplavovanie endorfínov na strane druhej. To spôsobuje pocity pohody, ba až eufóriu. 

Takýmto spôsobom ľuďom stúpa sebavedomie a pocit uspokojenia, ktorý sa prenáša do 

ostatných oblastí života.  

Človek sa stáva spoločenskejším a vyrovnanejším a dochádza u neho k priaznivým 

zmenám v štruktúre osobnosti. Podľa výskumu sú starší bežci v porovnaní s 

nešportujúcou skupinou inteligentnejší, tvorivejší, zdržanlivejší, samostatnejší a 

rozvážnejší (Valjent, 2010). 

Podľa časopisu Forbes sú práve športovci tými najlepšími zamestnancami. V záujme 

firiem by malo byť zamestnávať tzv. „Byznys atlétov“. Sú vytrvalí, majú dobrú 

pracovnú morálku a schopnosť vyrovnať sa s dočasnými nepríjemnosťami, radi sa učia 

novým zručnostiam, vedia uvažovať strategicky a rozumejú širšej perspektíve 

a dlhodobým cieľom, čo z nich robí dobrých podnikateľov. Taktiež rešpektujú zákony 

medzi energiou, spánkom a stravou, čo im umožňuje uspieť, nie len momentálne ale aj 

dlhodobo. Naviac, sú to výborní tímoví hráči (Forbes, 2015). 
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1.5 Charakteristika obdobia vysokoškolského štúdia  

Z hľadiska vývojového štádia človeka v oblasti somatickej, psychickej, emocionálnej 

a sociálnej sa obdobie vysokoškolského štúdia väčšinou zahŕňa do štádia adolescencie. 

Celé toto obdobie je vystihnuté ako obdobie značných starostí. U vysokoškolských 

študentov ide o úspech pri skúškach, včasné a správne postúpenie do ďalšieho ročníka, 

odovzdanie záverečných prací atď.  

Neskorá adolescencia je fáza smerujúca k dospelosti maximálne explicitne. Mladý 

človek usiluje o sociálny aspekt identity, t.j. potrebu niekam patriť, podieľať sa na 

niečom a niečo s druhými zdieľať. V omnoho väčšej miere sa adolescent zamýšľa nad 

svojou osobnou perspektívou, uvažuje o budúcich cieľoch a plánoch, a to ako vo vzťahu 

k profesii, tak aj v oblasti partnerských vzťahov. U vysokoškolských študentov 

pokračuje ich ekonomická závislosť a „žiacka rola“, preto je u nich obdobie 

adolescencie predĺžené (Valjent, 2010). 

U vysokoškolských študentov sa objavuje rada psychosomatických problémov, ktoré sú 

spôsobené stresom a úzkosťami pociťovanými v niektorých životných oblastiach.  

Aj napriek tomu, že je toto obdobie charakterizované ako obdobie s najnižšou 

chorobnosťou a úmrtnosťou, vysokoškolskí študenti tvoria zvláštnu skupinu populácie, 

ktorá sa nachádza vo zvýšenom riziku vzniku zdravotných problémov. U väčšiny 

mladých ľudí je obdobie začiatku štúdia na vysokej škole spojené s prvým výraznejším 

osamostatnením od rodičov, často naviac kombinované s viac menej náročným druhom 

zárobkovej činnosti, čo so sebou zákonite prináša výskyt množstva úplne nových 

situácii, ktoré je potrebné riešiť. Študenti sa tak stretávajú s množstvom stresorov, ktoré 

sú pre nich nové, napr.: zmena životných podmienok, osobných zvyklostí, pracovnej 

doby, bydliska atď. Uvedená miera prirodzene stúpa v skúškovom období. V súčasnej 

dobe je jednou z metódou zvládania stresu považovaný šport, ako účinná a ľahko 

dostupná možnosť odreagovania sa a odplavenia škodlivých látok spôsobená stresormi. 

V alarmujúcej miere je u mnohých táto opora spojená s odreagovaním pomocou 

alkoholu, ktorá bez pochyby patrí medzi nevhodný spôsob riešenia problémov. Len 

málo študentov sa venuje niektorej z techník aktívnej relaxácie (jóga, meditácie, atď.) 

(Valjent, 2010). 
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Medzi hlavné príčiny, ktoré vedú k porušeniu rovnováhy medzi požiadavkami 

kladenými na študenta a jeho schopnosti patria: 

 nedostatočné predpoklady na štúdium, 

 nedostatočná motivácia k štúdiu, 

 neprimeraná študijná záťaž – študijný program, vysokoškolský systém, 

 nevhodné životné podmienky – úroveň bývania, podmienky pre štúdium, 

trávenie voľného času, 

 nedostatky v životnom štýle – spôsob odpočinku, záujmové aktivity, spôsob 

stravovania, fajčenie, užívanie alkoholu, návykových látok, 

 problémy s hmotným zabezpečením, 

 malé alebo neexistujúce rodinné zázemie – vzťahy v rodine, záujem rodiny 

o problémy študenta, pocit slobody v rámci rodiny, problémy v oblasti 

sociálnych vzťahov, vzťah k pedagógom atď. (Valjent, 2010).  

Podľa vedeckého výskumu skúmajúceho vzájomné vzťahy  medzi stresom 

a nezdravými návykmi medzi študentami James Madison University v USA je hlavnou 

príčinou stresu akademické prostredie a tzv. „time management“. V neposlednej rade aj 

nevhodná strava, nedostatok spánku a odpočinku, plány do budúcnosti, medziľudské 

vzťahy, financie, vzhľad, mimoškolské aktivity, sociálny život, životné podmienky a iné 

(obr. 2). (Kappa Omicron Nu, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Soures and Outlets of Stress among University Students: 

    Correlations between  Stress and Unhealthy Habits  

     Zdroj: Prevzaté z: http://www.kon.org/urc/v9/britz.html 
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1.6 Pohybová aktívnosť  

Pohybová aktívnosť je nakumulovaný súhrn bazálnych, zdraviu podporujúcich, 

športových a iných pohybových aktivít v určitej časovej jednotke, vykonaných 

v jednom intervale alebo nazhromaždených v niekoľkých oddelených intervaloch. 

(Sigmund, 2011). 

Pohybová aktívnosť je komplexná záležitosť. Zahŕňa viacero rôznych druhov 

pohybových aktivít a činností - bežná chôdza, práca na záhrade alebo tradičné cvičebné 

a štruktúrované aktivity ako športová hra alebo cvičenie s hudbou. ( Korvas, Kysel, 

2013). Pravidelná pohybová aktívnosť je v doporučenom týždennom objeme 

považovaná za jeden z najdôležitejších faktorov podpory zdravia ľudského jedinca bez 

rozdielu veku (Sigmund, 2011). 

1.7 Pohybová aktivita 

Pohybová aktivita (PA) – z hľadiska energetického výdaju ju možno charakterizovať 

ako akýkoľvek telesný pohyb zabezpečovaný kostrovým svalstvom vedúcim k zvýšeniu 

energetického výdaju nad úroveň kľudového metabolizmu jedinca.  

Pohybovú aktivitu (PA) ďalej rozdeľujeme na:  

 Habituálna PA – bežne vykonávaná organizovaná i neorganizovaná PA vo 

voľnom čase i zamestnaní (škole). Zahŕňa taktiež manipuláciu, hru, šport a bežnú 

životnú motoriku.  

 Organizovaná PA – jedná sa o štruktúrovanú intencionálnu pohybovú 

aktivitu, ktorá je vykonávaná pod vedením edukátora (učiteľa, trénera, cvičiteľa, 

vychovávateľa). Základ tvorí vyučované jednotky telesnej výchovy, tréningové a ďalšie 

cvičebné jednotky s pohybovým obsahom. 

 Neorganizovaná PA - slobodne voliteľná, vlastnými potrebami a záujmami 

determinovaná pohybová aktivita vykonávaná bez pedagogického vedenia, spravidla vo 

voľnom čase. Zahŕňa aj spontánnu pohybovú aktivitu.  

 Týždenná PA – súhrn organizovaných a neorganizovaných pohybových 

aktivít, realizovaných v priebehu siedmych po sebe nasledujúcich dní, s možnosťou 

porovnanie pracovných ˇškolských) a víkendových dní (Sigmund, 2011). 
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Pohybová aktivita tvorí 15 – 40 % z celkového energetického výdaja jedinca. 

Všeobecne je však pohybová aktivita chápaná ako komplexné mnohorozmerné 

chovanie, ktoré môže byť kvantifikované a charakterizované termínmi: frekvencia, 

intenzita, typ a trvanie. Zahŕňa pohybovú aktivitu vykonávanú v zamestnaní (škole), 

v domácnosti, vo voľnom čase a športe, voľnočasovú aktivitu, šport a plánované 

cvičenie v rámci fitness (osobný rozvoj) alebo pre zdravotné účely, ale  aj dopravu 

a presun z miesta na miesto. Pohybová aktivita je zložka s najväčšou variabilitou 

v dennej energetickej spotrebe jedinca. Okrem energetických nárokov, ktoré vznikli 

vlastnou pohybovou aktivitou je nutné pričítať energiu nutnú na bazálny metabolizmus 

a energiu spotrebovanú telom behom trávenia potravy (Sigmund, 2011). 

Pohybová aktivita je chápaná tiež ako suma všetkých realizovaných pohybových 

činností a rozlišuje päť oblastí ľudskej motoriky. Ide o základnú motoriku človeka, 

pracovnú motoriku, bojovú motoriku, kultúrne - umeleckú motoriku a telocvičňovú 

motoriku človeka.  

Pohybové aktivity sa podľa kontextu označujú ako štruktúrované, neštruktúrované, 

zdraviu podporujúce, bazálne, bežné každodenné športové a pod. (Sigmund, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Triedenie pohybovej aktivity podľa rôznych aspektov (Sigmund, 2011) 
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1.7.1 Doporučený objem PA podporujúci zdravie 

Pohybová aktivita má preukázateľný zdravotný vplyv, ale je obtiažne stanoviť 

optimálnu úroveň pohybovej aktivity, pretože nie je doposiaľ známa odpovedajúca 

úroveň ani typ pohybovej aktivity, ktoré by viedli k optimálnemu zdravotnému stavu. 

Naviac situáciu komplikuje skutočnosť, že ide o individuálnu záležitosť.  

 

 

   Tab. 1: Doporučený objem PA podporujúci zdravie   Zdroj: Mužík, 2010 

 

 

 

American College 

of Sport Medicine 

(ACSM) 

a American Heart 

Association (AHA, 

2007) : 

Stredne zaťažujúca PA najmenej 30 minúť aspoň 5 krát týždenne. 

Intenzívna PA najmenej 20 minút aspoň 3 krát týždenne. 

Kombinácia predošlých s možnosťou rozložiť si doporučený čas 

do desaťminútových a dlhších úsekoch v rámci celého dňa. 

Cvičenie pre posilnenie veľkých svalových skupín aspoň 2 krát 

týždenne. Cvičenie na udržanie a zlepšenie flexibility aspoň 2 

krát týždenne najmenej 10 minút. 

 

Physical Activity 

Guidelines for 

Americans 

(USDHHS, 2008): 

Všeobecne je pre udržanie zdravia doporučené týždenne:  

- stredne zaťažujúca PA aspoň 150 minút, 

- alebo intenzívna PA 75 minút, 

- alebo kombinácia PA v oboch zmieňovaných intenzitách. PA 

aeróbneho charakteru by mala trvať 10 minút a dlhšie. Pre 

dosiahnutie zdravotného efektu je doporučené týždenne – zvýšiť 

stredne zaťažujúcu PA na 300 minút týždenne alebo intenzívnu 

PA na 150 minút či PA adekvátne kombinovať.  

Hatano (1993) 

a všeobecne 

prijímané 

doporučenia: 

 

10 000 krokov denne. 

Tudor – Locke 

a Bassett (2004): 

Klasifikácia spôsobu života u zdravých dospelých:  

< 5000 krokov denne – sedavý, 

5000 – 7499 krokov denne – málo aktívny, 

7500 – 9999 krokov denne – čiastočne aktívny, 

≥ 10 000 krokov denne – aktívny, 

> 12 500 krokov denne – vysoko aktívny. 
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Nórska štúdia adolescentov žijúcich v mestskom prostredí ukázala, že adolescenti žijúci 

v mestách na ceste do školy prekonali trikrát dlhšie vzdialenosti pohybom (chôdza, 

bicykel) v porovnaní s adolescentmi žijúcimi na vidieku. Mestskí adolescenti boli tiež 

viac pohybovo aktívni vo svojom voľnom čase. Výsledky tiež ukázali, že ľahko 

dostupné infraštruktúra pre cyklistov v blízkosti svojho bydliska môže zvýšiť pohybovú 

aktivitu adolescentov. (Slepička, 2009) 

1.8 Pohybová inaktivita 

Pohybová inaktivita - stav organizmu s minimálnym telesným pohybom 

a energetickými nárokmi približne na úrovni kľudového metabolizmu (vzhľadom 

k energetickému výdaju). Je opakom pohybovej aktivity.  

Ľudia s nízkym podielom pohybovej aktivity a vysokým podielom pohybovej inaktivity 

sú označovaní ako sedaví. Pohybová inaktivita je závažným zdravotným problémom 

úzko súvisiacim s obezitou a chronickými ochoreniami. Príčiny celosvetovej vysokej 

miery pohybovej inaktivity: 

 znižujúce sa potreby pohybovej aktivity doma, v zamestnaní a v spoločnosti, 

 pasívnym dominantne motorizovaným transportom, 

 pracovným aj voľnočasovým využívaním informačných technológií (televízia, 

počítač, internet) prevažne pri sedení, 

 používanie výťahov a eskalátorov namiesto statických schodov, 

 využívanie automatických spotrebičov a prístrojov minimalizujúcich telesnú 

námahu, 

 pohybovo nepriaznivým prostredím (betónová výstavba, nadmerná dopravná 

premávka) (Sigmund, 2011). 

V súčasnom prístupe populácie o pohybu platí pravidlo: „každé, čo len minimálne 

množstvo pohybových činností je lepšie ako nečinnosť.“ Platí tiež, že hlavne 

v zoznamovacej a motivačnej fáze je potrebné aby pohybové činnosti vyvolávali 

príjemné pocity. Preto sa musí počítať s tým, že v týchto fázach nie je nutné dosahovať 

predpísanú náročnosť a intenzitu (Křivohlavý, 2001). 

Ľudia, ktorí trpia nedostatkom pohybu a s tým spojenou nízkou zdatnosťou sú viac 

náchylní k chorobám ako cukrovka, srdečná choroba, vysoký krvný tlak a iné chronické 
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choroby. Naviac, v priebehu starnutia títo jedinci strácajú funkčnosť a následne svoju 

samostatnosť a tým tvoria väčšiu záťaž pre zdravotnícky a ekonomický systém 

(Kukačka, 2009). 

1.9 Ekonomická analýza športu 

Ekonómia športu sa začala ako ekonomická disciplína vyvíjať pred 25 rokmi. Za 

podstatný predmet výskumu sa považovalo odhaliť alebo potvrdiť narastajúcu 

prítomnosť peňazí v športovom odvetví a uviesť do poriadku vzťahy medzi športom 

a ekonomickými,  finančnými tokmi. Tieto kategórie boli niekedy posudzované 

spoločne alebo boli v lepšom prípade rozdelené a klasifikované podľa širokých 

klasických kritérií ako: fondy privátne a verejné, investície a spotreba, výdaje 

rozpočtové a mimorozpočtové. Dnes sú výskumy dostatočne vyvinuté a špecializované, 

aby pole pozorovania a ekonomické analýzy mohli byť rozdelené podľa línii súčasného 

členenia medzi základné subdisciplíny ekonomickej analýzy, napr.:  

 verejná ekonómia športu – jedná sa o spracovanie štátneho rozpočtu, resp. tej 

časti, ktorá sa týka športu, subvencovanie športu municipalitami a inými miestnymi 

združeniami na sociálne príspevky z titulu platených športových akcií. Aplikujú sa tu 

bežné nástroje ekonomickej analýzy, napr. racionalizácia rozpočtovej voľby, analýza 

nákladov, kritéria započítaných výdajov, alokačné kritéria subvencií, kritéria daňovej 

neutrality (Novotný, 2011), 

  ekonómia spotreby – je vyvolaná športovými aktivitami domácností. 

Vychádza sa zo socioekonomických štúdií o zákazníkoch a profiloch športovcov. 

Následne je posúdená cena rôznych tovarov a služieb potrebných pre väčšinu 

športových disciplín, z čoho je možné odvodiť náklady prístupu k športu pre športovcov 

a nakoniec poskytnúť ohodnotenie trhu tovarov a služieb existujúcich vďaka týmto 

zákazníkom. Chovanie spotrebiteľov v oblasti športu (aj návštevníkom rôznych 

športových udalostí) je vymedzené anketami, štúdiami trhu, marketingovými sondážmi. 

To všetko vďaka využitiu techniky, ktorej existencia je pozadím ekonómie športu. 

Obvyklé myšlienky ekonómie spotreby sú uvádzané do praxe: stupeň vybavenosti 

domácností, saturačný efekt, životný cyklu výrobku, elasticita dopytu vzhľadom k cene, 

substitučný efekt, demonštračný efekt a pod. (Novotný, 2011), 

 ekonomické podmienky rozvoja športu a športovania – zahrňujú sa tam 
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štúdie týkajúce sa investovanie do športového vybavenia územia, jeho udržiavanie, 

riadenie prevádzkových nákladov športového zariadenia vrátane infraštruktúry, ktorá 

zaisťuje prístup do týchto zariadení – diaľnice, komunikácie, parkoviská atď. Jedná sa 

o oblasť analýzy regionálneho, miestneho a okrajovo aj národného územného 

plánovania. V tejto súvislosti je možné hovoriť o štandardoch vybavenosti územia 

športovými zariadeniami, meranými urbanistickými ukazovateľmi, často užívanými ako 

normatívy (Novotný, 2011), 

 veľké športové akcie – udalosti (olympijské hr, majstrovstvá sveta atď.), ktoré 

vyžadujú komplexy športového vybavenia a tvoria veľmi dôležitú oblasť ekonomického 

problému. Všeobecne majú tieto veľké športové akcie okrem ekonomických dopadov aj 

vedľajšie efekty( externality pozitívne aj negatívne) na rozvoj regiónu, lokality. Tieto 

dopady nie sú zďaleka len v oblasti infraštruktúry a športových zariadení, ale 

ovplyvňujú aj obchodné toky, ktoré rozvíjajú trhy súvisiace so športom (hotely, 

reštaurácie). Ďalej ide o mediálne dopady, ktorá sa prejavujú v produktoch finančného 

trhu. Uplatňujeme tu klasické nástroje ekonomickej analýzy – metódy a kritéria voľby 

investícií, analýzy rentability, multiplikátory dopadu atď. (Novotný, 2011),  

 odvetvová ekonómia športu – zabýva sa nielen problémom ponuky 

športového tovaru na trhu a jeho štruktúrou (monopol, oligopol, stupeň rozvinutosti 

konkurencie), ale tiež i analyzovaním užitých produkčných metód, technickými 

procesmi užívania, ekonomickými vzťahmi medzi inováciou v športe a v priemysle, 

stratégiou firmy a finančnej reštrukturalizácii (akvizícia, fúzia, kapitálové účasti, 

splynutie). Súčasný všeobecný pojem ekonomiky odvetvia teda zahŕňa: stupeň 

koncentrácie priemyslu, efektivitu, produktivitu, štandardizáciu výrobku, poznávací 

efekt, špecializáciu a diverzifikáciu produktu, filiálky a stupeň kontroly kapitálu 

(Novotný, 2011),  

 ekonómia športových služieb – v tejto oblasti sa výskum týka výdajov, 

divákov a cien lístkov na športové akcie, vzťahy medzi športom a televíznymi 

spoločnosťami (práva prenosu) a medzi televíznymi spoločnosťami a divákmi 

sledujúcimi športové prenosy (športové vysielanie), ale tiež nedokonalosťami na trhu 

športových televíznych prenosov (monopol športových federácií, exkluzívne práca 

určitého kanálu atď.), na trhu športovej tlače, reklamy na podporu športu a sponzorstva 
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a sprostredkovateľov (agentúr) operujúcich na trhu za účelom nájdenia vzťahu medzi 

športovými klubmi, sponzormi, podnikmi a médiami (Novotný, 2011), 

 ekonómia práce – v oblasti športu, ktorá sa sústreďuje na zlepšenie 

fungovania trhu s profesionálnymi športovcami, jeho dualitu a segmentáciu, procedúru 

náborov do práce, organizáciu samotnej práce profesionálnych mužstiev, odmeňovanie 

špeciálnych pracovníkov, ktorými sú profesionálni športovci, tréneri, organizátori 

voľného času mladých a tiež tí, ktorí sa starajú o otázku médií a narastajúcu 

komercializáciu športu a športových stretnutí (Novotný, 2011), 

 ekonómia medzinárodného športu – zahŕňa analýzu zahraničného obchodu 

so športovými tovarmi, internacionalizáciu športových súťaží a stretnutí, produktov 

a trhov, športových akcií a ich mediálnych prenosov, ale tiež role nadnárodných firiem 

na rozmiestnenie produkcie športového priemyslu. Na šport sú aplikované nástroje 

medzinárodnej ekonómie: saldo dovozu športového tovaru, stupeň penetrácie 

vnútorného trhu, indikátory medzinárodnej špecializácie a teórie medzinárodnej 

výmeny, 

 inštitucionálna ekonómia športu – je pomerne málo rozpracovaná, zaoberá 

sa inštitucionálnym vývojom v športových hnutiach a formami financovania. Športové 

prostredie je veľmi bohato štruktúrované, odlišuje sa v jednotlivých vývojových etapách 

spoločností, napr. štáty strednej a východnej Európy. Na to sú naviazané aj vývoje 

jednotlivých foriem financovania (Novotný, 2011), 

 demografia športu – okrajovo súvisí s ekonómiou športu. Ekonómovia spolu 

so sociológmi sa aktívne zúčastnili sporu o metódach vyčíslenia počtu aktívnych 

športovcov a  koncepčných debát o definícii športu a športovcov, ktoré boli a budú stále 

veľmi urputné, 

 výskumné práce – týkajúce sa správ na ekonomické témy vyplývajúcich 

z programov rady interdisciplinárnych konferencií, ide predovšetkým o monografie, 

popisné štúdie, prípady na správu a vedenie športu, hľadanie finančných zdrojov pre 

kluby, športové udalosti, športové odvetvia a tiež pre tichých spoločníkov, ktorí 

financujú výskum. (Novotný, 2011) 
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1.10 Analýza 

Analýza spočíva v rozboroch primeraného rozsahu. Je zameraná hlavne na rozbory 

obsahovej náplne jednotlivých druhov manažérskych činností.  

Analýza tvorí prvú fázu manažérskych funkcií. Na nej a jej výsledkoch v ďalších fázach 

nadväzuje rozhodovanie a implementácia. Pre všetky druhy manažérskych funkcií 

analýza zaisťuje počiatočné rozborové poznatky. Súčasne vytvára rámec východísk pre 

efektívne a účelné naplňovanie druhov manažérskych funkcií. Rámcový vplyv 

prepojenia na druhy manažérskych funkcií je znázornený na obr. 4. Musí zachytiť 

faktory, ktoré ovplyvňujú v obsahu a čase možné zmeny v týchto funkciách. Vo svojej 

podstate je orientovaná na skúmanie procesov a často neštandardných javov. Prístupy 

analýzy majú spravidla pevne stanovené metodické postupy založené na systémovej 

analýze (Častorál, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Rámcový vplyv prepojenia fází na druhy manažérskych funkcií (Častorál, 2009) 

 

Analýza musí brať v úvahu: 

 vecnú a obsahovú stránku, 

 hĺbku a konkrétnosť zamerania, 

 potrebný a smerodajný rozsah,  

 neurčitosť v dátach a jej prekonávaní, 

 presnosť a spoľahlivosť dát, 

Analýza 

Druhy manažérskych funkcií 

Implementácia Rozhodovanie 



30 

 časovú stránku ovplyvňujúcu dynamiku zmien. 

Pre analýzu sú dôležité nasledujúce kroky: 

 identifikácia problému, ktorý má byť analyzovaný, 

 stanovenie cieľov analýzy, 

 stanovenie obmedzujúcich podmienok, 

 voľba vhodných metód alebo modelov riešenia, 

 aplikácia metód v podmienkach reálnych dát, 

 posúdenie a vyhodnotenie výsledkov (Častorál, 2009). 

Analytická činnosť naberá stále na aktuálnosti a význame. Vyžaduje systémový 

a komplexný prístup a preto je otvorená pre tvorivé a kreatívne riešenie. Je zameraná na 

to, aby sa čo najlepšie využili prednosti podniku a aby boli pružne reagované na zmeny 

prostredia (Častorál, 2009). 

Analýzu môžeme chápať ako: 

 súhrn špecifických aktivít, 

 proces následných činností, 

 prvok v systéme managementu. 

Zo systémového hľadiska je dôležité správne smerovanie analýzy a vymedzenie oblastí 

ich trajektórií. K naplneniu analýzy vedie cesta cez dielčie analytické aktivity (Častorál, 

2009). 

V podmienkach globalizácie, turbulentného ekonomického prostredia a zosilňujúcej 

konkurencie narastá význam analýzy a mení sa podstata jej zamerania. Identifikačný 

charakter analýzy skrýva cesty k udržaniu konkurenčnej výhody a ukazuje na riaditeľné 

charakteristiky v zdrojoch, schopnostiach a postavení podniku (Častorál, 2009). 

1.11 SWOT Analýza  

SWOT analýza je rozšírenou metódou pre systémovú analýzu spočívajúca v porovnaní 

silných a slabých stránok podniku s príležitosťami a hrozbami okolia. Porovnáva 

vnútorné zdroje a schopnosti so stavom a zmenami okolia. Jadrom tejto metódy je 
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konkrétna štruktúrovaná analýza s východiskami do syntetických záverov 

a metodických doporučení.  

Základom metódy SWOT je posúdenie: 

 silných stránok organizácie (Strengths), 

 slabých stránok organizácie (Weaknesses), 

 príležitostí okolí (Opportunities), 

 hrozieb okolí (Threats). 

 

 Silné stránky: 

Silné stránky nachádzame v kvalitnom managemente, dostatočných zdrojoch, 

strategickom spojenectve, vo využívaní špičkových technológií, novom technologickom 

parku a pod. 

 Slabé stránky:  

Slabé stránky spočívajú napr. v nekvalitných ľudských zdrojoch, nízkej jakosti 

výrobkov a služieb, problematickom image atď. (Častorál, 2009). 

 Príležitosti: 

Každá príležitosť je pre svoju hodnotu posudzovaná ako predpokladaná, zlepšená alebo 

žiadajúca kontrolu. Pr.: slabá konkurencia, tržné možnosti a stabilný trh, stabilné 

politické prostredie , dobré medzinárodné podmienky a pod.(Kotler, 2007). 

 Hrozby: 

Zručnosti v analýze hrozieb je posudzovaná ako vážne, ďalej kontrolovateľné alebo 

žiadajúce referencie. Pr.: násilie, ekonomická kriminalita, politický nekľud, protesty, 

nestabilný trh, silná konkurencia, zaostávajúca legislatíva, diskriminačné opatrenia.  

Dáta pre túto metódu sú získavané napríklad z dielčích analýz, dotazníkov, rozhovorov, 

zo záverov expertov. Pre každú organizáciu ( z hľadiska oborového zamerania, 

teritoriálnej pôsobnosti, cyklu života) tato dáta budú rôzne (Kotler, 2007). 

Pri spracovaní SWOT analýzy je nutné rešpektovať: 

 účelnosť adekvátnosť riešení k posudzovanej problematike, 

 zameranie na podstatné skutočnosti, faktory a javy, 
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 objektívnosť spracovaných dát, 

 priority (význam) jednotlivých faktorov a javov, 

 identifikovateľnosť a merateľnosť (Častorál, 2009). 

 

      Tab. 2 Tabuľka prípravy SWOT analýzy   Zdroj: Častorál, 2009 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3 Tabuľka vyhodnotenia úvah SWOT     Zdroj: Častorál, 2009 

 

 Prístup (SO): 

Prístup (SO) charakterizuje využitie silných stránok organizácie a veľkých príležitostí 

okolí. Medzi tieto stránky môžu patriť: 

 prístup z pozície sily, 

 ofenzívny podnikateľský prístup, 

 využitie silného postavenia, 
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 proaktívny prístup (Častorál, 2009). 

 Prístup (WO): 

Prístup (WO) je daný snahou eliminovať slabé stránky a využiť k tomu všetky 

príležitosti poskytované okolím. K týmto stránkam patria: 

 opatrný podnikateľský prístup, 

 zdieľanie príležitosti so spojencom, 

 zosilňovanie pozície, 

 celkové zdržanlivé jednanie (Častorál, 2009). 

 

 Prístup (ST): 

Prístup (ST) je založený na využívaní silných stránok organizácie k potlačeniu 

potencionálnych hrozieb. Príkladom je: 

 silová blokácia nebezpečia, 

 zastrašovanie konkurencie, 

 aktívne silové jednanie, 

 rezervy na krytie rizík (Častorál, 2009). 

 

 Prístup (WT): 

Prístup (WT) charakterizuje snahu riešiť negatívny stav až do zrušenia organizácie 

alebo prípadného insolventného riadenia. K riešeniu tohto prístupu patrí: 

 ústup z pozíc, 

 kompromisy a fúzia, 

 zdržanlivé jednanie, 

 zrušenie podnikateľského subjektu (Častorál, 2009). 

U SWOT analýzy je dôležitý dynamický a tvorivý prístup hlavne v orientácií na budúci 

vývoj. Z vývojových aspektov je nutné posudzovať jak silné a slabé stránky organizácie 

umožnia využitie príležitostí a elimináciu hrozieb (Častorál, 2009). 

1.12 Analýza makroprostredia 

V rámci monitorovania trendov, ktoré dokážu ovplyvniť globálne prostredie rozlišujeme 

šesť hybných síl širšieho okolia: demografické, ekonomické, spoločensko – kultúrne, 

prírodné, technologické a politicko-právne (Kotler, 2007). 
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 demografické prostredie - demografický vývoj väčšinou postupuje 

predvídateľným tempom. Hlavný ukazovateľ, ktorý je sledovaný je populácia vrátane 

počtu a rastu obyvateľstva v mestách a regiónoch. Ďalšími dôležitými ukazovateľmi sú 

veková a etnická štruktúra, dosiahnutá úroveň vzdelania, typické zloženie domácnosti 

a regionálne charakteristiky a ich zmeny (Kotler, 2007), 

 ekonomické prostredie - kúpna sila, ktorou určitá ekonomika disponuje závisí 

na aktuálnych príjmoch, cenách, úsporách, zadlženosti a dostupnosti úverov. Podľa 

poslednej ekonomickej kríze, trendy ovplyvňujúce kúpnu silu môžu mať na podnikanie 

veľmi silný dopad, a to hlavne v prípade spoločností, ktorých výrobky sú zamerané na 

cenovo citlivých zákazníkov s vysokým príjmom (Kotler, 2007), 

 spoločensko-kultúrne prostredie - zo svojho spoločensko-kultúrneho 

prostredia 

takmer podvedome preberáme pohľad na svet, ktorý určuje náš vzťah k sebe samému, 

ostatným, organizáciám, spoločnosti, prírode a vesmíru (Kotler, 2007), 

 prírodné prostredie - v západnej Európe tlačí strana zelených na znižovanie 

priemyselného znečistenia. Ekologická regulácie má tvrdý dopad na niektoré odvetvia. 

Oceliarne a elektrárne investovali miliardy dolárov do vybavenia na kontrolu 

znečistenia a ekologických palív. Hybridné autá, úsporné toalety a sprchy, organické 

jedlá a „zelené“ kancelárske budovy sa stávajú každodennou súčasťou. Na tých, ktorí 

dokážu spojiť prosperitu s ochranou prírody čakajú značné príležitosti. Korporátny 

environmentalismus si uvedomuje potrebu začlenenia ekologických otázok do 

strategických plánov firmy. (Kotler, 2007), 

 technologické prostredie - dynamika a tolerancia kreatívnej deštrukcie 

technológií ako ceny za pokrok sú samostatnou podstatou tržného kapitalizmu. 

Tranzistory zlikvidovali odvetvie elektrónok a automobily poškodili prevádzkovateľov 

železníc. Televízia znížila predaj novín a internet zasiahol televíziu aj noviny (Kotler, 

2007), 

 politicko-právne prostredie -politicko-právne prostredie sa skladá zo 

zákonov, vládnych agentúr a nátlakových skupín ovplyvňujúcich rôzne organizácie 

alebo jednotlivcov. Niektoré tieto zákony prinášajú nové príležitosti. Zákony, ktoré 



35 

nariaďujú povinnú recykláciu zaznamenali nárast recyklačného odvetvia a viedli 

k vzniku mnohých nových spoločností vyrábajúcich nové výrobky z recyklovaných 

materiálov (Kotler, 2007). 

1.13 Náklady 

Náklady sú chápané ako úbytok ekonomického prospechu, ktorý vedie k zníženiu 

vlastného kapitálu. V manažérskom účetníctve sú definované ako hodnotovo vyjadrené, 

účelné vynaloženie ekonomických zdrojov podniku účelovo súvisiace s ekonomickou 

činnosťou. (Popesko, 2010)  

Pred analýzou nákladov je nutné ujasniť si rozdiel medzi ekonomickým a účetným 

chápaním nákladov. Z užšieho hľadiska, účetného, sú za náklady považované 

vynaložené náklady, ktorých pohyb je evidovaný v účetných knihách, ide o tzv. 

explicitné náklady. Ekonomické pojatie nákladov je širšie, ekonómovia berú v úvahu 

nielen náklady explicitné, ale aj náklady implicitné.  

Implicitné náklady sú náklady, ktoré firma reálne neplatí. Ich existencia je založená na 

princípe nákladov obetovaných príležitosti (Škapa, 2008). 

Explicitné náklady platí výrobca za používanie cudzích výrobných faktorov - platí 

vlastníkom týchto faktorov ich obetované príležitosti.  

Ekonomické náklady – zahŕňajú ako náklady explicitné, tak náklady implicitné. Od 

ekonomických nákladov a ekonomického zisku odlišujeme účetné náklady, čo sú len 

explicitné náklady a účetný zisk, čo je rozdiel medzi celkovými príjmami a účetnými 

(explicitnými) nákladmi. 

Účetný zisk – rozdiel medzi celkovými príjmami a explicitnými nákladmi (účetný zisk 

= celkový príjem – explicitné náklady). 

Ekonomický zisk – rozdiel medzi celkovými príjmami a ekonomickými nákladmi 

(ekonomický zisk = celkový príjem – explicitné náklady – implicitné náklady). Výrobca 

odchádza do inej príležitosti, akonáhle je jeho ekonomický zisk záporný (Škapa, 2008). 
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1.14 Kalkulačné členenie 

Kalkulačné členenie je zvláštny typ účelového členenia nákladov, v rámci ktorého sa 

posudzuje súvislosť (priama, nepriama) nákladov s určitým výkonom (finálnym, 

dielčím). Z tohto hľadiska sa náklady delia na priame a nepriame (Hanušová, 2007). 

Priame náklady – priamo súvisia s konkrétnym druhom výkonu. Je možné ich presne 

pripočítať na jednotlivé výkony (útvary) na kalkulačnej jednici. Patria do nich jednicové 

náklady výkonu vyvolané druhom výkonu (t.j. priamy materiál, priame mzdy, ostatné 

priame náklady, polotovary vlastnej výroby) a náklady vynaložené v súvislosti len 

s týmto výkonom (ich podiel na jednici sa zaisťuje delením).  

Nepriame (režijné) náklady – neviažu sa k jednému druhu výkonu, ale zaisťujú priebeh 

výkonu v širších súvislostiach. Vypočítavajú sa tiež na jednici výroby, ale ide o zložité 

výpočty, pre ktoré existuje celá rada metód (napr. kalkulácia delením, kalkulácia 

prirážková atď.) (Hanušová, 2007). 

1.15 Štatistika 

Štatistika je veda, ktorá skúma, spracováva a vyhodnocuje dáta. Cieľom štatistiky je 

urobiť experiment, ktorého účelom je zistiť niečo zaujímavého o danej populácií. 

Populácií sa myslí všeobecne akýkoľvek súbor prvkov, ktoré chceme skúmať. 

(Matematika.cz, 2015) 

1.15.2 Časové rady 

Časovou radou sa rozumie rada hodnôt určitého ukazovateľa, usporiadaných z hľadiska 

prirodzenej časovej postupnosti. Pritom je nutné, aby vecná náplň ukazovateľa a jeho 

priestorového vymedzenia bolo zhodná v celom sledovanom úseku. (Kropáč, 2010) 

Pomocou tejto postupnosti dát zoradených od minulosti po súčasnosť (budúcnosť) 

môžeme pomocou vhodnej analýzy sledovať súčasný trend alebo prognózovať budúci 

vývoj. Časové rady rozdeľujeme na intervalové, t.j. tie, ktoré zaznamenávajú nejaký jav, 

stav v určitom období (napr. v priebehu jedného kalendárneho roka) a na okamžité, t.j. 

tie, ktoré zaznamenávajú jav, ktorý nastal v určitom okamihu. Hlavný rozdiel medzi 

týmito javmi je ten, že intervalové časové rady je možné pre potreby štatistiky 

s úspechom sčítať, ale sčítanie okamžitých (izolovaných dát) nemá logický význam. Pre 
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lepšiu interpretáciu samotných dát a výsledkov analýzy je vhodné zobraziť dáta 

pomocou grafov (stĺpcové, spojnicové) , z ktorých môžeme vyčítať súčasný vývoj 

a prognózovať vývoj nasledujúci. ( Kropáč, 2009) 

Uvažujeme, že časová rada okamžitého, resp. intervalového ukazovateľa, ktorej 

hodnoty v časových okamihoch, resp. intervaloch ti, kde i = 1, 2,...., n, označíme yi. 

Predpokladáme, že tieto hodnoty sú kladné. Pri výpočte charakteristík časových rad 

ďalej predpokladáme, že intervaly medzi susednými časovými okamihmi, resp. stredy 

časových intervalov sú rovnako dlhé ( Kropáč, 2010). 

K najzákladnejším charakteristikám časových rad patria ich priemery. V prípade 

intervalových časových rad sa jedná o aritmetický priemer, ktorý je daný vzorcom 

�̅� =
1

𝑛
∑ = ₁

𝑛

𝑖
𝑦𝑖 

pričom v prípade okamžitých časových rad sa jedná o chronologický priemer. Ak je vo 

vzdialenosti medzi jednotlivými časovými úsekmi očividná postupnosť, nazývame ju 

neváženým chronologickým priemerom a vypočítame je pomocou vzorca  

 

�̅� =
1

𝑛 − 1
 [

𝑦1

2
+ ∑ 𝑦𝑖 
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𝑖=2
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Pre analýzu časových rad slúžia ďalšie charakteristiky popisu vývoja časových rad. 

Medzi tie najzákladnejšie patrí tzv. prvé diferencie, ktoré vyjadrujú prírastok oproti 

predchádzajúcej hodnote. Počítame ju podľa vzorca ( Kropáč, 2010): 

₁𝑑1 (𝑦) = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1 , í = 1, 2, 3, … , 𝑛 

Výslednú hodnotu teda zistíme rozdielom dvoch po sebe nasledujúcich hodnôt časovej 

rady. Prvá diferencia teda vyjadruje rozdiel (prírastok alebo úbytok) hodnoty časovej 

rady oproti určitému okamihu (presnejšie oproti predchádzajúcemu obdobiu). Pre lepší 

prehľad je možné z prvých diferenciácií vypočítať priemerný prírastok za sledované 

obdobie, tzv. priemer prvých diferencií podľa vzorca: 

₁𝑑 (𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  
𝑦𝑛 −  𝑦1

𝑛 − 1
 

Tempo s akým hodnoty časovej rady klesajú alebo vzrastajú môžeme charakterizovať 

ako koeficient rastu vypočítaný podľa vzorca ( Kropáč, 2010): 



38 

𝑘𝑖(𝑦) =  
𝑦1

𝑦𝑖−1
, 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛 

Koeficient rasti tak vyjadruje koľkokrát sa zvýšila hodnota časovej rady v určitom 

okamihu oproti bezprostredne predchádzajúcemu obdobiu. Ďalšou významnou 

charakteristikou je tzv. priemerný koeficient rastu udávajúci priemernú rýchlosť či 

pokles hodnôt. Počítame ju ako geometrický priemer pomocou vzorca: 

𝑘 (𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  √
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1

 

Priemer prvých diferencií a priemerný koeficient rasti sú závislé len na prvej 

a poslednej hodnote ukazovateľa časovej rady. Ostatné „vnútorné“ hodnoty ukazovateľa 

na tieto priemery nemajú žiadny vplyv ( Kropáč, 2010). 

Okrem aritmetického priemeru sú základnými charakteristikami dátového súboru (x₁, x ₂, 

... x n ) kvantitatívneho znaku X ešte výberový rozptyl s² určený vzorcom 
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𝑛
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a výberová smerodajná odchýlka. 

𝑠 =  √𝑠2 

(Kropáč, 2009)  

1.16 Metody výskumu 

Zber informácií je primárne zbieraná piatimi hlavnými spôsobmi.:  

 pozorovaním, 

 pomocou focus groups, 

 využitím dotazníka, 

 behaviorálnymi metódami, 

 na základe experimentov (Kotler, 2007). 
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1.16.1 Techniky využitia dotazníka 

Existuje niekoľko techník získania informácií pomocou dotazníka. Výber vhodnej 

techniky závisí na povahe zisťovaných informácií a jej rozsahu, rozsahu výskumu, 

charakteru a dostupnosti respondentov, časových a finančných možnostiach zadávateľa 

marketingového výskumu (Simová, 2010). 

Dotazník môže byť realizovaný: 

 osobne – rozhovorom formou individuálneho či skupinového rozhovoru, 

 telefonicky, 

 písomne – t.j. prostredníctvom dotazníkov zaslaných poštou alebo 

prostredníctvom počítača (internet, e-mail) (Simová, 2010). 

Každá z uvedených techník má svoje výhody aj nevýhody. Nie je výnimkou, že sa 

jednotliví techniky v marketingovom výskumu kombinujú z dôvody urýchlenia 

a zvýšenia pravdepodobnosti získania požadovaných dát (Simová, 2010). 

1.16.2 Výskum dotazníka 

Dotazníkové šetrenie má za cieľ zistiť znalosti, názory,  spokojnosť  a preferencie ľudí  

a zmerať ich rozsah v rámci celej populácie.  

Mnoho dotazníkov je vedených online, vzhľadom na jednoduchšiu a rýchlejšie 

prípravu, spracovanie a zber odpovedí (Kotler, 2007). 

1.16.3 Dotazník 

Dotazník sa skladá z rady otázok prezentovaných respondentovi. Vďaka svojej 

flexibilite je zďaleka najpoužívanejším nástrojom pre zber primárnych informácií. 

Forma, formulácia a poradie otázok môžu ovplyvniť odpovede.  

Uzavreté otázky ponúkajú na výber vopred pripravené odpovede formulované tak, aby 

boli ľahko pochopiteľné a interpretovateľné.  

Otvorené otázky umožňujú respondentom odpovedať vlastnými slovami a často 

o spôsoboch myslenia ľudí napovedia viac. Sú obzvlášť užitočné v exploratívnych 

výskumoch, kde je dôležitejšie zistiť, akým smerom sa myslenie ľudí uberá ako merať, 

koľko ľudí myslí rovnako (Kotler, 2007). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNÁ SITUÁCIA 

2.1 Dotazníkové šetrenie 

Za účelom zberu informácií medzi študentami VUT v Brne bol v bakalárskej práci 

použitý dotazník. Dotazník bol vytvorený na portáli SURVIO pre tvorbu 

a vyhodnocovanie online dotazníkov. 100 % respondentov sa na stránku dotazníka 

dostalo cez priamy odkaz. Dotazník obsahoval 29 otázok, z toho 4 otvorené otázky a 25 

otázok uzavretých. 20 otázok bolo s možnosťou jednej odpovede a 5 otázok 

s možnosťou viacerých odpovedí.  

Otázky boli zamerané na zistenie vzťahu študentov k pohybovým aktivitám. Na akej 

úrovni sa pohybovým aktivitám venujú poprípade či sú v tejto oblasti inaktívni. Pýtali 

sme sa či využívajú ponuku Centra športových aktivít (CESA) v Brne (otázka č.4-10). 

Ďalej sme zisťovali spôsob dopravy študentov do školy ( otázka č. 11), názory na 

vybavenosť pre cyklistov v univerzitných objektoch (otázka č. 12-13), koľko hodín 

denne trávia v škole, učením, pohybovým aktivitám, práci či brigáde (otázka č.14-18). 

Akým životným štýlom študenti VUT v Brne holdujú a čo by ich motivovalo k zmene 

súčasného životného štýlu (otázka č. 19–23). Kde získavajú informácie o zdravom 

životnom štýle a čo si myslia o informovanosti športových udalostí na VUT v Brne 

(otázka č. 24-28). V posledných otázkach sme zisťovali koľko peňazí sú ochotní 

mesačne investovať do zdravého životného štýlu (otázka č.29-33).Vyplnenie prebiehalo 

anonymne medzi všetkými fakultami VUT počas jedného mesiaca 19.3.2015 – 

19.4.2015 a šírené bolo prostredníctvom sociálnej siete, čo umožnilo veľký dosah na 

danú cieľovú skupinu.  

Celkový počet návštev bolo 583 (obr. č 4) Vzhľadom na rozsiahlosť dotazníka bolo 

dokončených 268 odpovedí (46 %), 26 dotazníkov (4,5 %) nebolo dokončených vôbec 

a 289 odpovedí (49,6 %) bolo zobrazených, ale neodoslaných. Celkovo teda vyplnilo 

dotazník 46 % ľudí. Pomerne vysoké číslo nevyplnených dotazníkov možno 

prisudzovať času vyplňovania samotného dotazníka. 58,7 % respondentom trvalo 

vyplnenie dotazníka od 5-10 minút (58,7 %), 10-30 minút trvalo vyplniť dotazník 15,7 

% a len 2-5 minút to trvalo 25,6 % respondentov (obr. 5). 



41 

 

Graf 1 Celkový počet návštev    Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

  Graf 2 Čas vyplňovania dotazníka     Zdroj: vlastné spracovanie 
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2.2 Interpretácia výsledkov dotazníka 

Z 268 respondentov dotazníka bolo 165 mužov (61,6 %) a 103 žien (38,4 %) vo veku 

od 19-30 rokov (Otázka č. 1). Najčastejšie bol zastúpený vek 23 rokov (56 krát), 22 

rokov (54 krát) a 21 rokov (53 krát). Priemerný vek respondentov bol 22,27 rokov 

(Otázka č. 2). V odpovediach boli zastúpené všetky fakulty na VUT v Brne a to: Fakulta 

podnikateľská: 93 odpovedí (34,7 %), Fakulta stavebná: 79 odpovedí (29,5 %), Fakulta 

elektrotechniky a telekomunikačných technológií: 33 odpovedí (12,3 %), Fakulta 

informačných technológií 30 odpovedí: (11,2 %), Fakulta strojného inžinierstva: 16 

odpovedí (6,0 %), Fakulta architektúry: 10 odpovedí (3,7 %), Fakulta chemická: 4 

odpovede (1,5 %) a Fakulta výtvarných umení: 3 odpovede (1,1 %) (Otázka č. 3). Počty 

respondentov z jednotlivých fakúlt znázorňuje Tab.4.  

Tab. 4 Počet respondentov jednotlivých fakúlt VUT v Brne         Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 4 (Graf 3) zisťovala, či sa respondenti venujú pohybovým aktivitám Otázka 

bola koncipovaná s možnosťou viacerých odpovedí, takže percentuálne hodnoty sú 

vyššie ako 100 %. Zistením bolo, že až 92,5 % respondentov sa pohybovým aktivitám 

venuje a len 7,5 % sa im nevenuje. Väčšina odpovedí referovala k odpovedi, že študenti 

sa venujú rekreačnému pohybu pre radosť 153 odpovedí (57,1 %) a samostatnému 

cvičeniu na udržanie a rozvoj kondície bez odborného vedenia 138 odpovedí (51,5 %). 

47 odpovedí (17,5 %) respondentov sa venujú pohybu pre zdravie pod odborným 

vedením a 32 odpovedí teda (11,9 %) študentov sa venuje vrcholovému športu 

s pravidelnými súťažami. 28 odpovedí (10,4 %) ľudí sa nevenujú žiadnej pohybovej 

aktivite.  

Fakulta 

                                  

muž žena 

Celkový 

súčet 

FA    2 8 10 

FEKT  29 4 33 

FCH    2 2 4 

FI  30 0 30 

FP  44 49 93 

FS  45 34 79 

FSI  13   3 16 

FAVU    0   3 3 

Celkový súčet 165  103 268 
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    Graf 3: Otázka č. 4 Venujete sa pohybovým aktivitám?        Zdroj: vlastné spracovanie 

Otázka č. 5 (viac možných odpovedí) zisťovala akú formu pohybových aktivít 

študenti VUT vykonávajú. 179 (66,8 %) odpovedí referovalo k individuálnym 

športom, 155 (57,8 %) odpovedí referovalo k samostatnému cvičeniu na udržanie 

a rozvoj kondície bez odborného vedenia, 81 odpovedí (30,2 %) bolo označených na 

kolektívne športy (pravidelné súťaže – rekreačný aj vrcholový šport), 47 (17,5 %) 

uviedlo pravidelný pohyb pre zdravie pod odborným vedením a 25 (9,3 %) odpovedí 

uviedlo, že sa nevenuje pohybovým aktivitám.  

 

V otázke č.6 (Graf 4) s výberom viacerých odpovedí sme zisťovali či študenti počas 

doby štúdia na VŠ pokračujú v pohybových aktivitách v mieste bydliska ako na SŠ - 

121 odpovedí (45,1%) alebo využívajú ponuky pohybových aktivít na CESA v Brne 

- 134 odpovedí (50 %), či využívajú ponuky komerčných zariadení v Brne – 99 

odpovedí (36,9 %). Pohybovým aktivitám sa nevenuje 30 respondentov teda  

(11,2 %). 
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Graf 4: Otázka č. 6 V dobe štúdia na VŠ využívam:    Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

V otázke č. 7 (Tab. 5) sme zisťovali ako často sa študenti venujú pohybovým aktivitám. 

Podľa výsledkov dotazníka bolo zistené, že 35,1 % študentov sa pohybovým aktivitám 

venuje pravidelne 3-4 krát týždenne, avšak 25 % respondentov športuje nepravidelne 

podľa časových možností a 30 % opýtaných buď nešportuje alebo sa pohybovým 

aktivitám venujú 1-2 krát týždenne. Najväčší pomer študentov, ktorí sa pohybovým 

aktivitám venujú sú študenti Fakulty podnikateľskej. Výsledok zrejme ovplyvnili 

študenti oboru Management v telesné kultuře, kde je predpoklad, že študenti sú aktívni, 

pasívni alebo vrcholoví športovci. Až 94 odpovedí teda (35,1 %) respondentov 

zaznačila odpoveď pravidelne 3-4 krát týždenne. 25 % respondentov teda 67 študentov 

sa venuje pohybovým aktivitám nepravidelne podľa časových možností, pravidelne 2 

krát týždenne sa venuje pohybovým aktivitám 32 respondentov (11,9 %), pravidelne 1 

krát týždenne 27 študentov (10,1 %), denne 26 študentov teda (9,7 %). Pohybovým 

aktivitám sa nevenuje 22 respondentov, teda (8,2 %) študentov. 
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Tab. 5: Otázka č.7 Ako často sa venujete pohybovým aktivitám?          Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V otázke č.8 sme zisťovali, či študenti využívajú semestrálnu ponuku pohybových a 

športových aktivít organizovaných na CESA VUT v Brne. Podľa dotazníka sme zistili, 

že polovica študentov VUT v Brne využíva semestrálnu ponuku pohybových aktivít na 

CESA VUT v Brne - 134 študentov (50 %) a polovica túto ponuku nevyužíva - 134 

študentov (50 %). 

 

V otázke č. 9 (Graf 5) sme chceli od študentov špecifikovať druh pohybovej aktivity, 

ktorú vykonávajú. Študenti, ktorý ponuku na CESA VUT v Brne využívajú sa prihlásili 

k ponuke semestrálnej výuky – 106 odpovedí (39,6 %), 41 študentov (15,3 %) využíva 

ponuku voľnočasových aktivít vedeným učiteľom, ponuku letných a zimných kurzov 

využíva 13 respondentov (4,9 %), ponuku online rezervácií a nájmov využíva 11 

respondentov (4,1 %), ponuku blokovej výuky 6 respondentov 2,2 % a 129 opýtaných ( 

48,1 %) nevyužíva ponuku pohybových a športových aktivít.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybovým aktivitám sa 
venujem: FA FEKT FCH FIT FP FAST FSI FAVU 

Celkový 
súčet 

denne 
 

3 1 1 13 6 2 
 

26 

nepravidelne podľa 
časových možností 3 12 2 7 15 24 2 2 67 

nevenujem sa pohybovým 
aktivitám 1 3 1 6 6 3 2 

 
22 

pravidelne 1x týždenne 1 1 
 

3 11 8 2 1 27 

pravidelne 2 x týždenne 
 

2 
 

3 12 13 2 
 

32 

pravidelne 3 – 4 x týždenne 5 12 
 

10 36 25 6 
 

94 

Celkový súčet 10 33 4 30 93 79 16 3 268 
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Graf 5: Otázka č. 9 V ponuke pohybových aktivít CESA využívam:      Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V otázke č. 10 (graf 6) sme chceli zistiť, čo vedie študentov VUT v Brne k pohybovým 

aktivitám, poprípade čo je dôvodom ich inaktivity. Otázka bola otvorená, študenti 

vpisovali vlastné odpovede, ktoré sme následne rozdelili do niekoľkých kategórií: 1. 

telesný vzhľad, fyzická kondícia, zdravý životný štýl, 2. zábava, kamaráti, radosť 

z pohybu, 3. nadobudnutie svalovej hmoty, spevnenie svalového aparátu, 4. vrcholový 

šport, 5. motivácia, 6. odreagovanie, relax, psychický stav a 7. neaktívnosť z dôvodu 

časového, lenivosti, nechuti, kolízie rozvrhu športov s rozvrhom školy, nuda.  

ponuku 
semestrálnej výuky 

35% 

ponuku 
voľnočasových 

aktivít vedených 
učiteľom 

13% 
ponuku on-line 

rezervácií a nájmov 
4% 

ponuku blokovej 
výuky 

2% 

ponuku zimných a 
letných kurzov 

4% 

nevyužívam 
42% 

V ponuke pohybových aktivít CESA využívam: 
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mestská hromadná 
doprava 

48% 

bicykel 
2% 

kolobežka, in-line 
0% 

pešo 
40% 

auto 
10% 

Spôsob  dopravy do školy (aj viac možností) 

       Graf 6: Otázka č. 10 Čo je dôvodom vašej pohybovej aktívnosti / neaktívnosti?  

       Zdroj: vlastné spracovanie 

Otázka č.11 (Graf 7) zisťovala spôsob transportu študentov do školy (výber viacerých 

možností). Až 170 ľudí sa dopravuje do školy mestskou hromadnou dopravou, čo 

predstavuje 63,4 % opýtaných. 142 ľudí (53 %) ľudí chodí do školy pešo. 36 

respondentov (13,4 %) za spôsob dopravy zvolilo automobil, 7 študentov ( 2,6 % ) 

dochádza do školy na bicykli a 2 respondenti (0,7 %) označili kolobežku, či in-line 

korčule. 

 

Graf 7: Otázka č. 11 Spôsob dopravy do školy       Zdroj: vlastné spracovanie 
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V otázke č. 12 (Graf 8) sme chceli vedieť, či vybavenie na odkladanie bicyklov v okolí 

univerzitných objektov (fakulty, menze, športové centrum, VŠ internáty atď.) je 

dostačujúce. 127 študentov (47,4 %) toto vybavenie za dostačujúce pokladá, 141 (52,5 

%) študentov ho nepokladá.  

   Graf 8: Otázka č. 12 Pokladáte vybavenie na odkladanie bicyklov za dostatočné v okolí 

   univerzitných objektoch?             Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 13 (Tab. 6) bola otvorená a pýtala sa študentov, čo vo vybavenosti 

v univerzitných objektoch chýba. Až 100 (37,3 %) odpovedí sa odvolávala na 

nedostatok stojanov na bicykle, nedostatku miesta a skriniek na prezlečenie, 

uzamykateľnú miestnosť pre bicykle, alebo odkladacie priestory monitorované 

kamerovým systémom, 63 študentov ( 23,5 %) odpovedalo, že nevie, poprípade sa 

nezaujíma alebo si to nevšimli. 30 opýtaných (11,2 %) nejazdia na bicykli do školy, 56 

ľuďom (21 %) nechýba v univerzitných objektoch nič a absenciu možnosti požičania  si 

bicyklov označilo 17 respondentov (6,3 %).  
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Tab. 6: Otázka č. 13 Čo vo vybavenosti pre cyklistov v univerzitných objektoch chýba?  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 14 (Tab. 7) referovala k dennému počtu hodín strávených v škole. 119 

študentov (44,4 %) trávi v škole denne viac ako 4 hodiny. 1-2 hodiny trávi v škole 103 

študentov (38,4%) a medzi 1-2 hodinami trávi v škole 46 respondentov (17,2 %). 

Tab. 7: Otázka č. 14 Koľko hodín denne strávite v škole?        Zdroj: vlastné spracovanie 

Fakulta 

1-2  

hod. 

2-4 

hod. 

viac ako 

4 hod. 

celkový  

súčet 

FA   2    2     6 10 

FEKT   4  10   17 31 

FCH   0    2     2 4 

FI   7  10   13 30 

FP 30  48   17 95 

FS   2  25   52 79 

FSI   1    5   10 16 

FAVU   0    2     1 3 

Celkový súčet 46 104  118 268 

 

V otázke č. 15 (Graf 9) sme sa pýtali študentov koľko hodín denne venujú učeniu 

a prípravám do školy. Menej ako 1 hodinu zaznačilo 98 respondentov (36,6 %), 1-2 

hodiny označilo 76 študentov (28,4 %), 2-4 hodiny 63 študentov (23,5 %) a viac ako 4 

hodiny 31 opýtaných (11,6 %).  

Čo vo vybavenosti pre cyklistov v univerzitných objektoch chýba? 

 počet odpovedí percentá 

stojany, skrinky, uzamykateľné priestory 100 37,3 % 

neviem 63 23,5 % 

nejazdím na bicykli 30 11,2 % 

nič 56 21 % 

možnosť požičania si bicyklov 17 6,3 % 
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viac ako 4 hod. 
12% 

Koľko hodín denne venujete učeniu a prípravám do školy? 

 

Graf 9: Otázka č. 15 Koľko hodín denne venujete učeniu a prípravám do školy?  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Otázka č. 16 (Graf 10) sa vzťahuje k pozeraniu televízie, či času strávenom za 

počítačom. Odpovede boli zaujímavé. Až 118 opýtaných (44 %) strávi týmito 

činnosťami viac ako 4 hodiny denne. 89 respondentov (33,2 %) nimi trávi 2-4 hodiny 

denne, 1-2 hodiny denne označilo 48 respondentov (17,9 %) a menej ako 1 hodiny len 

13 opýtaných (4,9 %).  
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Graf 10: Otázka č. 16 Koľko hodín denne strávite denne za počítačom či pozeraním televízie? 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V otázke č. 17 sme zisťovali, či sa študenti popri štúdiu venujú práci či brigáde. 167 

študentov (62,3 %) sa venuje práci či brigáde a 101 študentov (33,7 %) prácu popri 

škole nemá (Tab. 8) 

Tab. 8: Otázka č.17 Venujete sa popri štúdiu práci/brigáde?       Zdroj: vlastné spracovanie 

Venujete sa popri 
štúdiu 
práci/brigáde?                   muž 

             
žena 

 
  Celkový súčet 

áno 99 68 
 

167 
nie 66 35 

 
101 

Celkový součet 165 103 
 

268 

 

V otázke č. 18 (Graf 11) sme sa pýtali pracujúcich študentov na počet odpracovaných 

hodín za týždeň. Viac ako 10 hodín týždenne pracuje 100 respondentov (37,3 %), menej 

ako 4 hodiny 26 študentov (9,7 %), 8-10 hodín – 21 respondentov (7,8 %), 4-6 hodín – 

20 študentov (7,5 %), 15 ľudí 6-8 hodín (5,6 %) a 86 študentov(32,1 %)  popri štúdiu 

nepracuje . 
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Graf 11: Otázka č. 18 Koľko hodín týždenne venujete práci?       Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 19 zisťovala, či študenti pociťujú únavu počas dňa. Až 183 odpovedí bolo áno 

(68,3 %) a 85 odpovedí nie (31,7 %).  

Vzťah medzi pracujúcimi študentami a pociťujúcou únavou znázorňuje Tab. 9. 

Tab. 8: Otázka č. 19 Pociťujete únavu?               Zdroj: vlastné spracovanie 

Koľko hodín  
týždenne venujete 
práci/brigáde? 

                     Pociťujete únavu? 
                    áno                     nie celkový súčet 

4-6 hod. 11 9 
 

20 

6-8 hod. 11 4 
 

15 

8-10 hod. 13 8 
 

21 

menej ako 4 hod. 19 7 
 

26 

nepracujem 56 30 
 

86 

viac ako 10 hod. 73 27 
 

100 

Celkový súčet 183 85 
 

268 
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V otázke č. 20 (Graf 12) sme chceli vedieť koľko hodín denne študenti VŠ spia. 139 

opýtaných (51,9 %) spí denne 7-9 hodín, 108 študentov(40,3 %) spí 5-7 hodín denne, 

viac ako 9 hodín a 3-5 hodín denne spí 10 opýtaných (3,7 %), menej ako 3 hodiny 

denne 1 respondent (0,4 %).  

Graf 12: Otázka č. 20 Koľko hodín denne spíte?          Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Otázka č.21 zisťovala, či študenti trpia nejakou chorobou. 245 odpovedí (91,4 %) 

študentov odpovedalo: „nie, som zdravý“ a 23 (8,6 %) študentov má nejaké zdravotné 

obmedzenie.  

 

V otázke č. 22 sme sa pýtali či študenti dbajú na zdravý životný štýl. 188 opýtaných 

(70,1%) odpovedal áno, 80 študentov (29,9 %) sa o zdravý životný štýl nezaujíma.  
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V otázke č. 23 (Graf 13) sme sa pýtali čo by študentov motivovalo k zmene súčasného 

životného štýlu smerom k aktívnemu spôsobu života. 90 odpovedí (33,6 %) odpovedalo 

telesné a duševné zdravie, pocit fit, kondície a pohody. Telesný vzhľad, zníženie 

hmotnosti, vytvarovanie tela označilo 53 respondentov (33,6 %), nadobudnutie svalovej 

hmoty, spevnenie svalového aparátu označilo 31 študentov (11,6 %), kvôli rodine, 

priateľom, partnerovi by svoj súčasný životný štýl zmenilo 21 študentov (7,8 %), kvôli 

pracovnej pozícii a uplatnení na trhu 5 študentov (1,9 %). Spokojných je 57 

respondentov (21,3 %) a iný motív označilo 11 ľudí (4,1 %). 

 

Graf 13: Otázka č.23 Čo by vás motivovalo k zmene súčasného životného štýlu smerom k 

   aktívnemu spôsobu života?      Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 24 (Graf 14) zisťovala kde študenti získavajú informácie o zdravom životnom 

štýle a kvalite života. Samovzdelávanie označilo 111 študentov (41,4 %), zo sociálnych 

sietí sa inšpiruje 17 respondentov (6,3 %), od kamarátov sa informuje 20 študentov (7,5 

%), z internetu (web) sa informuje 88 opýtaných (32,8 %), z časopisov 1 študent (0,4 

%) a iné zdroje uviedlo 31 študentov (11,6 %). 
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Graf 14: Otázka č.24 Kde získavate informácie o zdravom životnom štýle a kvalite života?  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V otázke č. 25 (Graf 15) sme chceli vedieť Aké formy vzdelávania v oblasti životného 

štýlu a pohybových aktivít študenti VUT uprednostňujú. Krátkodobé kurzy uviedlo 21 

študentov (7,9 %), voliteľné predmety na univerzite 25 študentov (9,4 %), formou 

samoštúdia sa vzdeláva 201 respondentov (75,6 %) a inú formu uviedlo 19 študentov 

(7,1 %).  

 

 

 

 

 

 

 



56 

Krátkodobé kurzy  
8% 

voliteľné predmety 
na univerzite  

9% 

samoštúdium 
76% 

iné 
7% 

Formy vzdelávania v oblasti životného štýlu a 
pohybových aktivít, ktoré študenti VŠ uprednostňujú 

   Graf 15: Otázka č. 25 Formy vzdelávania v oblasti životného štýlu a pohybových aktivít, ktoré  

   študenti VUT uprednostňujú             Zdroj: vlastné spracovanie 

V otázke č. 26 sme zisťovali, či sa študenti VUT zaujímajú o vzdelávacie akcie 

a udalosti športového druhu na univerzite. 144 študentov ˇ53,7 %) sa o ne nezaujíma 

a 124 (46,3 %) študentov o akcie tohto druhu záujem má.  

V otázke č. 27 nás zaujímalo odkiaľ študenti získavajú informácie o vzdelávacích 

akciách a udalostiach športového druhu na univerzite. Kamaráti, spolužiaci označilo 57 

respondentov (21,3 %), sociálne siete 77 študentov (28,8 %), letáky a plagáty 46 

študentov (17,2 %), z webu získava informácie 67 študentov (25,1 %). Iné označilo 20 

respondentov (7,5%).  

Otázka č. 28 zisťovala čo si študenti myslia o štruktúre športových zariadení na VUT 

v Brne. 250 študentom (93,6 %) sa domnieva, že ponuka je dostačujúca a nič im 

nechýba. 17 študentom (6,4 %) v ponuke športovísk a športových plôch niečo chýba. 

V otázke č. 29 (Graf 16) sme zisťovali koľko peňazí sú študenti ochotní investovať do 

pohybovej aktivity mesačne (vstupy do fitcentra; lekcie s trénerom; odbornú 

konzultačnú a poradenskú službu – držanie tela, ergonómia, masáže, fyzioterapeutická 

poradňa, výživové doplnky). Do pohybovej aktivity by mesačne neinvestovalo ani 

korunu 32 študentov (11,9 %), menej ako 500 kč by do nej investovalo 109 

respondentov (40,7 %), 501 - 700 kč by zaplatilo 59 študentov (22,0 %), 701 -1000 kč 



57 

0

20

40

60

80

100

120

0 kč 0-500 kč 501-700 kč 701 - 1000 kč 1001 - 2000 kč viac ako 2001 kč

Koľko peňazí ste ochotní investovať do pohybovej aktivity 
mesačne? 

je ochotných investovať 41 respondentov (15,3 %), 1001 – 2000 Kč by investovalo 21 

opýtaných (7,8 %) a viac ako 2001 kč by zaplatilo 6 respondentov (2,2 %).  

 

Graf 16: Otázka č. 29 Koľko peňazí sú študenti ochotní investovať do pohybovej aktivity mesačne? 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

2.3 SWOT analýza dotazníkového šetrenia  

SWOT analýza popisuje silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby, ktoré by 

mohli pomôcť zistiť súčasný životný štýl vysokoškolských študentov na VUT v Brne 

z pohľadu pohybovej aktívnosti.  
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Tab. 9: SWOT analýza dotazníkového šetrenia               Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Silné stránky 

Až 90 % respondentov sa hlási k pohybovým aktivitám a to väčšinou k samostatnému 

cvičeniu na udržanie a rozvoj kondície alebo individuálnym športom či rekreačnému 

športu pre radosť. Študenti majú záujem a pravidelnú pohybovú aktivitu, či už 

samostatne, v komerčných zariadeniach alebo na CESA VUT v Brne. Hlavným 

Silné stránky 

 

- pohybová aktivita študentov 

- pohybové aktivity 

- radosť, zábava, relax pri vykonávaní 

  pohybových aktivít študentov 

- ponuka CESA VUT v Brne 

- doba strávená prípravami do školy, 

  učením  

- kvalitný spánok 

- dobrý zdravotný stav 

- zdravý životný štýl  

- dostačujúca štruktúra športových  

  zariadení na VUT v Brne 

Slabé stránky 

- pokles PA u študentov VŠ 

- pohybové aktivity bez odborného 

  vedenia 

- nepravidelnosť pa 

- nevyužívanie ponuky CESA 

- on-line rezervácie a nájmy 

- spôsob dopravy do školy 

- vybavenosť cyklistov v univerzitných 

  objektoch   

- doba strávená v škole 

- doba strávená za počítačom, 

  televízorom 

- brigáda, práca popri štúdiu 

- únava 

- športové udalostí na univerzite 

Príležitosti 

 

- podmienky pre možnosť aktívneho  

  transportu do školy 

- prispôsobenie vybavenia 

  v univerzitných objektoch 

- atraktívna forma pohybových aktivít 

- informácie o zdravom životnom štýle 

-  ponuka nízko nákladových PA (CESA 

VUT v Brne) 

- vybudovanie verejných, voľných 

športových plôch 

- športové akcie osvedčeného charakteru 

-sledovanie zdatnosti (INDARES) 

Hrozby 

 

- zvyšujúci sa trend pasívneho transportu 

  do školy 

- zvyšujúce sa nároky na študentov 

- sedavý spôsob života  

- neinformovanosť študentov  

- nezáujem študentov 

- pracujúci študenti 
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dôvodom pohybovej aktivity študentov je radosť z pohybu, zábava s priateľmi, vzhľad, 

kondícia, relax či aktívny odpočinok na odbúranie stresu. Takmer 40 % respondentov 

uviedlo, že sa prípravám do školy venuje menej ako 1 hodinu denne, čo vytvára ideálne 

podmienky pre rozvoj pohybových aktivít vo voľnom čase. Viac ako polovica 

respondentov uviedla, že denne spí od 7-9 hodín. Kvalitný a dlhý spánok napomáha 

regenerácii, vďaka ktorej má človek dostatok energie na pohybové počas dňa. Vyše 90 

% respondentov má výborný zdravotný stav a netrpí žiadnou chronickou chorobou. 

Viac ako 70 % respondentov dbá na zdravý životný štýl, ktorý zahŕňa racionálnu stravu, 

dostatočný spánok, pravidelný pohyb a relax.  

Slabé stránky 

Asi 10 % respondentov sa pohybovým aktivitám nevenuje vôbec. Až 55 % opýtaných 

sa pohybovým aktivitám venuje menej ako 3 krát do týždňa, čo nesplňuje týždenný 

doporučený čas a množstvo vykonanej pohybovej aktivity podľa sveovej zdravotníckej 

organizácie (WHO). Až polovica opýtaných nevyužíva ponuky športového zariadenia 

CESA na VUT v Brne. Študenti VUT v Brne majú nárok na dva voliteľné športy 

z ponuky vyše 50 rôznych športov na CESA VUT Brno. Tretí šport je spoplatnený 

symbolickou čiastkou 450 kč na semester.  

Len 11 % študentov, ktorí vyplnili dotazník využíva ponuku on-line rezervácií a nájmov 

alebo ponuky zimných a letných kurzov.  

Väčšina respondentov označila za spôsob dopravy do školy mestskú hromadnú dopravu 

alebo automobil. Študentom chýba v univerzitných objektoch vybavenie pre cyklistov – 

odkladacie skrinky, stojany na bicykle, vnútorné úschovne atď. Vyše 44 % 

respondentov strávi v škole denne viac ako 4 hodiny denne a takmer 40 % študentov 

strávi v škole 2-4 hodiny denne. Až 74 % respondentov strávi denne za počítam či 

pozeraním televízie 2-4 hodiny denne. Až 63 % respondentov má popri štúdiu prácu či 

brigádu a pociťuje počas dňa únavu. Až 54 % respondentov sa nezaujíma o vzdelávacie 

a športové udalosti na univerzite. 

 

Príležitosti 

V rámci rozvoja pohybovej aktívnosti študentov je jedným z riešením tvorba a podpora 

aktívneho transportu do školy, čím by sa zvýšila kvalita VŠ prostredia. Je však potrebné 
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upraviť podmienky na jeho realizáciu a to vytvorenie cyklistickej infraštruktúry ( 

v záujme mesta Brno), výstavba stojanov na odkladanie bicyklov, úschovňa bicyklov, 

priestory na prezliekanie atď.  

Väčšina respondentov uviedla dôvod pohybovej aktivity zábavu, kontakt s ľuďmi, 

odplavovanie stresu a radosť z pohybu. V záujme zvýšenia pohybovej aktivity 

študentov je podpora pohybovej aktivity za účelom zábavy v atraktívnej podobe. 

Väčšina študentov uviedla záujem o zdravý životný štýl. Je potrebné zvýšiť 

informovanosť študentov o možnostiach zdravého spôsobu života formou distribúcie 

letákov, brožúr, vylepenia plagátov na nástenkách v priestoroch športového centra, 

internátoch, menzách, propagácie športov či prednášok o zdravom životnom štýle na 

internetových stránkach a prepojenie stránok so stránkami školy či stránkami CESA 

VUT v Brne. Ďalšou príležitosťou je možnosť využívať internetový systém INDARES. 

Ide o medzinárodné zisťovanie údajov o pohybovej aktivite a výžive mladých ľudí 

prostredníctvom dotazníkov. Zapojené sú krajiny Česká republika, Slovensko, 

Maďarsko a Poľsko. Odkaz na stránku by mohol figurovať na stránkach školy a  CESA 

VUT v Brne, kde by mali väčší dosah na študentov. 

Podľa výsledkov dotazníka študenti nie sú ochotní investovať viac ako 500 kč mesačne 

do pohybových aktivít. Je nutné zamyslieť sa nad finančne nenáročnými, voľne 

dostupnými pohybovými aktivitami, ktoré budú študentov baviť a zároveň ich plynule 

zapoja do každodenného života. 

Hrozby 

So zvyšujúcimi sa nárokmi na študentov sa zvyšuje čas strávený v škole, učením či za 

počítačom. Sedavý spôsob života negatívne ovplyvňuje kvalitu života vysokoškolských 

študentov. 30 % študentov nedbá na zdravý životný štýl a zároveň nie sú ochotní 

investovať do pohybových aktivít. Popri štúdiu pracuje 63 % respondentov a viac ako 

10 hodín týždenne až 37 % respondentov.  

Prevláda pasívny spôsob dopravy do školy a to mestskou hromadnou dopravou 

a automobilmi. Zvyšuje sa počet osobných automobilov v univerzitných priestoroch 

a s tým súvisiaci nedostatočný počet parkovacích miest. Zarážajúci je nezáujem 

študentov o vzdelávacie a športové podujatie na univerzite a informácie získavané 

väčšinou formou samoštúdia.  
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3 VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENÍ 

V nasledujúcej kapitole sú predstavené návrhy na zmenu životného štýlu 

vysokoškolských študentov VUT v Brne v oblasti pohybových aktivít.  

Na základe výsledkov dotazníka navrhujem nasledovné riešenia na rozvoj pohybových 

aktivít študentov VUT v Brne: 

1. Vytvorenie prostredia pre aktívny transport (cyklistika): 

 možnosť požičania si bicyklov ako riešenie aktívnej formy transportu 

(bikesharing), 

 výstavba odkladacích stojanov na bicykle a automatov na vypožičanie si 

bicyklov v priestoroch univerzitných objektoch, 

 zázemie v okolí univerzitných objektoch (stojany na bicykle, odkladacie 

priestory atď.). 

2. Výstavba tzv. Outdoorového fitness parku v univerzitných objektoch.  

 

3.1 Vytvorenie prostredia pre aktívny transport (cyklistika) 

V rámci podpory aktívneho transportu medzi študentami VUT v Brne je forma 

využívania bicyklov ako dopravný prostriedok prospešná z viacerých hľadísk:  

 zdravý pohyb – jazda na bicykli je skvelý spôsob, ako ľahko a štýlovo zvládať 

pohyb mestom a zvyšovať pritom svoju fyzickú výkonnosť,  

 výhodnejšia ako MHD - pohyb mestom na bicykli je jednoduchší, rýchlejší 

a flexibilnejší ako cestovanie mestskou hromadnou dopravou. Čas je plne pod 

kontrolou. Bicykel vás dovezie presne kam je to potrebné a závisí len na schopnostiach 

a kondícii užívateľa ako dlho to potrvá, 

 ekológia – jazda na bicykli patrí bez pochyby k najšetrnejšiemu spôsobu 

dopravy, 

prispieva k čistejšiemu ovzdušiu a neprispieva k zväčšovaniu skleníkového efektu, 

 dopravné zápchy – pri zvýšení počtu ľudí , ktorí si zvolia práve bicykel ako 

prostriedok dopravy do školy či zamestnania sa môžu minimalizovať problémy s 

dopravnými zápchami a neúmerným hlukom spôsobeným automobilovou dopravou.  
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Všeobecne je však bicykel v Čechách stále považovaný skôr za  prostriedok zábavy ako 

za prostriedok prepravy. Vo svete pritom dominujú práve bicykle. Na svete existuje 

viac ako jedna miliarda bicyklov, čo je približne dvojnásobné množstvo oproti 

autám.  Ročne sa na celom svete predá viac ako 130 miliónov bicyklov. Nehovoriac 

o jeho efektívnosti. Takmer 99 % energie je prenášaných do kolies. Človek idúci na 

bicykli rýchlosťou 15 až 25 km/h vydáva rovnaké množstvo energie ako pri bežnej 

chôdzi.  

3.1.2 Automatická požičovňa bicyklov (bikesharing): 

V mnohých európskych mestách sa presadzujú projekty mestských bicyklov, kde 

bicykle sú medzi obyvateľmi zdieľané priamo na ulici (tzv. bikesharing). Koncept je 

osvedčený v niekoľkých krajinách v Európe ( Dánska, Švédsko, Belgicko, Holandsko, 

Francúzsko a iné ). Na bicykli sa denne dopravujú do školy či zamestnania obyvatelia 

všetkých vekových skupín od študentov cez pracujúcich až po deti a seniorov v 

rekreačnej podobe. V uvedených krajinách dochádza do zamestnania približne 50 % 

populácie. Toto je niekoľko aspektov z rady zdraviu prospešných benefitov, ktoré 

cyklistika zaradená do bežného života prináša.  

Systém automatickej požičovne bicyklov je pre užívateľov veľmi jednoduchý. Nie je 

nutné bicykel udržiavať, skladovať alebo sa o neho starať iným spôsobom. Tento 

spôsob dopravy umožňuje rýchle premiestňovanie sa na kratšej vzdialenosti, vrátane 

vyhnutiu sa dopravným zápcham v meste. Bicykel si stačí vyzdvihnúť na označenom 

parkovisku a vrátiť nepoškodený späť na hociktoré iné parkovisko pre bicykle. Na 

financovaní by sa mohlo podieľať mesto Brno, Ministerstvo životného prostredia, ale aj 

súkromné jednotky (viď fungujúci projekt Rekola v Brne – platený projekt pre 

užívateľov fungujúci na mobilnej aplikácie zameraný na požičiavanie si bicyklov alebo 

Česko jede  - projekt zameraný na komplexnú podporu cykloturistiky). Ďalšou 

možnosťou je žiadosť o prostriedky z fondov Európskej Únie.  

Príkladom môže byť mesto Hradec Králove, ktoré je považované za vzorový model 

cyklistiky. V roku 2013 bol dokonca otvorený unikátny parkovací dom pre bycikle. 

 

 

 

http://www.vedora.eu/
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3.1.3 SWOT analýza zlepšenia prostredia pre aktívny transport v Brne 

Tab. 10: SWOT analýza zlepšenia prostredia pre aktívny transport v Brne    

Zdroj: vlastné spracovanie 

Silné stránky 

- rovina 

- málo daždivých dní  

- aktívne obyvateľstvo 

Slabé stránky 

- cyklo infraštruktúra 

- zaužívané stereotypy ľudí 

Príležitosti 

- zvýšenie podielu cyklistov 

- zvýšenie atraktivity centra 

- možnosť služby pre turistov 

  a návštevníkov 

- zvyšujúce sa ceny pohonných hmôt 

- prepojenie univerzitných kampusov 

Hrozby 

- aplikácia 

- financovanie 

 

 

Silné stránky 

Brno ponúka ideálne podmienky pre transport na bicykli v meste vďaka rovinatému 

terénu. Počasie je v týchto podmienkach, v miernom pásme vyhovujúce, daždivých dní 

nie je tak veľa a v súčasnosti sú zimy v Brne krátke a teplé. Obyvateľstvo v Brne je 

zväčša aktívne, organizuje sa tu veľa športových udalostí a pretekov s primeranou 

účasťou. 

Slabé stránky 

V meste doposiaľ nie je vybudovaná dostačujúca cyklo infraštruktúra. Mestské časti nie 

sú prepojené cyklo steskami a vyznačenými chodníkmi pre cyklistov.  

Obyvatelia sú zvyknutí využívať mestskú hromadnú dopravu a v súčasnosti aj osobné 

automobily, čo vytvára vo vyťažených raných a odpoludňajších hodinách dopravné 

zápchy a kolízie.  
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Príležitosti 

Tvorba prostredia pre aktívny transport zvýši počet cyklistov čo sa prejaví na kvalite 

zdravia českej populácie. S možnosťou požičania si bicyklov sa zvýši atraktivita centra 

v rámci spoznávania mesta pre turistov a návštevníkov po vzore európskych miest.  

Ďalšou skutočnosťou je stále zvyšujúca sa cena pohonných hmôt a ropy, čo by 

v budúcnosti mohlo viesť k redukcii užívania mestskej hromadnej dopravy a osobných 

automobilov. 

Hrozby 

Je nutné vybrať vhodné miesta na parkoviská, stojany pre bicykle a automaty v centre 

i ostatných mestských častiach na dosah obyvateľstva. Musíme počítať s niekoľkými 

desiatkami parkovacími stanicami a stovkami bicyklov. Financovanie môže byť 

uskutočnené súkromným podnikom, dotovaným mestom či Ministerstvom životného 

prostredia.  

 

3.2 Outdoorový fitness park 

Na základe dotazníka bolo zistené, že študenti VUT v Brne sú ochotní investovať do 

pohybových aktivít menej ako 500 korún mesačne. Na základe ich vyjadrení odbornú 

pomoc nepotrebujú a preferujú cvičenia s vlastnou váhou tela v domácom prostredí 

alebo posilňovanie pomocou posilňovacích strojov.  

Outdoorový fitness park je riešením posilňovania rôznych svalových partií vonku na 

čerstvom vzduchu v rámci kondičného posilňovania v atraktívnej a zdravej forme 

s nulovými nákladmi pre užívateľov. 

V súčasnosti v Brne ponúkajú firmy inštaláciu a celkové spracovanie projektu 

vonkajších fitness ihrísk. Outdoorové posilňovacie stroje sú určené na inštaláciu vo 

verejných priestranstvách (v tomto prípade sa jedná o univerzitné priestory) a sú 

konštruované tak, aby cvičenie na nich bolo zábavné, jednoduché a bez veľkej námahy. 

Jednotlivé cviky sú na každom stroji popisované tak, aby boli pre užívateľov 

zrozumiteľné a nápomocné. Svojím zameraním sú fitness stroje vhodné takmer pre 

všetky vekové kategórie ako pre študentov, tak aj seniorov. 
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Hlavným cieľom Outdoor fitness parku je precvičenie svalov celého tela vybranými 

cvikmi, ktoré sú človeku vlastné. Z toho hľadiska je Outdoor fitness park koncipovaný 

ako 5 objektový s tým, že jednotlivé stroje na seba navzájom nadväzujú. Výhodou je 

pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu.  

Celý objekt obsahuje 5 staníc a ponúka komplexné cvičenie na celé telo s veľkým 

množstvom cvikov. Cvičenie je určené pre každého bez rozdielu na vek alebo kondíciu, 

keďže cvičenci si môžu vybrať z 3 úrovní obťažnosti cvikov. Výhodou cvikov je 

využívanie vlastnej hmotnosti tela a teda získanie telesnej sily, pružnosti a zlepšenie 

rovnováhy cvičencov. Objekt je vhodný na verejné priestory a údržba je minimálna. 

Základom efektívneho cvičenia je vedieť ako správne cvičiť. Práve preto sú na každej 

stanici vybudované podrobné informačné tabule, ktoré popisujú správne metodické 

vedenie cvičiacich. V metodike sú popisované ako spôsoby cvičenia tak správne 

dýchanie. Popis je jednoduchý a zrozumiteľný, zvládnuteľný pre každého.  

Popis navrhovaných fitness staníc:  

 Stanica warm up – zahriatie celého tela, kardio cvičenie. Príprava k zaťaženiu 

na 

ostatných stanovištiach.  

 Stanica nohy – posilňovane a precvičovanie svalstva dolných končatín a zároveň 

kardio tréning. Precvičenie odrazovej sily nôh a senzomotoriky (citlivosti) 

chodidla.  

 Stanica ruky – posilňovane a precvičovanie svalstva horných končatín, svalstva 

trupu a brušných svalov. Precvičovanie dynamickej sily horných končatín.  

 Stanica brucho, chrbát – posilňovanie a precvičovanie svalstva v oblasti brucha 

chrbta. Zapojenie aj hlbokého svalstva trupu.  

 Stanica balanc – posilňovanie a precvičovanie svalstva chodidiel, dolných 

končatín a trupu. Zapojenie svalstva na nohách, rozvíjanie balančných schopností 

a predovšetkým prepojenie svalstva nôh so zbytkom tela.  
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3.2.1 SWOT analýza Outdoor fitness parku 

 

Tab. 11: SWOT analýza Outdoor fitness parku    Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Silné stránky 

Outdoor fitness park obsahuje systém stanovíšť pre komplexné posilňovanie 

a precvičovanie celého tela. Pri postupnom prechádzaní z prvej až po piatu stanicu sa 

rozcvičením, posilňovaním dolných končatín, horných končatín, brucha ( vrátane veľmi 

dôležitého hlbokého stabilizačného systému, ktorý je u mnohých ľudí zabudnutý), 

svalov chrbta a balančných cvičení, precvičí celé telo efektívnym spôsobom. Nespornou 

výhodou je pobyt na čerstvom vzduchu hlavne v letných a teplých mesiacoch, kde sa 

len málo komu chce navštevovať vnútorné posilňovne. Študenti neplatia žiadne 

poplatky za užívanie outdoor fitness parku a vstup je neobmedzený. Objekt je určený 

pre všetkých, ktorí majú záujem. Nezáleží na úrovni či fyzickej kondície cvičenca. 

Silné stránky 

- komplexné cvičenie celého tela 

- pohyb na čerstvom vzduchu 

- nulové poplatky cvičencov 

- metodický popis cvikov 

- prostredie v univerzitných objektoch 

- skvalitnenie VŠ prostredia 

- neobmedzene voľný vstup 

Slabé stránky 

- závislé na počasí 

- limit cvičiacich 

 

Príležitosti 

- podpora zdravého životného štýlu VŠ 

   študentov 

- univerzitný projekt  

- možnosť dotácií z fondov EU 

- podpora mesta 

- možnosť súťaží a zapojení do predmetu 

  na CESA 

Hrozby 

- nevyužívateľnosť 

- zložitá administratíva  

- financovanie 

- zlý povrch 

- nesprávne cvičenie užívateľov 
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Každé stanovište obsahuje podrobný nákres doporučených cvikov v troch úrovniach – 

začiatočníci, stredne pokročilí až pokročilí spolu so správnym dýchaním, ktoré je pri 

cvičení dôležité. Je to akási náhrada osobného fitness trénera. Projekt je naplánovaný 

v areáli univerzitného kampusu v dosahu stovky študentov denne. Objekt je voľne 

dostupný v ktorejkoľvek hodine. Celý projekt zahŕňa výrobu, návrh projektu, realizáciu, 

montáž, servis a kontrolu. 

Slabé stránky 

Je dobre známe, že za pekného slnečného počasie má chuť športovať vždy viac ľudí ako 

za nepriaznivého počasia. V prípade takýchto podmienok je možné, že objekt nebude 

atraktívny pre študentov a radšej zvolia kryté športové strediská. Objekt obsahuje 5 

stanovíš. Na každom stanovisku je maximálny počet štyroch cvičencov, takže naraz si 

na objekte môže zacvičiť len 20 ľudí. Predpokladá sa, že v priebehu teplých dní, 

napríklad na začiatku semestra bude viac záujemcov chcieť využívať zariadenie ako na 

konci semestra v chladnejšom období. 

Príležitosti 

Projekt môže slúžiť ako propagácia univerzity na podporu zdravého životného štýlu 

študentov VUT v Brne. Zároveň objekt dopĺňa širokú ponuku športových zariadení na 

CESA VUT v Brne, v ktorej však vonkajší fitness park zatiaľ chýba. Pri realizácii 

projektu je možné osloviť mesto Brna s jeho finančnou podporou a takisto požiadať 

o grant z prostriedkov Európskej Únie, ktorá v súčasnosti vo veľkom podporuje 

projekty zamerané na zdravý životný štýl populácie. V rámci jednotlivých športov ako 

kondičné posilňovanie, crossfit, TRX, kruhový tréning či bootcamp je možnosť zaradiť 

vstup do areálu fitness parku a tým spestriť výuku pre študentov na CESA VUT v Brne. 

Hrozby 

V prípade, že projekt nebude spĺňať priania a požiadavky študentov hrozí, že nebude 

využívaný. Môže hroziť nesprávne zvolený povrch, ktorý v nepriaznivom počasí 

nebude bezpečný, nesprávne cvičenie užívateľov či ničenie verejného priestranstva vo 

forme vandalizmu. V prípade spolufinancovania z fondov EÚ či mesta Brna  s tým bude 

spojená určitá administratíva, ktorú musí mať vedúci projektu na starosti. Preto je nutné 

dôkladné naplánovanie na jeho realizáciu. 
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3.2.2 Kalkulácia nákladov Outdoor fitness parku 

Tab. 12: Kalkulácia nákladov Outdoor fitness parku   Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Poradové 

číslo 

 

Názov 

 

Cena 

jednotky 

(s DPH) 

 

Cena 

montáže 

(s DPH) 

 

Cena 

celkom 

(s DPH) 

F1-0001-00 Stanica ST1 WARM UP 78 529 kč 8 833 kč 87 362 kč 

F1-0002-00 Stanica ST2 LEGS 90 145 kč 12 342 kč 102 487 kč 

F1-0003-00 Stanica ST3 HANDS 92 444 kč 14 036 kč 106 480 kč 

F1-0004-00 Stanica ST4 

ABDOMINALS,BACK 

72 600 kč 8 228 kč 80 828 kč 

F1-0005-00 Stanica ST5 BALANC 83 490 kč 10 527 kč 94 017 kč 

Celkom  

(s DPH) 

   471 174 kč 

Doprava    20 000 kč 

Úprava terénu    50 000 kč 

Celkom:    541 174 kč 

 

 

Celková cena Outdoor fitness parku činí sumu 541 174 kč. Objekt je určený ako 

študentom tak verejnosti v priestoroch areálu pod Palackého vrchem. Financovanie 

môže byť podporené dotáciami z mesta Brna, keďže ide o investíciu pre širokú 

verejnosť, nielen študentov VUT v Brne a takisto aj dotáciami z fondov Európskej 

Únie. Samozrejmosťou je VUT v Brne, ktorá by bolo oficiálnym vlastníkom objektu. 

Objekt by dopĺňal momentálne veľmi širokú škálu športovísk na VUT v Brne a takisto 

by slúžil ako propagácia univerzity. Výhodou projektu sú nulové náklady na údržbu 

(kontrola zahrnutá v cene od firmy, ktorá projekt realizuje) a nulové náklady cvičiacich 

na užívanie objektu, čo v dotazníkovom šetrení vyšlo ako žiadúce zo strany študentov 

VUT v Brne.  
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Objekt môže byť realizovaný aj v ostatných areáloch, ktoré spadajú pod správu VUT 

v Brne ako univerzitné internáty či okolie ostatných fakúlt VUT v Brne. 

Pri výstavbe vonkajšieho fitness parku napr. v areáli Purkyňových kolejí či Fakulty 

stavebnej, by náklady vyzerali takto:  

541 174 kč x 3 = 1 623 522 kč. 

Výhodou umiestnenia projektu v areáli Pod Palackého vrchem je blízkosť hneď troch 

fakúlt Fakulta Podnikateľská, Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií 

a Fakulta strojného inžinierstva, vysokoškolských internátov – Koleje Pod Palackého 

vrchem , Purkyňovy koleje a Mánesovy koleje, Menza a Pizzeria a v neposlednej rade 

CESA VUT v Brne.  

Na financovaní projektu by sa mohli podieľať z vysokoškolského prostredia : VUT 

v Brne, CESA VUT v Brne, KaM ( Koleje a menzy VUT v Brne), SKAS ( Študentská 

komora Akademického senátu na VUT v Brne) či ÚVV (Útvar vnejších vztahů).  

Možnosťou je osloviť aj mestskú časť Královo Pole.  

Oudoor Fitness park spĺňa požiadavky a predstavy o vykonávaní pohybových aktivít 

vzorky študentov VUT v Brne, ktorý vyplnili dotazník k bakalárskej práce. Študenti 

v dotazníku uviedli, že nechcú investovať veľký obnos finančných prostriedkov na 

pohybové aktivity a zároveň kvôli vysokým nárokom vysokoškolského obdobia 

(štúdium, práca, dochádzanie atď.) nemajú veľa času na pohybové aktivity. Výhodou 

projektu teda je dobré umiestnenie v bezprostrednej blízkosti kampusu VUT v Brne 

a pobyt na čerstvom vzduchu.  
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ZÁVER:  

Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať životný štýl vysokoškolských študentov 

z pohľadu pohybovej aktívnosti. V teoretickej časti boli definované pojmy zdravie, 

kvalita života, zdravý životný štýl, pohybová aktívnosť či pohybová aktivita. Bolo 

zadefinované obdobie vysokoškolského života a charakteristiky vysokoškolského 

študenta. V ekonomickej časti bola charakterizovaná analýza, SWOT analýza, analýza 

vonkajšieho prostredia, boli popísané metódy výskumu, dotazník, kalkulácie, náklady 

a základy štatistiky.  

Praktická časť sa zamerala na pohybovú aktivitu študentov VUT v Brne. Zisťovala aký 

majú študenti vzťah k pohybovým aktivitám, čo je ich dôvodom, aké ponuky zariadení 

využívajú, koľko hodín denne venujú učeniu a športovaniu a celkovo aký je životný štýl 

vysokoškolských študentov. Pomocou dotazníkového šetrenia bol získaný obraz 

o pohybových aktivitách vzorky takmer 270 študentov zo všetkých fakúlt VUT. 

Výsledky boli vyhodnotené a spracované pomocou grafov a tabuliek v programe Excel.  

Na základe otázok v dotazníku bolo zistené, čo študentom na VUT v Brne z hľadiska 

pohybovej aktivity chýba a kde je priestor na zlepšenie. Zistili sme, že vybavenie pre 

cyklistov v univerzitných objektoch je nedostačujúce a v športových zariadeniach chýba 

vonkajšia posilňovňa . Na základe spracovaných odpovedí respondentov boli 

odporučené návrhy: tvorba prostredia pre aktívny transport: t.j: systém automatickej 

požičovne bicyklov, tvorba prostredia pre aktívny transport v okolí univerzitných 

kampusov a outdoorový fitness park v areáloch vysokoškolského prostredia. Následne 

bola vyhotovená SWOT analýza oboch doporučení a boli rozpísané kalkulácie nákladov 

na realizáciu vybraného projektu – vonkajšieho fitness parku. Obe odporúčania 

prispievajú k zdravému životnému štýlu vysokoškolských študentov na VUT v Brne 

a projekty sú potencionálne realizovateľné.  

Cieľ bakalárskej práce bol splnený. Na základe dotazníkového šetrenia bol zistený 

vzťah študentov k pohybovým aktivitám, výsledky boli podrobené analýze a následne 

bola navrhnutá rada odporučení , ktoré by podporili zdravý životný štýl študentov VUT 

v Brne v ich celkovej pohybovej aktívnosti. 
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Príloha 1: Analýza životného štýlu vysokoškolských študentov s ohľadom na 

pohybovú aktívnosť. 

Označte prosím Vašu odpoveď zakrúžkovaním. Otázky s viacerými možnosťami odpovedí sú označené: 

1. Pohlavie: 

a) muž 

b) žena 

2. Vek (vypíšte):............... 

3. Ktorú fakultu na VUT navštevujete?  

a) Fakulta podnikateľská 

b ) Fakulta stavebná 

c)  Fakulta strojného inžinierstva 

d) Fakulta informačných technológií 

e) Fakulta elektrotechniky a telekomunikačných technológií 

f) Fakulta architektúry 

g) Fakulta výtvarných umení 

h) Fakulta chemická 

4. Venujete sa pohybovým aktivitám(aj viac možností)? 

a) áno, rekreačný šport pre radosť 

b) áno, pohyb pre zdravie pod odborným vedením 

c) áno, samostatné cvičenie na udržanie a rozvoj kondície bez odborného 

vedenia 

d) áno, vrcholový šport s pravidelnými súťažami 

e) nie, nevenujem sa pohybovým aktivitám 

5. Aká je forma pohybových aktivít (aj viac možností)? 

a)  pravidelný pohyb pre zdravie pod odborným vedením 

b)  samostatné cvičenie na udržanie a rozvoj kondície bez odborného vedenia 

c)  kolektívne športy – pravidelné súťaže (rekreačný aj vrcholový šport) 

d)  individuálne športy (zimné – lyže, snowboard, snežnice, aj.; letné – turistika 

pešia, cyklo, vodné; windsurfing, jachting, aj.; celoročné - jogging, tenis, 

badminton, squash, a iné.) 

f) nevenujem sa pohybovým aktivitám 

6. V dobe štúdia na VŠ (aj viac možností): 



 

a) pokračujem v pohybových aktivitách v mieste bydliska (ako na SŠ) 

b) využívam ponuky pohybových aktivít CESA 

c) využívam ponuky komerčných zariadení v Brne 

d) nevenujem sa pohybovým aktivitám 

7. Pohybovým aktivitám sa venujem: 

a)  pravidelne 1x týždenne 

b) pravidelne 2 x týždenne 

c) pravidelne 3 – 4 x týždenne 

d) denne 

e) nepravidelne podľa časových možností 

f) nevenujem sa pohybovým aktivitám 

8. Využívate semestrálnu ponuku pohybových a športových aktivít organizované 

na CESA VUT v Brne? 

a) áno 

b) nie 

9. V ponuke pohybových aktivít CESA využívam (aj viac možností): 

a) ponuku semestrálnej výuky 

b) ponuku voľnočasových aktivít vedených učiteľom 

c) ponuku on-line rezervácií a nájmov 

d) ponuku blokovej výuky 

e) ponuku zimných a letných kurzov 

10. Vypíšte , čo je dôvodom vašej:  

a) pohybové aktívnosti (prečo športujete) .......................................................... 

b) vašej pohybovej neaktívnosti (prečo nešportujete)......................................... 

11. Ako sa dopravujete do školy(aj viac možností): 

a) mestskou hromadnou dopravou 

b) na bicykli 

c) kolobežka, in-line korčule 

d) pešo 

e) autom 

12. Pokladáte vybavenie na odkladanie bicyklov za dostatočné v okolí 

univerzitných objektov (fakulty, menze, športové centrum, VŠ koleje...)? 



 

a) áno 

b) nie 

13. Čo vo vybavenosti pre cyklistov v univerzitných objektoch chýba? (vypíšte): 

.................................................................................................................. 

14. Koľko hodín denne strávite v škole? 

a) 1-2 hod. 

b) 2-4 hod. 

c) viac ako 4 hod.  

15. Koľko hodín denne venujete učeniu a prípravám do školy? 

a) menej ako 1 hod. 

b) 1-2 hod. 

c) 2-4 hod. 

d) viac ako 4 hod. 

16. Koľko hodín denne strávite za počítačom či pozeraním televízie? 

a) menej ako 1 hod. 

b) 1-2 hod, 

c) 2-4 hod. 

d) viac ako 4 hod. 

17. Venujete sa popri štúdiu brigáde alebo práci? 

a) áno 

b) nie 

18. Koľko hodín týždenne venujete práci?  

a) menej ako 4 hod. 

b) 4-6 hodín 

c) 6-8 hodín 

d) 8-10 hodín 

e) viac ako 10 hodín 

f) nepracujem 

19. Cítite únavu počas dňa?  

a) áno 

b) nie 

20. Koľko hodín denne spíte? 



 

a) menej ako 3 hod. 

b) 3-5 hod, 

c) 5-7 hod. 

d) 7-9 hod. 

e) viac ako 9 hod. 

21. Trpíte nejakou chorobou? 

a) nie, som zdravý 

b) áno, mám zdravotné obmedzenie 

22. Dbáte na zdravý životný štýl (racionálna strava, dostatočný spánok, pravidelný 

pohyb, relax)? 

a) áno 

b) nie  

23. Čo by Vás motivovalo k zmene súčasného životného štýlu smerom k aktívnemu 

spôsobu života? 

a) telesné a duševné zdravie, pocit fit, kondície a pohody 

b) telesný vzhľad, zníženie hmotnosti, vytvarovanie tela 

c) nadobudnutie svalovej hmoty, spevnenie svalového aparátu 

d) priatelia, rodina, partner 

e) pracovná pozícia, uplatnenie na trhu 

f) iný motív 

g) nič, som spokojný 

24. Kde získavate informácie o zdravom životnom štýle a kvalite života? 

a) samovzdelávanie 

b) sociálne siete 

c) kamaráti 

d) web 

e) časopisy 

f) iné (uveďte)........................................................ 

25. Aké formy vzdelávania v oblasti životného štýlu a pohybových aktivít 

uprednostňujete: 

a) krátkodobé kurzy 

b) voliteľné predmety na univerzite 



 

c) samoštúdium 

d) iné (uveďte) ......................................................... 

26. Zaujímajú Vás vzdelávacie akcie a udalosti športového druhu na univerzite? 

a) áno 

b) nie 

27. Odkiaľ získavate informácie o vzdelávacie akcie a udalosti športového druhu na 

univerzite? 

a) kamaráti, spolužiaci 

b) sociálne siete 

c) letáky, plagáty 

d) web 

e) iné:..................................................... 

28. Čo si myslíte o štruktúre športových zariadení na VUT v Brne? 

a) nechýba mi nič, ponuka je dostačujúca 

b) v ponuke športovísk a športových plôch chýba (vypíšte) ................................ 

29. Koľko peňazí ste ochotní investovať do pohybovej aktivity mesačne (vstupy do 

fitcentra; lekcie s trénerom; odbornú konzultačnú a poradenskú službu – držanie 

tela, ergonómia, masáže, fyzioterapeutická poradňa, výživové doplnky) ? 

a) 0 Kč 

b) menej ako 500 Kč  

c) 501 -700 Kč 

d) 701 – 1000 Kč 

e) 1001 – 2000 Kč 

f) viac ako 2001 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha 2: Stanica warm up  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 3: Stanica nohy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha 4: Stanica ruky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 5: Stanica brucho, chrbát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha 6: Stanica balanc 

 


