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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na pohybovou aktivitu žáků devátých tříd základních škol 

a její vliv na zdraví člověka v dalších vývojových etapách. V první části práce uvádím 

teoretická východiska, která s danou problematikou souvisí, v druhé části se věnuji 

monitorování a výsledkům, získaným na základě osobnostní ankety v několika 

základních školách v Jihomoravském kraji. Výsledky interpretuji a sestavuji návrh na 

zkvalitnění života mládeže pomocí pohybových aktivit. 

 

Abstract 

This bachelor's thesis is concentrating on the physical activities of ninth grade primary 

school pupils and their effect on human health in the next development stages. In the 

first part I state the theoretical starting points, which are linked to this particular issue. 

The second part I devote to the monitoring and results gained on the basis of personal 

questionnaires from several primary schools in the South-moravian region. The results 

are then interpreted to prepare a proposal for better lifestyle quality of young people 

with the aid of physical activities. 
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ÚVOD 

Pohyb je jednou ze základních potřeb lidského života. Přestože se nemění 

potřeba jedince, sportovní aktivita v posledních desetiletích klesá, a to především 

vlivem technického rozvoje a moderního životního stylu. Lidé tráví často celé dny 

sezením a zájem populace o sport se stále snižuje. Pohyb je velmi často nedostatečný. 

Doporučená minimální dávka pohybu je alespoň 1 hodina denně, což je týdně přibližně 

7 hodin, avšak většina dětí v dnešní době preferuje sledování televize a hraní 

počítačových her před míčovými hrami nebo cvičením a pobytem na čerstvém vzduchu.  

Práce se zabývá problematikou pohybové aktivity a  inaktivity žáků, 

nedostatečné motivace k pohybu a ke sportu, možnostmi pro sportovní vyžití dětí a 

v neposlední řadě i problematikou nárůstu civilizačních onemocnění. Cílem práce je 

pomocí ankety zjistit zájem o sport a pohybové aktivity a zjistit strukturu volného času 

v přelomovém období mládeže - rané adolescenci. Základním metodologickým 

přístupem je osobnostní anketa v jednotlivých základních školách. Na základě výsledků 

šetření bude sestaven návrh na zkvalitnění života mládeže pomocí pohybových aktivit. 

V teoretické části bakalářské práce popisuji základní pojmy týkající se dětí a 

pohybu ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Důraz kladu na význam pohybu pro zdravý 

vývoj jedince a na vytvoření kladného vztahu ke sportu a pohybovým aktivitám v 

adolescenci. Zahrnuta je i část zabývající se tělesnou výchovou ve škole. V praktické 

části bakalářské práce je popsán postup při tvorbě a zadávání dotazníků. Na základě 

výsledků šetření jsou sestaveny grafy a tabulky, jejichž prostřednictvím jsou znázorněny 

výsledky zjištěné výzkumem a sestaven návrh na pořádání sportovní akce pro žáky 

základních škol. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

1.1 Cíle práce 

Cílem práce je na základě monitoringu zjistit strukturu, frekvenci a objem 

sportovních aktivit žáků a žákyň 9. standardních tříd na vybraných základních školách 

v Jihomoravském kraji, zjistit pravidelně prováděné aktivity ve volném čase, strukturu 

jejich preferencí a význam, jaký aktivitám žáci přisuzují. Na základě výsledků 

monitoringu sportování v rané adolescenci sestavit návrh na zkvalitnění života mládeže 

pomocí pohybových aktivit. 

 

Ke splnění cíle byly stanoveny následující hypotézy: 

Hypotéza 1:  

H0: Příjem denní dávky tekutin se u sportujících a nesportujících adolescentů neliší.  

HA: Příjem denní dávky tekutin se u sportujících a nesportujících adolescentů liší. 

 

Hypotéza 2: 

H0: Čas trávený pohybovou aktivitou se u adolescentů, kteří tráví na počítači méně jak 3 

hodiny denně, a u adolescentů, kteří tráví na počítači více jak 3 hodiny denně, neliší.  

HA: Čas trávený pohybovou aktivitou se u adolescentů, kteří tráví na počítači méně jak 3 

hodiny denně, a u adolescentů, kteří tráví na počítači více jak 3 hodiny denně, liší.  

 

Hypotéza 3: 

H0: Míra pohybové aktivity adolescentů týdně nezávisí na tom, zda je či není rodiči ve 

sportu podporován.  

HA: Míra pohybové aktivity adolescentů týdně závisí na tom, zda je či není rodiči ve 

sportu podporován. 
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1.2 Metodika 

Základním metodologickým přístupem bude osobnostní anketa v jednotlivých 

základních školách a analýza výsledků pomocí základních statistických testů. 

 

1.2.1 Typy výzkumných přístupů 

Moderní marketingový výzkum má mnoho typů výzkumných přístupů. Pro nás 

je však podstatné rozlišit přístup kvalitativní a kvantitativní. Tyto dva typy se odlišují 

zkoumanými problémy, vyvozují odlišné závěry odlišnými postupy. Nedá se však říci, 

že by byl některý z typů horší nebo lepší, ani soupeřící. Tyto typy se mohou doplňovat, 

a mohou být použity současně s cílem využít silných stránek kvalitativního i 

kvantitativního typu výzkumného přístupu. Výběr by měl probíhat na základě 

výzkumného záměru. [1] 

„Kvantitativní a kvalitativní výzkum trhu se liší charakterem jevů, které 

analyzují. Zatímco kvantitativní výzkum se ptá „Kolik?“, kvalitativní výzkum zkoumá 

„Proč?“, „Z jakého důvodu?“. [2, s.120] 

 

1.2.2 Vybrané metody sběru dat 

Mezi základní techniky sběru dat můžeme zařadit dotazování, pozorování a 

experiment. Dotazování patří k nejrozšířenějším z metod sběru dat a probíhá pomocí 

archů či dotazníků a vhodně zvoleného kontaktu s respondentem. Kontakt 

s dotazovaným může být přímý- bezprostřední nebo zprostředkovaný, kdy mezi 

výzkumníka a respondenta vstupuje tazatel. Základními způsoby dotazování patří 

písemný kontakt- dotazník a osobní rozhovor.  

Pozorování patří mezi další způsob sběru dat a je prováděno pouze školenými 

pracovníky. Předpokládá se, že pozorovatel a pozorovaný objekt na sebe vzájemně 

nepůsobí a pozorovaný se aktivně neúčastní. Tehdy jsou výsledky pozorování 

považovány za objektivní.  
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Poslední ze základních metod je experiment. Pomocí experimentu se snažíme 

zachytit reakci a hledáme vysvětlení reakcí na nově vzniklou situaci. Experimentální 

metody lze rozdělit na dva typy, a to experimenty terénní, které jsou uskutečňovány 

v přirozeném prostředí, a experimenty laboratorní, uskutečňováné v laboratořích a 

uměle vytvořeném prostředí. [3] 

 

1.2.2.1 Dotazování 

Sběr dat je pro výzkum jedna z nejdůležitějších etap, protože získané informace 

obsahují data o výzkumných otázkách, které řešíme. [4] 

 Písemný kontakt s respondentem je zprostředkován pomocí ankety či dotazníků, 

rozhovor probíhá mezi tazatelem a jedním respondentem. Každý ze způsobů dotazování 

má určité klady i zápory a je nutné zvolit ten správný a vyhovující způsob. Z devíti 

zmíněných kritérií (Tabulka č. 1) šest jednoznačně podporuje dotazníkové šetření a 

některé z důvodů, proč nevolit interview, jsou velmi závažné. Jsou to zejména náročnost 

a vysoké náklady na výzkum a možnost zkreslení výsledků tazatelem. Jediným 

negativním důvodem svědčícím v neprospěch dotazníků je velmi nízká návratnost, což 

může způsobit zkreslení výsledků výzkumu. [1] 
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Tabulka č. 1: Rozhovor vs. dotazník 

rozhovor dotazník 

Velice pracná a nákladná technika sběru 

informací. 

Vysoce efektivní technika, která může 

postihnout veliký počet jedinců při relativně 

malých nákladech. 

Rozhovor je časově velice náročný, získat 

informace v rámci určitého časového limitu 

může být velice nákladné a často i nemožné. 

Dotazník umožňuje poměrně snadno získat 

informace od velikého počtu jedinců 

v poměrně krátkém čase a s poměrně malým 

nákladem. 

Rozhovor vyžaduje spolupráci dosti velikého 

počtu alespoň částečně vyškolených tazatelů 

v terénu. 

Spolupracovníci v terénu jsou nezbytní jen 

někdy (při použití osobně rozdělovaných a 

sbíraných dotazníků). Požadavky na jejich 

zaškolení jsou nízké. 

Výzkum, na prostorově rozptýleném vzorku 

je nákladný. 

Náklady šetření na rozptýleném vzorku jsou 

relativně nízké. 

Anonymita výzkumu je pro respondenty málo 

přesvědčivá 

Anonymita je relativně přesvědčivá. 

Rozdíly mezi tazateli a rozdíly v jejich 

chování mohou vyvolat „interview bias“. 

Formální shodnost podnětové situace je 

poměrně vysoká, „interview bias“ je prakticky 

vyloučen. 

Rozhovor klade menší nároky na iniciativu 

respondenta, pro respondenta je obtížnější 

vynechat odpovědi na některé otázky. 

Dotazník klade vysoké nároky na ochotu 

dotazovaného, je snadné „přeskočit“ otázky 

nebo neodpovědět vůbec. 

U rozhovoru je téměř jisté, že dotazovaná 

osoba je ta, která byla vybrána do vzorku. 

U dotazníku je možné, že otázky byly 

zodpovězeny jiným členem rodiny, nebo, a to 

nejčastěji, celým rodinným týmem. 

Proporce úspěšně dokončených rozhovorů je 

podstatně vyšší než návratnost dotazníku. 

Návratnost je velice nízká. S výjimkou 

některých speciálních případů je tak nízká, že 

jakákoliv reprezentativnost vzorku je 

ztracena. 

Zdroj:[1]  
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1.3 Tvorba ankety 

Anketa je výzkum mínění určitého okruhu osob o určité otázce a slouží k získání 

názorů, jedná se o druh výzkumné techniky a je založena na dotazníku. [5] 

Při tvorbě dotazníku je velmi důležité správné složení. Špatné sestavení může 

zapříčinit zkreslení výsledků šetření. Správně sestavený dotazník by měl splňovat dva 

důležité požadavky. Otázky by měly být formulovány tak, aby respondent přesně věděl, 

na co odpovídá, a odpovědi byly jednoznačné a formulované správně pro účel 

výzkumu. Druhým důležitým požadavkem je takové sestavení dotazníku, aby se 

vyplnění zdálo dotazovanému jednoduché, příjemné a otázky strukturovány stručně. 

Dotazník by měl na první pohled respondenta upoutat, měl by být přehledný a 

graficky upravený. Na respondenta působí i zdánlivě nepodstatné prvky, jako styl písma 

a kvalita papíru. Důležitý je i formát dotazníku. Mnoho stran vzbuzuje pocit obtížné 

manipulace a vyvolává představu příliš dlouhé doby potřebné k vyplnění. Ideální 

velikostí je formát A4. Na začátku dotazníku by měl být úvodní text, krátké a stručné 

vysvětlení významu a smyslu informací a žádost o pravdivé vyplnění. Důležitý je sled 

zadaných otázek. Na začátku by měly být otázky úvodní, dále otázky složitější, závažné 

a ke konci spíše jednodušší. Otázky by měly být tématicky posloupné a vzájemně 

navazující. Čím jasnější a jednoznačnější položíme otázku, tím konkrétnější a jasnější 

získáme odpověď. [3] 

 

1.3.1 Typologie otázek 

Existují dva základní typy otázek, a to otázky uzavřené, otevřené a jejich 

kombinací jsou otázky polootevřené. Uzavřené otázky jsou takové, které nabízí pouze 

několik variant odpovědí, ze kterých si respondent vybere jednu či více a zakroužkuje či 

zakřížkuje vybrané odpovědi. Výhodou této varianty je jednoduché a jednoznačné 

vyplnění, nevýhodou je, když respondentovi nevyhovuje žádná z nabízených variant 

odpovědí, což může vést k ledabylému, tudíž zkreslenému vyplnění. V porovnání 

s otázkami otevřenými se uzavřené považují za méně silné. 
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U otevřených otázek není respondentovi nabízena žádná varianta. Může se tedy 

vyjádřit zcela dle svého uvážení. Mezi výhody patří především ona volnost, respondent 

odpovídá sám, bez vypracovaných možností a může nám tedy sdělit myšlenku, která 

nás vůbec nenapadla, zamyslí se, zapátrá v paměti a věnuje vyplnění více úsilí. Hlavní 

nevýhodou je rovněž ona volnost, nejvíce při vyhodnocování. Odpovědi musíme 

nejprve kategorizovat, okódovat a teprve potom zaznamenávat do počítače a 

vyhodnocovat. 

Kompromis mezi otázkami uzavřenými a otevřenými jsou otázky polootevřené, 

kdy do uzavřených odpovědí přidáme variantu „jiné“, kde je respondentovi umožněno 

doplnit, co považuje za podstatné. [3] 

 

1.3.2 Pilotní studie a předvýzkum 

Pilotní studie je prováděna na malé části skupiny, kterou plánujeme studovat. 

Cílem pilotní studie je zjistit, zda je šetření realizovatelné a zda jsou informace, které 

chceme zjistit, reálné. Pokud dokonale neznáme cílovou skupinu, je pilotní studie velmi 

důležitá a je velmi často opomíjená, ať už z důvodu finančního, či časového. 

Předvýzkum je stejně jako pilotní studie prováděn na menším vzorku cílové 

skupiny, bývá však větší než vzorek pro pilotní studii. Předvýzkumem sledujeme 

jednoznačnost a srozumitelnost kladených otázek. Zatímco pro nás můžou být některé 

z kladených samozřejmé a srozumitelné, nemusí být pro danou skupinu běžné a 

přijatelné. Pomocí předvýzkumu by se měly minimalizovat chyby a omyly. Měl by být 

nezbytnou součástí každého výzkumu. [6] 

 

 

1.4 Organizace práce 

Práce probíhala v období září 2013 až květen 2015 

1. Září 2013 - listopad 2013 začátek studia literatury týkající se dané problematiky 
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2. Prosinec 2013 - duben 2014 sestavení osobnostní ankety, pilotní studie, oslovení 

vybraných základních škol, které byly požádány o pomoc 

3. Květen 2014 - červen 2014 předvýzkum, úpravy ankety do finální podoby a 

výzkumné šetření 

4. Září 2014 – duben 2015 vyhodnocení získaných výsledků 

5. Duben 2015 – květen 2015 závěry práce 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Osobnost adolescenta 

Adolescence, česky řečeno dospívání, je jedno z nejdůležitějších a bezesporu 

nejzajímavějších období v životě jedince. Datuje se přibližně mezi 12. a 24. rokem 

života. Počátek se spojuje s tělesnou a reprodukční zralostí a většinou i s ukončeným 

tělesným růstem, pro konečnou fázi pak biologická kritéria nemají takovou váhu jako 

kritéria psychologická. Obecně se jako adolescence označuje období mezi dětstvím a 

dospělostí. Základním rysem je dokončení pohlavního dozrávání, rozvoj duševní i 

fyzický a rozvoj se základní schopnosti jedince. [7] 

Probíhá současně biologické dozrávání s řadou psychických i sociálních změn. 

Tyto změny jsou vždy ovlivňovány dalšími faktory. Změny, které jsou spojené 

s pohlavním dozráváním, často souvisí s psychikou a hormonálními pochody nebo se 

změnami na vlastním těle. Sociální, kulturní, ekonomická situace adolescenta hraje 

velmi významnou roli, stejně jako přístup učitelů, spolužáků a rodičů. [8] 

 

2.1.1 Pedagogické hledisko 

Časté změny nálad, emoční nestabilita a nestálost reakcí, které dospívání 

doprovázejí, jsou často spojené s problémovou koncentrací, ztěžují standardní učení a 

dochází ke změnám a kolísání ve školním prospěchu, na který je právě v této etapě 

kladen důraz. [8] 

Jestliže dítě dříve vystačilo s učením, které bylo založeno spíše na pozorování, 

napodobování a bezprostřední reakcí na něj, v adolescenci se podstata učení mění. Je to 

dáno mentálními schopnostmi dospívajícího a různorodostí situací, do kterých se 

dospívající dostává. [7] 

Intelektové schopnosti dospívajících se přibližují schopnostem dospělých a často 

je v tomto směru i převyšují, a to hlavně pokud se jedná o kreativní myšlení a prosté 

využívání logiky, namísto shromážděných vědomostí, které se připisují také životním 

zkušenostem. Probíhá radikální změna způsobu myšlení, přemýšlení a kvality 
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myšlenkových úkonů. Dospívající je schopen mnoha myšlenkových kombinací a je 

schopen pracovat s obecnějšími i abstraktnějšími pojmy, jako je spravedlnost, právo, 

pravda, které nemusí být příliš blízké k přímé smyslové zkušenosti. Má-li dospívající 

řešit nějaký problém, nespokojí se s nejbližším řešením, které se nabízí, ale zamýšlí se 

nad dalšími variantami a možnostmi, které hodnotí a zkouší. Je schopen pracovat 

s domněnkami, které nejsou založeny na reálné praxi. Adolescent přistupuje ke 

kritickému způsobu myšlení a rozlišuje domněnku od faktu, je ochotný se vlastní 

myšlenky vzdát a nahradit ji myšlenkou lepší. Jedinec je schopen se vcítit do druhého a 

brát na něj ohled a zároveň se dívat sám na sebe z pohledu druhého, kriticky posuzovat 

své myšlenky a pocity. [8] 

Rozdíly mezi jednotlivými adolescenty jsou veliké a připisují se vrozeným 

předpokladům, ale i příležitostem a kvantitě již řešených problémů a okolností. [7] 

 

2.1.2 Psychologické hledisko 

Období dospívání může být prožíváno a vyloženo různě: jako období hledání, 

sebepoznání, přípravy na samostatný život, či jako období plné emocí, vzdoru a 

konfliktů. [7] 

 

2.1.3 Fyziologické hledisko 

Prvotní změny, které provázejí dítě dospíváním, jsou změny hormonální. Kromě 

vývoje primárních a sekundárních pohlavních znaků je pro dospívání charakteristický 

zrychlený růst. Ke konci tohoto období bývá již rozdíl ve výšce a váze mezi pohlavími 

podstatný. Růstové změny neprobíhají současně, končetiny rostou rychleji než trup a 

růst do výšky je intenzivnější než do šířky. [7] 

V tomto období vývoje se mění složení těla. U chlapců narůstá aktivní svalová 

hmota, dívkám se zvyšuje procento tělesného tuku. U dívek se projevuje typická 

motorika, pohyb je plynulý, naopak u chlapců je patrný nárůst silových schopností a 

kvůli náhlému zrychlení růstu je zhoršená kloubní pohyblivost a elasticita svalů.  [9] 
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Pohlavní změny u dívek i chlapců se popisují v pěti stádiích. U dívek nejsou 

v prvním stádiu patrné téměř žádné viditelné změny. Ve stádiu druhém se začíná 

zvětšovat prsní tkáň a v okolí genitálu jsou patrné první známky ochlupení. Ve třetím 

stádiu se objevuje vnější kontura prsou, dále se objevuje vnitřní kontura prsou a v pátém 

stádiu jsou jasné již všechny sekundární pohlavní znaky. V průběhu třetí až čtvrté fáze 

se objevuje nástup menstruačního cyklu. U chlapců je prvním stádiem infantilní vývoj 

penisu a šourku bez známky ochlupení, to přichází ve fázi druhé společně se 

zvětšujícími se varlaty a šourkem a pigmentací kůže. Ve třetím stádiu se penis zvětšuje 

do délky, dále se vyvíjí žalud a zvětšuje se délka i šířka penisu. V pátém stádiu jsou pak 

plně vyvinuté pohlavní orgány, objevuje se ochlupení, vousy a změna hlasu. [7] 

 

2.1.4 Sociologické hledisko 

Jedním z úkolů dospívání je navazování vztahů k vrstevníkům stejného i 

opačného pohlaví a osamostatnění z nadměrné závislosti na rodičích. Rodina by měla 

dítěti poskytovat útočiště, citovou jistotu ve všech situacích a událostech. Čím méně 

konfliktní je rodina a čím hlubší jsou vztahy mezi dítětem a rodiči, tím snáze probíhá 

proces osamostatňování a každý dospívající si hledá svůj vlastní způsob, jak této 

samostatnosti co nejlépe dosáhnout bez ztráty důvěry a pozitivního vztahu k rodičům.  

Nejčastějším způsobem, jemuž se dítě snaží o nalezení způsobu osamostatnění, 

bývá přehánění odlišností, které adolescent shledává mezi chováním, názory a 

hodnotami rodičů a nových osob, které jsou ve středu jeho zájmů. Mnozí povstávají 

proti rodičům, vytýkají jim nedostatky, stydí se za jejich projevy lásky, kritizují je a 

odsuzují jejich přílišnou kontrolu. Za normálních okolností je ale udržován pozitivní 

vztah k rodičům i přes touhu po emancipaci. Kříží se faktory jako sebedůvěra s pocity 

méněcennosti, nebo impulzivita s rozvážností.  

Dospívající navazují různorodé vztahy k vrstevníkům touž měrou, jako se snaží 

osamostatnit od rodiny. Nově navázané vztahy jim dávají pocit jistoty, který ztrácí 

odpoutáváním od rodiny, připravují je na nové citové vztahy navázané v dospělosti. [8] 
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Současný životní styl mládeže může způsobovat psychickou nestabilitu a 

úzkostné stavy, což může být zapříčiněno nedostatečnou sociální oporou, moderním 

stylem života či špatným sociálním zázemím. [10] 

 

2.2 Pohybová aktivita  

Pohybovou aktivitou se rozumí svalová práce člověka, která je doprovázena 

zvýšeným energetickým výdejem. Jedná se o pohyb, který může mít různé příčiny nebo 

důvody. [11] 

Je nezbytnou součástí správného vývoje jedince, jeho nervového systému a 

pohybového aparátu, posiluje svaly, zamezuje obezitě, napomáhá vývoji šlach a svalů, 

což má vliv i na správné držení těla. Nedílnou funkcí je i kompenzace svalových 

disbalancí, které jsou následky sedavého způsobu života. [12] 

 

2.2.1 Psychosociální funkce pohybových aktivit 

Je zřejmé, že pohyb má na člověka příznivý vliv. Reguluje psychické napětí a 

mentální zátěž na mládež je tlumena. Pohybová aktivita má vliv na celkový psychický 

stav mládeže, zvládání stresových situací. Rozvíjí týmovou spolupráci a smysl pro 

odpovědnost především u dětí a mládeže. Sportující lidé trpí mnohem méně depresemi 

než lidé s nedostatkem pohybové aktivity.  Socializační efekt je dán tím, že sport a 

pohyb přináší možnost pocitu spokojenosti a pohody, prožitku výkonu, motivace a 

možnost seberealizace. Poskytuje možnosti kontaktu s vrstevníky s podobnými zájmy, 

přátelství a vzájemné motivace. Pohybová aktivita přispívá ke zdravému životnímu 

stylu v každém věku. [11] 

Motivace k realizaci pohybových aktivit je důležitá strategie v podpoře 

pohybových aktivit společnosti. Mezi pohybové aktivity přinášející benefity můžeme 

zařadit veškerý pohyb. Nejedná se pouze o úroveň sportovní.  
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V posledních letech se v souvislosti se zdravým životním stylem mluví čím dál 

častěji o salutogenickém myšlení, Jedná se o prvky pozitivně ovlivňující zdraví, mezi 

které pohybová aktivita bezesporu patří. Naproti tomu se staví klasické patogenetické 

myšlení, které chápe zdraví jako absenci nemoci a soustředí se spíše na nemoci a jejich 

příčiny, což je samozřejmě pro mnoho lidí pohodlnější. [12] 

 

2.2.2 Podpora pohybové aktivnosti a zdraví 

Podporu pohybové aktivnosti a zdraví můžeme považovat za prostředek, díky 

kterému se udržuje člověk ve stavu, který je považován za pozitivní pro zdraví. Pro 

zlepšení stavu populace můžeme věnovat pozornost prevenci negativních jevů, kterým 

se lze pohybovou aktivitou vyvarovat. Podpora pohybové aktivnosti zahrnuje výchovu 

ke sportu všech věkových kategorií a sociálních vrstev, působení na stát pro financování 

a podporu rozvoje sportu, budování prostor a venkovních zařízení pro realizaci 

dostupných neorganizovaných sportovních aktivit, podporu programů a projektů pro 

specifickou komunitu (senioři, děti předškolního věku, pro rodiny apod.). Důležitou 

složkou podpory je zvyšování motivace obyvatel ke sportu, pohybu a zdravému 

životnímu stylu formou marketingového a informačního zásahu. Hlavním bodem 

podpory je prevence, která je zajisté výhodnější než řešení již vzniklých problémů. 

Nesmíme zapomenout na rizika s pohybem spojená, která mohou mít negativní 

důsledky na organismus, a to především zranění pohybového aparátu. V případě 

skrytých vad, nesprávné intenzity tréninků či přetížení organismu, který není zvyklý na 

pohyb, se může jednat o disvaskulární příhody. [11] 

Rizikové skupiny tvoří netrénovaní jedinci, kuřáci, diabetici, kardiaci a také 

obézní jedinci. [13] 

 

2.2.3 Ekonomické přínosy pohybové aktivnosti  

Pohybová aktivita má v oblasti ekonomiky podstatný význam, a to především co 

se redukce nákladů na léčebné procesy týče, zkvalitňování fyzického i sociálního 
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prostředí a má také výrazný vliv na růst produktivity práce. Nejen jednotlivci, ale celá 

společnost je v případě pohybové inaktivity či nízké úrovně pohybové aktivity 

ovlivněna. [14] 

 

2.3 Sport 

2.3.1 Definice sportu 

V dnešní době je ke sportu přistupováno dvěma způsoby. První z nich považuje za 

podstatné soupeření, výkon, soutěž a orientuje se spíše na výkon a výsledky. Toto pojetí 

silně koresponduje se ziskem a prosperitou a setkáváme se s ním především 

v profesionálním vrcholovém sportu. Druhé, v poslední době velmi rozšířené pojetí 

sportovního vyžití, upřednostňuje spíše zábavu, rekreaci a nahlíží na sport v mnohem 

širším rozsahu. [15] 

Dle Evropské charty sportu je sport vymezen následovně: „Sportem se rozumí 

všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti, či 

nikoli si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné a psychické kondice, rozvoj 

společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“. Stejná 

váha je tedy přikládána vrcholovému sportu i rekreačnímu. Nejdůležitější je dobrý pocit 

z pohybu, zážitky a posílení zdraví. [16] 

 

2.3.2 Sport v adolescenci 

Dospívající děti lépe chápou složky tělesné zdatnosti. Sportující děti dosahují 

dobrých výsledků i ve více specializovaných sportech a výkonnost těchto dětí je vysoká. 

Adolescenti bez dostatečného pohybového zázemí a bez základní pohybové průpravy 

(často se jedná o obézní jedince) nenachází ve sportu uplatnění. [9] 

Dospívající mají zpravidla výraznější vývoj motoriky než v dřívějším období, 

rychle získávají dovednosti, které vyžadují koordinaci, sílu a rovnováhu, čímž mohou 

být motivováni ke sportu a pohybu. [8] 
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Sportující mládež vnímá sport jako životní styl. Skupina s podobnými zájmy se 

dokáže bavit na podobné úrovni a prostřednictvím sportu jsou schopni pozitivně vnímat 

svět kolem sebe i sami sebe. Jsou schopnější vypořádat se s běžnými životními 

problémy a překážkami a jsou celkově odolnější, ve společnosti vnímáni jako 

komunikativnější a více společenští. Řada mladistvých však sportovní aktivitu přestává 

vyhledávat. Jejich zájem často postupně přechází na skupinu mládeže s atraktivnějším a 

zajímavějším obsahem volného času, jako jsou kluby, večírky a diskotéky. [10] 

 

2.4 Školní tělesná výchova a pohybový režim 

Školní tělesná výchova je v první řadě zaměřena na pohybové vzdělání, má 

funkci výchovnou a rozvíjí pohybové schopnosti. Cílem školní tělesné výchovy je 

především socializace a kultivace člověka, rozvoj osobnosti a rozvoj zdraví. Současný 

počet vyučovacích hodin tělesné výchovy nezaručuje plnění těchto cílů. [17] 

V současné době je mnoho lidí přesvědčeno, že školní tělesná výchova je pro 

mládež jako jediná pohybová aktivita dostačující. Tělesná výchova má významný podíl 

na zdravý vývoj dítěte, naučí žáky rozvíjet jejich dovednosti. Její hlavní význam je děti 

vhodně nasměrovat a ukázat, jak nejlépe rozvíjet pohybové dovednosti i ve volném 

čase, a upevňovat pozitivní vztah k nim. Dvě hodiny tělesné výchovy týdně se však 

rozhodně nedají považovat za dostačující.  

Novodobé pojetí školní tělesné výchovy se soustředí spíše na odhalování 

individuálních pohybových předpokladů, upevňování pozitivního vztahu k pohybové 

aktivitě. Pokud je ale kladen důraz na plnění výkonnostních požadavků, pohybově 

nadanější a fyzicky zdatnější děti těmto požadavkům lépe vyhovují. Děti méně 

pohybově nadané se v tomto pojetí tělesné výchovy cítí méněcenné a frustrované. 

Buduje se v nich nenávist k pohybové aktivitě a snaha vyhnout se tělesné výchově a 

jakékoliv jiné sportovní pohybové činnosti. Nejčastěji jde o děti obézní, nešikovné nebo 

děti, které ze strany rodičů nejsou k pohybu vedeny. Tyto děti by naopak potřebovaly co 

nejvíce podnětů k pohybu. Pohybový režim žáka ve škole je v režii všech pedagogů. 

Důležité je pro žáka vytvořit příjemné prostředí a nabídnout mu co nejvíce možností 

sportovního vyžití, hodiny řízené i spontánní pohybové aktivity, a to zejména žákům 
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pohybově méně nadaným a jinak zájmově orientovaným. Je třeba vytvořit vhodné 

prostředí i pro zdravotně omezené děti. Každý žák je individuální a je třeba to 

respektovat a vytvářet prostředí, které pomůže žákům projevit se, spolupracovat 

s ostatními. [12] 

Financování školní tělesné výchovy souvisí se školským systémem České 

republiky. Dotace jsou poskytovány na všeobecnou výuku a nelze vyčlenit prostředky 

pouze pro financování tělesné výchovy. Podíl nákladu na tělesnou výchovu závisí na 

rozsahu hodin a na sportovní náročnosti školy. [18] 

 

2.5 Utváření návyků pro pravidelnou celoživotní pohybovou činnost 

Školní tělesná výchova má zásadní význam pro budování návyků pro celoživotní 

pohyb a tělesnou aktivitu. Je třeba vytvořit podmínky pro pravidelný pohyb a zohlednit 

přitom individualitu jedince, jeho potřeby, zájmy a možnosti. Cílem tohoto procesu je, 

aby si žák některou z aktivit oblíbil natolik, aby bylo v jeho zájmu provozovat ji ve 

svém volném čase, ať na rekreační, nebo výkonnostní úrovni. Utváření návyků pro 

pravidelnou celoživotní pohybovou činnost je jediný dlouhodobý cíl školní tělesné 

výchovy a je k tomu důležitá velmi rozmanitá nabídka sportovního vyžití, ať se jedná o 

individuální, nebo kolektivní sporty. Důležité je do osnov zapojovat nejen aktivity, u 

kterých se posuzují výsledky a žáci mezi sebou soupeří, ale i aktivity, u kterých jde o 

prožitek jednotlivce.  

Učitelé tělesné výchovy jsou mezi pedagogy těmi, na kterých nejvíce záleží 

budoucí vztah dětí k pohybovým aktivitám. Měli by absolvovat školení a semináře, kde 

by měli možnost seznámit se s novými druhy sportů a aktivit, které jsou pro mládež 

atraktivní. Podstatnou vlastností učitele tělesné výchovy je také umění motivovat žáky, 

podpořit je a mít schopnost vytvořit hodinu zajímavou a atraktivní. Rodiče a vedoucí 

sportovních oddílů a zájmových kroužků mají velký vliv na dítě a jeho budoucí vztah ke 

sportu. Bez zásahu rodičů a vedení k pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu by děti 

pravděpodobně věnovaly svůj čas raději počítačovým hrám, sociálním sítím a sledování 

televize než pobytu venku, pohybu. Důležitým krokem je výběr vhodné sportovní 

aktivity. Musí bavit dítě, být pro rodiče finančně přijatelná a dostupná v dané lokalitě. 
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Ve své podstatě jde o to změnit přístup od klasického fitness (kondiční), přes wellness 

(pohodový) až k modernímu, pro děti zábavnému a motivačnímu přístupu optimal 

experience (zážitek). [12] 

 

2.6 Index tělesné hmotnosti- BMI 

Index tělesné hmotnosti, v angličtině body- mass index je jedním 

z nejpoužívanějších a nejvýznamnějším proporcionálním indexem. Jedná se o poměr 

mezi tělesnou hmotností v kilogramech a druhou mocninou tělesné výšky v cm.  

 

BMI = hmotnost / výška
2 

 

Pomocí tohoto výpočtu můžeme na základě výšky stanovit doporučené rozmezí 

váhy (Tabulka č. 2). Hodnota BMI se během života mění. Při zařazování do BMI 

stupnice je třeba si uvědomit i míru fyzické aktivity jedince. U vrcholových sportovců 

nelze kvalifikovaně body-mass index určit, neboť například kulturistu bychom dle BMI 

zařadili do kategorie nadváhy či obezity. [19] 

 

Tabulka č. 2: Rozsah indexu tělesné hmotnosti 

Kategorie Muži BMI Ženy BMI 

Velká podváha x - 18,4 x - 17,4 

Podváha 18,5 - 19,9 17,5 - 18,4 

Norma 20,0 - 24,9 18,5 - 23,9 

Nadváha 25,0 - 29,9 24,0 - 28,9 

Obezita I. stupně 30,0 - 34,9 29,0 - 33,9 

Obezita II. stupně 

Obezita III. stupně  

35,0 - 39,9 

40,0 - x 

34,0 - 38,9 

39,0 - x 

 

(Zdroj:[19]) 
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2.7 SWOT analýza 

Jedná se o nástroj, který se využívá pro stanovení strategické situace vzhledem 

k vnitřním (silné stránky- strenght, slabé stránky- waekness) a vnějším (příležitosti- 

oportunities, hrozby- threaths) faktorům pořádané akce, či firmy.. Cílem by mělo být 

omezení slabých stránek a podpora silných, využívání poskytovaných příležitostí a 

snaha předvídat hrozby. Jen tak se dá zajistit konkurenční výhoda nad ostatními, je 

k tomu však potřeba dostatek kvalitních informací z vnějšího prostředí i okolí (Tabulka 

č. 3). 

 

SWOT analýza si klade za cíl: 

 získání stručného přehledu vyhodnocených informací zaměřeného na situace ve 

firmě i v jejím okolí 

 určení nejzávažnějšího problému 

 určení hlavního směru strategie   

 

Na silné a slabé stránky se vztahuje situace vnitřního prostředí (zdroje, cíle, 

využití zdrojů atd.), příležitosti a hrozby vycházejí z vnějšího okolí (makroprostředí, 

konkrétní trh). [20] 
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Tabulka č. 3: Grafické vyjádření SWOT analýzy 

 (Zdroj:[20]) 

  

Silné stránky 

(strenght) 

skutečnosti, přinášející výhody zákazníkům 
i firmě 

Slabé stránky 

(waekness) 

nedostatky firmy, body, ve kterých si 
ostatní formy vedou lépe 

Příležitosti 

(oportunities) 

skutečnosti, které mohou zvýšit poptávku 
či lépe uspokojit zákazníka 

Hrozby 

(threats) 

události, které mohou zapřičinit 
nespokojenost zákazníků, nebo snížit 

poptávku 

SWOT 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Kvalitativní výzkum je nepochybně hlavním pilířem současného stavu. Anketa 

je hlavním zdrojem informací pro sestavení návrhu pro zkvalitnění života mládeže 

pomocí pohybových aktivit. 

 

3.1 Charakteristika zkoumaného souboru  

Do zkoumaného souboru bylo zařazeno 134 studentů devátých tříd bez 

sportovního zaměření ze tří brněnských základních škol (Graf č. 1). Testovaní žáci jsou 

ve věku 14-15 let. Pro svou práci jsem záměrně zvolila žáky 9. tříd základních škol, 

protože si myslím, že adolescenti v období dospívání již na danou problematiku mají 

vlastní názor. Rodiče se mohou snažit vést je správným směrem, ale žáci si většinou již 

sami určí, co je pro ně prioritou. Sportující děti v tomto věku dosahují vysoké 

výkonnosti a lépe chápou složky tělesné zdatnosti, naopak adolescenti bez základní 

pohybové průpravy již nenachází uplatnění ve sportu. Děti v tomto věku se dobře učí, 

rychle získávají dovednosti. 

 

 

Graf č. 1: Počet dotazovaných žáků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2 Anketa 

Anketa byla sestavena za účelem sběru dat od žáků devátých tříd základních 

škol a byla sestavena jako anonymní. Obsahuje úvodní dopis, kde jsou studenti 

seznámeni s účelem ankety, dále část seznamovací, která je obecná a žáci zde uvádí 

osobní údaje, a 19 otázek otevřených, uzavřených i polootevřených (Příloha č. 1). 

 

3.2.1 Výběr typu výzkumných přístupů a metody sběru dat 

Pro práci jsem si vybrala typ výzkumu kvalitativní, a to proto, že cílem 

bakalářské práce je odpovědět především na otázku „proč?“ a „z jakého důvodu?“ a pro 

správnou interpretaci postojů studentů je kvalitativní výzkum vhodnější. Jako 

vyhovující metodu pro svou práci jsem zvolila metodu písemnou. K osobnostní anketě 

jsem připojila krátký úvodní text a v každé z dotazovaných tříd jsem krátce představila 

svůj záměr. Cílem tohoto postupu je především získat co nejvíce kvalitně vyplněných 

dotazníků.  

 

3.2.2 Tvorba dotazníku 

Při tvorbě dotazníků jsem chtěla splnit některé cíle, které jsou důležité pro jeho 

srozumitelné a snadné vyplnění. V první řadě jsem chtěla dotazník, který bude 

jednostranně či oboustranně vytištěn na listu A4. Jeden list působí přehledně a 

nepředpokládá se příliš dlouhá doba na vyplnění. Dále jsem se snažila pokládat otázky 

otevřené, uzavřené i polootevřené tak, aby byly tématicky seřazené a střídaly se typy 

otázek. První strana je spíše oddychová, žák vyplní základní údaje a doplní sporty, o 

které se zajímá. Na straně druhé je více otázek než na straně první a jsou podrobnější. I 

přes to, že dotazník obsahuje 19 otázek všech typů a otázky úvodní, nečíslované, zabere 

jeho vyplnění jen pár minut a pro žáka není náročný. Nepředpokládám tedy, že by žáky 

začal brzy nudit nebo že by se nezvládli soustředit po celou dobu vyplňování. 
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3.2.3 Pilotní studie a předvýzkum 

Po sestavení dotazníku jsem provedla pilotní průzkum, kterého se zúčastnilo 14 

respondentů z různých škol v požadované věkové kategorii. Tento průzkum jsem 

prováděla, abych zjistila, zda je šetření realizovatelné a zda jsou informace, které 

chceme zjistit, reálné a pro žáky všechny otázky srozumitelné. Od žáků jsem měla 

zpětnou vazbu ve formě diskuze. Zajímalo mě, zda položené otázky chápou, zda se jim 

daří odpovídat na otázky bez delšího přemýšlení. Prokázalo se, že jediným méně 

srozumitelným pojmem je zkratka „TV“, kterou jsem opravila na „tělesnou výchovu“, 

neboť ji na první pohled žáci chápali jako televizi. Vyskytly se zde ještě výrazy, u 

kterých si žáci nejsou přesně jisti významem, a to aktivní/ pasivní provozování sportu. 

Tuto otázku jsem však v dotazníku již neopravovala a žákům jsou tyto pojmy před 

začátkem vždy vysvětleny. Další ověřovací fází byl předvýzkum, který jsem prováděla 

na jedné z devátých tříd na ZŠ Blažkova. Tato fáze již proběhla bez komplikací a čas 

pro vyplnění dotazníku pro jednu třídu byl stanoven na 8-12 minut. 

 

3.2.4 Zadávání dotazníků 

Dotazníky jsem rozdala na třech základních školách v Brně, a to na ZŠ 

Vejrostova, ZŠ Blažkova a na ZŠ Heyrovského. Při zadávání jsem upřednostnila osobní 

kontakt, nejprve s vedením škol, s učiteli vybraných tříd a následně s žáky, neboť jsem 

se chtěla vyhnout nevýhodám písemného dotazování, za což považuji především 

návratnost dotazníků. Problémem by pravděpodobně byl i přístup a rychlost reakcí 

z vedení škol. Možná právě díky osobnímu kontaktu vše proběhlo bez komplikací, jak 

ze strany vedení škol, které bylo nezbytné pro schválení rozdávání dotazníků ve 

vyučovacích hodinách, tak ze strany žáků, kteří dotazníky vyplnili poctivě, a návratnost 

byla 100%. Před zahájením vyplňování jsem se studentům krátce představila a sdělila 

jim cíl své práce, ubezpečila jsem je, že dotazníky jsou opravdu anonymní a požádala, 

aby si na vyplnění dali záležet a odpovídali dle pravdy a v případě nejasnosti se mě 

nebáli zeptat. Studentům bylo většinou vše jasné a dotazy byly jen zřídka, celý proces 

trval vždy něco kolem 15 minut. 
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3.3 Vyhodnocení jednotlivých položek ankety 

V úvodní části dotazníku žáci vyplňovali školu, rok narození, pohlaví, rodinný 

stav a počet vlastních či nevlastních sourozenců, zaměstnání rodičů a aktuální výšku a 

váhu. Podstatné jsou prozatím váha a výška respondentů, dle které určíme BMI index a 

zařadíme do kategorie. 

Dle vyhodnocení indexu BMI u respondentů je patrné, že u chlapců (Graf č. 2) má 

většina poměr tělesné váhy a druhé mocniny výšky v normě (65%), poměrně velké 

procento zastupují chlapci s podváhou (18%), dále pak chlapci s nadváhou (12%) a 

nejmenší zastoupení v dotazovaném vzorku mají chlapci obézní (5%). 

 

 

Graf č. 2: Kategorizace dle tělesného indexu- chlapci 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

U dívek je v porovnání s chlapci procentuální zastoupení poměrně rozdílné (Graf 

č. 3). Největší zastoupení mají také dívky s BMI v normě (46%), avšak dívky 

s podváhou jsou v téměř stejném zastoupení (42%), což je nesrovnatelné s dívkami 

s nadváhou (12%). U dotazovaných dívek se nevyskytla žádná, která by byla zařazena 

do kategorie obézní. 
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Graf č. 3: Kategorizace dle tělesného indexu- dívky 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

3.3.1 Zájem žáků o sporty 

První otázkou týkající se sportu a pohybových aktivit byla otázka č. 1 „ zajímám 

se o sporty (zakroužkuj, případně doplň)“. 

Otázka je polootevřená, žáci kroužkují oblíbené sporty a u sportů zimních a 

motoristických mají možnost doplnit konkrétní sport (Graf č. 4). Mezi doplněnými 

odpověďmi pro motoristické sporty se nejvíce objevoval motokros, motokáry a rallye, 

pro zimní sporty jednoznačně lyžování a snowboarding. Dále je v nabídce možnost 

„jiné“, kde se objevily moderní sporty jako longboarding, vodní pólo, street workout a 

byla zde zmíněna i vodní záchranná služba. Odpověď „nemám zájem o žádné sporty“ 

zmínil pouze jeden z respondentů, což hodnotím kladně. Z grafu je patrné, že 

nejoblíbenějším sportem mezi žáky celkově a mezi dívkami je běh. Chlapci zvolili jako 

nejoblíbenější sport házenou, což je taky velmi překvapivým výsledkem. Důvodem 

mohou být velmi často pořádané turnaje v házené na ZŠ Blažkova. 
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Graf č. 4: Zájem žáků o sporty 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.3.2 Sportuji aktivně/ pasivně 

Další otázkou je otázka uzavřená „sportuji aktivně/pasivně (divácky)“. 

Respondent může zvolit jednu, obě, nebo nevolit žádnou z nabízených variant. U této 

otázky si žáci v předvýzkumné skupině nebyli jisti významem slov aktivní a pasivní. 

Otázku jsem však v dotazníku nechala, doplnila pouze o nápovědu v závorce a při 

každém zadávání dotazníků jsem žákům podrobně význam vysvětlila. 76% respondentů 

provozuje sport aktivně, nezáleží na jaké úrovni (Graf č. 5), 13% provozuje sport pouze 
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na divácké úrovni, tedy pasivně, 11% respondentů provozuje sport aktivně i pasivně a 

pouze 5% zúčastněných se sportu neúčastní vůbec.  Domnívala jsem se, že větší 

množství studentů bude provozovat sport pasivně a účastnit se hokejových, fotbalových 

či jiných zápasů jako divák. 

 

 

Graf č. 5: Formy provozování sportu 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.3.3 Provozované sporty 

Třetí otázkou je otázka otevřená „provozuji sporty…“. Tuto otázku jsem 

záměrně zadala jako otevřenou, po vyhodnocení jsem jednotlivé sporty rozřadila do 

kategorií, a to: kolektivní sporty (fotbal, florbal, hokej, volejbal, basketbal), raketové 

sporty (tenis, squash, badminton), bojové sporty (judo, karate, další druhy bojového 

umění), vodní sporty (vodní polo, plavání, aquabely), tanec (street dance, lidové tance), 

zimní sporty (lyžování, snowboarding, běžky), fitness a workout, inline a skate, jako 

samostatnou kategorií jsem zvolila běh, dále cyklistika, jezdecký sport, atletika a 

gymnastika. Jednou z variant, kterou žáci do otevřené otázky zmiňovali, je „sport 

žádný“, tato odpověď se vyskytla zhruba v 5 % dotazníků (Graf č. 6). Předpokládala 

jsem, že nejoblíbenější skupinou sportů budou sporty kolektivní, které bývají často 
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náplní školní tělesné výchovy a volného času i těch, kteří se sportu nevěnují na 

výkonnostní či vrcholové úrovni.  

 

 

Graf č. 6: Provozované sporty 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

3.3.4 Počet hodin strávených sportem týdně 

Otázka čtvrtá a pátá „Kolik hodin týdně sportuji pod vedením trenéra? Kolik 

hodin týdně sportuji sám/ sama?“ byla zvolena také jako otevřená, aby měl respondent 

prostor pro doplnění poznámky.  

Největší část respondentů (Graf č. 7) jsou ti, kteří vůbec nesportují pod vedením 

trenéra (37%). Další skupinou jsou respondenti, kteří sportují 2-4 a 4-6 hodin týdně 

(19%), a podobně jsou na tom i ti, kteří se sportu pod vedením trenéra věnují do dvou 

hodin týdně (15%). Nejmenší skupinou jsou žáci sportující 6 a více hodin týdne. 

Výsledky této otázky mně překvapily a to především z důvodu nečekané intenzity 
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sportovních aktivit pod vedením trenéra, cvičitele či vedoucího sportovních kroužků. 

Někteří z respondentů se sportu pod odborným vedením věnují až 6 a více hodin týdně, 

což jsou z velké části žáci, kteří se věnují sportu na výkonnostní úrovni. 

 

 

 

Graf č. 7: Sport pod vedením trenéra 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Největší skupinu tvoří žáci věnující se sportu bez vedení trenéra 6 a více hodin 

týdně (27%), další skupinu (23%) zastupují žáci, kteří se sportu věnují 2-4 hodiny týdně 

a 21% zastupují žáci sportující do dvou hodin týdně (Graf č. 8). Nejmenšími skupinami 

jsou adolescenti, kteří se sportu bez odborného vedení nevěnují vůbec (12%), a 

adolescenti, sportující 4-6 hodin týdně (17%).  
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Graf č. 8: Sport bez profesionálního vedení 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.3.5 Úroveň sportu a sportovní oddíl 

V otázce šesté, která je uzavřená, bez možnosti komentáře, se ptám, na jaké 

úrovni žáci určitou sportovní aktivitu vykonávají. Dle očekávání je nejčastější odpovědí 

(Graf č. 9) úroveň rekreační, kterou vykonává 52% dotázaných. Na výkonnostní úrovni 

sportuje 42% žáků a nejmenší skupinou jsou sportovci vrcholoví (6%). Žádnou 

z nabízených odpovědí si nevybralo zhruba 6% dotazovaných. Otázka byla při zadání 

vysvětlena.  
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Graf č. 9: Úroveň vykonávaného sportu 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Doplňující otázkou pak byl sportovní oddíl, který žáci vyplňovali v případě, že 

za něj trénují nebo se účastní soutěží. 58% respondentů nejsou členem žádného oddílu, 

42% respondentů jsou členy některého ze sportovních oddílů, a to například: Sokol 

Brno, TJ Tesla Brno, Magic free group, SK Speed Brno, Krokodýl Brno a další. 

 

3.3.6 Účast na tělesné výchově, pohybový aparát, ukončení sportovních aktivit 

Další skupinou jsou otázky, zaměřující se na účast na tělesné výchově, 

osvobození z hodin tělesné výchovy a problémy s pohybovým aparátem a důvody 

ukončení sportovních aktivit.  

První z otázek je otázkou uzavřenou: „účastním/ neúčastním se školní tělesné 

výchovy“. 97% žáků se účastní školní tělesné výchovy a pouze 3% respondentů se 

tělesné výchovy neúčastní. Důvodem v případě neúčasti je ve většině případů nemoc. U 

otázky desáté „trpíte poruchou pohybového aparátu, navštěvujete lékaře? Jste 

osvobozeni od tělesné výchovy?“ byl prostor pro odpověď z  91% prázdný, 9% žáků 

uvádí své zdravotní potíže. Mezi odpověďmi se objevují problémy s klouby a 

pohybovým aparátem, astma či srdeční arytmie. 
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Dále (Graf č. 10) jsem zaznamenala nejčastější důvody ukončení sportovní 

aktivity. 58% respondentů uvedlo, že ve sportu pokračují a neukončili jeho 

provozování, 42% žáků svoji aktivitu ukončilo. Domnívám se, že žáci jsou často 

pohodlní a nedokáží se pro danou věc nadchnout a dělat ji s radostí. 

 

 

Graf č. 10: Důvody ukončení sportovní aktivity 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.3.7 Sport a rodina 

Dalším souborem otázek jsou otázky týkající se rodiny. Na otázku „Je moje 

rodina sportovně založená?“ (Graf č. 11) respondenti v 48% odpověděli kladně. V 42% 

žáci odpověděli, že ani jeden z rodičů nesportuje a v 10% byl zmíněn jen jeden z rodičů 

sportovně založený. Aktivita rodičů a jejich vztah ke sportu může mít velký vliv na 

sportovní život dětí. 
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Graf č. 11: Sportovní aktivita rodičů 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V otázce č. 13 (Graf č. 12) sportující žáci odpovídali, zda je jejich rodiče 

podporují ve sportu. V pouhých 12% žáci odpověděli, že je jejich rodiče ve sportu 

nepodporují, v 88% rodiče své děti ve sportu podporují. Na tento fakt může mít vliv 

rodinný stav, počet sourozenců případně finanční příjem rodičů nebo druh sportovních 

aktivit respondentů. Související otázkou je otázka čtrnáctá, kdy respondenti odpovídali, 

zda je jejich sport vyžaduje velké finanční nároky (Graf č. 13). Je zřejmé, že například 

hokej bude mnohonásobně finančně náročnější jak na vybavení, tak na tréninky a 

pronájem ledové plochy na rozdíl například od běhu, který se dá provozovat téměř 

kdekoliv i bez drahého profesionálního vybavení. 
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Graf č. 12: Podpora ve sportu ze strany rodičů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Graf č. 13: Finanční náročnost sportu 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.3.8 Zájmy ve volném čase 

Další otázka otevřená se táže, jaké jsou zájmy respondentů mimo sportovní 

aktivity (Graf č. 14). Ze shromážděných odpovědí bezkonkurenčně nejoblíbenější 
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volnočasovou aktivitou jsou počítače a sociální sítě. Mezi další zájmy adolescentů patří 

pobyt venku s přáteli, čtení, kreslení, malování nebo také hraní PC her. Mezi odpovědi, 

které měly méně jak dva hlasy, patří např. skauting, jazyky, vaření, ruční práce, divadlo, 

auto/ moto či odpočinek. Tyto odpovědi jsem do následujícího grafu již nezařadila. 

Poměrně velká část respondentů, jak sportujících, tak nesportujících uvedlo, že nemá 

kromě sportu žádné zájmy.  

 

 

Graf č. 14: Zájmy respondentů mimo sport 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3.9 Čas trávený u počítače 

Další z otázek je velice zásadní, jedná se o otázku „Kolik hodin denně trávím u 

počítače?“. Tato otázka vystihuje aktuální problematiku. Děti se pobytu na počítači, 

hraní her, komunikaci přes sociální sítě či sledování videí věnují někdy i celý den (Graf 

č. 15). Rodičům tento stav často vyhovuje, protože jsou pohodlní a nemusí dítěti 

věnovat čas, aby jej zabavili. Zapomínají však, že pro správný tělesný i duševní rozvoj 

dětí a adolescentů je pohyb nezbytný a také velmi prospěšný.  

Nejrozšířenější skupinou jsou respondenti, kteří tráví na počítači denně mezi 

dvěma a třemi hodinami (32%). Další poměrně velkou skupinou jsou žáci, kteří tráví na 

počítači kolem 1-2 hodin denně (24%) a 15% dotazovaných tráví na počítači za den 

méně než jednu hodinu. Za největší extrém považuji respondenty, kteří odpověděli, že 

na počítači tráví více než 6 hodin denně, těch bylo pouze 5% a společně se skupinou 

žáků, kteří tráví 5-6 hodin pobytem u počítače (4%), tvoří nejmenší skupinu. 

 

 

Graf č. 15: Počet hodin, které denně adolescenti tráví na PC 

 (Zdroj: vlastní zpracování)  
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3.3.10 Životospráva 

Důležitým faktorem přispívajícím k dobrému zdravotnímu a psychickému stavu 

jedince je nepochybně vhodná skladba jídelníčku, dostatečný pitný režim a dostatek 

spánku. Dospívající jedinec by měl spát alespoň 8 hodin denně. Je patrné, že 61% 

respondentů má dostatek spánku a spí v průměru 8-10 hodin denně, 26% žáků spává 

kolem 6-8 hodin denně, což je spíše nedostatečné. 4% z respondentů uvedla, že spí mezi 

4 a 6 hodinami denně, což je opravdu málo, 9% uvedlo 10-12 hodin spánku a žádný 

z respondentů nezmínil, že by spával v průměru déle jak 12 hodin denně (Graf č. 16). 

 

 

Graf č. 16: Počet hodin denně trávených spánkem 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Otázka 18. se zaměřuje na pitný režim a respondenti odpovídají, kolik litrů 

tekutin vypijí denně a jaké tekutiny pijí nejčastěji. Tuto otázku jsem znázornila ve dvou 

grafech. Dále se ptáme, kolik litrů tekutin žáci v průměru vypijí za jeden den (Graf č. 

17). Nejčastější odpovědí jsou 2-3 litry za den (39%), 35% respondentů vypije 1-2litry 

za den a 19% respondentů vypije více jak 3litry tekutin denně. Nejmenší skupinou jsou 

žáci, kteří vypijí méně než 1 litr tekutin denně. Toto množství je velmi nízké a takto 

nízký příjem tekutin může mít kritické následky. Obecně se doporučuje vypít zhruba 2-



45 

 

2,5 litrů tekutin za den, a to nejlépe čisté vody. Množství přijímaných tekutin také záleží 

na objemu vykonávaných sportovních aktivit. Průměrně vychází objem tekutin, které 

respondenti vypijí za jeden den na 2.1 litrů. Tento výsledek mě velice pozitivně 

překvapil, neboť se domnívám, že pitný režim je velmi často zanedbávaný. Příčinou 

mohou být učitelé, kteří dovolují v hodinách žákům pít nebo je k tomu nabádají. 

 

 

Graf č. 17: Denní dávka tekutin 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V druhé části otázky (Graf č. 18) žáci odpovídali, jaké tekutiny pijí. Překvapivě 

respondenty nejčastěji požívaným nápojem je čistá voda (37%), dále sirup s vodou 

(24%) a 31% žáků pije ve velkém množství slazené minerálky. Nejméně pijí 

respondenti ovocné džusy (1%) a sladké pití, jako ledové čaje, koly, kofoly apod. (4%). 

5% respondentů upřednostňuje sifon. 

Poslední otázka je zaměřena na stravování. Respondenti mají k dispozici prostor 

i pro vlastní vyjádření, otázka je polootevřená. Většina z respondentů zvolila možnost 

„jím téměř vše“ a doplnila potraviny, které nejí. Mezi těmito potravinami bylo například 

rybí maso, hovězí a vepřové, houby, špenát, kopr, nebo kapusta. Žáci zde zmiňovali i 
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„jídlo ze školní jídelny“ obecně. Čtyři z respondentů poznamenali, že nejí žádné maso a 

dva zmínili, že nejí zeleninu v žádné formě.   

 

 

Graf č. 18: Nejčastěji požívané tekutiny 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Byly stanoveny 3 hypotézy, které vycházely z otázek 18, 4, 5 (H1), 4, 5, 16 (H2) 

a 13, 4, 5 (H3) tyto hypotézy byly statisticky ověřeny na základě dat, získaných při 

dotazníkovém šetření. Cílem statistického ověřování hypotéz bylo jejich přijmutí nebo 

zamítnutí. Bylo testováno, zda rozdíl mezi dvěma četnostmi je statisticky významný 

nebo náhodný. Ve všech výpočtech bylo pracováno s hladinou významnosti 0,05 

v programu Microsoft Excel.  

 

3.3.11 Celkové hodnocení ankety 

Žáci odpovídali v anketě celkem na 19 otázek otevřených, uzavřených i 

polootevřených. Otázky jsou hodnoceny jednotlivě, navazující otázky jsou hodnoceny 

v celku. Většina  otázek je znázorněna v grafech, pro lepší přehlednost v procentuálních 

poměrech. Dotazníky byly vyplněny ručně za mého dozoru ve třech náhodně vybraných 
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základních školách v Brně. Celkem bylo rozdáno 134 dotazníků, z toho 86 vyplňovali 

chlapci a 72 dívky.  

Výzkum prokázal, že v průměru jsou žáci devátých tříd základních škol poměrně 

dobře sportovně vytížení, mají rádi pohyb, sportují a jejich celkový životní styl není 

špatný. Jsou však mezi nimi jedinci, kteří zasahují do extrémů a tráví na počítači i více 

jak 8 hodin denně, sportovním aktivitám se nevěnují vůbec a jejich životospráva nepatří 

mezi ty nejlepší. Pouze 5% respondentů se sportu nevěnuje kromě povinné školní 

tělesné výchovy vůbec a jen jeden z respondentů nejeví o sport zájem. 

 



48 

 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na základě vyhodnocení ankety jsem se rozhodla vypracovat projekt pro 

uskutečnění běžeckého závodu pro žáky devátých tříd základních škol v městské části 

Brno- Bystrc a přilehlých částech Brna.  

 

4.1 Představení projektu 

Jedná se o jednorázovou akci- závod, který si klade za cíl především motivovat 

žáky ke zlepšování fyzické kondice, pravidelnému pohybu, pobytu na čerstvém vzduchu 

nebo zdokonalování techniky. Běh je sportem, který žáci hodnotili jako nejoblíbenější, a 

jeho nespornou výhodou je, že ho může provozovat téměř každý, dá se provozovat 

téměř kdykoliv a není k němu nutné žádné speciální vybavení. Dobře a zábavně 

zorganizovaný závod by mohl pomoci propagovat sport a motivovat žáky k pohybu a 

zdravému životnímu stylu. V případě kladných ohlasů je možné udělat z běžeckého 

závodu tradici, což by také mohlo přispět k popularizaci běhu mezi žáky. 

 

4.2 Přípravná fáze 

Před organizací první akce tohoto typu pořádané v Bystrci je nutná fáze 

přípravná. Je důležité, aby akce probíhala bez problémů jak po stránce technické, tak 

personální a materiální a aby se nic podstatného nezanedbalo. Pořadatelem této akce 

jsem já ve spolupráci se sportovní sekcí na Základní škole Vejrostova v Brně. 

 

4.2.1 Prostory, Trasa 

Závod startuje i končí ve sportovním areálu Základní školy Vejrostova 1. Trasa 

vede parkem v okolí školy a částečně i v areálu. Běží se pouze po cestách a pěšinách 

určených pro chodce a žádný z úseků nevede blízko silnice. Trať je dlouhá 1500m a 

závodníci ji ve třídě elite poběží dvakrát. Rozlehlý sportovní areál poskytuje spoustu 

místa pro diváky, školní týmy a fanoušky. Každý ze závodníků má k dispozici 
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neomezené množství míchaného iontového nápoje, který jako sponzorský dar poskytla 

společnost Ekoprodukt, která má v prostorách startu umístěn reklamní banner. 

 

4.2.2 Personální zajištění 

Pro úspěšný průběh sportovní akce je velmi důležité zajistit vhodné personální 

zabezpečení. Akce probíhá ve spolupráci s volejbalovou sekcí Základní školy 

Vejrostova a probíhá pod záštitou školy. Na důležité pozice, jako je technický pracovník 

u přejímky, startér závodu, rozhodčí, se dobrovolně, bez nároku na odměnu podílí 

trenéři a učitelé tělocviku základní školy. Technický dozor na trati provádí externí 

trenéři volejbalových týmů, také bez nároku na odměnu. Tento personál má k dispozici 

občerstvení a stravování po dobu konání závodu ve formě balené vody a baget. Mým 

úkolem je zajistit plynulý průběh akce, kontrola značení trati a dohled nad organizací. 

Na sportovní akci samozřejmě nemůže chybět lékař pro případ úrazu nebo jiných 

zdravotních potíží. Součástí je i fotograf, který bude fotografovat v prostoru startu a cíle 

a zaznamená i konečné vyhlášení výsledků. 

Každý z týmů vyslaných základní školou má s sebou pedagoga, což velmi 

usnadní komunikaci mezi organizátory a závodníky. Výběr startovného má také na 

starosti pedagog.  

 

4.2.3 Materiální zajištění 

Mezi materiál potřebný pro pořádání závodu patří mnoho položek. V první řadě 

bych zmínila nezbytný pitný režim, který zajišťuje pro závodníky firma Ekoprodukt 

formou nápojů rozpustných ve vodě, které jsou v prostoru startu namíchány ve školních 

várnicích. Strava a pití pro personál jsou zajištěny formou baget a balených vod.  

Pro samotný závod je velmi důležitá značící páska, tzv. „mlíko“, která značí trať, 

a to hlavně při změnách směru a na méně přehledných úsecích. V těchto místech bude 

samozřejmě zajištěn personál a závodníci budou mít před startem k dispozici značenou 

mapu. Startovní čísla jsou společně s megafonem, startovní bránou, party stanem a 

stupni vítězů pronajaty od cyklistického klubu KPO (Tabulka č. 9). Ačkoliv nejsou tyto 

pomůcky pro konání závodu nezbytné, jistě pomohou pro účastníky vytvořit příjemné 
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prostředí a navodit správnou závodní atmosféru. Další potřebné věci, jako kabely, 

kancelářské potřeby, elektronika, reproduktory, notebook pro prezenci či stoly a židle, 

jsou zapůjčeny ze základní školy.  

 

4.2.4 Propagace 

Propagace probíhá pouze formou pozvánek na akci (Příloha č. 2), zaslaných na 

konkrétní základní školy v městských částech Bystrc, Komín, Žebětín, Žabovřesky 

(celkem 7 základních škol) tištěnou formou. Očekáváme, že bude v zájmu škol účastnit 

se této sportovní akce a školu reprezentovat. Počet účastníků v závodě je omezen na 64, 

každá ze škol má tedy možnost nominovat 8 reprezentantů z devátých tříd a dva 

náhradníky.  

 

4.2.5 Zajištění cen 

Závod je rozdělen dle délky trati na dvě kategorie, a to classic a elite. Každá 

z těchto kategorií bude vyhlášena zvlášť a rozdělena na chlapce a dívky. Celkově bude 

vyhlášení probíhat 5x, a to třídy classic-dívky, classic- chlapci, elite- dívky, elite-

chlapci a celkový vítěz v kategorii elite. V každé kategorii bude vyhlášeno 5 nejlepších 

závodníků. První tři získají pohár, čtvrtý a pátý získají upomínkovou plaketu a všichni 

účastníci akce, kteří se neumístili do pátého místa, získají medaili s datem a místem 

konání závodu. Běžec s nejkratším časem ve třídě elite získá pohár celkového vítěze 

závodu.  Záměrně je zvolena bohatá škála medailí, pohárů a ocenění a spoléháme na to, 

že závodníky to motivuje k lepším výsledkům. 

 

4.2.6 Pravidla 

Závodníci zahajují závod po jednotlivých kategoriích společným startem a každý 

závodník musí mít na hrudi viditelně umístěno přidělené startovní číslo. Závodníci běží 

po předem vyznačené trase. Zkracování trati vede k okamžitému vyloučení ze závodu. 

Napomáhání závodníkům během závodu je zakázáno, v případě neetického chování, 
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urážek či zasahování do rozhodnutí rozhodčích může být závodník vyloučen. Vyhlášení 

následuje krátce po ukončení závodu. 

 

4.3 Realizace 

4.3.1 Termín akce, časový harmonogram 

Termín akce je stanoven na konec června, kdy už mají žáci uzavřenou 

klasifikaci. Není tedy problém, aby se závodníci zúčastnili běhu, ani aby spolužáci a 

žáci škol pomohli vytvořit bouřlivou závodní atmosféru a sportovce v závodě podpořili. 

Prezenci je nutno uzavřít do 9:30, aby se závodníci mohli rozcvičit, nachystat a chvíli 

před 10. hodinou mohl odstartovat první běh třídy classic na 1,5 km. Po doběhnutí první 

kategorie může odstartovat opět hromadným startem skupina elite. Po ukončení obou 

běhů proběhne vyhodnocení výsledků, běžci odevzdají čísla a akce je ukončena 

vyhlašovacím ceremoniálem, kde budou odměněni kromě prvních pěti v každé třídě 

také všichni účastníci.   

 

4.4 Finanční plán 

Ve finančním plánu jsou rozepsány všechny předpokládané náklady a příjmy 

(Tabulka č. 10, Tabulka č. 11, Tabulka č. 12). 

 

4.4.1 Předpokládané náklady 

Mezi náklady, které se vyplácí těm, kteří se podíleli na chodu závodu, se řadí 

pouze honorář pro fotografa a zdravotníka (Tabulka č. 4). Ostatní účastníci vypomáhali 

bez nároku na honorář jako dobrovolníci. Jako zdravotník se akce účastní studentka 

posledního ročníku lékařské fakulty s příslušnou kvalifikací. Samozřejmostí při 

sportovní akce je pojištění proti úrazům dětí (Tabulka č. 7). 
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Tabulka č. 4: Peníze vyplacené účastníkům 

Položka Počet ks Částka (Kč) 

Zdravotník 1 240 

fotograf 1 300 

celkem  540 

(Zdroj: vlastní zpracování)  

 

Mezi náklady na propagaci řadíme pouze tisk pozvánek a korespondenci. Získat 

závodníky je poté úkolem pedagogů na vybraných základních školách (Tabulka č. 5). 

 

Tabulka č. 5: Náklady na propagaci 

Položka Počet ks Částka (Kč) 

Tisk pozvánek, obálky 7 30 

Poštovné  7 90 

Celkem   120 

(Zdroj: vlastní zpracování)  

 

Největší částí nákladů jsou jednoznačně poháry, medaile a plakety pro umístěné 

i neumístěné závodníky. Domníváme se, že pěkné a hodnotné trofeje budou dobrou 

motivací pro závod samotný i pro přípravu na závody příští (Tabulka č. 6). 

 

Tabulka č. 6: Náklady na ceny 

Položka Počet ks Částka (Kč) 

Pohár celkový vítěz 1 290 

Pohár 1.místo 4 315 

Pohár 2.místo 4 420 

Pohár 3.místo 4 380 

Medaile 47 680 

Plakety  8 200 

celkem  2285 

(Zdroj: vlastní zpracování)  
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Tabulka č. 7: Náklady na pojištění 

Položka  Počet ks Celkem (Kč) 

Pojištění dětí 60 600 

celkem  600 

(Zdroj: vlastní zpracování)  

 

 

Tabulka č. 8: Náklady na občerstvení pořadatelů 

Položka Počet ks Celkem (Kč) 

Minerálky 15 135 

Bagety 15 525 

Celkem  660 

(Zdroj: vlastní zpracování)  

 

Tabulka č. 9: Náklady na materiální zajištění 

položka Počet ks Celkem (Kč) 

Značící pásky 3 480 

Startovní brána-pronájem 1 200 

Startovní čísla- pronájem 100 200 

Stupně vítězů- pronájem 1 200 

Aparatura-pronájem 1 500 

Party stan-pronájem 1 200 

Doprava  350 

Celkem   2130 

(Zdroj: vlastní zpracování)  
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Tabulka č. 10: Předpokládané náklady celkem 

Položka Celkem (Kč) 

Personál 540 

Propagace 120 

Poháry, medaile 2285 

Pojištění 600 

Občerstvení  660 

Materiál 2130 

Celkem  6335 

(Zdroj: vlastní zpracování)  

 

4.4.2 Předpokládané příjmy 

Největší část příjmů tvoří sponzorský dar od firmy Ekoprodukt s.r.o., která 

podporuje více sportovních akcí pořádaných v okolí jak finančně, tak materiálně. Dále 

bude od každého účastníka vybrána částka 50Kč jako startovné v závodě (Tabulka č. 

11). 

 

Tabulka č. 11: Příjmy 

Položka Počet ks Celkem (Kč) 

Startovné 60 3200 

Sponzorský dar  3500 

Celkem  6700 

(Zdroj: vlastní zpracování)  

 

 

4.4.3 Rozdíl celkových nákladů a příjmů 

Akce je nezisková. Rozdíl mezi příjmy a náklady se použije pro volejbalovou 

sekci Základní školy Vejrostova 1 (Tabulka č. 12). 
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Tabulka č. 12: rozdíl celkových příjmů a nákladů 

Položka Celkem (Kč) 

Celkové příjmy 6700 

Celkové náklady 6335 

Rozdíl +365 

(Zdroj: vlastní zpracování)  

 

4.5 SWOT analýza 

4.5.1 Interní prostředí 

SWOT analýza odhaluje slabé a silné stránky pořádané akce. Za nejsilnější 

stránky závodu považuji sportovní areál školy, spolupráci s volejbalovou sekcí základní 

školy, protože mají dobré vztahy se sportovci jiných základních škol a sponzorské dary 

(Tabulka č. 13). Za nejslabší stránku považuji propagaci, která je v rukou pedagogů 

oslovených základních škol a nedostatečné zkušenosti s pořádáním sportovní akce 

tohoto typu (Tabulka č. 14). 

 

Tabulka č. 13: SWOT analýza- silné stránky 

Silné stránky 

Spolupráce s volejbalovou sekcí ZŠ Vejrostova 

Sponzorská podpora od firmy Ekoprodukt 

Velmi pěkné okolí školy 

Kvalitní a komfortní sportovní areál  

Nevybírá se vstupné 

Kvalitní externisté 

(Zdroj: vlastní zpracování)  

 

Tabulka č. 14: SWOT analýza- slabé stránky 

Slabé stránky 

Malé zkušenosti s pořádáním sportovních akcí 

Nedostatečná propagace 

Jediný finanční zdroj startovné a sponzorský dar 

(Zdroj: vlastní zpracování)  
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4.5.2 Externí prostředí 

Pomocí SWOT analýzy jsem nastínila hrozby a příležitosti pořádané akce. Mezi 

nevýznamnější příležitosti bych zařadila vytvoření tradice běžeckého závodu, což by 

mohlo vést i k většímu zájmu potenciálních sponzorů (Tabulka č. 15). Mezi největší 

hrozbu považuji nepřízeň počasí, která by mohla akci konající se pod širým nebem 

velmi znepříjemnit a mnoho lidí od účasti odradit, což souvisí i s neúčastí dětí. Dále to 

pak mohou být chyby technické nebo selhání některého lidského faktoru (Tabulka č. 

16).  

 

Tabulka č. 15: SWOT analýza- příležitosti 

Příležitosti 

Vytvoření tradice 

Získání sponzorů pro další akce 

Neexistující konkurence 

(Zdroj: vlastní zpracování)  

 

Tabulka č. 16: SWOT analýza- hrozby 

Hrozby 

Počasí 

Selhání lidského faktoru 

Malá účast pořadatelů 

Nezájem žáků účastnit se 

(Zdroj: vlastní zpracování)  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce bylo na základě monitoringu zjistit strukturu, objem 

sportovních aktivit žáků devátých tříd a zjistit další zájmy, které ve volném čase 

provozují. Získané informace interpretovat a na základě výsledků ankety sestavit návrh 

na zkvalitnění života mládeže pomocí pohybových aktivit a sportu. K dosažení cíle bylo 

nutné vhodně sestavit anketu, provést šetření na několika základních školách a výsledky 

zpracovat. Stanovené cíle byly splněny. V teoretické části práce je popsána osobnost 

adolescenta z více hledisek, sport a pohybová aktivita v souvislosti s dospívajícími a 

metody tvorby ankety, potřebné k dosažení cíle. V analýze současného stavu je 

podrobně popsán postup při zadávání dotazníků a rozebrány výsledky jednotlivých 

otázek. V části praktické pak návrh na pořádání sportovní akce, která má pomoci děti 

motivovat a vytvářet kladný vztah ke sportu.  

Hypotéza 1. 

 H0: Příjem denní dávky tekutin se u sportujících a nesportujících adolescentů 

neliší. 

 HA: Příjem denní dávky tekutin se u sportujících a nesportujících adolescentů 

liší. 

Závěr testování: Přijímáme nulovou hypotézu: „Příjem denní dávky tekutin se u 

sportujících a nesportujících adolescentů neliší.“ 

Hypotéza 2. 

 H0: Čas trávený pohybovou aktivitou se u adolescentů, kteří tráví na počítači 

méně jak 3 hodiny denně, a u adolescentů, kteří tráví na počítači více jak 3 

hodiny denně, neliší. 

 HA: Čas trávený pohybovou aktivitou se u adolescentů, kteří tráví na počítači 

méně jak 3 hodiny denně, a u adolescentů, kteří tráví na počítači více jak 3 

hodiny denně, liší. 

Závěr testování: Zamítáme nulovou hypotézu: „Čas trávený pohybovou aktivitou se u 

adolescentů, kteří tráví na počítači méně jak 3 hodiny denně, a u adolescentů, kteří tráví 

na počítači více jak 3 hodiny denně, neliší.“ Dvouvýběrovým t-testem bylo prokázáno, 

že adolescenti, kteří na počítači tráví více jak 3 hodiny denně, jsou méně pohybově 
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aktivní (v půměru 4,7 sportovní aktivity týdně) než adolescenti, kteří tráví na počítači 

méně než 3 hodiny denně (v průměru 6,8 hodin sportu týdně). 

Hypotéza 3. 

 H0: Míra pohybové aktivity adolescentů týdně nezávisí na tom, zda je či není 

rodiči ve sportu podporován.  

 HA: Míra pohybové aktivity adolescentů týdně závisí na tom, zda je či není 

rodiči ve sportu podporován. 

Závěr testování: Přijímáme nulovou hypotézu: Míra pohybové aktivity adolescentů 

týdně nezávisí na tom, zda je či není rodiči ve sportu podporován. 

Překvapilo mě, že v průměru jsou žáci devátých tříd pohybově aktivní a sportují. 

Část z nich se zabývá zdravým životním stylem a kvalitní zdravou stravou. Mezi nimi 

se však objevují jedinci, kteří zasahují do extrémů, nemají zájem o sport a náplní jejich 

volného času je pouze pobyt na počítači. S rozšířením sportovních akcí pro veřejnost i 

školy by mohlo docházet k popularizaci sportů a dětí bez zájmu o pohyb by ubývalo. 

Děti, které si na základě podobných akcí vybudují pozitivní vztah ke sportu, se do 

budoucna vyhnou zdravotním komplikacím, které by sen mohly v důsledku absence 

pohybu objevit 
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LXIV 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Anketa 

Jsem studenkou Podnikatelské fakulty VUT v Brně, oboru management v tělesné 

kultuře a prosím o pravdivé vyplnění dotazníku. Dotazník je anonymní a slouží jako 

podklad pro zpracování bakalářské práce. 

 

Škola:…………………………………………………………………………….……

Rok narození:…...................................................................................................................

Pohlaví muž / žena 

Rodina úplná/neúplná 

Počet sourozenců vlastních…………….. 

Počet sourozenců nevlastních:…………… 

Zaměstnání otce:……………………… 

Zaměstnání matky:……………………. 

Výška:…………………………………. 

Váha:.......................................................

1) Zajímám se o sporty (zakroužkuj, případně doplň) 

-fotbal 

-florbal 

-hokej 

-korfbal 

-inline bruslení 

-baseball 

-gymnastika 

-golf 

-badminton 

-squash 

-tenis 

-stolní tenis 

-volejbal 

-basketbal 

-házená 

-cyklistika 

-plavání 

-atletika 

-aerobic 

-fitness 

-běh 

-veslování 

-jachting 

-jezdectví 

-horolezectví 

-tanec 

-turistika 

-nemám zájem o žádné sporty 

-bojové 

sporty:…………………………………………………………………………….......... 

-motoristické sporty:……………………………………………………………………. 

-zimní sporty: ………………………………………………….……………………….. 

-jiné ……………………………………………………………………………………..



LXV 

 

2) Sportuji aktivně / pasivně (divácky) 

3) Provozuji sporty:………………………………………………….……………….. 

4) Kolik hodin týdně sportuji pod vedením trenéra? ...................................................... 

5) Kolik hodin týdně sportuji sám/sama? ........................................................................ 

6) Sportuji rekreačně / výkonnostně / vrcholově / nesportuji 

7) Sportuji za oddíl:…………………………………………………………………… 

8) Účastním se / neúčastním se tělesné výchovy? 

9)  Jestli-že se neúčastním tělesné výchovy, proč? .......................................................... 

10) Trpíte poruchou pohybového aparátu, navštěvujete lékaře? Jste osvobozeni od TV?  

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

11) Skončil/a jsem se sportem protože………………………………………………….. 

12) Je moje rodina sportovně založená?........................................................................... 

13) Rodiče mě ve sportu podporují / nepodporují ……………………………………… 

14) Můj sport vyžaduje / nevyžaduje velké finanční nároky 

15) Mezi mé zájmy kromě sportu patří………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

16) Kolik hodin denně trávím u počítače? ..........…………………………………….….. 

17) Kolik hodin denně trávím spánkem?............................................................................. 

18) Kolik tekutin za den průměrně vypiji a jakých? (voda, slazená minerálka, neslazená 

minerálka, sirup, kola…) ….……………………………………………………………... 

19) Strava 

-jím téměř vše 

-nejím maso 

-nejím ovoce, zeleninu 

-nejím……………………………………………………………………………………... 

-jím pouze…………………………………………………………………………………



LXVI 

 

Příloha č. 2: Pozvánka 

 


