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Abstrakt: V diplomové práci se zabývám pohybovou aktivitou a inaktivitou žáků
základní školy Heyrovského v Olomouci. Cílem diplomové práce bylo zjistit rozdíl
v pohybové aktivitě chlapců a dívek. Dále pak srovnat úroveň pohybové aktivity ve
sportovní třídě a běžné třídě. Výzkum se uskutečnil v období od 1.11. 2012 do
9.11. 2012. Věk všech probandů se pohyboval v rozmezí 14 – 16 let a celkem
zúčastnilo 33 žáků. Výsledky za pomoci krokoměrů Yamax Digi Walker SW700 se
podařilo vyhodnotit u 18 žáků, z toho 7 dívek a 11 chlapců. Výsledky
z akcelerometrů ActiGraph byly zpracovány u 11 probandů, z toho 6 dívek a 5
chlapců. Z výsledků vyplynulo, že chlapci nachodili více kroků než dívky. Za celý
týden však chlapci i dívky nedosahují doporučeného denního počtu kroků. Žáci,
navštěvující sportovní třídu nachodili více kroků, než třída běžných žáků.
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1 ÚVOD
Pohyb charakterizuje život. Je životním projevem již u jednobuněčných
organismů. Má tedy zásadní význam pro vývoj a samotné přežití živočichů, kde
člověk není výjimkou. Od nejútlejšího věku má pohybová aktivita významný vliv na
správný vývoj jedince a to nejen fyzický, ale komplexní. Převládající spontánní
pohybová aktivita v dětském věku, se odstupem času mění a více klesá.
Nedostatek pohybové aktivity je samozřejmě i aktuálním problémem dětí školního
věku. Určitá pohybová úroveň, je ale nutná pro běžný život (základní pracovní
činnost, chůzi) a zachování zdraví.
Chování spolu s životním stylem v dospělosti jsou výsledkem vývoje a
návyků z dětství a dospívání. Životní způsob výrazně ovlivňuje zdraví. Jako příklad
lze uvést nesprávnou výživu, hypokinezi, nadužívání alkoholu a kouření na
onemocnění kardiovaskulárního systému. Špatné zdraví může výrazně narušit
schopnosti dítěte a zamezit dosažení životních cílů. Podpora zdraví mladých lidí
tedy představuje významný přínos pro jednotlivce ale i společnost, ve které žije.
Mezi nejdůležitější faktory, jež ovlivňují štěstí a spokojenost dětí přirozeně
patří rodina, vychovávající dítě a škola. Některé faktory lze ovlivnit a jiné nelze.
Během dospívání jsou na děti kladeny vysoké nároky, mění se jejich pohled na
život a organismus prochází velkými změnami.
Z hlediska zdravého životního stylu je doporučován jak sport rekreační tak
výkonnostní, přitom existuje mnoho různých forem a druhů pohybových aktivit.
Lidé je také provozují z různých důvodů, ale hlavním motivem bývá prožitek
z pohybu, jež má kladný vliv na psychiku člověka. Cílenou pohybovou aktivitou lze
kompenzovat

svalové

dysbalance

vzniklé

jednostranným

zatěžováním

pohybového aparátu. Dalším motivem, může být prevence onemocnění či
snižování hmotnosti při nadváze. (Csémy et al., 2005; Suchomel et al., 2007).
Podle Kunešové (2001) obezita u dětí ve věku před pubertou či v pubertě,
může předcházet do určité míry obezitě v dospělosti. Správné návyky získané
v dětství usnadňují udržení správné hmotnosti v dospělosti. Při léčbě dětí
s obezitou je nutná účast rodičů do doby, než je dítě schopno samostatné
spolupráce. Podpora rodičů je však nutná i tehdy.
Zlepšení zdravotního stavu mládeže nemůže ve společnosti zajistit pouze
školní tělesná výchova a většina aktivit mládeže je uskutečněna v prostředí mimo
8

školu. Mimo vlivu rodin, skupin kamarádů a sportovních klubů hrají roli materiální a
další podmínky včetně odpovídajícího životního prostředí (Frömel, Novosad, &
Svozil, 1999).
Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat aktuální stav v oblasti
pohybové aktivity u žáků devátých tříd základní školy Heyrovského v Olomouci a
srovnat pohybovou aktivitu chlapců a děvčat v období adolescence. Hoši i dívky
vyznávají různé hodnoty a tráví svůj čas rozdílným způsobem. To se může odrazit
na odlišném objemu pohybové aktivity. Podle Frömela, Novosada a Svozila (1999)
dívky oproti chlapcům vykazují nižší úroveň pohybové aktivity ve školní tělesné
výchově

.
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2 PŘEHLED POZNATKŮ

2.1 Adolescence
Období adolescence je definováno různými autory různě. Vašutová (2005)
uvádí období adolescence jakou druhou fázi dospívání ve věkovém rozmezí od 15
do 21/22 let, která končí dosažením plné reprodukční schopnosti a ukončením
celkového tělesného růstu.
Podle Kudláčka a Frömela (2012) a Macka (1999) lze období adolescence rozdělit
do tří fází:


Časná adolescence – 10-13 let – jde o přechod z dětství do adolescence.
Dochází k pohlavnímu dozrávání, kdy převládají pubertální změny.
Typickým projevem je zvýšený zájem o opačné pohlaví posílený pohlavním
pudem.



Střední adolescence – 14-16 let – je obdobím hodnocení ostatních.
Dospívající se snaží co nejvíce odlišovat od svého okolí a více kontrolují
své chování.



Pozdní adolescence – 17-20 let – je fází, kdy většina dospívajících
ukončuje vzdělání a snaží se nalézt uplatnění. Uvažují o vlastních cílech a
budoucnosti. Vykazují touhu někam patřit.
V průběhu staletí dochází ve vývoji člověka k sekulární akceleraci –
celkovému urychlování růstu a vývoje. Přináší rychlejší začátek tělesného a
duševního dospívání, ale současně umožňuje delší životní úsek pro
dokončení plného rozvoje. Navíc není plně prokázáno a doloženo, že
sekulární akcelerace tělesného vývoje přinesla také urychlení nástupu
psychického vývoje (Vašutová, 2005, 65).
Machová a Kubátová (2009) konstatují, že rychlé proměny okolního světa

znesnadňují dospívání, vývoj a zrání člověka. V moderních technologických
společnostech se ukázalo, že dospívání se stalo nejrizikovějším vývojovým
obdobím

na

cestě

k dosažení

zdravé

osobnosti.

v psychosociální oblasti a samotném chování mládeže.
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Rizika

jsou

zejména

2.1.1 Tělesný vývoj
V období adolescence dochází k rychlejšímu růstu kdy, nejvýraznější jsou
změny tělesné výšky, zejména růst končetin a nárůst hmotnosti. V tomto věku je
hybný systém náchylný k poruchám. Celkový růst předbíhá růst vnitřních orgánů.
Vhodné je rozvíjet rychlostní schopnosti (Kaplan & Válková, 2009).
Podle Riegerové, Přidalové a Ulbrichové (2006) se ve věku od 16 do 18 let
růst do výšky postupně zpomaluje, až se postupně zastaví.
2.1.2 Psychologický vývoj
„Popisujeme-li chování dítěte v určitém věkovém období, neznamená to, že
se popisovaným způsobem bude chovat v tomto období každé dítě.“ (Vašutová,
2005, 15) Dále Vašutová (2005) konstatuje, že psychologický vývoj je podmíněn
dědičnými předpoklady a vnějšími vlivy, obzvláště sociokulturnímy.
Podle Kaplana a Válkové (2009) se rozšiřují vědomostní obzory a tím i
celková paměť. Rozvíjí se logické a abstraktní chápání, prodlužuje se délka
soustředěnosti na činnost. Adolescenti bývají samostatnější a začínají usilovat o
vlastní názor. Typická je náladovost, siláctví a vychloubání se.
2.1.3 Vývoj motoriky
Adolescenti jsou již schopni se přizpůsobit lépe měnícím se podmínkám.
Výkonnost ovšem nedosáhla maxima neboť limitujícím faktorem výkonu je
osifikace kostí. Ale prováděné pohyby jsou ekonomické a přesné. Pokud se
pohyby naučené v tomto věku upevní, jsou pevnější než naučené v dospělosti
(Kaplan & Válková, 2009).
Ve

věkovém

rozmezí 11-15

let ovlivňují motoriku

velmi výrazně

psychologické změny. U chlapců tyto změny probíhají výrazně později než u
dívek. Mnohé jsou primárně podmíněny biologicky, značně je však ovlivňují
psychické a sociální faktory. Období po překonání puberty, je velmi příznivé pro
rozvoj motorických schopností a dovedností. Projevuje se rozdíl mezi výkonností
chlapců a děvčat. (Kučera, Kolář, & Dylevský, 2011).
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2.1.4 Sociální vývoj
Socializace je procesem, v němž si člověk osvojuje postoje, hodnoty a
jednání přiměřeně dané kultuře. Nejvíce je s tímto procesem spjata rodina. Právě
zde si jedinec osvojuje příslušnost k pohlaví a chování, které je přiměřené hochům
a dívkám.

Chlapci si získávají uznání na základě sportovních dovedností a

atletických schopností, dívky spíše sociálními dovednostmi a prospěchem ve
škole. Obecně je však účast na sportovních aktivitách ovlivněna příležitostmi a
dostupností v okolí jedince (Sekot, 2003).
Sport je v případě hochů chápán jako nedílná součást vývoje
dozrávání v muže. U dívek se výraznější úloha sportu v procesu osobního
zrání zpravidla nepředpokládá. Tato skutečnost se aktualizuje zejména
socializačním procesem v období adolescence (Sekot, 2003, 58).
Děti začínají být vnímavější a citlivější. Období, před pubertou je u dětí více
extrovertní, postupně se stávají spíše introverty (Kaplan & Válková, 2009).
2.2 Životní styl adolescentů
Způsob života má zásadní vliv na zdraví a zahrnuje formy dobrovolného
chování v daných životních situacích (Obrázek 1). Rozhodování člověka, zda žít
zdravě, není zcela svobodné a je ovlivněno řadou faktorů například rodinné
zvyklosti, kultura, ekonomická situace, vlastní sociální pozice. Záleží tedy na věku,
temperamentu, vzdělání, typu zaměstnání, osobním příjmu, rase, pohlaví,
hodnotách a postojích člověka. Člověk se může správně rozhodnout, pokud má
dostatečné znalosti o tom, co zdraví upevňuje a co mu škodí (Machová &
Kubátová, 2009).
V průběhu života jedince dochází ke změně životního stylu. To ovlivňuje
jeho tělesné, mentální, sociální chování a jednání. Životní styl formuje osobnostní
vývoj, identitu a výkonnost jedince (Bunc, 2008).
„Životní způsob je souhrn životních forem určitého společenského útvaru
v určité historické epoše.“ (Klein, 1969, 37)
V posledních letech se významně mění životní styl dětí a mládeže. Školy
mohou ovlivnit a motivovat mládež v oblasti aktivního životního stylu. Participace
12

na jakékoliv formě pohybové aktivity je vyšší, pokud je zaměřena na sportovní
preference a zájmy cílové skupiny (Kudláček & Frömel, 2012).
Podle Csémyho et al. (2005) je způsob, jakým dospívající tráví volný čas,
významným kritériem, které charakterizuje jejich životní styl a životní styl jejich
rodin. Po dobu dospívání se neorganizované aktivity prováděné ve volném čase
diferencují, vyhraňují a prohlubují. Vzrůstá hodnota vlastní volby.
Sledování televize a videa jsou, pro většinu rodin, nejčastějším způsobem
trávení společného volného času. Elektronická média (telefon, počítač a televize)
významným způsobem ovlivňují způsob trávení volného času a často nahrazují
péči a zájem rodiny (Csémy et al., 2005).

Obrázek 1. Vzájemný vztah mezi zdravím a determinantami zdraví (upraveno dle
Machová & Kubátová, 2009)
V průběhu života na člověka působí řada stresových faktorů, s nimiž se
člověk musí vyrovnat pomocí svého životního stylu. Způsob života každého
člověka by tedy měl obsahovat prvky, které předchází vzniku stresu nebo
pomáhají se stresu vyrovnat. Patří sem správná životospráva (dostatek spánku,
vyvážená výživa), pohyb, relaxace (dechová cvičení), masáže, životní filosofie,
atd. (Blahutková, Řehulka, & Dvořáková, 2005).
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2.2.1 Sportovní zájmy a preference
Sportovní zájmy výrazně ovlivňují aktivitu žáků ve smyslu prožitku,
radostnosti a kreativity v pohybové aktivitě. Jsou to činnosti, na které je člověk
schopen vynakládat úsilí, finance a čas. Podstatným znakem zájmu je pozornost.
Neuspokojování zájmů s sebou přináší nepřímá zdravotní rizika, která je nutno pro
harmonický vývoj respektovat (Kudláček & Frömel, 2012).
Podle Frömela, Novosada a Svozila (1999) je u dívek ve všech věkových
skupinách zájem o plavání, aerobic, tanec, bruslení, sjezdové lyžování. U chlapců
je zájem podobný jako u dívek. Chlapci preferují plavání, sportovní hry, bruslení a
sjezdové lyžování. Ze sportovních her je u dívek na prvním místě volejbal a
chlapců populární fotbal. Nejoblíbenější atletickou disciplínou je u obou pohlaví
skok daleký.
Kudláček a Frömel (2012) poukazují na to, že s přihlédnutím k věkovým
kategoriím,

lze

sledovat

určitý

vývoj,

popřípadě

stabilitu

preferovaných

pohybových aktivit. Chlapci i dívky v kategorii individuálních sportovních aktivit
preferují plavání, cyklistiku a lyžování. Vývoj poukazuje na ústup v popularitě
atletiky a běžeckého lyžování a stále oblíbenějším se stává snowboarding,
bowling a squash. V oblasti týmových sportů u děvčat narůstá obliba baseballu,
softballu a klesá oblíbenost basketbalu. Prvenství zaujímá volejbal. U chlapců
vládne fotbal, florbal a basketbal.
Z hlediska sportování v přírodě je u děvčat nárůst oblíbenosti bruslení (inline) cykloturistiky a lezení. Oproti dívkám chlapci preferují boardové sporty
(skateboard, surfing, kiting, snowboard) Lezení a cykloturistika jsou také stále
oblíbenější u hochů.
Kudláček a Frömel (2012) uvádí, že ženy sportují ze stejných důvodů jako
muži a tím je osobní uspokojení, které ke sportu patří. Děvčata často bývají
odrazována od některých druhů sportu a často si svoji účast musí vybojovat.
Protože ženy stejně jako muži nesportují v izolaci, jsou obklopeny kulturními
zvyky, předsudky, očekáváním a společenskými sankcemi. Podle řady studií, se
ženy

necítí

dobře

v mužsky

orientovaných

situacích.

Nesportující

dívky

charakterizuje pasivita, závislost, nižší potřeba úspěchu a agresivity. Důležité však
je, že sportující děti jsou schopny spatřovat úspěch.
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2.2.2 Sedavý způsob života
Na rozdíl od dnešní populace, generace před druhou světovou válkou byly
zvyklé na neustálou pohybovou aktivitu a těžkou fyzickou práci. Od té doby se
pohyb z našeho života postupně vytrácí a současné populace trpí výrazným
nedostatkem pohybu. Ten je jednou z hlavních příčin civilizačních onemocnění.
K nejčastějším patří kardiovaskulární onemocnění, choroby trávícího ústrojí,
onemocnění kosterně- svalového aparátu, psychické poruchy (deprese, poruchy
spánku), rakovina.
Nejen v USA, ale i mnoha dalších zemích je sedavý způsob života hlavní
příčinou nízké kvality života, invalidity a úmrtí. (Machová & Kubátová, 2009;
Marcus & Forsyth, 2010)
„Prodloužení pracovní doby a zkrácení volného času vyústilo u mnoha lidí
do sedavého životního stylu charakterizovaného pohybovou nedostatečností.“
(Ettinger, Wright, & Blair, 2007, 24) Výrazný pokles pohybové aktivity byl v období
ekonomického růstu po 2. Světové válce, kdy se začali používat různé technické
vymoženosti usnadňující práci v zaměstnání, doma i ve volném čase. Ettinger,
Wright, & Blair (2007) také uvádí, že alarmujících 31% dětí nemá tolik pohybových
aktivit, kolik potřebují.
Pohybová inaktivita je stav organismu s minimálním tělesným pohybem a
nízkými energetickými nároky. Zhruba na úrovni klidového metabolismu. Lidé
s vysokým podílem pohybové inaktivity jsou označováni jako sedaví. Příčiny
inaktivity, lze spatřovat ve fyzicky nenáročném životním stylu. Celkově se ubývá
pohybová aktivita doma, zaměstnání i ve společnosti. Dominuje motorizovaný
transport. Ve volném i pracovním čase převážně při sezení se používají
informační technologie (televize, počítač). Namísto statických schodišť se
využívají výtahy a eskalátory. Minimalizuje se tělesná námaha využíváním
automatických spotřebičů. Často pohyb znemožněn nadměrným dopravním
provozem či zástavbou (Sigmund & Sigmundová, 2011).
U žáků základních a středních škol se zvyšuje nechuť k aktivitám spojených
s pohybem a zhoršuje se fyzická kondice mládeže. Na vině je i povinná školní
docházka, která omezuje děti v pohybu zejména v první polovině dne. Úbytek
dynamického a zvýšení statického namáhání svalů vede ke vzniku svalových
dysbalancí. Dále jsou na vině dopravní prostředky, výtahy, pohyblivá schodiště,
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modernizace domácností, rozvoj médií, televizorů a počítačů (Biddle, Gorely, &
Stensel, 2004; Suchomel, 2006).
Kwon et al. (2012) ve své studii uvádí, že četnost přerušení sedavé činnosti
během dne je u chlapců vyšší než u dívek, ale jen mírně. Během školní doby
chlapci i dívky sedí více než v jakoukoliv jinou denní dobu v týdnu. Nejvíce času
stráveného sezením ve volném času, tráví dospívající u televize a počítače.
Ačkoliv se nedávné studie pokusily pochopit faktory, ovlivňující fyzickou
aktivitu, návyky dětí a mladistvých. Jen málo z nich se zaměřilo na faktory
nečinnosti. Je nutné pochopit i přitažlivost pasivního chování. Vysvětlení proč a jak
se mladí lidé zapojují do sedavého způsobu chování, může mít větší vliv na
opatření zaměřená na podporu aktivního životního stylu. Nicméně víme jen velmi
málo o základních biologických, psychosociálních a behaviorálních mechanismech
sedavého způsobu života u mladých lidí (Biddle, Gorely, & Stensel, 2004).
Podle Stejskala (2004) je sedavý způsob života v kombinaci se špatnými
stravovacími návyky jednou z příčin vysokého výskytu civilizačních chorob jako
například obezity.

2.2.2.1 Nedostatek pohybu a obezita
„Za

jeden

z největších

zdravotních

problémů,

který

je

spojený

s nedostatkem pohybu, je považována obezita.“ (Pastucha et al., 2010, 85)
Machová a Kubátová (2009) tvrdí, že obezita se stala globálním zdravotním
problémem lidstva a nabývá charakteru pandemie. Česká Republika patří na
jedno s předních míst a dá se říci, že každý pátý dospělý Čech je obézní.
Obézních obecně přibývá s věkem. Ženy trpí častěji obezitou a nadváhou
než muži. Určitou roli hrají genetické predispozice a rodinné zvyky. Vzdělání a
lepší ekonomická situace snižují výskyt obezity. Na vzestupu hmotnosti se
podepisuje zvýšená konzumace alkoholu. Nejčastější příčinou obezity je
nadměrná konzumace potravy a nízká pohybová aktivita. Vinu nese nepravidelné
stravování a stres (Machová & Kubátová, 2009; Lisá, Kňourková, & Drozdová,
1990).
Hlavní příčiny obezity v dětském věku jsou stejné jako u dospělých.
K nadbytečnému přijmu energie, přispívají slazené lahvové nápoje a limonády,
oblíbené především mezi dětmi (Machová & Kubátová, 2009). Pastucha et al.
16

(2010) ve své studii konstatuje, že 20 % dětí ve věku 6 – 12 let a 11 % dětí ve
věku 13 – 17 let má již nadváhu nebo obezitu. Tedy u dospívajících 13 – 17 let
klesá podíl osob s nadváhou.
Pastucha et al. (2010) ve své studii uvádí, že většina testovaných obézních
dětí (13-15 let) měla jedinou pohybovou aktivitu v hodinách tělesné výchovy ve
škole a to 2 – 3 krát 45 minut týdně. Machová a Kubátová (2009) uvádí důvod,
proč se dítě vyhýbá tělesnému cvičení. Neohrabanost bývá častým výsměchem
ostatních spolužáků a také příčinou horší známky z tělocviku.
Lisá, Kňourková a Drozdová (1990) konstatují, že v léčbě obézního dítěte je
nutné zvýšit pohybovou aktivitu. Za kritická období vzniku obezity se považuje 1.
rok života (překrmování), začátek školní docházky (omezení pohybové aktivity),
období prepuberty a puberty u dívek. Obézní dítě je línější, nesnadno se
pohybuje, protože ho pohyb více namáhá než zdravé dítě. Dítě s obezitou nemůže
unést svoji hmotnost, což se nejvíce projevuje při cvičení na nářadí, při šplhu
apod. Problémem však zůstává, aby dítě mělo dostatek prostoru pro pohybovou
aktivitu a také aby vědělo, jak správně cvičit. Ideální by bylo cvičení ve skupině
stejně postižených dětí.
Zvyšování pohybové aktivity je vhodné především pro prevenci a léčbu
dětské a adolescentní obezity. Zde nelze používat stejných postupů jako u
dospělých, protože především omezení příjmu potravy může vést ke zpomalení
růstu do výšky. Účelem léčby je především změna složení těla tj. snížení množství
tuku a zvýšení podílu aktivní hmoty (Pařízková, 2012).
Udržování vhodného pohybového režimu od dětství je zvláště důležité u
těch, kteří mají geneticky podmíněné předpoklady pro nadváhu a obezitu. Výše
uvedené riziko se stává v dnešní době ve velké většině zemí nejen zdravotním
problémem, ale také ekonomickým (Pařízková et al., 2012).
„Až 80 % obézních dětí zůstává obézních i v dospělosti“ (Machová &
Kubátová, 2009, 224). Kojené děti hromadí v těle méně tuku než děti živené
uměle (Machová & Kubátová, 2009).
Obezita je spojená s onemocněním diabetes mellitus. Počet lidí s tímto
onemocněním za posledních 20 let v České Republice vzrostl na 760 000
nemocných. Špaček (2009) uvádí, že k nárůstu pohybových aktivit prováděných
ve volném čase došlo především v porevolučním období. Počet cvičících narostl
z 20% na 45%, ale došlo také k nárůstu lidí trpících civilizačními nemocemi.
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Terapie dítěte s obezitou je složitá. Léčba takových dětí by se měla
považovat podle Lisé, Kňourkové a Drozdové (1990) za léčbu rodičů, sourozenců
a často i prarodičů. U dětí je totiž vypěstována chuť rodinnými zvyklostmi.
K terapeutickým zásahům patří úprava životosprávy (Obrázek 2.), fyzické aktivity a
ve výjimečných případech medikamentózní léčba.

Doporučuje se i lázeňská

léčba.

Obrázek 2. Pohyb a výživa v denním režimu (upraveno dle Machová & Kubátová,
2009)
2.2.3 Možné ovlivnění životního stylu
Média hrají klíčovou roli ve zvyšování informovanosti veřejnosti. Mohou
poskytovat odborné informace o výhodách tělesné aktivity pro mladistvé. Televize
a časopisy mohou mít zvláště vliv na navazování kontaktu s mladými lidmi a vliv
na jejich chování. Pozitivní vzory jsou vyžadovány jak pro dívky, tak pro chlapce,
všechny sociálně ekonomické a etnické skupiny (Biddle, Gorely, & Stensel, 2004).
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U dospívajících dívek byla prováděna 4 měsíční studie, zaměřená na
zlepšení kardiovaskulární zdatnosti. Dívky byly motivovány ke zvýšení pohybové
aktivity. Zásah měl významný vliv na kardiovaskulární fitness a aktivní životní styl.
Ze závěrů vyplívá, že školní zásahy, zaměřené na dospívající ženy mohou
zabránit poklesu zdatnosti a zvýšit fyzickou aktivitu. Kromě toho mohou ovlivnit
celkový životní styl (Jamner, Spruijt-Metz, Bassin & Cooper, 2004).
Langlois et al. (2012) zjistili, že pohybová aktivita adolescentů je největší na
jaře a nejmenší na podzim a v zimě. Proto by měla být mládež informována o
možnostech pohybových aktivit i zimním období.
2.3 Pohybová aktivita
Pohybová aktivita se vyznačuje cílevědomostí, je sociálně podmíněná a
spojená s komunikací mezi lidmi. Obyčejně je charakterizována frekvencí,
intenzitou, dobou trvání a druhem pohybové činnosti. Pokud dosáhneme určité
úrovně, může mít charakter pohybového zatížení, vyvolávající adaptační účinky při
rozvoji tělesné zdatnosti a psychomotorických dovedností. Výsledkem pohybové
aktivity je výdej energie (Suchomel, 2006; Frömel, Novosad, & Svozil, 1999).
2.3.1 Zdravotní význam pohybové aktivity
„Pro zachování a upevňování zdraví je nezbytným a nejpřirozenějším
předpokladem aktivní pohyb.“ (Machová & Kubátová, 2009, 39).
Právě pravidelná pohybová aktivita má velmi pozitivní účinky na zdraví
jedince. V dětství a období adolescence je důležitá pro správnou tvorbu
pohybového aparátu. Mimo jiné pohybová aktivita přináší pocity spokojenosti a
štěstí. Ve stáří napomáhá bránit vzniku osteoporózy a je důležitá pro udržení
svalového aparátu (Sigmund & Sigmundová, 2011).
Význam pohybu podle Machové a Kubátové (2009):


zvyšuje celkovou tělesnou zdatnost;



snižuje hladinu cholesterolu;



zvyšuje duševní pohodu a odolnost vůči stresu, napomáhá lepšímu
zásobení mozku krví a kyslíkem;
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pomáhá proti bolestem v zádech;



zpevňuje kosti, zvláště u lidí ve vyšším věku zmenšuje riziko
zlomenin;



zlepšuje prokrvení kůže i fyzický vzhled;



prevence civilizačních chorob.

Benefity pohybu podle Marcuse a Forsythe (2010):


zmnešuje riziko onemocnění srdce, vysokého krevního tlaku a
cukrovky;



zmenšuje riziko rakoviny tlustého střeva;



zmenšuje riziko rakoviny prsu;



podporuje zdravé a silné kosti;



zmenšuje riziko nachlazení a chřipky;



zlepšuje kontrolu hmotnosti;



zvyšuje energii;



zlepšuje kvalitu spánku;



snižuje úroveň ůzkosti a deprese;



zvyšuje sebevědomí.

Kromě výše uvedených pozitiv, které má pohyb na zdraví Kalman, Hamřík a
Pavelka (2009) uvádí, že pohyb má preventivní vliv na vznik chronického
únavového syndromu. Dále stimuluje hluboké břišní dýchání a pomáhá lidem
přestat kouřit, tím že potlačuje abstinenční příznaky. U žen snižuje riziko potratu a
usnadňuje porod. Je také dokázáno, že aktivním matkám se rodí zdravější děti.
Suchomel (2006) konstatuje, že děti jsou, co se pohybové aktivity týče,
aktivnější, tělesně zdatnější a celkově zdravější oproti dospělým, protože
dlouhodobé působení nezdravého životního stylu se ukáže až v dospělosti.
Studie Visagurskiené et al. (2012) tvrdí, že dospívání je spojeno s nižší
tělesnou aktivitou adolescentů. Dospívání u dívek nastupuje dříve než u chlapců a
s tím spojené uvědomování si vlastního těla. U dopívajících dívek je tělesná
nespokojenost a úsilí o hubenost vyšší než u chlapců, ale jejich zdatnost je nižší.
Dřívější studie prokázali, že nespokojenost s dospívajícím tělem byla spojena se
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zdravotně rizikovým chování. Například brzy dospívající dívky, které byly
nespokojené s vlastním tělem a váhou často používají potravinové doplňky.
Pohybová cvičení podle Kubíčkové (1996) napomáhají ke změně postoje
k sobě samým zvláště ke svému tělu. Právě pohyb prohlubuje vnímavost k
vlastnímu tělu.
Suchomel (2006) uvádí, že v různých zemích světa je u chlapců a dívek
školního věku, patrný negativní sekulární trend v úrovni aerobní zdatnosti a
celkové tělesné zdatnosti. Z hlediska silových schopností byly zaznamenány
rozdílné výsledky. U dívek byl zaznamenán negativní trend v explozivně-silových
schopnostech. V běžeckých rychlostních testech chlapci vykazovali nulový trend,
u dívek jejich výkonnost klesla. U chlapců a zejména u dívek dochází k poklesu
pohybové aktivity. Narůstá procento obézních jedinců.
Nereálně se jeví zvýšení úrovně pohybové aktivity na školách, s výjimkou
přestávek a dále Suchomel (2006) tvrdí, že rozhodující význam zaujímají
volnočasové aktivity, které dávají dítěti možnost vytvářet si vztah k vrstevníkům,
přírodě, společnosti a rozvíjí charakterové a volní vlastnosti.
Nedostatečná pohybová aktivita se z fyziologického hlediska může projevit
dle Zvonaře, Korvase a Nykodýma (2010):


poklesem výkonnosti;



horším využitím kyslíku, snížením počtu červených krvinek a
zmenšením tepového objemu srdce;



změnou látkové přeměny, kdy namísto tuků se při energetickém
krytí svalové práce využívají cukry;



Zhoršení krevního zásobení svalu a pokles počtu svalových vláken.

Vaníčková a Provazníková (2006) uvádí problémy plynoucí z nedostatku
pohybu a nevhodných pohybových návyků dětí. Patří k nim např. vadné držení
těla, zhoršená koordinace, vyšší riziko nadváhy a úrazů, nedostatečná
kompenzace psychické zátěže a nedostatečné návyky pro pohybovou aktivitu
v dospělosti.
Pohybová aktivita sebou může přinášet i určitá rizika, která jsou nízká oproti
rizikům pohybové nedostatečnosti. S pohybovou aktivitou jsou spojena dvě rizika
a to infarkt nebo náhlá smrt v průběhu aktivity a riziko úrazu kostí, kloubů, svalů a
vazů (Ettinger, Wright, & Blair, 2007).
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2.3.2 Chůze – každodenní samozřejmost
Chůze je neoddělitelnou součástí lidské charakteristiky. Dá se říci že,
charakterizuje člověka od doby, kdy se jí přestal sám divit a když mu zevšedněla.
Stala se každodenní samozřejmostí. Dříve si lidé museli obstarat obživu ať už
manuální prací, lovem nebo sběrem potravin. Chůze tedy představovala naprosto
nezbytný nástroj pro přežití. Daněk (1989) dále uvádí, že šťastný je ten člověk,
který ani ve velkých městech nevyužívá dopravních prostředků, ale spíše užívá
vlastních nohou k přepravě, neboť kdo chodí velkoměstem, zlézá pohoří, kráčí po
pobřeží, seznámí se s lidmi a zemí a krajinou.
Chůzi lze provozovat kdekoliv (venku, vevnitř, v nákupním středisku),
kdykoliv a navíc ji může vykonávat téměř jakýkoliv člověk. Po vzniku motorových
vozidel se vše zjednodušilo. Lidé si však toto zjednodušení až příliš osvojili a
přestali se dostatečně hýbat. Z toho důvodu je dnes takové množství obézních lidí
a z toho plynoucí civilizační choroby. Auto navíc spotřebuje za 1000 hodin provozu
tolik kyslíku, jako člověk za celý život. Při tom ten, kdo v něm sedí, se ochuzuje o
kyslík a znečišťuje životní prostředí. Chůze je jedinečná v tom, že ji lze začít
pravidelně vykonávat téměř okamžitě. I lidé bez formy a s nadváhou mohou začít
právě pravidelnou chůzí.
Chůze se osvědčila jako účinný prostředek pomoci při rozličných chorobách
jako je revma, cukrovka, rakovina nebo onemocnění srdce a krevního oběhu
(Daněk, 1989; Mommerová-Jauchová, 2009).
Chůze je podle Mommerové-Jauchové (2009) nejlepším cévním cvičením:


zaktivizuje se svalová krevní pumpa;



posílí se svalstvo nohou;



uvolní se žilní síť v chodidlech a krev z ní se vytlačí směrem k srdci;



díky silnějšímu dechu se zvýší pohyb bránice;



žilní tkáň se lépe prokrví;



odpadní produkty se budou lépe vyplavovat;



může zastavit poškozování cév;



zmírní se bolesti;



ztratí se otoky a zlepší se hojení zranění;
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může předejít trombóze;



může zamezit zánětu žil.

Výskyt rozšířených žil byl prokázán na dolních končetinách u obézních dětí.
(Machová & Kubátová, 2009)
McCormack et al. (2011) ve své studii uvádí, že pohybová aktivita ve
smyslu chůze do školy, je ovlivněna umístěním školy, množstvím dopravních
bariér, bezpečností okolí. Nárůst cizinců v některých čtvrtích může působit
negativně na chůzi do školy pěšky. Pokud dítě chodí do školy a ze školy
s přítelem, který má bydliště v okolí, může to podpořit společnou aktivitu i ve
volném čase (hry, společné procházky). Mládež, trávící méně času u obrazovek,
tráví více času aktivním přepravováním se do školy a ze školy a navštěvuje více
školy, podporující pohybovou aktivitu.
Mommerová-Jauchová (2009) doporučují „Nordic

walking“ jako ideální

chůzi pro redukci nadváhy či obezity. Je to chůze s použitím speciálních holí, která
tak trochu připomínají běžkařský pohyb. Zapojuje 90 % svalů v těle člověka a
spaluje až o 46 % více energie než běžná chůze. Další výhodou je, že odlehčuje
kolenům kloubům. Hůlky usnadní chůzi z kopce a dodají stabilitu v náročném
terénu. Při chůzi se zapojují i ruce, zejména svaly na zadní straně paží, a
neotékají otékat prsty, což se u běžné chůze po určité době děje.
Důvodů k chůzi by mělo být hned několik. Ettinger, Wright a Blair (2007)
uvádí, že chůze je snadná a k její realizaci nejsou potřebné řádné zvláštní
dovednosti. Není třeba žádné speciální vybavení kromě dobře padnoucích bot. Je
bezpečná a nárazy na klouby jsou malé. Chodit může člověk sám i ve skupině.
Ettinger, Wright a Blair (2007) rozdělili druhy chůze:


stání a přerušovaná chůze – kam patří např. vaření, práce v kanceláři,
úklid;



procházky a příležitostná chůze – ( rychlost asi 1km/19min.) nakupování a
procházky;



funkční chůze – ( rychlostí 1km/13 – 19min.) je to chůze za účelem chůze,
kdy splníte úkol, spálíte určitou energii a uvolníte stres;
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ostrá chůze – (rychlostí 1km/ 6-9 min) pokud se této chůzi člověk věnuje
aspoň 30 minut, je výhodná pro zdraví;



chůze dlouhými rychlými kroky – ( rychlostí 1km/ 7-9 min.) důraz na
intenzivní pohyb paží.
2.3.3 Doporučení pohybové aktivity
Doporučení k požadované úrovní u dětí školního věku byla nejprve velmi

podobná doporučením pro dospělé jedince. Za posledních 20 let prošla značným
vývojem. Čím mladší děti jsou, tím by doporučení měla být odlišnější oproti
dospělým. Starší studie uvádí doporučení pohybové aktivity minimálně třikrát
týdně, po dobu 20-30 minut. (Suchomel, 2006).
Tudor-Locke a Basset (2004) doporučují zdravím dospělým jedincům pro
udržení fyzické kondice 10 000 ujitých kroků denně. Navíc vytvořili stupnici, podle
které lze hodnotit úroveň pohybové aktivity (Tabulka 1).
Tabulka 1. Stupnice pohybové aktivity
kroků/den

Stupeň aktivity

<5 000

neaktivní, sedavý způsob života

5 000-7 499

málo aktivní

8 000-9 999

částečně aktivní

≥10 000

aktivní

≥12 500

vysoce aktivní

Frömel, Novosad a Svozil (1999) doporučují denní počet kroků u chlapců
13 tisíc a u dívek 11 tisíc, denní pohybovou aktivitu přes 95 minut u chlapců a 85
minut u dívek. Organizovaná pohybová aktivita by měla být nejméně třikrát týdně
po dobu 90 minut. Procentuelní podíl výdeje energie by měl dosáhnout více než
25 % celkového týdenního energetického výdeje při pohybové aktivitě.
Dětem jsou doporučeny vyšší hodnoty minimálního množství pohybové
aktivity ve srovnání s dospělými. Důvodem je nutnost osvojení si základních
pohybových dovedností, proměnlivý charakter intenzity zatížení s častými pauzami
a pokles pohybové aktivity s narůstajícím věkem (Suchomel, 2006).
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Dospělým je pak doporučováno podle Marcuse a Forsythe (2010) aby se
věnovali minimálně 30 minut středně namáhavým pohybovým aktivitám a to
alespoň 5 dnů v týdnu a vysoce namáhavým nejméně 20 minut 3 dny v týdnu (př.
Spinning).
Marcus a Forsyth (2010) uvádí příklady středně namáhavých pohybových
aktivit:


jízda na kole;



rychlá chůze;



tanec;



zahradnické práce;



golf bez použití motorového vozíku;



turistika a chození;



aktivní hraní s dětmi;



volejbal;



hrabání listí;



vysávání koberců;



mytí a voskování auta.

Doporučení pro děti a adolescenty podle Physical activity Guidelines for
Americans (2008) je vykonávat pohybovou aktivitu denně aspoň 60 minut a více.
Měla by být prováděna cvičení pro posílení kostí (skoky přes švihadlo), posílení
svalů (gymnastika, kliky) a aerobní cvičení (chůze, běh) alespoň 3 krát týdně.
Kalman, Hamřík a Pavelka (2009) se zabývají podporou pohybové aktivity.
Doporučují naléhavost ze strany rodičů k omezování sedavého způsobu trávení
volného času dětí. Dále poukazují na nutnost maximalizovat počet hodin tělesné
výchovy a rozšířit nabídku extrakurikulárních aktivit. Měl by být kladen větší důraz
na participaci dětí na pohybové aktivitě, proto je nutné podporovat školy,
komunální organizace a vládní sportovní a volnočasové sektory. Mělo by se
zlepšit urbanistické plánování za účelem bezpečnějších měst a vesnic pro chodce
a cyklisty. Zejména co se týká dopravy do školy.
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Tabulka 2. Doporučení k provádění terénní pohybové aktivity pro 11-18 leté
adolescenty (upraveno podle Sigmund & Sigmundová, 2011).
Denní počet kroků

FITT charakteristiky
Pohybová aktivita alespoň střední intenzity
po dobu minimálně 60 minut denně
Pohybová aktivita střední intenzity nebo chůze

V převažujícím počtu dnů

nejméně 30 minut alespoň 5 krát týdně.

v týdnu by měl dosahovat

Pohybová aktivita vysoké intenzity,

11 000 kroků u děvčat

podporující rozvoj a udržení kardiorespirační zdatnosti,

13 000 kroků u chlapců

nejméně 20 minut alespoň 3 krát týdně
Kombinace předchozích doporučení pro PA
Vysoké nebo střední intenzity s možností rozložení času do
10 minutových i delších úseků v rámci celého dne.

2.3.4 Pozitivní vliv organizované pohybové aktivity
Participace mládeže v organizovaných formách pohybových aktivit je podle
Frömela, Novosada a Svozila (1999), který se shoduje s Biddle, Gorely a Stensel
(2004) v týdenním pohybovém režimu nedostačující. Dívky ve srovnání s hochy
zaostávají v pohybové aktivitě. Přičemž organizovaná forma pohybové kavity dětí
a mládeže je účinnější než neorganizovaná a navíc je spjata s frekvencí
volnočasových aktivit v dospělosti (Kudláček & Frömel, 2012).
Organizovaná pohybová aktivita je prováděna pod vedením učitele, cvičitele
nebo trenéra. Je to záměrná pohybová činnost, jako je školní TV, tréninkové
jednotky, zájmové kroužky orientované na pohyb a také letní a zimní tábory
(Sigmund, 2007).
Příkladem organizované pohybové aktivity je vzdělávací předmět tělesná
výchova, který se orientuje nejen na poznání vlastních možností a zájmů u žáků,
ale také na poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou
zdatnost. S tím spojenou duševní a sociální pohodu. Od spontánní pohybové
činnosti se postupuje k činnosti řízené a výběrové. Žáci tak mohou samostatně
ohodnotit svoji úroveň zdatnosti a zařadit do denního pohybového režimu činnosti
uspokojující jejich zájmy, rozvíjející zdatnost, umožňující regeneraci či kompenzaci
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různého zatížení. Důležitou součástí osvojování si pohybových dovedností u žáků
je prožitek z pohybu a komunikace při pohybu. Dobře zvládnutá dovednost kvalitu
prožitku umocňuje (Kalman, Hamřík, & Pavelka, 2009).
Podle Kudláčeka a Frömela (2012) je tělesná výchova a správně sestavený
pohybový program důležitou součástí školního programu. Připravuje studenty na
bezpečný kontakt s potřebami každodenního života a zaměřuje se na pohybový
vývoj. Také poskytuje potřebné informace za účelem zdravějšího životního stylu.
Pozitivní efekty organizované pohybové aktivity spatřují odborníci
v motivaci a aktivaci dětí, které jsou nečinné nebo jen z části aktivní ve
volných hrách. Organizovaná pohybová aktivita je často jediným impulzem
k jejich aktivnímu zapojení a velmi často i ke kontaktu s vrstevníky. Méně
aktivní nebo inaktivní děti, se snáze zapojí do pohybové aktivity v menší
skupině vrstevníků, jejichž zdatnost je na obdobné úrovni (Miklánková,
2009, 80).
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2.4 Obecná charakteristika ZŠ Heyrovského Olomouc
Provoz základní školy byl zahájen ve školním roce 1980 – 1981. Škola
nabízí vzdělání pro 1. – 9. ročník a vyučuje podle ŠVP pro základní vzdělání
„škola v pohybu“. Budova je situována do panelového sídliště, odkud dochází
většina žáků. Do školy dochází i žáci ze vzdálenějších oblastí Olomouce a
blízkého okolí města. Budova školy se nachází poblíž zastávky MHD, což
usnadňuje dojíždění žáků.
Ve více než třiceti třídách se vzdělává kolem 800 žáků, průměrná
naplněnost tříd je 24 žáků. V ročníku jsou zpravidla 3 paralelní třídy 1. stupni a 4-5
na 2. stupni.
Škola je specializována na třídy s rozšířenou výukou jazyků, třídy
s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřené na kopanou, třídy s rozšířenou
výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku a basketbal. Studium na této
škole nabízí žákům celou škálu vzdělávacích či sportovních aktivit.

Škola

poskytuje i zájmové kroužky jako jsou: španělština, sborový zpěv, keramika,
dramatický kroužek, miniházená, basketbal, in-line bruslení. ZŠ Heyrovského také
spolupracuje s SK Sigma Olomouc, AK Olomouc, BCM UP Olomouc, SAM
Olomouc. Škola je zapojena do řady akcí a projektů, například organizuje
sportovní soustředění pro sportovní třídy a sportovní turnaje (florbal, kopaná
vybájená, volejbal, …) i pro nesportovní třídy.
Děti ze sportovní třídy se každoročně zúčastňují několika soustředění: v
říjnu kondiční příprava na horách, v lednu soustředění na lyžích a na jaře speciální
atletická příprava ve sportovních centrech.
V roce 2011/2012 proběhla rekonstrukce školy, mimo jiné byl zcela
zrekonstruován sportovní areál (Obrázek 3), který byl zpřístupněn veřejnosti. Areál
je v pracovní dny otevřen 16:00 – 17:00 hodin, ve dnech pracovního klidu 9:00 16:00 hodin. Ve škole jsou prostory pro pohybovou činnost a to 2 tělocvičny,
posilovna a horolezecká stěna (Obrázek 4), která je zpřístupněna pro veřejnost.
(ZŠ Olomouc Heyrovského, 2013)
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Obrázek 3. Sportovní areál ZŠ Heyrovského Olomouc (upraveno dle
Kopáč, 2011)

Obrázek 4. Lezecká stěna ZŠ Heyrovského Olomouc (upraveno dle Drobek, 2010)
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3 CÍLE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY
Hlavním cílem diplomové práce je prostřednictvím týdenního monitorování
zmapovat aktuální stav pohybové aktivity žáků Základní školy Heyrovského
v Olomouci. Prostřednictvím krokoměrů a akcelerometrů zjistit rozdíl v pohybové
aktivitě chlapců a dívek. Dále pak srovnat úroveň pohybové aktivity ve sportovní
třídě a běžné třídě.
3.1 Dílčí cíle
1. Zjistit úroveň pohybové aktivity a inaktivity dívek a chlapců vybraných tříd
pomocí přístroje ActiGraph a to jak ve dnech školního vyučování, tak i ve
dnech víkendových;
2. Zmapovat počet kroků u všech vybraných žáků prostřednictvím krokoměru
Yamax Digi Walker SW700 a srovnat chlapce a dívky, déle pak srovnat
sportovní a běžnou třídu.

Výzkumné otázky:
1. Jaký je rozdíl mezi chlapci a dívkami v počtu kroků během týdne, ve
školních dnech a víkendových dnech?
2. Jaký je rozdíl v zaznamenaném počtu kroků u žáků sportovní a běžné
třídy?

3. Jaká je úroveň pohybové aktivity a inaktivity během týdne, ve školní dny a o
víkendu u chlapců a dívek?
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4 METODIKA

4.1 Charakteristika souboru
Výzkum byl realizován ve školním roce 2012/2013 a to v období od 1.11.
2012 do 9.11. 2012 na základní škole Heyrovského v Olomouci. Monitorování se
zúčastnilo dohromady 33 žáků ze dvou tříd devátých ročníků základní školy. Věk
všech probandů se pohyboval v rozmezí 14 – 16 let. Jedna třída byla sportovní, se
zaměřením na atletiku. Bohužel ne ode všech bylo možné data získat.
Výsledky za pomoci krokoměrů se podařilo vyhodnotit u 18 žáků, z toho 7
dívek a 11 chlapců. Výsledky z akcelerometrů byly zpracovány u 11 probandů,
z toho 6 dívek a 5 chlapců. Konečný počet probandů se tedy snížil (Tabulka 3).
Výběr školy proběhl na základě kladného postoje vedení školy a ochoty
učitelů k dané problematice.
Tabulka 3. Přehled uplatněných souhrnných technik
Výzkumná technika

Počet probandů celkem

Počet dívek

Počet chlapců

(n)

(n-D)

(n-Ch)

Krokoměry

18

7

11

Akcelerometry

11

6

5

4.2 Výzkumné techniky a metody
K zaznamenání PA byly použity krokoměry Yamax SW700 a akcelerometry
ActiGraph. Celkový týdenní objem kroků byl monitorován a analyzován krokoměry.
Informace o intenzitě zatížení, tepové frekvenci a výdeji energie zaznamenávaly
akcelerometry.
V online systému Indares byly s žáky vyplněny Dotazníky sportovních
preferencí. Projekt Indares kromě výzkumu v oblasti pohybové aktivity se snaží
informovat uživatele o tématech týkajících se pohybové aktivity a poskytnout
prostředky ke zkvalitnění životního stylu lidí. Klade si za cíl podporu vzdělání
týkající se pohybové aktivity (INDARES.COM, 2013).
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4.2.1 Popis krokoměru Yamax Digi Walker SW700
Ke sledování počtu kroků žáků devátých tříd byly použity krokoměry Yamax
SW700 (Obrázek 5). Tyto snadno ovladatelné, nenáročné přístroje obsahují
mechanismus, který při každém došlápnutí zaznamenává krok, neboť horizontálně
uložené kyvadélko se při vertikálním pohybu pasu, pohybuje nahoru a dolu.
Kyvadélko při každém kroku aktivuje a vypíná elektrické obvod, což zapříčiňuje
počítání kroků. Díky pedometru je možné měřit celkový počet realizovaných kroků,
překonanou vzdálenost (kilometry) a spotřebovanou energii (kilokalorie). Před
zahájením pohybu je nutné do přístroje vložit základní údaje délce kroku
(centimetry) a tělesnou hmotnost (kilogramy). Výhodou těchto přístrojů je okamžitá
ověřitelnost výsledků. Krokoměry (pedometry) jsou diskrétní, malých rozměrů a
k upevnění za pas slouží klipsna s bezpečnostním páskem. Krokoměry nejsou
schopny identifikovat typ a intenzitu pohybu, zachytit odrazy při jízdě na kole,
bruslení a lyžování nebo zvýšený energetický výdej při chůzi do kopce (Crouter,
Schneider, Karabulut, & Bassett, 2003; Armstrong & Welsman, 2006).

Obrázek 5. Krokoměr Yamax Digi Walker SW700 (upraveno dle
Pedometers Australia, 2013)
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4.2.2 Popis akcelerometru ActiGraph
Akcelerometr ActiGraph (Obrázek 6) sleduje pohybovou aktivitu u dětí,
adolescentů i dospělých. Dá se tedy použít u všech věkových kategorií. ActiGraph
měří frekvenci, délku a intenzitu pohybu ve vertikální rovině. Je vysoce validní,
pokud je nošen v oblasti pasu nebo kyčle. ActiGraph ukládá průměrné záznamy o
vykonaném pohybu v časových intervalech. U žáků lze zjistit, kolik minut stráví
lehkou, středně zatěžující nebo intenzivní pohybovou aktivitou. Pro vyhodnocení
dat se používá software, vytvořený na Fakultě tělesné kultuty Univerzity
Palackého v Olomouci, ActiPA 2006 (Mitáš, Sigmund, Frömel, Pelclová, &
Chmelík, 2007)

Obrázek 6. Akcelerometr ActiGraph (upraveno dle ActiGraph, 2013)
4.3 Organizace výzkumu
Základní školu Heyrovského jsem si vybrala pro výzkum z důvodu
sportovního zázemí, které nabízí. Na této škole využívám cvičné lezecké stěny,
která je zpřístupněna veřejnosti.
Po domluvě se zástupkyní pana ředitele, jsme získali souhlas pro provádění
monitoringu pohybové aktivity, pro výzkumné šetření Fakulty tělesné kultury UP
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v Olomouci v rámci mezinárodního výzkumného grantu NIH (USA). Na schůzce
byl předán dopis s bližšími informacemi o výzkumu (Příloha 1).
Paní

ředitelka

nám

jako

kantorku

doporučila

paní

Mgr.

Ludmilu

Faltýnkovou, která vyučuje informatiku a angličtinu. S paní učitelkou jsme vybrali
třídy pro výzkum, které byly v počítačové učebně minimálně dvě vyučovací hodiny.
Poté jsme dětem rozdali žádosti o souhlas rodičů s měřením (Příloha2).
Informační schůzka proběhla ve dvou různých dnech s každou třídou
zvlášť. Na začátku schůzky byly vybrány souhlasy rodičů. A žáci byli rozděleni do
dvou počítačových učeben. V průběhu hodiny jim byly přiděleny krokoměry,
ActiGraphy a záznamové archy. Žáci také byli informováni o průběhu měření. Byli
poučeni o zacházení s přístroji, které společně nastavili.
Žáci devátých tříd se také zaregistrovali do systému INDARES.COM. Tento
systém kromě záznamu pohybové aktivity umožňuje komparaci výsledků třídy ve
formě tabulek a grafů. Žáci byli též vyzváni k vyplnění tří dotazníků. Dotazníku
sportovních preferencí (je výbornou pomůckou nejen pro školy ale také pro učitele
tělesné výchovy, kteří si tímto mohou uvědomit preference dětí), dotazníku IPAQ
(International

Physical

Activity

Questionnaire;

je

celosvětově

používaný

standardizovaný dotazník, který posuzuje celkovou týdenní pohybovou aktivitu její
objem a intenzitu) a dotazníku Motivace k pohybové aktivitě (MPAM-R; je
standardizovaný dotazník umožňující vyhodnotit důvody, proč se lidé věnují
pohybové aktivitě).
Monitorování proběhlo po dobu sedmi dnů. Přístroje byly nošeny po celý
den, kromě období spánku a osobní hygieny. Každý den žáci zapisovali počet
kroků do záznamového archu dle instrukcí. Po týdnu byly krokoměry i ActiGraphy
vybrány spolu se záznamovými archy a vyhodnoceny v počítačovém softwaru.
Následně žáci obdrželi výsledky.
4.4 Způsob statistického zpracování dat
Data z ActiGraphů byla vyhodnocena v počítačovém programu.PaTj2006.
Pro statistické zpracování dat byl použit program Statistica 9.0. Byly vypočítány
základní statistické veličiny a pro posouzení významnosti rozdílů ve sledovaných
proměnných byl uplatněn Mann-Whitneyův U test a Wilcoxonův párový test.
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Hladina statistické významnosti byla stanovena na p < 0,05. Pro posouzení
velikosti efektu (effect size) byl využit koeficient d. U tohoto koeficientu jsou
stanoveny následující hladiny významnosti: d = 0,2 malý efekt, d = 0,5 střední
efekt, d = 0,8 velký efekt. (Thomas & Nelson, 2001)
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5 VÝSLEDKY
5.1 Výsledky z krokoměrů
5.1.1 Počet kroků u dívek a chlapců za týden
Týdenního monitorování pohybové aktivity s využitím krokoměrů se ze
všech zúčastněných podařilo vyhodnotit data od 18 žáků, z toho 7 dívek a 11
chlapců.
Medián počtu kroků ve školní den dosahuje u chlapců 12778 (Mdn; IQR =
8186) a dívek 10577 (Mdn; IQR = 4588). O víkendových dnech mají chlapci 10582
kroků (Mdn; IQR = 5801) a dívky 4647 (Mdn; IQR = 7728). V týdenním průměru to
činní u chlapců 11609 kroků (Mdn; IQR = 6905) a dívek 9938 (Mdn; IQR = 3883).
Naměřené výsledky (Obrázek 7) udávají, že mezi počtem nachozených kroků
chlapců a děvčat jak ve školní dny (Z = 1,27; p = 0,21; d = 0,6), tak i o víkendu (Z
= 1,36; p = 0,17; d = 0,65) nejsou statisticky signifikantní rozdíly. Počet kroků u
dívek o víkendových dnech ve srovnání se školními dny (Z = 1,35; p=0,18; d =
0,64) není statisticky významný. U chlapců je rozdíl v počtu kroků ve školních a
víkendových dnech statisticky významný (Z = 2,05; p = 0,04; d = 0,98).
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Obrázek 7. Celkový počet kroků během týdne u chlapců a děvčat
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Výrazné rozdíly mezi chlapci a děvčaty lze zpozorovat téměř ve všech
dnech v týdnu (Obrázek 8). Podle koeficientu „effect size“ můžeme pozorovat
velký efekt konkrétně ve středu (Z = 1,63; p = 0,10; d = 0,8), v pátek (Z = 1,81; p =
0,07; d = 0,86) a v neděli (Z = 2,08; p = 0,04; d = 0,99). Středních efekt
pozorujeme v úterý (Z = 0,73; p = 0,47; d = 0,35) a v sobotu (Z = 1,09; p = 0,28; d
= 0,52). Malý efekt byl pozorován v pondělí (Z = 0,27; p = 0,79; d = 0,13) a čtvrtek
(Z = 0,36; p = 0,72; d = 0,17). Za statisticky významný (p

< 0,05) můžeme označit

pouze rozdíl v neděli. Medián počtu kroků byl u obou pohlaví nejvyšší ve středu,
z toho u chlapců činil 14125 (Mdn; IQR = 6466) a u dívek 10981 (Mdn; IQR =
5705). U chlapců bylo naměřeno nejméně kroků v úterý 10499 (Mdn; IQR = 4647)
a u dívek v neděli 4050 (Mdn; IQR = 7194).
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Legenda: * - (p < 0,05)
Obrázek 8. Rozdíl v počtu kroků mezi chlapci a děvčaty v průběhu týdne
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5.1.2 Počet kroků u sportovní a nesportovní třídy za týden
Týdenního monitorování pohybové aktivity pomocí krokoměrů se ze všech
zúčastněných podařilo vyhodnotit data od 18 žáků, z toho 9 ze sportovní třídy a 9
z běžné třídy.
Medián počtu kroků ve školní den dosahuje u sportovní třídy 12771 (Mdn;
IQR = 7493) a u běžné třídy 11677 (Mdn; IQR = 2598). O víkendových dnech
nachodili žáci sportovní třídy 8978 kroků (Mdn; IQR = 5811) a žáci běžné třídy
10582 (Mdn; IQR = 10349). V týdenním průměru to činní u sportovců 11609 kroků
(Mdn; IQR = 5827) a běžných žáků 9963 (Mdn; IQR = 2893) kroků. (Obrázek 9).
Statisticky významný rozdíl (p

< 0,05) je u sportovní třídy ve školních a

víkendových dnech (Z = 2,67; p = 0,01; d = 1,27).
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Obrázek 9. Celkový počet kroků během týdne u sportovní a běžné třídy
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V jednotlivých dnech můžeme za statisticky významný (p

< 0,05) označit

pouze rozdíl v pátek (Z = 2,12; p = 0,03; d = 1,01). Medián počtu kroků je v tento
den u sportovní třídy nejvyšší z celého týdne a to 14200 (Mdn; IQR = 15246)
kroků. Nesportovní třída nachodila nejvyšší počet kroků 12792 (Mdn; IQR = 4516)
v pondělí. Nejmenší počet kroků nachodili žáci obou tříd v neděli, z toho žáci
sportovní třídy 8820 (Mdn; IQR = 4309) a žáci běžné třídy 7783 kroků (Mdn; IQR =
7088). Nesportovní třída převyšuje v počtu kroků třídu sportovní pouze v pondělí a
v sobotu (Obrázek 10).
Také v průběhu týdne, mezi sportovní a běžnou třídou, lze zpozorovat
rozdíly podle koeficientu „effect size“. Středních efekt pozorujeme v úterý (Z =
1,15; p = 0,25; d = 0,55). Rozdíl v počtu kroků mezi sportovní a běžnou třídou
nebyl významný ve čtvrtek (Z = 0,35; p = 0,72; d = 0,17) a neděli (Z = 0,18; p =
0,86; d = 0,09).
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Legenda: * - (p < 0,05)
Obrázek 10. Rozdíl počtu kroků mezi sportovní a nesportovní třídou v průběhu
týdne
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5.2 Výsledky měření pomocí akcelerometrů
5.2.1 Pohybová aktivita a inaktivita u chlapců a dívek za týden
Týdenního

monitorování

pohybové

aktivity

a

inaktivity

s využitím

akcelerometrů se ze všech zúčastněných podařilo vyhodnotit data 11 žáků, z toho
6 dívek a 5 chlapců.
Výsledky měření pomocí ActiGraphu ukázaly, že v průběhu celého týdne
převládá pohybová aktivita (Obrázek 11). Chlapci (n = 5) jsou pohybově aktivní
6,38 (Mdn; IQR = 1,75) hodin a dívky (n = 6) celkem 6,44 (Mdn; IQR = 1,67) hodin.
U dívek dosahovala inaktivita – 6,06 (Mdn; IQR = 1,64) hodin a chlapci byli 4,42
(Mdn; IQR = 0,8) hodin inaktivní.
Ve školní dny (Obrázek 12) je medián pohybové aktivity u chlapců 6,9
(Mdn; IQR = 1,57) hodin a u dívek 7,13 (Mdn; IQR = 1,46) hodin. Ve školní dny
jsou chlapci pohybově inaktivní 3,81 (Mdn; IQR = 0,64) hodin a dívky 4,98 (Mdn;
IQR = 2,46) hodin.
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Obrázek 11. Rozdíl mezi pohybovou aktivitou a inaktivitou u chlapců a dívek
v průběhu týdne
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Obrázek 12. Rozdíl mezi pohybovou aktivitou a inaktivitou u chlapců a dívek ve
školních dnech
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Obrázek 13. Rozdíl mezi pohybovou aktivitou a inaktivitou u chlapců a dívek o
víkendových dnech
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Ve víkendové dny (Obrázek 13) jsou chlapci aktivní 4,87 (Mdn; IQR = 2,35)
hodin a dívky 4,61 (Mdn; IQR = 3,55) hodin. Medián pohybové inaktivity je u
chlapců 4,58 (Mdn; IQR = 2) hodin a dívek 5,7 (Mdn; IQR = 4,14) hodin.
5.2.2 Aktivní energetický výdej u chlapců a dívek
Medián průměrného relativního výkonu za týden (Obrázek 14) je u chlapců
0,53 (Mdn; IQR = 0,1) kcal/kg/hod a dívek 0,41 (Mdn; IQR = 0,08) kcal/kg/hod.
Průměrný relativní výkon můžeme označit za statisticky významný (p

< 0,05)

rozdíl mezi chlapci a dívkami za celý týden (Z = 2,10; p = 0,04; d = 1).
Ve školních dnech je aktivní energetický výdej u chlapců 0,65 (Mdn; IQR =
0,14) kcal/kg/hod a u dívek 0,485 (Mdn; IQR = 0,13) kcal/kg/hod. Ve víkendové
dny činní relativní výkon u chlapců 0,49 (Mdn; IQR = 0,11) kcal/kg/hod a dívek
0,21 (Mdn; IQR = 0,13) kcal/kg/hod.
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Legenda: * - (p < 0,05)
Obrázek 14. Průměrný relativní výkon u chlapců a dívek během týdne
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6 DISKUZE
Jednou z nejpřirozenějších činností lidského života je bezesporu pohybová
aktivita. Proto by měla být v dostatečné míře realizována v průběhu každého dne
a v jednotlivých etapách ontogenetického vývoje. Moderní společnost však
následuje trend vedoucí lidi spíše k pohodlnosti a sedavému způsobu života.
Civilizační pokrok a s ním související technologický rozvoj, usnadňující život se
masově rozšiřuje a vedou k zásadním změnám životního stylu. Pohybová
inaktivita tak často ústí v mnohé zdravotní problémy.
Výzkumné šetření této práce poodhaluje, zda a v jaké míře se výše
uvedené tendence objevují mezi žáky základní školy Heyrovského v Olomouci.
V rámci tohoto výzkumu jsme se zaměřili na monitorování aktuálního stavu
pohybové aktivity prostřednictvím krokoměrů a akcelerometrů. Výzkumný soubor
byl monitorován po dobu jednoho týdne a to jak ve školních, tak víkendových
dnech. Při vyhodnocování výsledků jsme rozdělili soubor na chlapce a dívky a
déle také na třídu běžných žáků, kteří nedělají žádný sport a žáků navštěvujících
sportovní třídu.
Na základě výsledků, které jsme zjistili pomocí krokoměrů, lze konstatovat,
že za celý týden chlapci i dívky nedosahují doporučeného denního počtu kroků.
Řídíme-li se doporučeními autorů Frömel, Novosad a Svozil (1999), že denní
počet kroků u chlapců by měl být 13 tisíc a u dívek 11 tisíc, které je v souladu
s doporučeními pro adolescenty v publikaci Sigmund a Sigmundová (2011).
V rámci týdenní pohybové aktivity dosáhli chlapci hodnoty 11609 kroků za den
(Mdn; IQR = 6905) a dívky 9938,86 (Mdn; IQR = 3883). Dále s výsledků vyplívá,
že chlapci počtem nachozených kroků převyšují dívky ve školní dny a zvláště o
víkendu. Statisticky významný rozdíl byl zaznamenán u chlapců v počtu kroků ve
školních a víkendových dnech (p=0,04). V rámci jednotlivých dnů, nachodili
chlapci a dívky nejvíce kroků ve středu. Kde chlapci splnili doporučení a dívky
téměř dosáhly hranice 11 tisíc. U chlapců bylo naměřeno nejméně kroků v úterý a
u dívek v neděli. Za statisticky významný rozdíl mezi chlapci a dívkami, můžeme
označit, pouze rozdíl v neděli (p=0,04). Tato zjištění se shodují s Visagurskiené et
al. (2012) která tvrdí, že dospívání je spojeno s nižší tělesnou aktivitou
adolescentů.
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Porovnání mezi třídami, které se zúčastnily monitorování pohybové aktivity,
se ukázalo, že žáci navštěvující sportovní třídu převyšují v počtu kroků třídu
běžných žáků. V týdenním průměru počet kroků činní u sportovců 11609 (Mdn;
IQR = 5827) a běžných žáků 9963 (Mdn; IQR = 2893) kroků. Ve školní dny,
nachodily obě třídy více kroků, než o víkendových dnech. Sportovní třída
převyšuje počtem kroků ve školní dny třídu běžných žáků, kdežto o víkendu je
výsledek opačný. Statisticky významný rozdíl je pouze u sportovní třídy ve
školních a víkendových dnech (p=0,01).
V jednotlivých dnech můžeme označit za statisticky významný pouze rozdíl
v pátek (p=0,03). Medián počtu kroků je v tento den u sportovní třídy nejvyšší
z celého týdne a to 14200 (Mdn; IQR = 15246) kroků. Nesportovní třída nachodila
nejvyšší počet kroků 12792 (Mdn; IQR = 4516) v pondělí. Nejmenší počet kroků
udělali žáci obou tříd v neděli. Nesportovní třída převyšuje v počtu kroků třídu
sportovní pouze v pondělí a v sobotu, nejsou zde však rozdíly statisticky
signifikantní. Zapojení mládeže v organizovaných formách pohybových aktivit
(školní TV, tréninkové jednotky, zájmové kroužky orientované na pohyb) je podle
Frömela, Novosada a Svozila (1999), který se shoduje s Biddle, Gorely a Stensel
(2004) v týdenním pohybovém režimu nedostačující. Z výsledků vyplívá, že
sportovní třída zapojená v organizované pohybové aktivitě je během týdne
aktivnější než nesportovní třída.
Výsledky měření pomocí ActiGraphů ukázaly, že v průběhu celého týdne
převažuje u chlapců i dívek pohybová aktivita nad inaktivitou. Počet hodin
pohybové aktivity je téměř srovnatelný u obou pohlaví. Při porovnání inaktivity za
týden, mezi pohlavími, bylo dosaženo vyšších hodnot u dívek – 6,06 (Mdn; IQR =
1,64) hodin. Inaktivita chlapců činila 4,42 (Mdn; IQR = 0,8) hodin.
Ve školní dny jsou aktivnější dívky, než chlapci, o víkendu je tomu naopak.
Ve víkendových dnech převládá pohybová inaktivita nad aktivitou zejména u
dívek. Ve víkendové dny jsou chlapci aktivní pouze 4,87 (Mdn; IQR = 2,35) hodin
a dívky 4,61 (Mdn; IQR = 3,55) hodin. Dívky jsou tedy opět více inaktivní než
chlapci.
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Sigmund et al. (2003) uvádí, že ženy jsou ve srovnání s muži méně
pohybově aktivní. V našem výzkumu se to ne vždy potvrdilo. Měl by však být brán
zřetel na velikost testovaného souboru a sumární zastoupení chlapců i děvčat.
Prostřednictvím akcelerometru ActiGraph jsme také mohli zaznamenat
aktivní energetický výdej (kcal/kg/hod/) mezi chlapci a dívkami.
Většího průměrného relativního výkonu za týden dosahují chlapci. Rozdíl
mezi chlapci a dívkami za celý týden můžeme označit za statisticky významný
(p=0,04). Ve školních dnech je opět vyšší relativní výkon u chlapců a nižší u dívek.
Dívky mají o víkendu nižší průměrný relativní výkon než chlapci.
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7 ZÁVĚRY


Chlapci počtem nachozených kroků za celý týden (Mdn = 11609)
převyšovali dívky (Mdn = 9938,86). Mezi hodnotami nebyl zjištěn statisticky
významný rozdíl.



O víkendových dnech chlapci nachodili 10582 kroků/den a dívky 4647
kroků/den. Ani v těchto dnech nebyl rozdíl shledán statisticky významný.



Ve školních dnech celkový počet kroků činil u chlapců 12778 kroků/den a
dívek 10577 kroků/den.



Celkový počet kroků u žáků sportovní třídy za celý týden (Mdn = 11609)
převyšuje počet kroků žáků běžné třídy (Mdn = 9963). Není zde statisticky
signifikantní rozdíl.



Ve dnech víkendových nachodili žáci sportovní třídy méně kroků (Mdn =
8978) než žáci běžné třídy (Mdn = 10582). Ani zde rozdíl není statisticky
signifikantní.



Ve školních dnech dosahuje sportovní třída 12771kroků/den a běžná třída
11677 kroků/den.



Chlapci jsou v průběhu celého týdne pohybově aktivní 6,38 hodin a dívky
celkem 6,44 hodin.



Ve školní dny je medián pohybové aktivity u chlapců 6,9 (Mdn; IQR = 1,57)
hodin a u dívek 7,13 (Mdn; IQR = 1,46) hodin.



Ve víkendových dnech převládá pohybová inaktivita nad aktivitou zejména
u dívek. Medián pohybové inaktivity o víkendu je u chlapců 4,58 hodin a
dívek 5,7 hodin. Ani zde nebyl rozdíl shledán statisticky významný.



Medián průměrného relativního výkonu za týden je u chlapců 0,53
kcal/kg/hod a dívek 0,41 kcal/kg/hod.
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Aktivní energetický výdej za celý týden můžeme označit za statisticky
významný rozdíl mezi chlapci a dívkami (p = 0,04).
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8 SOUHRN
Jak lidé tráví volný čas, závisí na řadě okolností. V dnešním uspěchaném
světě začal převládat sedavý způsob života jak v práci, škole, tak ve volném čase.
Děti a dospělí tráví stále více času sezením před počítačem či televizí. Pasivní
zábava však zatlačuje do pozadí aktivity tvořivé typické například pro sport. To, že
dospělí nesportují, má často dopad na samotné děti, které si díky inaktivitě
dospělých osvojily tento životní styl. Sedavý způsob života tak začíná převažovat
nad aktivním životním stylem stále více i u dětí. Právě pro jejich zdravý tělesný,
psychický a sociální rozvoj je pohyb nezbytností.
Hlavním cílem mé diplomové práce je monitorování aktuálního stavu
pohybové aktivity vybraných žáků devátých tříd základní školy Heyrovského
v Olomouci. Zaměřila jsem se na srovnání pohybové aktivity chlapců a dívek
v průběhu týdne a to jak ve školní, tak víkendové dny. Déle jsem srovnávala
úroveň pohybové aktivity u sportovní třídy se zaměřením na atletiku a normální
třídy.
Výzkumného šetření se zúčastnilo 33 žáků ze dvou tříd devátých ročníků
základní školy Heyrovského v Olomouci. Výsledky za pomoci krokoměrů se
podařilo vyhodnotit u 18 žáků, z toho 7 dívek a 11 chlapců. Výsledky
z akcelerometrů byly zpracovány u 11 probandů, z toho 6 dívek a 5 chlapců.
Výzkum se uskutečnil v období od 1.11. 2012 do 9.11. 2012. Věk všech probandů
se pohyboval v rozmezí 14 – 16 let.
Pohybová aktivita byla monitorována pomocí pedometru Yamax Digi
Walker SW700 a akcelerometru ActiGraph po dobu sedmi dnů. Měření oběma
přístroji započalo souběžně. Pomocí pedometru byly zaznamenávány údaje o
počtu kroků probandů. ActiGraph zaznamenával údaje o intenzitě zatížení a výdeji
energie. V internetovém systému INDARES byl studenty vyplněn také Dotazníky.
Z výsledků výzkumného šetření vyplívá, že chlapci nachodili v průběhu
celého týdne, ve školní i víkendové dny, více kroků než dívky. Za celý týden však
chlapci i dívky nedosahují doporučeného denního počtu kroků. Dále s výsledků
vyplívá, že chlapci počtem nachozených kroků převyšují dívky zvláště o víkendu.
Statisticky významný rozdíl byl zaznamenán u chlapců v počtu kroků ve školních a
víkendových dnech.
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Porovnání mezi třídami, které se zúčastnily monitorování pohybové aktivity,
se ukázalo, že žáci navštěvující sportovní třídu nachodili více kroků, než třída
normálních žáků. Sportovní třída převyšuje počtem kroků ve školní dny třídu
normálních žáků, kdežto o víkendu je výsledek opačný.
Výsledky měření pomocí ActiGraphů ukázaly, že v průběhu celého týdne
převažuje u chlapců i dívek pohybová aktivita nad inaktivitou. Ve školní dny jsou
aktivnější dívky více než chlapci, o víkendu je tomu naopak. Ve víkendových
dnech převládá pohybová inaktivita zejména u dívek. Většího průměrného
relativního výkonu za týden dosahují chlapci. Rozdíl výkonu mezi chlapci a
dívkami za celý týden můžeme označit za statisticky významný.
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9 SUMMARY

How people spend their leisure time is dependent on many factors.
Nowadays, the typical sign of this modern era is a hasty way of life without any
sports or activity, even during leisure time. Adults and children spend more and
more time by sitting in front of a television or a computer. Therefore activities
which are important for children in a ways of creating a bond to a sport are being
pushed away by passive activities. Children have adopted the passive way of live
since they are being affected by adults who do not do any sports. The sedentary
way of life is slowly predominating the active way of life. Physical activity is very
important for children in order to achieve healthy physical, psychical and social
development.
The aim of the thesis is to observe the actual state of physical activities of
chosen pupils of 9th grade of Heyrovský primary school in Olomouc. I focused at
comparing the physical activity of boys and girls during a week (both weekdays
and weekend). Next I compared the level of physical activity between classes with
sports specialization (athletics) and regular classes.
33 pupils of 9th grades from 2 classes were included in the research which
was held at the Heyrovský primary school in Olomouc. The results were carried
out with the aid of pedometer at 18 pupils; 9 girls and 11 boys. The results from
accelerometers were carried out at 11 probands; 6 girls and 5 boys. The research
was held from 1st November 2012 to 9th November 2012. The age of all probands
was within the span of 14 to 16.
The physical activity was monitored with the aid of pedometer Yamax Digi
Walker SW700 and accelerometer ActiGraph within 7 days. The measuring of both
appliances initiated simultaneously. The data containing the amount of steps done
by probands were measured by the pedometer. The ActiGraph was recording the
data about the intensity of physical activity and the energy output. The students
also filled an INDARES questionnaire on the internet.
The results showed that boys did more steps than girls in both weekdays
and weekends. But both girls and boys did not achieve the recommended amount
of steps per day. The results also showed that boys did more steps than girls
mainly during weekends. Statistically significant difference was registered at boys
as the amounts during weekdays and weekends differed greatly.
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Next, the results showed that pupils who attend classes with sports
specialization did more steps than pupils in regular classes. The sport class
predominates the regular class with the amount of steps done during weekdays.
But during weekends the result is reversed.
The results taken from ActiGraphs showed that during the whole week the
physical activity predominates inactivity at both girls and boys. During weekdays
girls are more active than boys, during weekends the results are reversed. Girls
are more inactive during weekends than boys. Boys achieved higher relative
average performance in a week. The difference between boys and girls within the
span of the week is considered statistically significant.
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Příloha 1

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY
CENTRUM KINANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU
Vedoucí: prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.  Tř. Míru 115, 771 11 Olomouc,
 585 636 003, 585 636 104, @ karel.fromel@upol.cz

Vážený pane řediteli,
dovolujeme si Vás požádat o souhlas s výzkumným šetřením Fakulty tělesné kultury UP
v Olomouci v rámci mezinárodního výzkumného grantu NIH (USA). Vaše škola byla vybrána pro
experiment s týdenním monitoringem pohybové aktivity.
V případě Vašeho souhlasu a souhlasu rodičů se vybraní studenti zúčastní dotazníkového
šetření „Prostředí a kvalita života“. Dále se studenti zúčastní měření pohybové aktivity
akcelerometrem ActiGraph, krokoměrem Yamax a budou mít možnost zapisovat údaje o pohybové
aktivitě do námi zaštítěného internetového systému Indares.com. Přístroje nebudou omezovat
studenty v běžném životě a denních povinnostech a v případě poškození přístrojů nebude ze
strany Centra kinantropologického výzkumu požadována náhrada. Výzkumná metodika je již
ověřena na mnoha školách u nás i v zahraničí a splňuje všechna zdravotní, sociální a etická
kritéria. Z měření nevyplývají pro studenty žádná nebezpečí, naopak získají velmi zajímavé
informace o individuálním energetickém výdeji, velikosti pohybové aktivity a další informace
související se zdravím člověka. Každý student, který dokončí výzkum, obdrží počítačově
zpracované individuální výsledky, které nebudou zveřejněny. Výsledky výzkumu bude také možné
ve škole využít pro zkvalitnění mezipředmětové tématické integrace.
V současné době realizujeme obdobná měření i na dalších školách u nás a v zahraničí,
protože zjišťování informací o životním prostředí a pohybové aktivitě mládeže je součástí
celosvětově organizovaného výzkumu.
Hlavním smyslem výzkumného šetření je hledat možnosti zlepšení zdravotní prevence a
zlepšení podmínek pro aktivní životní styl dětí a mládeže.
Děkujeme Vám za ochotu a těšíme se na spolupráci s Vaší školou.

V Olomouci 9. 10. 2012

prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.
vedoucí Centra kinantropologického výzkumu
Fakulta tělesné kultury UP
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Příloha 2

Centrum kinantropologického výzkumu, Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
1.1

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás požádat o souhlas s účastí Vašeho syna/dcery na výzkumném šetření Fakulty
tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Vybraní žáci se zúčastní měření pohybové aktivity
akcelerometrem ActiGraph a krokoměrem Yamax, budou zapisovat údaje o pohybové aktivitě do
záznamových protokolů a vyplní dotazníky týkající se jejich pohybové aktivity. Přístroje nebudou
omezovat žáky v běžném životě a denních povinnostech. Výzkumná metodika je již ověřena na mnoha
školách u nás i v zahraničí a splňuje všechna zdravotní, sociální a etická kritéria. Z měření nevyplývají
pro žáky žádná nebezpečí, naopak získají velmi zajímavé informace o individuálním energetickém
výdeji, velikosti pohybové aktivity a další informace související se zdravím člověka. Každý žák, který
dokončí výzkum, obdrží počítačově zpracované individuální výsledky, které nebudou zveřejněny.
V současné době realizujeme obdobná měření i na dalších školách u nás a v zahraničí, protože
zjišťování informací o pohybové aktivitě žáků je součástí celosvětově organizovaného výzkumu.
Hlavním smyslem výzkumného šetření je hledat možnosti zlepšení zdravotní prevence a zlepšení
podmínek pro aktivní životní styl dětí a mládeže.
Děkujeme Vám za pochopení významu a za souhlas!
V Olomouci 16. 10. 2012
DrSc.

prof. PhDr. Karel Frömel,
odpovědný řešitel

Souhlasím, aby se můj syn/dcera ……………………………………….………. účastnil/a výzkumného šetření
FTK UP.
..............................................................................................
.
Datum
Podpis rodiče
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