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3   METODIKA VÝSKUMU 
 
3. 1 Charakteristika súboru 

Do výskumu bolo zapojených 7 škôl. Päť prešovských základných škôl,  jedno 

gymnázium a jedna mimo prešovská základná škola. Pre potreby nášho výskumu 

sme nebrali do úvahy decimálny vek, pretože nás zaujímala skupina žiakov 

končiacich základnú a nastupujúcich na strednú školu, čiže 14 – 16 ročná mládež. 

Vzhľadom na to, že priemerný vek, modus i medián sú skoro rovnaké a súbor tvorili 

prešovské školy (iba jedna vidiecka v blízkosti Prešova), môžeme súbor 

respondentov považovať za 14–ročných žiakov Prešovského regiónu. Údaje 

o žiakoch sú v tabuľke 3, 4. Zoznam škôl spolu so  skratkami je uvedený v prílohe 3. 
 

Tabuľka 3  Základné údaje súboru 

Základné údaje súboru Početnosť súboru 
Počet zapojených škôl 7 
Počet žiakov spolu 322 
Počet chlapcov 127 
Počet dievčat 195 
Vekové rozpätie 14 - 16 

 
 

Tabuľka 4  Charakteristiky súboru 

Sledovaný 
parameter 

Chlapci Dievčatá 
x s Mo Me x s Mo Me 

Priemerný 
vek 

 
14,4 

 

 
0,5 

 
14 14 

 
14,3 

 

 
0,4 

 
14 14 

Priemerná 
výška 

 
174,7 

 

 
8,7 

 
175 175,0 

 
165,3 

 

 
6,2 

 
164 165,0 

Priemerná 
hmotnosť 

 
63,6 

 

 
10,4 

 
65 64,0 

 
54,6 

 

 
7,5 

 
55 54,0 

BMI 
 

20,9 
 

 
3,4 

 
21,2 20,4 

 
20,0 

 

 
2,7 

 
20,4 19,6 

  
    Legenda: x – aritmetický priemer, s – smerodajná odchýlka, Mo – modus, Me - medián  

 

 

Zároveň musíme poznamenať, že toto sú maximálne počty žiakov, ale 

v jednotlivých kapitolách sa ich počty môžu meniť. Je to zapríčinené tým, že nie vždy 

všetci žiaci absolvovali uvedenú aktivitu. 
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3. 2  Organizácia výskumu 
 

Vzhľadom na počet zapojených pracovníkov - examinátorov sme výskum 

realizovali v troch etapách. V prvej etape, ktorá sa realizovala od 10. 11. 2008 – do 

15. 12. 2008 boli do sledovania zapojení žiaci deviatych ročníkov  troch základných 

škôl (ZŠ ŠM, ZŠ PR, ZŠ MN). V druhej etape, ktorá bola realizovaná v období od 13. 

3. 2009 – do 17. 4. 2009 boli do sledovania zapojené deviate ročníky 2 základných 

škôl (ZŠ KAP, ZŠ KU) a prváci jedného gymnázia (GK2) v Prešove. V tretej etape, 

ktorá bola realizovaná od 27. 10. 2009 – do 27. 11. 2009, boli zapojené 2 základné 

školy (ZŠ ŠM - druhýkrát, ZŠ ŠRO). Spolu to bolo 7 škôl  (príloha 3) s 322 žiakmi. 

Priebeh celého mesačného výskumu, z ktorého sa do hodnotenia využili 

kompletné štvortýždňové záznamy, bol nasledovný. Po súhlase riaditeľa školy 

examinátori navštívili vybranú školu týždeň pred začiatkom výskumu. Sledovaní 

probandi boli oboznámení s projektom a vybratí do výskumu na základe súhlasu 

rodičov. Na samostatnej hodine si pod vedením examinátora vyskúšali pripínanie  

a odkladanie krokomerov. Do krokomerov sa individuálne zadávali hodnoty potrebné 

pre výpočet výdaja energie a prejdenej celkovej dĺžky (hmotnosť, pohlavie, dĺžka 

kroku) a boli inštruovaní o zapisovaní údajov do predložených záznamových hárkov. 

Na ďalšej hodine napísali vedomostný test pod dozorom examinátora a vyplnili 

dotazník športových preferencií. Počas mesačného obdobia navštívili examinátori 

zapojené školy s cieľom riešiť prípadné nedostatky. Do výskumu boli zapojení aj 

vyučujúci na jednotlivých školách, ktorí pravidelne kontrolovali a motivovali žiakov. 

Po mesačnom zaznamenávaní údajov odovzdali žiaci examinátorom záznamové 

hárky, krokomery a opakovane napísali vedomostný test o problematike zdravia 

a pohybovej aktivity. 

 

3. 3  Metódy získavania údajov 
 

Na stanovenie úrovne vedomostí o problematike zdravia a pohybovej aktivity 

sme použili Vedomostný test o problematike zdravia a pohybovej aktivity. Tento test 

je určený na zistenie aktuálneho stavu vedomostí o tejto problematike a vychádza 

z výskumu Fakulty telesnej kultúry Univerzity Palackého v Olomouci pod názvom 

Mezinárodní komparatívní výzkum změn pohybově aktívního chování 15 – 16 letých 

studentů s využitím krokoměrů (Vašíčková et al., 2009). Vedomostný test obsahuje 
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32 otázok, ktoré sú rozdelené do štyroch dimenzií (kondičná, energetická, nutričná, 

edukačná)  so zameraním na vedomosti z učiva biológie a telesnej výchovy 

a obsahuje tiež vedomosti o racionálnej výžive. Obsah jednotlivých dimenzií je 

zameraný nasledovne.  

 kondičná dimenzia – vedomosti o intenzite, objeme a frekvencii telesných 

cvičení – otázky č. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 

 energetická dimenzia – vedomosti o energetickom príjme a výdaji energie pri 

pohybových aktivitách – otázky č. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 
 nutričná dimenzia – vedomosti o výžive, metabolizme, optimálnom zásobovaní 

organizmu počas pohybovej aktivity - otázky č. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 
 edukačná dimenzia – všeobecné teoretické znalosti o pohybových aktivitách, 

zdraví, zdravom životnom štýle - otázky č. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 
Každá otázka je alternatívneho charakteru, čo znamená, že testovaný má 

možnosť výberu zo štyroch alternatív odpovedí. Jedna z nich je vždy správna. I keď 

sa predpokladá, že test trvá 20 – 30 minút, naši žiaci ho vyplňovali v priemere za 35 

– 40 minút. Test bol štandardizovaný na poľských stredných školách v roku 2008. 

Koeficient stability medzi pre- a post- testom je 0,481 (významný na p<0,01). 

Na monitorovanie mesačnej pohybovej aktivity (denný počet krokov, denný výdaj 

energie) sme použili krokomery Silva  a záznamové hárky, do ktorých respondenti 

zapisovali denné hodnoty prejdeného počtu krokov a výdaja energie. Denný výdaj 

energie bol stanovený krokomerom Silva, pričom okrem počtu denných krokov  sa 

brala do úvahy i hmotnosť žiakov. 

Preferenčnú sféru v oblasti pohybových aktivít sme u respondentov zisťovali 

pomocou štandardizovaného Dotazníka preferencií pohybových aktivít, ktorý bol 

vypracovaný na Fakulte telesnej kultúry Univerzity Palackého v Olomouci a využíva 

sa v medzinárodných výskumoch. V dotazníku žiaci označovali 5 najobľúbenejších 

aktivít z ponuky. 
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3. 4  Metódy spracovania údajov 
 

Na spracovanie výsledkov sme použili základné charakteristiky miery centrálnej 

tendencie (medián, aritmetický priemer). Na určenie miery variability sme použili 

smerodajnú odchýlku.  

Samotné štatistické spracovávanie sme realizovali prostredníctvom programu 

SPSS statistics 19.0. Na určenie vhodnosti použitých štatistických metód sme použili 

test normality rozloženia dát (Kolmogorov-Smirnov test). Následne sme zo 

základných štatistických metód použili na zistenie štatistickej významnosti rozdielu 

medzi sledovanými strednými hodnotami neparametrický Mann-Whitney U-test 

(nezávislé súbory) a Wilcoxonov párový test (závislé súbory). Na posúdenie vzťahu 

medzi úrovňou vedomostí a realizovanou pohybovou aktivitou sme použili 

Spearmanovu poradovú koreláciu.  

Spracovanie údajov o preferenciách pohybových aktivít sa realizovalo pomocou 

zisťovania frekvencie najobľúbenejších aktivít. Najpreferovanejšej aktivite bolo 

priradených 5 bodov, druhej v poradí preferencií 4 body až po 1 bod pre piatu 

preferovanú aktivitu.  Súčet bodov stanovil poradie preferencií. 

Zistené výsledky sme prezentovali v prehľadných tabuľkách a obrázkoch, ktoré sme 

spracovávali pomocou programu Microsoft Excel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


