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4    VÝSLEDKY VÝSKUMU 
 

4.1 Vedomosti o problematike zdravia a pohybovej aktivity 
 

V našom výskumnom šetrení sme vychádzali z predpokladu, že probandi 

disponujúci dostatočným množstvom poznatkov  o problematike pohybovej aktivity, 

resp. inaktivity a budú s väčšou pravdepodobnosťou zaraďovať rôzne formy pohybu 

do svojho životného štýlu, lebo poznajú dôvody, výhody a nevýhody, pravidelne 

realizovanej pohybovej aktivity. 

 Celkové dosiahnuté výsledky vo vedomostnom teste, zahrňujúce výsledky 

získaných bodov v jednotlivých dimenziách testu, sumarizuje tab. 1. Hodnota 

priemerného počtu bodov sledovaného súboru bola 12,97. Uvádzame tiež hodnotu 

štandardnej chyby priemernej úspešnosti (SE), ktorá hovorí s akou presnosťou bola 

vypočítaná hodnota priemernej úspešnosti súboru. Čím menšia štandardná chyba 

priemeru (SE), tým presnejšie charakterizuje priemer testovanej populácie. Musíme 

konštatovať, že z celkového počtu 322 respondentov len 72, respondentov t.j. 22,4 

% dosiahlo viac ako 16 bodov, to znamená 16 správnych odpovedí z 32 možných. 

Pre porovnanie pri obdobnom prieskume v Českej republike (Vašíčková, Chmelík, 

Frömel, Neuls, 2009) dosiahla rovnako stará česká mládež priemerne 17,40 bodu.  

V posudzovanom súbore chlapcov a dievčat minimálny počet získaných bodov bol 2 

a maximálny 22 bodov (tabuľka 5, obrázok 1). 
 

Tabuľka 5  Výsledky vedomostného testu v bodoch 

Dimenzia x s Min Max SE 
Kondičná 2,17 1,38 0 7 0,076 

Energetická 3,27 1,46 0 7 0,081 
Nutričná 2,84 1,21 0 6 0,068 

Edukačná 4,69 1,69 0 8 0,094 
Spolu 12,97 3,66 2 22 0,203 

               
                      Legenda: x – aritmetický priemer,  s – smerodajná odchýlka, Min – minimálna hodnota,  

                         Max – maximálna hodnota, SE – štandardná chyba priemernej úspešnosti  
 
V každej zo štyroch dimenzií sa vyskytovali respondenti, ktorí nevedeli správne 

odpovedať  ani na jednu otázku posudzovanej dimenzie. 
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Dosiahnuté nulové hodnoty testu v jednotlivých dimenziách: 

 

Kondičná dimenzia   32 respondentov  9,93 % 

Energetická dimenzia  10 respondentov  3,10 % 

Nutričná dimenzia   9  respondentov  2,79 % 

Edukačná dimenzia   2 respondenti   0,62 % 

Len v edukačnej dimenzii sme zaznamenali u 4 odpovedajúcich maximálny počet 8 

bodov, čo znamená 1,24 % opýtaných. 

kondičná, 2.17

energetická, 
3.27

nutričná, 2.84

edukačná, 4.69

 
Obrázok  1  Priemerné bodové hodnoty vedomostného testu v jednotlivých 

dimenziách 
 

 

4.1.1 Výsledky v jednotlivých dimenziách vedomostného testu  
 

Otázky vedomostného testu boli tematicky rozdelené do štyroch dimenzií: 

 kondičná dimenzia – vedomosti o intenzite, objeme a frekvencii telesných 

cvičení,  
 energetická dimenzia – vedomosti o energetickom príjme a výdaji energie pri 

pohybových aktivitách, 
 nutričná dimenzia – vedomosti o výžive, metabolizme, optimálnom 

zásobovaní organizmu počas pohybovej aktivity, 
 edukačná dimenzia – všeobecné teoretické znalosti o pohybových aktivitách, 

zdraví, zdravom životnom štýle. 
 

Z pohľadu vnútornej štruktúry vedomostného testu (obr. 2, 3, 4, 5) dosiahol náš 

súbor najhoršie výsledky v kondičnej (2,17 b) a nutričnej dimenzii (2,84 b). Na druhej 
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strane mal najlepšie všeobecné teoretické znalosti o pohybových  aktivitách a zdraví. 

Tomu zodpovedajú výsledky edukačnej dimenzie testu (4,69 b). 

 
Obrázok  2  Výsledky vedomostného testu v kondičnej dimenzii 

 

Školská telesná výchova by mala sprístupňovať vedomosti a poznatky o 

pohybe, stimulovať záujem prakticky vykonávať rôzne pohybové činnosti. Didaktici 

telesnej výchovy (Antala a kol., 2001, Rychtecký – Fialová, 2000) poukazujú na 

význam vytvárania účinného celoživotného pohybového režimu už počas povinnej 

školskej dochádzky. 

V odpovediach na jednotlivé otázky testu sa veľmi často objavovali zaujímavé 

paradoxy. Žiaci vedeli správne odpovedať na otázku vhodnej energetickej bilancie, 

že energetický príjem a výdaj by mali byť v rovnováhe, ale nevedeli určiť, čo je  

najvýdatnejším zdrojom energie pre ľudský organizmus – cukry, bielkoviny, tuky 

alebo kombinácia všetkých troch zdrojov? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Obrázok  3  Výsledky vedomostného testu v energetickej dimenzii 
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Obrázok  4  Výsledky vedomostného testu v nutričnej dimenzii 

 

 Žiaci vedeli, že najzdravšie je prijímať potravu päťkrát denne v menšom 

množstve a nevynechávať raňajky, ovládali optimálnu hodnotu body mass indexu 

(BMI) pre zdravého človeka, ale nevedeli, že najväčší význam pre zdravie jedinca 

má dobrá psychická kondícia s normálnou hmotnosťou. Problémy nastali pri určení 

hlavného nebezpečenstva, ktoré sa môže vyskytnúť pri pravidelnej, ale 

jednostrannej pohybovej aktivite, akou je opotrebovanie kĺbov, prejavujúce sa ich 

bolesťou. Podobné poznanie sme nadobudli pri zisťovaní odpovedí na otázku 

objemu  týždennej pohybovej aktivity, postačujúcej na udržanie telesnej kondície 

a zdravia organizmu. 

 
Obrázok  5  Výsledky vedomostného testu v edukačnej dimenzii 

 

Na základe skúseností z nášho prieskumu sa domnievame, že pojmový aparát 

žiakov  posledných ročníkov základnej školy, resp. prvého ročníka strednej školy nie 

je na zodpovedajúcej úrovni. Adekvátna tomuto zisteniu bola aj schopnosť 
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porozumieť jednotlivým otázkam predloženého vedomostného testu a zodpovedať 

ich. 

 Výsledky naznačujú, že poznatky 14-ročných žiakov o pohybovo aktívnom 

a zdravom životnom štýle, nie sú v tejto cieľovej skupine dostatočné na to, aby boli 

schopní aktívne a pozitívne ovplyvňovať svoje pohybové aktivity. 

 

4.1.2 Intersexuálne rozdiely v úrovni vedomostného testu  
 

 Celkové dosiahnuté výsledky vo vedomostnom teste a rozdiely medzi súbormi 

chlapcov a dievčat sú zahrnuté v tabuľke 6. Výsledky ukazujú, že chlapci (n=127) 

získali priemerne len 12,03 bodov za správne vyplnené otázky testu. Dievčatá 

(n=195) predbehli chlapcov, ich priemerná hodnota bodov bola  13,57 bodu. Pri 

porovnaní oboch súborov sme zaznamenali zároveň štatisticky významné rozdiely 

na hladine p<0,05 v prospech dievčat.  
 

Tabuľka  6  Významnosť rozdielov výsledkov vedomostného testu 
chlapcov a dievčat 

 

 Dimenzia Pohlavie x Z 

Kondičná 
Chlapci 2,19 

0,553 
Dievčatá 2,15 

Energetická 
Chlapci 2,96 

3,012++ 
Dievčatá 3,47 

Nutričná 
Chlapci 2,49 

3,808++ 
Dievčatá 3,19 

Edukačná 
Chlapci 4,39 

2,622 
Dievčatá 4,98 

Spolu 
Chlapci 12,03 

3,705++ 
Dievčatá 13,57 

 
                          Legenda: x – aritmetický priemer,  s – smerodajná odchýlka, Z – z hodnota, 
                                           +  štatistická významnosť na hladine p<0,05 
                                           ++ štatistická významnosť na hladine p<0,01 

 
Obdobné výsledky sme zaznamenali v nutričnej  a energetickej dimenzii, kde 

výsledky dievčat naznačujú jednoznačne hlbší záujem o túto oblasť, ktorá úzko 

súvisí so zdravým životným štýlom, súčasnými trendmi adolescentných dievčat 

zaujímať sa o bodystyling, zdravú výživu, kontrolovanie hmotnosti a módu. 
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K podobným zisteniam došla  Vašíčková, Chmelík, Frömel, Neuls (2009), Vašíčková, 

Bláha, Lukavská, Nykodým (2010). 

 
Obrázok  6   Intersexuálne rozdiely v úrovni vedomostného testu 

v jednotlivých dimenziách 
 

 V jednotlivých dimenziách dosiahli dievčatá lepšie výsledky ako chlapci (obr. 

6). V energetickej a nutričnej dimenzii, boli rozdiely štatisticky významné (obrázok 7, 

8). Obsahom testových otázok v týchto dimenziách bolo :  
Energetická dimenzia 

- Aký kalorický výdaj zodpovedá 1 hodine pomalej chôdze? 

- Čo je prevažujúcim zdrojom energie pri krátkodobej intenzívnej 

svalovej činnosti? 

- Koľko kcal spáli v pokoji muž za jeden deň? 

- Aký je pokojový metabolizmus ženy za jednu hodinu? 

Nutričná dimenzia 

- Čo najviac podporuje svalový systém zo zdravotného hľadiska? 

- Aký je najzdravší režim prijímania potravy? 

- Čo je najvhodnejšie  pre výraznú redukciu hmotnosti? 

- Aký druh pohybovej aktivity je najvhodnejší pre človeka s 1. stupňom 

obezity? 
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Obrázok  7  Intersexuálne rozdiely v energetickej dimenzii vedomostného testu 
   

 
Obrázok  8  Intersexuálne rozdiely v nutričnej dimenzii vedomostného testu 

 

Štatisticky  nevýznamné rozdiely boli zaznamenané medzi sledovanými 

súbormi chlapcov a dievčat v kondičnej a edukačnej dimenzii. V kondičnej súbor 14-

ročných chlapcov dosiahol  lepšie skóre bodov za odpovede v rámci tejto dimenzie 

(obrázok 9,10). Za všetkých osem otázok tejto dimenzie chlapci získali priemerne 

2,19 bodu, kým dievčatá 2,15 bodu.  
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Žiaci hľadali správne odpovede napr. na tieto oblasti: 

 

Kondičná dimenzia 

- Čím sa prejavuje zvýšenie telesnej kondície? 

- Aká by mala byť správna energetická bilancia zdravých ľudí? 

- Akým spôsobom je možné zvýšiť celkovú telesnú zdatnosť? 

- Aký kalorický výdaj v priemere môže znamenať hodina telesnej 

výchovy ? 

Edukačná dimenzia  

- Aký je najzdravší režim prijímania potravy? 

- Čo je najvhodnejšie  pre výraznú redukciu hmotnosti? 

- Ktoré pohybové schopnosti  sú najdôležitejšie pre podporu zdravia? 

- Aký je maximálny prípustný čas sledovania televízie u detí a mládeže? 

- Aké chemické látky, ovplyvňujúce psychický stav človeka, sa vytvárajú 

pri pohybovej aktivite? 
 

 
Obrázok  9   Intersexuálne rozdiely v kondičnej dimenzii vedomostného testu 

 

 Na základe dosiahnutých výsledkov v našom súbore chlapcov i dievčat 

možno konštatovať, že dosiahnuté výsledky v edukačnej dimenzii,  ktorej obsah je 

obsahom telesnej a športovej výchovy v štátnom vzdelávacom programe 

i predchádzajúcich učebných osnov, sú v porovnaní s českou 14 – 16 ročnou 
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populáciou horšie - priemerné hodnoty slovenských chlapcov 4,39 b a dievčat 4,98 

b, českých chlapcov 5,36 b  a dievčat 5,90 b (Vašíčková, Chmelík, Frömel, Neuls, 

2009). 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok  10   Intersexuálne rozdiely v edukačnej dimenzii vedomostného 
testu 

 

 Je pochopiteľné, že poznatky, ktoré sú správnou formou sprostredkovávané, 

názorne vysvetľované, neustále opakované a rozširované, majú vplyv a podieľajú sa 

na osvojení poznatkov a vytvorení názorov na danú oblasť. Výskum ukázal rezervy, 

ktoré v rámci jednotlivých dimenzií vedomostnej úrovne na pohybovú aktivitu a jej 

vykonávanie existujú u 14–ročných žiakov, a ktoré až s pribúdajúcim vekom 

a uvedomovaním si dôležitosti zdravého spôsobu života postupne nadobudnú svoju 

dôležitosť. Vašíčková, Bláha, Lukavská, Nykodým (2010) konštatujú najväčšiu 

úspešnosť vo vedomostnom teste až u študentov  tretieho ročníka vysokej školy.  

Vedomostnú úroveň týmto testom zisťovali na štyroch univerzitách v Českej 

republike. 
Jurkechová (2010) poukazuje na veľmi nízku až alarmujúcu úroveň teoretického 

vzdelania v edukačnom procese  telesnej výchovy žiakov základných škôl. 

Vo svojom prieskume zisťovala implementáciu úrovne teoretických vedomostí a 

poznatkov v oblasti telesnej výchovy  na základných školách. Zistila, že 60,75% 

učiteľov uvádzalo, že teoretickému vzdelávaniu žiakov na hodinách telesnej výchovy 

venuje v priemere len 5 – 10 minút, na hodinách telesnej výchovy preferujú učitelia  

tieto témy: 62,5% Význam telesnej výchovy pre život, 56,2% Zdravoveda a hygiena, 

50% Poznatky o ľudskom tele, 25% História a idey olympizmu...konštatuje, že nie je 

zhoda medzi tým, aký obsah učia  učitelia a čo by preferovali žiaci. Podľa učiteľov 
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65,6% žiakov zaujíma k teoretickému vzdelávaniu z telesnej výchovy pozitívny 

postoj a 34,4% indiferentný postoj. 50% pedagógov implementuje teoretické 

informácie z telesnej výchovy do obsahu ostatných hodín ako je prírodoveda, 

biológia, matematika. 

 Hendl ( 2011) nepovažuje za správne, že telesná výchova na školách má 

zvláštny status, v rámci ktorého sa v tomto predmete obvykle nepredpokladajú 

nejaké znalosti kognitívneho typu ako u ostatných predmetov. Hovorí o potrebe 

vytvorenia učebnice kinantropológie pre žiakov a študentov základných a stredných 

škôl, ktorá by ukázala, ktoré znalosti je nutné v tejto oblasti zvládnuť, aby sa zvýšila 

u edukanta pravdepodobnosť dostatočnej úrovne celoživotnej pohybovej aktívnosti 

a zaistila tak úroveň základnej pohybovej gramotnosti. 
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4.2 Objem pohybovej aktivity  

 

Objem pohybovej aktivity sledovaného súboru sme určovali pomocou počtu 

prejdených krokov a výdaja energie v kalóriách.  

 
4.2.1 Priemerný denný počet krokov 

Na vyhodnotenie počtu prejdených krokov denne počas mesačného sledovania 

sme použili záznamy od 197 respondentov. Z toho bolo 126 dievčat a 71 chlapcov. 

Vypočítali sme prejdený počet krokov denne za celé štvortýždňové obdobie, 

v pracovných dňoch a počas víkendu. Základné údaje sú uvedené v tabuľke 7. 

 

Tabuľka  7   Základná charakteristika – počet krokov 

Obdobie n x s Minimum Maximum 

Mesiac CH 71 9380 3925,2 2272 21842 

Mesiac D 126 9426 3227,3 3354 19441 

Pracovné dni CH 71 9979 3931,1 3200 20592 

Pracovné dni D 126 9897 3251,6 4079 19657 

Víkend CH 71 7488 4521,9 1000 24039 

Víkend D 126 8223 3773,2 1105 17956 

      
                     Legenda: n – počet respondentov, CH – chlapci, D – dievčatá, x – aritmetický priemer 

                     s – smerodajná odchýlka 
 

Priemerný denný počet krokov v jednom dni počas sledovaného obdobia bol 

u chlapcov 9380 a u dievčat 9426. Rozdiel medzi chlapcami a dievčatami (46 krokov 

v prospech dievčat) nie je štatisticky významný a nepovažujeme ho  za významný 

ani z vecného hľadiska. V pracovných dňoch boli zistené hodnoty v dennom počte 

krokov o niečo vyššie tak u chlapcov ako aj u dievčat. Rozdiely medzi chlapcami 

i dievčatami boli vyššie v pracovných dňoch, ale tentoraz v prospech chlapcov. 

V pracovných dňoch urobili chlapci 9979, kým dievčatá iba 9897 krokov.  Aj v tomto 

prípade rozdiely (82 krokov v prospech chlapcov) nie sú významné ani štatisticky ani 

vecne. Najnižší počet krokov urobili naši respondenti zhodne počas víkendu. 

U chlapcov to bolo iba 7488 a u dievčat 8223 krokov. V tomto prípade boli na rozdiel 

od pracovných dní aktívnejšie dievčatá, keď urobili priemerne o 735 krokov viac. 

Tento rozdiel nie je štatisticky významný, ale z vecného hľadiska to považujeme za 

významný rozdiel, lebo tento rozdiel predstavuje až jednu desatinu denného počtu 
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krokov chlapcov. Štatistická významnosť rozdielov denného počtu krokov medzi 

chlapcami a dievčatami  je uvedená v tabuľke 8.  

Tabuľka  8  Významnosť rozdielov v dennom počte krokov 
chlapcov a dievčat 

 
Súbory z 

CH – D mesiac -0,590 

CH – D pracovné dni -0,098 

CH – D víkend -1,887 

                                  
Legenda: z – hodnota Mann-Whitney U testu, CH – chlapci, D – dievčatá 

 

Pri sledovaní rozdielov v dennom počte krokov za mesiac, v pracovných dňoch 

a počas  víkendov u chlapcov  i u dievčat sú v jednotlivých skupinách rozdiely, ktoré 

sú štatisticky významné a aj z vecného hľadiska ich považujeme za veľmi významné. 

Významnosť týchto rozdielov na základe Wilcoxonovho testu je uvedená v tabuľke 9. 

Tabuľka  9 Významnosť rozdielov v dennom počte krokov chlapcov 
a dievčat v sledovaných obdobiach 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
                             Legenda: z – hodnota Wilcoxsonovho testu, CH – chlapci,  
                                             D – dievčatá, ++ - štatistická významnosť na p<0,01           
                        

Z hľadiska praxe za najdôležitejší považujeme rozdiel medzi denným počtom 

krokov v pracovných dňoch a počas víkendu. U chlapcov je tento rozdiel 2491 

krokov a u dievčat 1674 krokov. Z celkového počtu 71 chlapcov u 58 boli vyššie 

hodnoty priemerného denného počtu krokov v pracovných dňoch, 13 chlapci (čo je 

asi 1/5, resp. 20 %) dosiahli vyšší počet krokov počas víkendu a ani jeden 

nedosiahol rovnaký denný počet krokov v pracovných dňoch a počas víkendu 

(tabuľka 10). 

Z hodnotených 126  dievčat taktiež 1/5, resp. 20 % (100 dievčat) dosiahlo vyšší 

počet denných krokov počas pracovných dní a iba 26 urobilo v priemere viac krokov 

Súbory z 

CH pracovné dni – CH mesiac -5,353 ++ 

CH víkend – CH mesiac -5,422 ++ 

CH víkend – CH pracovné dni -5,438 ++ 

D pracovné dni – D mesiac -5,933 ++ 

D víkend – D mesiac -6,434 ++ 

D víkend – D pracovné dni -6,526 ++ 
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za deň počas víkendu. Ani jedno z dievčat nedosiahlo zhodný počet denných krokov 

v pracovných dňoch a počas víkendu (tabuľka 10) 

 
Tabuľka  10 Počty žiakov, ktorí dosiahli rozdielny počet denných krokov 

v sledovaných obdobiach 
 

Obdobia 
CH D 

n n 

Prac. dni < mesiac  10 21 

Prac. dni > mesiac 56 89 

Prac. dni = mesiac 5 16 

Prac. dni < víkend 13 26 

Prac. dni > víkend 58 100 

Prac. dni = víkend 0 0 

                       
Legenda: Nižší počet denných krokov < vyšší počet denných krokov 

 

I keď počas pracovných dní bol denný počet krokov vyšší ako v ostatných 

obdobiach (mesiac, víkend) našim respondentom sa nepodarilo dosiahnuť 10 000 

krokov denne, ktoré sú považované za kritérium, ktorého dosiahnutie prináša 

zdravotné benefity. Z hľadiska  životného štýlu môžeme našich respondentov 

považovať podľa Tudor-Locke a Basseta (2004) v pracovných dňoch za priemerne 

aktívnych. 

 Najviac sa za celé sledované obdobie  priblížili k hranici 10 000 krokov 

denne chlapci i dievčatá v pracovných dňoch, kedy chlapcom chýbalo na splnenie 

základného kritéria pre kategóriu aktívnych iba 21 a dievčatám 103 krokov. Vo 

víkendových dňoch sa dievčatá zaradili do kategórie  priemerne aktívnych osôb (724 

krokov nad dolnou hranicou) a chlapci sa zaradili do kategórie málo aktívnych, keď 

im na posun do vyššej kategórie chýbalo 12 krokov denne (tabuľka 11).   

Frömel, Novosad & Svozil (1999) odporúčajú v rámci zdravotných odporúčaní 

najmenej 11 000 krokov denne u chlapcov a 9 000 krokov denne u dievčat. 

V porovnaní s týmito normami musíme konštatovať, že náš súbor chlapcov sa 

k týmto hodnotám nepriblížil ani v pracovných dňoch, kedy dosiahli naši chlapci 

najvyššie hodnoty. Chýba im k tomu viac ako 1 000 denných krokov. U dievčat je 

situácia priaznivejšia, keď uvedenú normu prekročili o viac ako 800 krokov denne 
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v pracovných dňoch,  ale počas víkendu im necelých 800 krokov denne do splnenia 

9-tisícovej  normy chýbalo (tabuľka 11). 
 

Tabuľka 11  Zaradenie žiakov do kategórií životného štýlu podľa 
Tudor- Locke a Basseta (2004) 

 
Životný štýl Denný počet krokov Chlapci Dievčatá 

Vysoko aktívny > 12 500   

aktívny 10 000 – 12 499   

Priemerne aktívny 7 500 – 9 999 

9979 pd 

9380 m 

 

9897 pd 

9426 m 

8223 v 

Málo aktívny 5 000 – 7 499 7488 v  

sedavý > 4 999   

 
               Legenda: m – priemerný denný počet krokov za mesiac, 
                                pd - priemerný denný počet krokov v pracovných dňoch,  
                                v - priemerný denný počet krokov počas víkendu 

 

Tieto údaje do istej miery dokladujú fakt, že počas víkendových dní, kedy sú žiaci 

základnej školy v rodinách, sa pohybovej aktivite venuje malá pozornosť i zo strany 

rodičov žiakov a žiaci nie sú až na malé výnimky vedení k aktívnemu životnému 

štýlu. 

Pri porovnaní  denného počtu krokov 14 – ročných žiakov nášho súboru 

a žiakov z juhovýchodného Švédska (Raustorp, Pangrazi, Stahle, 2004), môžeme 

iba so závisťou konštatovať, že naši chlapci urobili denne iba 2/3  počtu krokov 

švédskych chlapcov. U dievčat sú výsledky o niečo lepšie, keď naše dievčatá urobili 

denne asi ¾ z počtu denných krokov švédskych dievčat. 

 

 

 

4.2.2 Priemerný denný výdaj energie 
Na vyhodnotenie priemerného denného výdaja energie počas mesačného 

sledovania sme použili záznamy od 194 respondentov. Z toho bolo 123 dievčat a 71 

chlapcov. Vypočítali sme denný výdaj energie v kalóriách za celé štvortýždňové 

obdobie, v pracovných dňoch a počas víkendu. Základné údaje sú uvedené 

v tabuľke 12. 
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Tabuľka  12   Základná charakteristika – výdaj energie (kalórie) 

Obdobie n x s Minimum Maximum 

Mesiac CH 71 346,2 157,4 109 780 

Mesiac D 123 305,1 109,1 121 663 

Pracovné dni CH 71 368,0 159,3 129 759 

Pracovné dni D 123 319,3 110,7 124 662 

Víkend CH 71 275,2 179,0 45 851 

Víkend D 123 265,4 124,5 57 716 

       
                  Legenda: n – počet respondentov, CH – chlapci, D – dievčatá, x – aritmetický priemer, 

                   s – smerodajná odchýlka 
 

Priemerný výdaj energie v kalóriách v jednom dni počas sledovaného obdobia 

bol u chlapcov 346,2 cal a u dievčat 305,1 cal. Napriek tomu, že dievčatá urobili 

väčší počet krokov za deň, viac energie vydali chlapci. Rozdiel medzi chlapcami 

a dievčatami (41,1 cal v prospech chlapcov) nie je štatisticky významný 

a nepovažujeme ho  za významný ani z vecného hľadiska. V pracovných dňoch boli 

zistené hodnoty energetického výdaja o niečo vyššie tak u chlapcov ako aj u dievčat.  

Rozdiely medzi chlapcami i dievčatami boli v pracovných dňoch vyššie, stále 

v prospech chlapcov. V pracovných dňoch vydali chlapci v priemere 368,0 cal, kým 

dievčatá 319,3 cal. Aj v tomto prípade rozdiel (48,7 cal v prospech chlapcov) nie je 

významný ani štatisticky ani vecne. Najnižší výdaj energie, tak ako aj počet krokov 

dosiahli naši respondenti zhodne počas víkendu. U chlapcov to bolo iba 275,2 

a u dievčat 265,4 cal. I keď v počte prejdených krokov počas víkendu boli aktívnejšie 

dievčatá, keď urobili priemerne o 735 krokov viac, vyšší počet vydaných kalórií 

dosiahli chlapci. Ale ani tento rozdiel nie je štatisticky významný a aj z vecného 

hľadiska ho nepovažujeme za významný rozdiel. Štatistická významnosť rozdielov 

medzi chlapcami a dievčatami  je uvedená v tabuľke 13. 

Tabuľka 13  Významnosť  rozdielov v dennom  výdaji energie  
chlapcov a dievčat 
Súbory z 

CH – D mesiac -1,289 

CH – D pracovné dni -1,679 

CH – D víkend -0,743 

                                     
Legenda: z – hodnota Mann-Whitney U testu, CH – chlapci, 

                                                           D –   dievčatá 
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Pri sledovaní rozdielov vo výdaji energie v pracovných dňoch a počas  víkendov 

u chlapcov a u dievčat sú síce v jednotlivých skupinách rozdiely, ale tie nie sú 

štatisticky významné, z vecného hľadiska ich považujeme za významné iba u 

chlapcov.  

Tak ako pri dennom výdaji krokov z hľadiska praxe za najdôležitejší rozdiel 

považujeme rozdiel medzi denným výdajom energie v pracovných dňoch a počas 

víkendu. U chlapcov je tento rozdiel 92,8 cal a u dievčat 53,9  cal. Významnosť 

týchto rozdielov na základe Wilcoxonovho testu je uvedená v tabuľke (tabuľka 14).  
Tabuľka  14  Významnosť rozdielov v dennom výdaji energie 

chlapcov a dievčat 
 

Súbory z 

CH pracovné dni – CH mesiac -5,404++ 

CH víkend – CH mesiac -5,196++ 

CH víkend – CH pracovné dni -5,255++ 

D pracovné dni – D mesiac -6,169++ 

D víkend – D mesiac -6,480++ 

D víkend – D pracovné dni -6,596++ 

                               
Legenda: z – hodnota Wilcoxonovho testu, CH – chlapci, D – dievčatá, 

                                  ++ - štatistická významnosť na p<0,01 

Z celkového počtu 71 chlapcov u 57 (približne 80 %) boli vyššie hodnoty 

priemerného denného výdaja energie v pracovných dňoch, 13 chlapci (čo je 

necelých 20 %) dosiahli vyšší výdaj energie počas víkendu a  jeden dosiahol 

rovnaký výdaj energie v pracovných dňoch a počas víkendu (tabuľka 15). 

Tabuľka  15  Počty žiakov, ktorí dosiahli rozdielny denný výdaj energie 
v sledovaných obdobiach 

 

Obdobia 
CH D 

n n 

Prac. dni < mesiac 12 23 

Prac. dni > mesiac 55 89 

Prac. dni = mesiac 4 11 

Prac. dni < víkend 13 28 

Prac. dni > víkend 57 94 

Prac. dni = víkend 1 1 

 
Legenda:  Nižší denný výdaj energie < vyšší denný výdaj energie 
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Z hodnotených 123  dievčat 94 (približne 75 %) dosiahlo vyšší výdaj energie 

počas pracovných dní a  28 (asi 25 %) vyšší výdaj energie počas víkendu. Jedno 

z dievčat dosiahlo zhodný denný výdaj energie v pracovných dňoch a počas víkendu 

(tabuľka 15). 

Svačina (2011), odporúča minimálny výdaj 8000 kJ (1911 kcal) týždenne pre 

priemerného 70 kg vážiaceho dospelého človeka. Takéto hodnoty síce náš súbor 

dosiahol (2390 kcal chlapci a 2127 kcal dievčatá), ale pre mládež sa vyžaduje vyšší 

týždenný výdaj energie ako pre dospelých.  Frömel, Novosad & Svozil (1999) 

odporúčajú denný energetický výdaj pri vlastnej pohybovej aktivite u chlapcov 

najmenej 11 kcal.kg-1.deň-1  a 9 kcal.kg-1.deň-1 u dievčat. Ak zoberieme do úvahy 

priemernú hmotnosť nášho súboru 63,6 kg chlapcov a 54,6 kg dievčat vychádzajú 

nám odporúčané hodnoty denného energetického výdaja 700 kcal pre chlapcov 

a 490 kcal pre dievčatá.  K takýmto hodnotám má náš súbor veľmi ďaleko. (Chlapci  

368 kcal  v pracovných dňoch a dievčatá 319 kcal v pracovných dňoch a počas 

víkendov boli dosiahnuté hodnoty ešte nižšie (tabuľka 12).  

Kvôli porovnaniu našich výsledkov s výsledkami, ktoré u 6 – 14 – ročných detí  

zistil Bunc (2008), sme priemerný denný  výdaj energie nášho súboru prepočítali na 

týždenný. Tak sme dosiahli hodnoty týždenného energetického výdaja 2423,4 kcal 

u chlapcov a 2135,7 kcal u dievčat.  

4.2.3 Vzťah medzi úrovňou vedomostí a  denným počtom krokov  
Údaje o vzťahu medzi úrovňou vedomostí zistenou pomocou vedomostného 

testu a medzi denným počtom krokov zisteným pomocou krokomerov sú v tabuľke 

16.  Tento vzťah bol zistený na súbore 146 žiakov (58 chlapcov a 88 dievčat) 

pomocou Pearsonovej korelácie.  

Tabuľka  16 Vzťah medzi úrovňou vedomostí a  denným počtom krokov 
 n min. max. x s rp 

Kroky za mesiac - D  88 3354 19 441 9475,5 3281,6 
-0,055 

Vedomostný test - D 88 5 23 13,8 3,7 

Kroky za mesiac - CH 58 2272 17 360 9102,8 3876,1 
-0,202 

Vedomostný test  - CH 58 4 18 12,2 3,4 

Kroky za mesiac - CH+D 146 2272 19 441 9327,4 3489,4 
-0,102 

Vedomostný test - CH+D 146 4 23 13,1 3,65 

              
Legenda: CH – chlapci, D – dievčatá, n – počet probandov, x – aritmetický priemer, s – smerodajná 

  odchýlka, min. – minimálna hodnota, max. – maximálna hodnota, rp - Pearsonov korelačný koeficient 
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Z tabuľky 16 je vidieť, že ani u chlapcov ani u dievčat sme nezistili vzťah medzi 

denným počtom  krokov a bodovými hodnotami vedomostného testu. K podobnému 

záveru došla aj Vašíčková a kol. (2009), ktorá rovnako nezistila žiaden vzťah medzi 

denným počtom krokov a výsledkom vo vedomostnom teste. Na základe toho je 

možné usudzovať, že zaradenie rôznych pohybových činností v priebehu dňa 

u adolescentov sa deje  na základe záujmu, resp. vplyvom činiteľov, ktoré nesúvisia 

s úrovňou vedomostí o problematike zdravia a pohybovej aktivity. V opačnom 

prípade by vedomosti určite ovplyvnili i počet denných krokov v sledovanej skupine 

14–ročných žiakov. 
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4.3   Analýza  preferencií pohybových aktivít  
Analýzou výsledkov dotazníka obľúbenosti jednotlivých druhov pohybových 

aktivít a zistením súčasných trendov preferencií, sme chceli poukázať na záujmy 

žiakov, ktoré by bolo možné následne zohľadniť pri tvorbe obsahu edukačných 

jednotiek telesnej a športovej výchovy. Pri výbere pohybových aktivít  sú dôležité 

motivačné faktory. Podľa Rychteckého a Naula (2002) sú vo veku 12 – 15 ročných 

českých dievčat i chlapcov nasledujúce: „je to pre mňa dobré“, „radosť z cvičenia“, 

„byť telesne fit“, „možnosť stretnutia s priateľmi“, „pekná postava“, radosť zo 

súťaženia“ a „byť súčasťou kolektívu“. Motívy ako „pekná postava“, „zlepšenie 

zdravia“, „dobre vyzerať“, „zábava“, „vyhrať“ a „stretnutie s kamarátmi“ sú 

najdôležitejšie motívy ku spontánnej pohybovej aktivite poľských 10 – 15 ročných 

detí (Szeklicki, Stemplewski, Osiński, 1999). Diskusia sa zameriava na športové 

preferencie mládeže, ktorá sa zúčastnila hodín telesnej a športovej výchovy 

v školách. Správne dotazník vyplnilo 131 žiakov. Na základe prejaveného záujmu 

o jednotlivé typy pohybových aktivít je zrejmé, že žiaci uprednostňujú kolektívne 

športy pred individuálnymi. Zaznamenali sme 412 označení v kategórii kolektívne 

športy a 358 v tabuľke pre individuálne športy. Prekvapivé bolo zistenie záujmu 

o rytmické a tanečné aktivity, ktoré sa umiestnili na treťom mieste a označilo ich 257 

žiakov.    Domnievame sa, že je to ovplyvnené tanečnými súťažami, ktoré sú 

prezentované v médiách. Najmenší záujem prejavili o bojové umenia, čo sme na 

základe poznatkov z predchádzajúcich výskumov nepredpokladali (obrázok 11).  
 
Preferencie typov pohybových aktivít 

 
Obrázok 11 Preferencie typov pohybových aktivít 

 
 V tabuľke 17 uvádzame celkový počet bodov  jednotlivých typov pohybových aktivít 

a počet umiestnení sa na prvom mieste. Body celkom sme získali ich sumou  na základe ich 

označenia a určenia poradia v rámci jednotlivých kategórií (tabuľka 17 - 24). 



 44 

Tabuľka  17 Typy pohybových aktivít 

Poradie Typy pohybových aktivít Body   (celkom) 
Umiestnenie na prvom 

mieste 

1. Kolektívne športy 412 38 

2. Individuálne športy 358 31 

3. Rytmické a tanečné aktivity 257 21 

4. Pohybové aktivity v prírode 228 10 

5. Kondičné aktivity 224 5 

6. Pohybové aktivity vo vode 206 7 

7. Bojové umenia 154 13 

 

Na prvom mieste sa umiestnili kolektívne športy s celkovým počtom bodov 

412 a na prvom mieste ich zaradili 38 opýtaných žiakov. Na druhom mieste sú 

individuálne športy, ktoré dosiahli 358 bodov. 31 žiakov ich uviedlo na prvom mieste. 

Na treťom mieste s celkovým počtom bodov sú rytmické a tanečné aktivity. 21 žiakov 

ich dalo na prvé miesto. Na štvrtom mieste, na základe 228 celkových bodov, je 

záujem o pohybové aktivity v prírode. Na prvom mieste ich uviedlo 10 žiakov. 

Prekvapivo na piatom mieste  sa umiestnili kondičné aktivity s 224 bodmi, ale na 

prvom mieste ich uviedlo 5 respondentov, čo bolo najmenej. Pohybové aktivity  vo 

vode sú na šiestom mieste a dosiahli 206 bodov a 7 žiaci ich uviedli na prvom 

mieste. Prekvapivo na poslednom siedmom mieste sú bojové umenia, ktoré dosiahli 

celkovo154 bodov, ale na prvé miesto ich umiestnilo 13 žiakov. 

 
4.3.1 Štruktúra preferencií v rámci jednotlivých typov pohybových aktivít 

Aby sme spresnili záujmy žiakov o jednotlivé druhy pohybových aktivít, 

zaoberali sme sa preferenciami v rámci jednotlivých typov. Ich poradie sme určili na 

základe získaných a spracovaných údajov sme dospeli k týmto záverom.  

 

Kolektívne športy 
 Na prvých štyroch miestach žiaci prejavili záujem o „klasické“ pohybové hry, 

v poradí volejbal, basketbal, futbal a hádzaná, ktoré sú v učebných osnovách 

(obrázok 12). Na piatom mieste sa umiestnil záujem o florbal, ktorý sa stáva na 

školách populárny.  

Na šiestom mieste sa umiestnil ľadový hokej (i in-line), o ktorý malo záujem 

108 žiakov. Z ponuky kolektívnych športov mali záujem o netradičné športy 
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v nasledujúcom poradí: baseball (a ďalšie palicové hry), frisbee, ragby (i americký 

futbal), nohejbal, vodné pólo, lakros, curling, americký futbal (ragby). 

 
Obrázok  12   Záujem o kolektívne športy 

 
Záujem o „klasické“ pohybové hry sa potvrdil aj ich určením na prvé miesto. Volejbal 

na prvom mieste uviedlo 40, basketbal 26 a futbal 21 probandov  (tabuľka 18). 

 
Tabuľka 18   Záujem o kolektívne športy 

Poradie Pohybová aktivita Body   (celkom) 
Umiestnenie na 
prvom mieste 

1. Volejbal (i beach, prehadzovaná) 395 40 

2. Basketbal 267 26 

3. Futbal (i futsal) 249 21 

4. Hádzaná 150 6 

5. Florbal (i hokejbal) 114 5 

6. Ľadový hokej (i in-line) 108 2 

7. Baseball (a ďalšie palicové hry) 97 8 

8. Frisbee 74 2 

9. Ragby (i americký futbal) 72 2 

10. Nohejbal 58 1 

11. Vodné pólo (volejbal, basketbal) 42 2 

12. Lakros 35 4 

13. Curling 9 0 

14. Americký futbal (ragby) 5 1 

 

 

Individuálne športy  
     V individuálnych športoch najviac preferovanými v súbore chlapcov a dievčat bolo 

korčuľovanie, plávanie, cyklistika, tenis a bedminton (obrázok 13). Domnievame sa, 
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že je to ovplyvnené možnosťami, ktoré ponúka lokalita škôl. Lokalita škôl a bydliska 

žiakov disponuje niekoľko kilometrovým okruhom s cyklistickým chodníkom, 

kúpaliskom a mestským bazénom.  
   

 
Obrázok  13  Záujem o individuálne športy 

 

Medzi menej preferované športy boli zaradené bowling, streľba, atletika, športová 

gymnastika a golf. Zaujímavé bolo zistenie, že o snowboarding prejavili záujem len 5 

probandi a o zjazdové a bežecké lyžovanie nemajú vôbec záujem. V dotazníku ich 

nikto neoznačil ako preferovaný individuálny šport. Ponuku, záujem o individuálne 

športy a určenie ako prvého športu  v poradí uvádzame v tabuľke 19. 

 

Tabuľka   19  Záujem o individuálne športy 
Poradie Pohybová aktivita Body (celkom) Umiestnenie na prvom mieste 

1. Korčuľovanie (kolieskové, skateboard) 294 24 

2. Plávanie 271 20 

3. Cyklistika (cestná i horská) 242 19 

4. Tenis (soft tenis) 208 19 

5. Badminton 182 9 

6. Bowling 146 4 

7. Streľba 128 6 

8. Atletika 110 8 

9. Športová gymnastika 70 6 

10. Golf (minigolf) 59 2 

11. Squasch (ricochet, racqet ball) 37 1 

12. Snowboarding 5 1 

13. Lyžovanie zjazdové (alpské, akrobatické, rýchlostné) 0  

14. Lyžovanie (biatlon, severská kombinácia) 0  

15. Stolný tenis 0  

16. Kombinované športy (triatlon, moderný päťboj) 0  

17. Kanoistika, veslovanie 0  
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Skladba preferovaných pohybových aktivít má všestranný charakter. Zahŕňa 

v obsahovom spektre pohybové činnosti, ktoré im ponúka  školská i mimoškolská 

telesná výchova a ktoré zodpovedajú súčasným požiadavkám na kvalitu pohybových 

aktivít. 

 

Rytmické a tanečné aktivity  
Z ponuky rytmických a tanečných aktivít by sa adolescenti venovali najradšej 

moderným tancom, následne štandardným tancom a latinsko– americkým tancom 

(obrázok14).  

 
Obrázok 14 Záujem o rytmické a tanečné aktivity 

 

 

Tabuľka  20   Záujem o rytmické a tanečné aktivity 

Poradie Pohybová aktivita Body   (celkom) 
Umiestnenie na 
prvom mieste 

1. 
Moderné tance (break dance, 

disko, hip-hop, …) 
339 35 

2. Štandardné tance 238 12 

3. Latinsko-americké tance 235 18 

4. Bojové tance (capueira, ...) 169 16 

5. Rock´n´roll 128 9 

6. Moderná gymnastika 127 8 

7. Balet 104 5 

8. Tanečný aerobik 92 1 

9. Orientálne tance (brušné tance, ) 91 4 

10. Ľudové tance (i country) 90 4 

11. Iné 25 1 
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Zaujímavé bolo zistenie, že v súbore medzi  preferencie žiaci  zaradili 

modernú gymnastiku a balet, ktoré sa umiestnili pred tanečným aerobikom, 

orientálnymi a ľudovými tancami. Tie sme na základe počtu bodov a záujmu  označili 

ako zhodné preferencie.  Moderné tance sa umiestnili na prvom mieste 35 krát. 

Štandardné tance dosiahli 238 bodov, ale na prvé miesto ich umiestnilo 12 žiakov, 

ale o latinsko – americké tance  prejavilo celkove 235 žiakov a na prvom mieste ich 

uviedlo až 18 žiakov (tabuľka 20). 
 

Pohybové aktivity v prírode 
Najčastejšie uvádzanou pohybovou aktivitou v prírode bolo korčuľovanie, 

ktoré bolo na prvom mieste uvedené 26 krát. Na druhom sa objavilo jazdectvo, ktoré 

podľa záujmu žiakov bolo na prvom mieste uvedené 20 krát. Zhodne žiaci uviedli na 

prvom mieste 11 krát cykloturistiku, snowboarding a lietanie (plachtenie, rogalo), 

ktoré sa podľa záujmu umiestnili postupne na treťom, štvrtom a piatom mieste 

(obrázok 15). 
 

 
Obrázok  15  Záujem o pohybové aktivity v prírode 

  

U žiakov deviateho ročníka pozorujeme zvýšený záujem o pešiu turistiku (108 

bodov) a lezenie (horolezectvo, speleológia) – 104 bodov. Pokles záujmu sa prejavil 

v záujme o lyžovanie a prekvapivo aj o boardové športy (skateboard, surfing, kiting) 

– 73 bodov. Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať nízky záujem o 

plávanie, kúpanie, vodné atrakcie a skákanie do vody, ktoré ani raz neboli na prvom 

mieste a dosiahli iba 27 bodov (tabuľka 21). Zaujímavé zistenie sme zaznamenali pri 

plávaní, lebo pri individuálnych športoch označili žiaci plávanie ako preferovanú 

aktivitu, umiestnilo sa medzi ponúknutými aktivitami na druhom mieste, dosiahlo 271 

bodov a na prvom mieste sa umiestnilo 20 krát. Predpokladáme, že ponúknuté 

pohybové aktivity, ako je jazdectvo, lietanie, parašutizmus, lezenie, lodné aktivity sú 
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pre žiakov zapojených do výskumu iba túžbou, zážitkovou, adrenalínovou aktivitou 

a preto ich preferovali pred plávaním. 

Tabuľka  21  Záujem o pohybové aktivity v prírode 

Poradie Pohybová aktivita Body   (celkom) 
Umiestnenie na 
prvom mieste 

1. 
Korčuľovanie (i kolieskové, 

skateboard) 
288 26 

2. Jazdectvo 216 20 

3. Cykloturistika 171 10 

4. Snowboarding 168 11 

5. Lietanie, plachtenie, rogalo 135 11 

6. Pešia turistika (i snow-shoeing) 108 6 

7. Parašutizmus (i paragliding) 104 3 

8. 
Lezenie  (i horolezectvo, 

speleológia) 
102 5 

9. Iné 100 3 

10. 
Lyžovanie zjazdové, 

skialpinizmus 
85 8 

11. 
Boardové športy (skateboard, 

surfing, kiting) 
73 4 

12. 
Lodné aktivity (i rafting, kajak, 

kanoe, windsurfing) 
55 4 

13. Lanové aktivity 38 2 

14. Lyžovanie bežecké 35 4 

15. 
Orientačné aktivity (rádiové, 

lyžiarske) 
33 1 

16. 
Plávanie, kúpanie, vodné 

atrakcie, skákanie do vody 
27 0 

17. Golf 3 0 

 
 

Kondičné pohybové aktivity 
Respondenti, tak dievčatá ako aj  chlapci, prejavili najväčší záujem 

o posilňovacie cvičenia, beh a športový aerobik, ktorý žiaci uviedli na prvom mieste 

29 krát, čo bolo najviac. Žiaci nášho súboru majú záujem aj o jogu, kondičnú chôdzu, 

bodystyling a zdravotné cvičenia (obrázok 16).  
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Obrázok  16 Záujem o kondičné aktivity 

 
Menší záujem z kondičných aktivít prejavili o trendové kondičné aktivity ako 

tae-bo, tai-chi a spinning, ktoré ponúkajú fitnes centrá.  

 

Tabuľka  22  Záujem o kondičné aktivity 

Poradie Pohybová aktivita Body   (celkom) 
Umiestnenie na 
prvom mieste 

1. Posilňovacie cvičenia 288 16 

2. Beh (i jogging) 273 23 

3. Športový aerobik 238 29 

4. Joga 179 13 

5. Kondičná chôdza (i severská) 156 8 

6. Bodystyling 156 5 

7. Zdravotné cvičenia 120 6 

8. Tai-Chi 90 4 

9. Kulturistika 82 6 

10. Taebo (i box aerobik) 80 4 

11. Spinning 69 2 

12. Iné 30 1 

 

 

Predpokladáme, že žiaci neovládajú o aký druh kondičnej aktivity ide. 

Pozitívne prekvapivé bolo zistenie o behu, ktorý sa umiestnil na druhom mieste 

s celkovým počtom 273 bodov a na prvom mieste ho označilo 23 žiakov. Na základe 

súčasných trendov sme predpokladali, že beh nebude preferovanou aktivitou 

a umiestni sa nižšie v poradí (tabuľka 22). 
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Pohybové aktivity vo vode 
 Na základe získaných výsledkov preferencií v individuálnych športoch,  

plávanie zaradili žiaci  na druhé miesto. To sa prejavilo aj vo vyhodnotení  záujmov 

o pohybové aktivity vo vode, kde sme zaznamenali najvyšší počet bodov 

v jednotlivých aktivitách vo vode (obrázok 17).  
 

 
Obrázok  17  Záujem o pohybové aktivity vo vode 

 

Najväčší záujem prejavili žiaci o skoky do vody (i airbelling), ktoré dosiahli 428 

bodov a 41 krát sa nachádzali na prvom mieste. S 373 bodmi na druhom mieste je 

záujem o plávanie s plutvami i potápanie (na prvom mieste 31x). Cvičenie vo vode 

(aquagymnastika, -aerobik) je pre žiakov nášho súboru aktivita, ktorú zaradili na 

tretie miesto s počtom bodov 313 a 24 krát bola uvedená na prvom mieste. Približne 

rovnaký záujem prejavili o zdravotné plávanie i kúpanie (259 bodov/14x na prvom 

mieste) a synchronizované plávanie (257 bodov/4 x na prvom mieste). Zistený 

záujem o pohybové aktivity vo vode uvádzame v tabuľke 23. 
 

Tabuľka  23   Záujem o pohybové aktivity vo vode 
 

Poradie Pohybová aktivita Body   (celkom) 
Umiestnenie na prvom 

mieste 

1. Skoky do vody (i airbelling) 428 41 

2. Plávanie s plutvami (i potápanie) 373 31 

3. 
Cvičenie vo vode (aquagymnastika, -

aerobik) 
313 24 

4. Zdravotné plávanie (i kúpanie) 259 14 

5. Synchronizované plávanie 257 4 

6. Iné 40 1 
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Bojové umenia 
 Môžeme konštatovať, že záujem o jednotlivé druhy bojových umení je 

vyrovnaný. Analýzou výsledkov sme zistili malý rozdiel v bodoch pre jednotlivé druhy 

bojových pohybových aktivít. Napriek tomu, že prvé miesto pridelili karate žiaci len16 

krát, celkovo  karate  dosiahlo 246 bodov a je aktivitou, o ktorú majú žiaci najväčší 

záujem. Záujem prejavili v nasledujúcom poradí o box, kick-box (i thai-box), kung-fu 

a taekwon-do, ktoré bolo uvedené na prvom mieste najviac – 19 krát (obrázok 18).  
 

 
Obrázok. 18  Záujem o bojové umenie 

 

Tieto bojové umenia sú pre žiakov zaradených do výskumu populárne z rôznych 

masmédií. Ako príklad uvádzame umiestenie kung – fu, ktoré dosiahlo 223 bodov 

(na prvom mieste uvedené 17x). Umiestnenie taekwonda na prvom mieste 19x 

a dosiahnutie 220 bodov pripisujeme veľkej popularite tohto športu v Prešove. 

Zaznamenali sme nižší záujem o judo, ktoré dosiahlo 176 bodov a na prvom mieste 

ho uviedli len šiesti žiaci z celkového počtu (tabuľka 24). 
 

Tabuľka   24  Záujem o bojové umenia 

Poradie Pohybová aktivita Body   (celkom) 
Umiestnenie na prvom 

mieste 

1. Karate 246 16 

2. Box 238 17 

3. Kick-box (i thai-box) 223 14 

4. Kung-Fu 223 17 

5. Taekwon-Do 220 19 

6. Judo 176 6 

7. Wrestling (sumo) 120 17 

8. Aikido 82 2 

9. Iné 46 2 

10. Musado 37 1 
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Hodnotenie výskumu, analýza získaných výsledkov - preferencií je dôležitá 

pre vytvorenie prehľadu záujmov mládeže o športové aktivity a následne 

zatraktívnenie telesnej a športovej výchovy na školách. Účelom tejto štúdie bolo 

preskúmať preferencie 14–ročných žiakov zúčastňujúcich sa pravidelnej školskej 

telesnej a športovej výchovy v Prešove.  

V tabuľke 25 je uvedené poradie všetkých jednotlivých ponúknutých 

pohybových aktivít, ktoré bolo vytvorené na základe počtu bodov. Postupne sú 

uvedené pohybové aktivity, ktoré by adolescenti vykonávali najradšej.  

Tabuľka  25  Záujem o jednotlivé druhy pohybových aktivít 
Poradie Pohybová aktivita Body   (celkom) 

1. Skoky do vody (i airbelling) 428 

2. Volejbal (i beach, prehadzovaná) 395 

3. Plávanie s plutvami (i potápanie) 373 

4. Moderné tance (break dance, disko, hip-hop) 339 

5. Cvičenie vo vode (aquagymnastika, -aerobik) 313 

6. Korčuľovanie (i kolieskové, skateboard) 294 

7. Posilňovacie cvičenia 288 

8. Beh (i jogging) 273 

9. Plávanie 271 

10. Basketbal 267 

11. Zdravotné plávanie (i kúpanie) 259 

12. Synchronizované plávanie 257 

13. Futbal (i futsal) 249 

14. Karate 246 

15. Cyklistika (cestná i horská) 242 

16. Štandardné tance 238 

 Športový aerobik 238 

 Box 238 

17. Latinsko-americké tance 235 

18. Kick-box (i thai-box) 223 

 Kung-Fu 223 

19. Taekwon-Do 220 

20. Jazdectvo 216 

21. Tenis (soft tenis) 208 

22. Bedminton 182 

23. Joga 179 

24. Judo 176 

25. Cykloturistika 171 

26. Bojové tance (capueira, ...) 169 

27. Snowboarding 168 
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28. Kondičná chôdze (i severská) 156 

 Bodystyling 156 

29. Hádzaná 150 

30. Bowling (i kužeľky) 146 

31. Lietanie, plachtenie, rogalo 135 

32. Streľba 128 

 Rock´n´roll 128 

33. Moderná gymnastika 127 

34. Wrestling (sumo) 120 

 Zdravotné cvičenia 120 

35. Florbal (i hokejbal) 114 

36. Atletika 110 

37. Ľadový hokej (i in-line) 108 

 Pešia turistika (i snow-shoeing) 108 

38. Parašutizmus (i paragliding) 104 

 Balet 104 

39. Lezenie  (i horolezectvo, speleológia) 102 

40. Baseball (a ďalšie palicové hry) 97 

41. Tanečný aerobik 92 

42. Orientálne tance (brušné tance, …) 91 

43. Ľudové tance (i country) 90 

44. Lyžovanie zjazdové, skialpinizmus 85 

45. Aikido 82 

 Kulturistika 82 

46. Taebo (i box aerobik) 80 

47. Frisbee 74 

48. Boardové športy (skateboard, surfing, kiting) 73 

49. Ragby (i americký futbal) 72 

50. Športová gymnastika 70 

51. Spinning 69 

52. Golf (i minigolf) 59 

53. Nohejbal 58 

54. Lodné aktivity (i rafting, kajak, kanoe, windsurfing) 55 

55. Vodné pólo (volejbal, basketbal) 42 

56. Lanové aktivity 38 

57. Musado 37 

 Squash (i ricochet, racquet ball) 37 

58. Lakros 35 

 Lyžovanie bežecké 35 

59. Orientačné aktivity (rádiové, lyžiarske) 33 

60. Plávanie, kúpanie, vodné atrakcie, skákanie do vody 27 

61. Curling 9 

62. Americký futbal (ragby) 5 
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 Snowboarding 5 

63. Golf 3 

 
4.3.2 Intersexuálne rozdiely preferencií pohybových aktivít  
      Na základe získaných kompletných výsledkov preferencií 14–ročných žiakov 

sme urobili analýzu preferencií na základe intersexuálnych rozdielov. Do výskumu 

bolo zapojených 55 chlapcov a 76 dievčat. Preto aj dievčatá dosahovali vyšší počet 

bodov v jednotlivých typoch pohybových aktivít. Poradie pohybových aktivít sme 

určili na základe počtu dosiahnutých bodov pridelených podľa poradia (Dotazník 

preferencií uvedený v prílohe 2). 

Kolektívne športy 
 Analýzou záujmov o kolektívne športy sme zistili, že chlapci by si najradšej 

zahrali volejbal, ktorý dosiahol 195 bodov, následne futbal (151 bodov) a basketbal 

(130 bodov). Na štvrtom mieste bol ľadový hokej so 69 bodmi a na piatom mieste sa 

florbal (58 bodov). Dievčatá tiež preferujú z kolektívnych športov volejbal, ktorý 

dosiahol 200 bodov, potom nasleduje basketbal (137 bodov), hádzaná dosiahla 

tretie miesto na základe 103 bodov. Na štvrtom mieste bol futbal s 98 bodmi a na 

piatom mieste taktiež florbal s 56 bodmi. Dosiahnuté poradie a záujem o ďalšie 

ponúknuté jednotlivé kolektívne športy sú v tabuľke 26. 

Obrázok 19 graficky znázorňuje kolektívne športy, o ktoré je najväčší záujem 

v súbore chlapcov a dievčat. Žiaci si mohli vybrať z 13 športov. 
Tabuľka  26  Záujem a poradie preferencií o kolektívne športy 

Poradie 
Pohybová aktivita 

Chlapci  
Body   (celkom) 

Dievčatá 
Body   (celkom) CH D 

1. 1. Volejbal (i beach, prehadzovaná) 195 200 

2. 4. Futbal (i futsal) 151 98 

3. 2. Basketbal 130 137 

4. 7. Ľadový hokej (i in-line) 69 39 

5. 5. Florbal (i hokejbal) 58 56 

6. 3. Hádzaná 47 103 

7. 6. Baseball (a ďalšie palicové hry) 43 54 

8. 8. Ragby (i americký futbal) 42 30 

9. 10. Nohejbal 45 13 

10. 11. Vodné pólo (volejbal, basketbal) 35 7 

11.-12. 5. Frisbee 18 56 

11.-12. 9. Lakros 18 17 

13. 13. Curling 7 2 
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Ako sme zistili, najväčší záujem je o klasické kolektívne športy ako je volejbal, 

futbal, basketbal, hádzaná, ľadový hokej a florbal, ktoré učitelia už na mnohých 

školách zaradili do učebných osnov telesnej výchovy, vznikli florbalové krúžky 

i súťaže medzi školami, ktoré sú veľmi obľúbené.   
 

 
Obrázok  19  Záujem o kolektívne športy 

 

Individuálne športy  
Záujem o individuálne športy preferovali viac dievčatá ako chlapci. Najvyšší 

počet bodov -150 dosiahol v súbore chlapcov tenis, čo bolo iba o 7 bodov viac ako 

cyklistika na druhom mieste. Na  treťom mieste bolo korčuľovanie s 98 bodmi a 

dosiahlo o 45 bodov menej ako cyklistika. S rozdielom 25 bodov sa na štvrtom 

mieste umiestnila streľba (73 bodov) a na piatom plávanie, ktoré dosiahlo 69 bodov, 

čo bolo menej iba o 4 body. V súbore dievčat sa prejavil najväčší záujem o plávanie, 

ktoré dosiahlo 202 bodov. Na druhom mieste s rozdielom iba 6 bodov bolo  

korčuľovanie (196 bodov).  Medzi druhým a tretím miestom bol najväčší rozdiel až 

55 bodov. Bedminton by rado hralo 141 dievčat. O 42 bodov je nižší záujem 

o cyklistiku, ktorá je na štvrtom mieste. 85 dievčat prejavilo záujem o bowling. Ďalšie 

poradie na základe preferencií o individuálne športy je uvedené v tabuľke 27. 
 

Tabuľka  27  Záujem a poradie preferencií o individuálne športy 
Poradie 

Pohybová aktivita 
Chlapci  

Body   (celkom) 
Dievčatá 

Body   (celkom) CH D 

1. 6. Tenis (soft tenis) 150 58 

2. 4. Cyklistika (cestná i horská) 143 99 

3. 2. Korčuľovanie (i kolieskové, skateboard) 98 196 

4. 8. Streľba 73 55 
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5. 1. Plávanie 69 202 

6. 5. Bowling (i kužeľky) 61 85 

7. 7. Atletika 53 57 

8. 3. Bedminton 41 141 

9. 10. Golf (i minigolf) 26 33 

10. 11. Squash (i ricochet, racquet ball) 21 16 

11. 9. Športová gymnastika 20 50 

 

Na obrázku 20 vidíme preferované  individuálne športy  chlapcov a dievčat. 

Uvedené pohybové aktivity sú v školských podmienkach ťažko realizovateľné. Ide 

skôr o rekreačné aktivity – bowling, tenis, cyklistika, korčuľovanie. Plávanie a streľba 

sú v školách realizované formou kurzov plávania a kurzu na ochranu života a zdravia 

(KOŽAZ). Medzi  individuálne športy žiaci zaradili atletiku až na 7. miesto, športovú 

gymnastiku chlapci na posledné 11. miesto a dievčatá na 9. miesto. Preto sme ich 

medzi prvých päť žiakmi preferovaných športov oboch súborov nezaradili do grafu. 

Na základe zistených výsledkov môžeme konštatovať menší záujem o atletiku 

a športovú gymnastiku, ktorý je súčasným trendom adolescentnej populácie. 
 

 
Obrázok  20 Záujem o individuálne športy 

 

Rytmické a tanečné aktivity  
Aj napriek tomu, že záujem o rytmické a tanečné aktivity bol v skupine žiakov 

úplne rozdielny, dievčatá takéto aktivity obľubujú, chlapci nie, spoločne na prvom 

mieste prejavili najväčší záujem o moderné tance (tabuľka 28). U chlapcov dosiahli 

124 bodov. Na druhom mieste sa umiestnili bojové tance so 119 bodmi. Tieto tance 

využívajú prvky bojových umení, o ktoré chlapci majú veľký záujem v porovnaní 

s dievčatami. Na treťom mieste boli štandardné tance (91 bodov), ktoré dosiahli o 28 
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bodov menej ako bojové tance. Chlapci prejavili záujem  aj o rock´n´roll, ktorý sa 

so 75 bodmi umiestnil na štvrtom mieste a piate boli latinsko-americké tance (63 

bodov), ktoré v porovnaní s ním dosiahli o 12 bodov menej.  

 

Tabuľka 28 Záujem a poradie preferencií o rytmické a tanečné aktivity 

Poradie 
Pohybová aktivita 

Chlapci  
Body(celkom) 

Dievčatá 
Body (celkom) 

CH D 

1. 1. Moderné tance (break dance, disko, hip-hop, ) 124 215 

2. 10. Bojové tance (capueira) 119 50 

3. 3. Štandardné tance 91 147 

4. 8. Rock´n´roll 75 53 

5. 2. Latinsko-americké tance 63 172 

6. 5. Moderná gymnastika 50 77 

7. 9. Ľudové tance (i country) 39 51 

8. 7. Balet 30 74 

9. 6. Orientálne tance (brušné tance) 15 76 

10. 4. Tanečný aerobik 4 92 

 

 

 

Dievčatá preferujú moderné tance (215 bodov) pred latinsko-americkými 

tancami (172 bodov), ktoré boli na základe bodov na druhom mieste a zaostali o 43 

bodov. Na treťom mieste sa rovnako ako u chlapcov umiestnili štandardné tance 

a dosiahli 147 bodov. Na štvrtom mieste sa na základe záujmu umiestnil tanečný 

aerobik (92 bodov) a na piatom moderná gymnastika s 77 bodmi (tabuľka 28). 

Na obrázku 21 sú graficky znázornené rytmické a tanečné aktivity. Záujem 

žiaci prejavili hlavne o tie, ktoré sú prezentované v médiách rôznymi súťažami. 

Zaujímavé je, že moderná gymnastika, ktorá je výlučne dievčenským – ženským 

športom bola v súbore chlapcov na 6. mieste a dosiahla 50 bodov. 
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Obrázok   21 Záujem o rytmické a tanečné aktivity 

 

Prekvapivé to bolo v porovnaní s aerobikom, ktorý dosiahol iba 4 body, lebo 

aerobik cvičia aj muži, športovci v kondičnej príprave a pod.  

 

Pohybové aktivity v prírode  
Žiakom bolo poskytnutých 17 pohybových aktivít v prírode. Spoločne na 

prvom mieste v oboch súboroch bolo korčuľovanie. V súbore chlapcov dosiahlo 110 

bodov. Následne na druhom mieste s počtom bodov 103, čo je iba o 7 bodov menej 

sa umiestnila cykloturistika. Dievčatá na druhom mieste preferujú jazdectvo, ktorému 

bolo na základe záujmu pridelených 158 bodov, čo je o 20 bodov menej ako 

korčuľovanie. Na treťom mieste v oboch súboroch sa umiestnil snowboarding.  Na 

štvrtom mieste by chlapci radi jazdili na koni a záujem prejavili aj o parašutizmus, 

ktorý sa umiestnil na piatom mieste. Dievčatá túžia na štvrtom mieste po lietaní, 

plachtení a rogale. Pešiu turistiku na základe obľúbenosti zaradili na piate miesto 

(tabuľka 29). 

Tabuľka  29 Záujem a poradie preferencií o pohybové aktivity v prírode 
Poradie 

Pohybová aktivita 
Chlapci  

Body   (celkom) 
Dievčatá 

Body   (celkom) CH D 

1. 1. Korčuľovanie (i kolieskové, skateboard) 110 178 

2. 6. Cykloturistika 103 68 

3. 3. Snowboarding 65 103 

4. 2. Jazdectvo 58 158 

5. 8. Parašutizmus (i paragliding) 54 50 

6. 12. Skiering 53 25 

7. 7. Lezenie  (i horolezectvo, speleológia) 48 54 

8.-9. 4. Lietanie, plachtenie, rogalo 49 86 
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8.-9. 10. Lyžovanie zjazdové, skialpinizmus 49 36 

10.-11. 5. Pešia turistika (i snow-shoeing) 34 74 

10.-11. 9. Boardové športy (skateboard, surfing, kiting) 34 39 

12. 17. Golf 26 10 

13. 11. Lodné aktivity (i rafting, kajak, kanoe, windsurfing) 22 33 

14. 15. Orientačné aktivity (rádiové, lyžiarske) 19 14 

15. 13. Lanové aktivity 17 21 

16. 14. Lyžovanie bežecké 15 20 

17. 16. 
Plávanie, kúpanie, vodné atrakcie, skákanie do 

vody 
14 13 

 

Záujmy medzi chlapcami a dievčatami sú rozdielne. Na obrázku 22 sú 

graficky znázornené pohybové aktivity v prírode, ktoré na základe obľúbenosti žiaci 

označili na prvé až piate miesto. Ako vidíme ide o sedem športov. Lietanie, 

plachtenie, rogalo, parašutizmus a jazdectvo sú športy, ktoré sú skôr túžbou 

adolescentov, ako realitou. Prekvapivé je, že zjazdové lyžovanie sa nezaradilo 

medzi päť najobľúbenejších pohybových aktivít v prírode. Lebo iba zjazdové 

lyžovanie a snowboarding sú zaradené z ponúknutých aktivít do  učebných osnov 

školskej telesnej výchovy. 

 
Obrázok  22 Záujem o pohybové aktivity v prírode 

Kondičné pohybové aktivity 
Aj pri kondičných pohybových aktivitách sa záujmy chlapcov a dievčat 

rozchádzajú (tabuľka 30). To sa prejavilo aj v poradí preferovaných kondičných 

aktivít. Chlapci majú väčší záujem cvičiť pre krásu tela a dievčatá chcú mať 

z kondičných aktivít zážitok. Chlapci zaradili na prvé miesto posilňovacie cvičenia 

a tým dosiahli 158 bodov, čo bolo o 20 viac ako beh na druhom mieste (138 bodov). 

Na treťom mieste by chlapci radi cvičili bodystyling (68 bodov) a na štvrtom 

kulturistiku (63 bodov). Rozdiel bodov 5 je medzi nimi minimálny. Na piatom mieste 
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sú zdravotné cvičenia s 56 bodmi. Dievčatá z kondičných aktivít obľubujú aerobik, 

ktorý dosiahol 205 bodov. Nasleduje beh, na druhom mieste ako u chlapcov, s 135 

bodmi, čo je o 70 bodov menej. Na treťom mieste najčastejšie uvádzali jogu (132 

bodov) a na štvrtom mieste posilňovacie cvičenia (130 bodov). Kondičná chôdza (i 

severská) bola na piatom mieste a dosiahla 109 bodov. V porovnaní s aerobikom to 

bolo o 96 bodov menej. 

Tabuľka  30  Záujem a poradie preferencií o kondičné aktivity 

Poradie 
Pohybová aktivita 

Chlapci  
Body   (celkom) 

Dievčatá 
Body   (celkom) CH D 

1. 4. Posilňovacie cvičenia 158 130 

2. 2. Beh (i jogging) 138 135 

3. 6. Bodystyling 68 88 

4. 11. Kulturistika 63 18 

5. 8. Zdravotné cvičenia 56 64 

6.-7. 5. Kondičná chôdza (i severská) 47 109 

6.-7. 3. Joga 47 132 

8. 1. Aerobik 33 205 

9. 10. Spinning 26 43 

10. 7. Tai-Chi 21 69 

11. 9. Taebo (i box aerobik) 18 62 

 

Na obrázku 23 vidíme, že z ponúknutých 11 kondičných aktivít sa na prvých 

piatich miestach v oboch súboroch vyskytlo 8 pohybových aktivít a športov. U žiakov 

je malý záujem o spinning, taebo a tai – chi. Chlapci preferujú posilňovanie a beh, 

dievčatá výrazne aerobik. V súbore dievčat môžeme označiť za zhodne preferované 

kondičné aktivity posilňovacie cvičenia, beh (i jogging), jogu. Najnižší záujem sme 

zaznamenali u dievčat o kulturistiku. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Obrázok 23  Záujem o kondičné aktivity 
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Pohybové aktivity vo vode  
 Vysoký záujem a tým aj vysoké bodové hodnoty sme zaznamenali 

v pohybových aktivitách vo vode (tabuľka 31). Aj napriek tomu, že žiaci neprejavili 

záujem  v kategórii – pohybové aktivity v prírode o skoky do vody, lebo tam sa 

umiestnili na poslednom mieste, v tejto kategórii sa skoky do vody, ako v súbore 

chlapcov i dievčat, umiestnili na prvom mieste a dosiahli najvyšší počet bodov. 

U chlapcov to bolo 198 bodov, nasledoval záujem o plávanie s plutvami (181 bodov), 

na 3. – 4. mieste so 112 bodmi sme zaznamenali cvičenie vo vode a zdravotné 

plávanie. Chlapci prejavili záujem aj o synchronizované plávanie a pridelili sme mu 

na základe poradia 57 bodov. Dievčatá z ponúknutých aktivít najviac preferujú skoky 

do vody,  dosiahli tak  najviac 230 bodov a sa umiestnili na prvom mieste. 

Nasledovne na druhom mieste chcú cvičiť vo vode (201 bodov), synchronizované 

plávanie dosiahlo len o 1 bod menej a preto je na treťom mieste. Dievčatá by chceli 

plávať aj s plutvami, ktoré majú 192 bodov  a sú na štvrtom mieste. Zdravotné 

plávanie  zaujíma dievčatá najmenej a dosiahli na poslednom piatom mieste 157 

bodov.    

Tabuľka  31  Záujem a poradie preferencií o pohybové aktivity vo vode 

Poradie 
Pohybová aktivita 

Chlapci  
Body   (celkom) 

Dievčatá 
Body   (celkom) CH D 

1. 1. Skoky do vody (i airbelling) 198 230 

2. 4. Plávanie s plutvami (i potápanie) 181 192 

3.-4. 2. Cvičenie vo vode (aquagymnastika, aerobik) 112 201 

3.-4. 5. Zdravotné plávanie (i kúpanie) 112 157 

5. 3. Synchronizované plávanie 57 200 

 

 Z grafického znázornenia na obrázku 24 je zrejmé, že v súbore chlapcov 

môžeme rozdeliť preferencie o pohybové aktivity vo vode do troch skupín. Prvú 

skupinu s vysokým záujmom - skoky do vody a  plávanie s plutvami. Druhú skupinu 

s nižším záujmom o zdravotné plávanie a aquagymnastiku. Do tretej - s nízkym 

záujmom zaraďujeme synchronizované plávanie. V súbore dievčat  

najpreferovanejšími sú skoky do vody. Rovnaký záujem prejavili dievčatá o plávanie 

s plutvami, aquagymnastiku a synchronizované plávanie. Najnižší záujem bol 

o zdravotné plávanie. 
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Obr.  24 Záujem o pohybové aktivity vo vode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


