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5 ZÁVERY A ODPORÚČANIA 
 
5.1 Oblasť vedomostí   
 

Celkove výsledky vedomostného testu, ktoré dokumentujú poznatkovú úroveň 

z oblasti zdravia a pohybovej aktivity 14–ročných žiakov, boli na nízkej úrovni. 

Domnievame sa, že to bolo zapríčinené v prvom rade tým, že vedomostný test bol 

náročný a obsahoval otázky i z učiva, ktoré sa v 9. ročníku základných škôl ešte 

nepreberalo.  

Výsledky vedomostného testu ukazujú, že celkový počet dosiahnutých bodov bol 

len u 72 respondentov, t.j. 22,4 % z celkového počtu, viac ako 16 bodov, to zn. 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, kým priemerná hodnota získaných bodov 

vo vedomostnom teste prešovskej populácie bola 12,97 bodu.  

V posudzovanom súbore chlapcov a dievčat bol minimálny počet získaných 

bodov vo vedomostnom teste 2 a maximálny 22 bodov. 

V každej zo štyroch dimenzií sa vyskytovali respondenti, ktorí nevedeli správne 

odpovedať ani na jednu otázku posudzovanej oblasti: v kondičnej dimenzii 32 

respondentov - 9,93 %, v energetickej 10 respondentov - 3,10 %, v nutričnej 9  

respondentov - 2,79 % a v edukačnej dimenzii 2 respondenti - 0,62 % získali 0 

bodov. 

Celkovo rozdiel priemerných hodnôt vedomostného testu chlapcov i dievčat bol 

štatisticky významný v prospech dievčat. Výsledky dievčat naznačujú jednoznačne 

hlbší záujem o oblasť poznatkov, ktorá úzko súvisí so zdravým životným štýlom, 

súčasnými trendmi záujmov adolescentných dievčat o bodystyling, zdravú výživu, 

kontrolovanie hmotnosti a módu. K podobným zisteniam dospeli  (Vašíčková, 

Chmelík, Frömel, Neuls, 2009;  Vašíčková, Bláha, Lukavská, Nykodým, 2010). 

Úroveň teoretických vedomostí adolescentov z pohľadu jednotlivých dimenzií 

vedomostného testu naznačuje, že dievčatá dosiahli lepšie výsledky ako chlapci  

v energetickej a nutričnej dimenzii, rozdiely boli v ich prospech štatisticky významné. 

V  kondičnej a edukačnej dimenzii, z vecného hľadiska, sme nezaznamenali 

významné rozdiely medzi pohlaviami. 
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Rezervy vidíme v efektívnejšom využívaní integrácie učiva a reálnom uplatňovaní 

medzipredmetových vzťahov predmetov - biológia, chémia, telesná a športová 

výchova, výchova k zdraviu, ochrana zdravia a života -  na základných a stredných 

školách.  

Zmeny v úrovni vedomostí o problematike zdravia pohybovej aktivity je 

potrebné sledovať dlhodobo, nie v mesačnom intervale. Táto problematika je na 

žiakov základnej školy náročná, preto sa prikláňame k názoru, že v školskej telesnej 

a športovej výchove  je potrebné zámerne pôsobiť na osvojovanie si vedomostí 

žiakov o problematike zdravia. Výsledky nášho prierezového sledovania nás utvrdili 

v tom, že žiaci by mali uvedené vedomosti získavať nielen v predmete telesná 

a športová výchova začleneného do vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb, ale 

i v ďalších vzdelávacích oblastiach ako napr. Človek a príroda, Človek a spoločnosť 

a človek a hodnoty.  Predpokladáme, že náš výsledok bol do istej miery ovplyvnený 

tým, že počas  mesačného zapisovania požadovaných údajov si žiaci samostatne 

neprečítali používanú brožúrku, pomocou  ktorej sa mohli oboznámiť s istým 

objemom vedomostí o zdravotných benefitoch pohybovej aktivity, resp. škodlivosti 

niektorých požívatín. V súvislosti s uvedenými výsledkami odporúčame, aby sa 

v telesnej a športovej príprave venovala väčšia pozornosť osvojovaniu si vedomostí, 

najmä v posledných dvoch ročníkoch základnej školy. Naše odporúčanie potvrdzuje 

aj samotný názov vzdelávacej oblasti  Zdravie a pohyb, do ktorej je telesná 

a športová výchova v štátnom vzdelávacom programe zaradená.  

 

5.2 Oblasť objemu pohybových aktivít 
 

Počas pracovných dní dosiahli naši respondenti najvyššie hodnoty v dennom 

počte krokov i vo výdaji energie.  Žiakom nášho súboru (ani chlapcom ani 

dievčatám) 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. Počas víkendových dní sa chlapci radia 

medzi málo aktívnych a dievčatá, i keď majú nižší počet krokov oproti pracovným 

dňom o viac ako 1000, sú stále v kategórii priemerne aktívnych. 

Ak porovnáme naše výsledky so Svačinom (2011), ktorý  odporúča minimálny 

výdaj 8000 kJ (1911 kcal) týždenne, konštatujeme, že náš súbor chlapcov i dievčat 
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tieto hodnoty síce dosiahol, ale uvedené hodnoty sú odporúčané pre dospelú 

populáciu. U chlapcov to bolo 2422 kcal a u dievčat 2135 kcal. Ak však porovnáme 

náš súbor s odporúčanou dennou normou 11 000 krokov chlapci, 9 000 krokov 

dievčatá (Frömel, Novosad & Svozil, 1999) konštatujeme, že súbor chlapcov 

dosiahol v porovnaní s týmito normami veľmi slabé výsledky. K priblíženiu sa 

odporúčaným hodnotám chlapcom chýba viac ako 1 000 denných krokov. U dievčat 

je situácia priaznivejšia, keď normu pre dievčatá prekročili o viac ako 800 krokov 

denne v pracovných dňoch,  ale počas víkendu im necelých 800 krokov denne do 

splnenia 9-tisícovej  normy chýbalo (tabuľka 11). 

Takýto stav nemožno považovať za priaznivý.  V súvislosti so zdravým vývinom 

našej mládeže je teda podľa nášho názoru nevyhnutná  osveta o zdravotných 

benefitoch pohybovej aktivity nielen pre žiakov školy, ale aj pre ich rodičov. 

V súvislosti so sledovaním denného počtu krokov a výdaja energie odporúčame 

v budúcnosti sledovať samostatne aj dni, v ktorých je do rozvrhu hodín zaradená 

telesná a športová výchova, resp. i vyučovacie hodiny telesnej a športovej výchovy 

ako ďalší z objektu výskumu.  Zároveň je potrebné sledovať aj účasť v záujmovej 

telovýchovnej činnosti (žiaľ v našom sledovaní sme sa tomuto nevenovali), ktorá 

môže značne ovplyvniť celkové výsledky.  

 

5.3  Oblasť preferencií pohybových aktivít 
 

Na základe skutočností získaných v oblasti preferencií pohybových aktivít 

môžeme konštatovať, že :     

 14-roční žiaci majú záujem viac o kolektívne športy – volejbal, basketbal, 

futbal ako individuálne – korčuľovanie, plávanie a cyklistika. 

 Z rytmických a tanečných aktivít preferujú moderné tance pred štandardnými 

a latinsko – americkými tancami. 

 Korčuľovanie a jazdectvo sú pohybové aktivity v prírode, o ktoré majú 

najväčší záujem.  

 Z kondičných aktivít žiaci  preferovali posilňovanie, beh a športový aerobik.  

 Najväčší záujem sme zaznamenali o pohybové aktivity vo vode, žiaci 

preferovali skoky do vody, plávanie s plutvami a aquagymnastiku. 

 Zaznamenali sme nižší záujem o bojové umenia, z ktorých najväčší záujem 

bol o karate a box. 
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Celkovo je možné usúdiť, že preferencie pohybových aktivít v tomto veku viac  

odrážajú predstavy adolescentov než pohybové skúsenosti a návyky a zároveň sa 

v nich odrážajú súčasné  trendy  záujmu prezentované i v masmédiách. Rozpor 

nastáva medzi predstavami a skutočnou realizáciou pohybovej aktivity, čo je 

charakteristické pre toto vývinové obdobie. Z hľadiska praktického využitia výsledkov 

je potrebné okrem preferencií zistiť i postoje respondentov vo vzťahu k preferovaným 

aktivitám. 

Školská telesná výchova a šport by nemala byť chápaná  iba ako dôležitá súčasť 

aktuálneho života žiakov,  ale aj ako príprava na ich budúci život. Získavanie 

a rozvoj pohybových schopností a zručností by malo byť pre žiakov  príjemné 

vzhľadom k dlhodobej a dobrovoľnej realizáciii osvojenej pohybovej aktivity (Daley, 

2002) 

Žiaci by mali mať predovšetkým príležitosť poznávať čo najširšie spektrum 

pohybových činností, ktoré odpovedajú ich pohybovej i rozumovej úrovni a záujmu, 

so zreteľom na pohlavné odlišnosti. Mali by mať dostatok možností k osvojeniu 

zručností trendových pohybových aktivít, ktoré kladú  dôraz na zažívanie pocitu 

radosti, uspokojenie z nového či opakovaného pohybu a z vlastného výkonu 

(Jeřábek – Tupý,2002).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


