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ÚVOD 

V posledních desetiletích dochází v lidské společnosti ke zvyšujícímu se podílu duševní 
práce, což přirozeně vede u většiny lidí ke snižování tělesného zatížení organismu a následně 
pak i ke snížení fyzické kondice (Valjent, 2008). Tento sedavý způsob života často mívá 
pokračování i v době po zaměstnání a studiu, kdy by již měla být tato jednostranná zátěž 
kompenzována aktivním pohybem (Kukačka, 2009). 

O podobných tendencích se hovoří ve spojitosti s vysokoškolskou mládeží. Na 
vysokých školách technického typu je tento fakt ještě znásoben značným nárůstem počtu 
hodin strávených u počítače (Sak, 2000). Některé výzkumy potvrzují pokles funkční zdatnosti 
vysokoškolské populace (Štefániková a kol., 2003). 

Vysokoškolští studenti se setkávají ve svém životě s řadou stresorů, které jsou pro ně 
zcela nové. Jen započetí studia, výraznější osamostatnění od rodičů, změna životních 
podmínek, změna osobních zvyklostí, změna bydliště - jsou faktory, se kterými se každý 
student musí vypořádávat; jsou často navíc kombinovány s více či méně náročným druhem 
výdělečné činnosti. Uvedená míra přirozeně narůstá zejména v době zkouškového období, 
patrně několikanásobně oproti míře stresu vnímané během zbytku školního roku, a také 
jednak v porovnání s vrstevníky, kteří nestudují VŠ, ale pracují v zaměstnání (Chamoutová, 
2004). 

Jednu z možností, jak odreagovat nahromaděnou energii a odplavit škodlivé látky 
vzniklé působením stresorů, vysokoškolským studentům poskytují všechny formy 
pohybových aktivit včetně řízené tělesné výchovy a soutěžního sportu. 
 
PROBLÉM 

Špaček (2008) ve své studii konstatuje, že lidé s vysokoškolským vzděláním sportují až 
sedmkrát častěji než ti, co dokončili pouze základní školu. Tuto teorii naplňují svými názory i 
studenti ČVUT v Praze. Je možno konstatovat, že jejich názor na toto téma je poslední dobu 
konzistentní, či se o něco lepší. Např. studenti Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze 
vyjádřili přesvědčení, že chtějí pravidelně sportovat a cvičit v 92% případů v roce 1999 
(Valjent, 2000) a dokonce až v 93,1% případů v roce 2004 (Valjent, 2005). K podobným 
výsledkům došel u studentů Jihočeské university Kukačka (2009). Píše, že kladný vztah 
k pohybovým aktivitám přiznalo 95,3% studentů a kladný vztah k tělesné výchově pak 93,0% 
studentů. K podobným výsledkům došli i slovenské kolegyně na prešovské universitě. Píší, že 
program tělesné výchovy, který je realizovaný, vyhovuje 95% studentek. Je to ovlivněno tím, 
že danou pohybovou aktivitu, v tomto případě aerobik a kondiční posilování si dobrovolně 
vybraly pro jejich atraktivnost. Na hodinách TV cvičí 22% proto, že je to povinné a 78% by 
chodilo dobrovolně, neboť je to baví. Jestli je pravidelné cvičení užitečné, uvedlo 92% 
kladnou odpověď, 2% je uvedlo za ztrátu času, 6% nemělo názor (Lenková, Rubická, 2002). 

Je důležité si všimnout, že poslední dobou se také mění pojetí sportu a pohybové 
činnosti a s ním tedy i tzv. motivace ke sportu. Historicky dříve nejvíce motivoval ke sportu 
bezesporu výkon a jeho zlepšování. Mezitím v rekreačním sportu docházelo k posunu od 
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výkonového paradigmatu k paradigmatu prožitkovému. V průpravných pohybových 
cvičeních nejlépe vystihuje tento posun změna od fitness k welness. Myšlenka fitness 
akcentovala jako hlavní cíl především kondici a její biologické parametry. Postupně byly stále 
více akcentovány psychologické okolnosti cvičení, opouštěna byla upachtěná cvičební 
křečovitost a výsledkem je pojetí welnes, kdy je důležitou okolností, kromě výkonu a 
vzhledu, i aktuální psychický stav cvičence, jeho dobrý pocit a celková osobní pohoda 
(“flow”). Do popředí zájmu se dostávají sporty pestrého obsahu, bohaté emoční dynamiky, 
někdy také spojené s rizikovým faktorem či s prvky ovládání technického zařízení (Slepička a 
kol., 2006). 

Tomu odpovídají i na toto téma poslední zjištěné výsledky na ČVUT (Valjent, 2010). 
Studenti vyšších ročníků udávají při zjišťování motivace ke sportu: na 1. místě důvody 
k relaxaci, kompenzaci, a snižování tenze (průměr 4,91 na 7 bodové Likertově škále); na 2. 
místě důvody k zábavě, sociálnímu kontaktu, přátelství (4,85); na 3. místě důvody 
ke zdatnosti, zdraví a dokonalému vzhledu (4,61); až 6. místo ze 7 zaujímají důvody 
k výkonu, výkonnosti, soutěžení, úspěchu (3,68). 

Podobný názor zjistily ve svém průzkumu na souboru vysokoškolaček prešovské 
university Lenková, Dračková a Rubická (2009), když sledovaným problémem byly 
motivační faktory cvičení. Když ve věkové kategorii do 20 let je motiv “formování postavy” 
na prvním místě (100%), s přibývajícím věkem jeho preference klesá. S motivem “upevnění 
zdraví” to je přesně opačně, jeho preference se se zvyšujícím věkem zvyšuje. S přibývajícím 
věkem dochází přímoúměrně ke zvyšování hmotnosti a to se odzrkadluje i v preferenci 
motivu “zhubnutí” u starších respondentek. Motiv psychického uvolnění a relaxace má pak 
stejnou tendenci. 

Z výčtu těchto uvedených faktů vyplývá, že aby se i nadále udržel dosavadní zájem 
vysokoškolských studentů o tělesnou výchovu, musí se nutně měnit její skladba včetně 
jednotlivých druhů pohybových aktivit. Jednou z možností je také přicházet do výuky s 
netradičními druhy sportů. A ze zjištěných důvodů motivace vyplývá, že by to měly být 
takové sporty, které svou náplní naplňují současné požadavky mládeže starší adolescence. Z 
jejich pohledu by měl sport z větší části přispívat k relaxaci, snižovat psychické napětí, být 
zábavný, společenský a vést k vyšší zdatnosti a estetickému vzhledu. 
 
CÍL 

V krátkém výzkumu jsme chtěli zjistit, jak se v průběhu studia na technické univerzitě 
mění u studentů obliba tzv. netradičních sportů, které jsou jim předkládané v rámci tělesné 
výchovy. 
 
METODIKA 

Jako vhodný základ pro model výzkumu jsme ve své práci zvolili tzv. smíšený typ 
výzkumu, kde se určitým způsobem kombinují kvalitativní i kvantitativní postupy (Hendl, 
2005). 

Hlavní empirický výzkum byl proveden metodou opakovaného průřezového šetření 
(Hendl, 2004; Punch, 2008) a to neinvazivním deskriptivním zjišťováním za použití 
kvantitativní diagnostické metody – dotazníkového šetření. 

Nastupující studenti do 1. ročníku v roce 2007 se podrobili dotazníkovému šetření ihned 
po nástupu do školy v říjnu 2007 a studenti vyšších ročníků pak nejméně po 2 ročnících svého 
studia a to v květnu a červnu 2008. 

Abych jsme blíže odkryli význam podkládaný sdělovaným informacím získaným ve 
výsledcích kvantitativního výzkumu (Disman, 2006), použili jsme na závěr svého výzkumu 
ještě techniky kvalitativního výzkumu – více typů rozhovorů celkem se 32 studenty. 
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V hlavním empirickém výzkumu tvořilo první výzkumný soubor 625 studentů 1.ročníku 
FEL ČVUT, kteří tvořili 65,8 % ze všech 905 studentů zapsaných v opoře výběru – listině 
všech zapsaných studentů do 1.ročníku FEL ČVUT a studující ještě i ve 3 semestru studia 
(tzn. že studenti, kteří z různých důvodů studia opustili, nebyli do tohoto souboru zařazeni). 

Druhý výzkumný soubor tvořilo 581 studentů vyšších ročníků, kteří tak tvořili 22,7 % 
ze všech 2562 studentů uvedených v opoře výběru. 

Oba výběrové soubory jsou kvazireprezentativní tj. reprezentují základní soubor 
studentů 1.ročníku FEL ČVUT a základní soubor studentů vyšších ročníků FEL ČVUT 
v logickém, nikoli však ve statistickém slova smyslu (Hendl, 2004; Zich, 2005). 

K určování rozdílů mezi oběma soubory studentů v jednotlivých indikátorech (sportech) 
jsme pro stanovení “věcné významnosti” (Blahuš, 2000; Soukup, Rabušic, 2007) použili 
jejich procentního rozdílu při označování 3 nejoblíbenějších sportů v hodinách TV. 

Hodnoty pro hodnocení věcné významnosti jsme si předem stanovili na základě tvrzení 
Zicha (2005, s. 80) takto: 
Věcná významnost  

rozdíl pod 5%  - nízká (sociologicky neprokazatelná), 
rozdíl 5 – 9,9%  - střední (sociologicky prokazatelná), 
rozdíl nad 10%  - výrazná. 
 
Ve výzkumu byla pro zjištění obliby jednotlivých sportů použita otázka: 
“Z následujícího seznamu sportů vyberte ty nejoblíbenější 3, které byste nejraději 

navštěvoval/a  v hodinách TV”. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Z údajů v následující tabulce je vidět, jak se vyvíjí obliba jednotlivých sportovních 
odvětví, které byly v roce 2007 zařazeny do výuky tělesné výchovy na ČVUT. Ty sporty, 
které se dají považovat za „netradiční“ resp. za sporty uvedené do výuky v posledních letech, 
jsou vyznačeny kurzívou. Je jich dohromady 5, z toho ve 4 z nich byly zjištěny kladné změny 
přesahující hranici 5 %. 

Ve spojitosti s touto otázkou je nutno dodat, že všichni studenti 1.ročníku nevyužili 
možnosti volit 3 sportovní odvětví; někteří z nich volili jen 1 nebo 2 sportovní odvětví; proto 
součet jejich % dělený 3 nedává hodnotu 100 %, ale jen 81 %; studenti vyšších studentů pak 
tuto možnost využili všichni. 

Vzhledem k velkému počtu indikátorů (sportů) se budem věnovat pouze indikátorům, ve 
kterých byly zjištěny průkazné změny (nad 5 %) mezi souborem studentů 1. ročníku a 
souborem studentů vyšších ročníků. Na změny budem pohlížet z pozice souboru studentů 
vyšších ročníků, neboť oni jsou nositeli oněch zjištěných změn. Do diskuze jsme v tomto 
případě použili vlastní vyjádření studentů vyšších ročníků získaná během rozhovorů s nimi. 
 
Kondiční posilování 

Vyšší oblíbenost studenti připisují hlavně skutečnosti, že muži chtějí „opravdu vypadat 
jako muži a ne jako trosky“. Podobné, ne - li větší, je to samozřejmě i u dívek. Uvědomují si 
také na sobě tu změnu metabolismu, když začínají přibírat nezdravou hmotu. Mnoho studentů 
má od sezení u počítače nebo nad knihami zdeformovaná záda a protažení v posilovně je 
ideální. Někteří z nich navíc vnímají posilování „jako rozumný komplement ke sportu, který 
si vybrali“. Objevuje se i důvod znovuobjevení svého oblíbeného posilování ze střední školy, 
které díky časovému vytížení na VŠ zprvu opustili, ale z výše uvedených důvodů opět byli 
nuceni nalézt. Důvodem také je fakt, že ČVUT disponuje 3 velmi dobře vybavenými Fitness 
centry, které se navíc nachází v těsné blízkosti učeben. To ještě studenti 1.ročníku úplně 
nevěděli. 
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Tabulka 1 Srovnání 3 nejoblíbenějších sportovních odvětví, která by studenti 
1.ročníku a vyšších ročníků chtěli navštěvovat v hodinách tělesné výchovy (v %) 

 
 
Sportovní odvětví  

Studenti 
1.ročníku  
 

Studenti 
vyšších ročníků 
 

Pořa-
dí u 
V.r. 

Rozdíl
Vr - 1r  

 
Věcná významnost

Kondiční posilování      26,0         38,6    1.   +12,6      Výrazná    
Plavání      18,9         26,0    2.   + 7,1       Střední 
Horolezecká stěna      15,2          22,4    3.   + 7,2       Střední  
Bowling      12,2         20,3    4.   + 8,1       Střední 
Lukostřelba      13,5         20,0    5.   + 6,5       Střední 
Squash       9,1         15,1    6.   + 6,0       Střední 
Florbal      18,6         15,1    7.   - 3,5        Nízká 
Fotbal      14,4         14,8    8.   + 0,4        Nízká 
Volejbal      15,1         14,3    9.   - 0,8        Nízká 
Stolní tenis      12,7         14,3   10.   + 1,6        Nízká 
Tenis      11,7         13,1   11.   + 1,4        Nízká 
Frisbee       9,6         10,5    12.   + 0,9        Nízká 
Futsal       7,7         10,3   13.   + 2,6        Nízká 
Turistika       6,6         10,2   14.   + 3,6        Nízká 
Kanoistika       4,6          8,8   15.   + 4,2        Nízká 
Zdravotní TV       6,6          8,6   16.   +  2,0        Nízká 
Úpolové sporty       4,5          7,1   17.   + 2,6        Nízká 
Beachvolejbal       5,8          6,9   18.   + 1,1        Nízká 
Basketbal       7,5          6,4   19.   -  1,1        Nízká 
Hokej       6,4          6,4    20.       0        Nízká 
Kondiční běh       5,3          5,0   21.   -  0,3        Nízká 
Softbal       6,9          4,1   22.   -  2,8        Nízká 
Aerobik       3,4          1,9   23.   -  1,5        Nízká 

 
Plavání 

Hlavní důvod je nejspíše obdobný jako u posilování. „Je všeobecně známo, že plavání je 
jeden z nejzdravějších sportů, navíc atraktivní i pro ženy“. Traduje se mezi studenty, že 
procvičuje všechny svaly a silně prospívá formování postavy; dokonce rovnoměrnějším a 
přirozenějším způsobem, než posilování. Někteří z nich si oblíbili tu dřinu a překonávání sebe 
sama. Výhodou plavání je i to, že se odehrává stále ve stejných podmínkách nezávisle na 
roční době, nebo že bazén je studentům blízko (na ČVUT se plavání vyučuje celkem na 4 
místech včetně strahovských kolejí). Nutno zde také podotknout, že na studenty zapůsobila i 
kvalita plavecké výuky na ČVUT. 
 

Další čtyři sporty, jež je možno považovat za „netradiční“, mají jeden společný 
jmenovatel - určitou exkluzivitu, kterou výuka na ČVUT disponuje. Studenti uvádějí, že již v 
1.ročníku zjistili, že po nich nikdo nechce mistrovskou úroveň a plnění určitých předepsaných 
norem. Zároveň hledají změnu – chtějí něco nevšedního. Trochu to souvisí s psychologií – 
chtějí se odlišit od ostatních, kteří provozují klasické (= nudné) sporty. Za další faktory 
označují i "nepřístupnost" těchto sportů pro normálního občana. 

V 1.ročníku také nevědí, jakou mají různé sporty na tělesné výchově úroveň a tak si 
zapíší něco tradičního, tj. to co dělali v mládí (fotbal, volejbal apod.). V dalších ročnících už 
se zorientují a dokáží si z široké nabídky lépe vybrat. 
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Horolezecká stěna (zvýšení obliby o 7,2 % - potvrzená střední věcná významnost) 
Lezení na umělé stěně je podle studentů záležitost stará 5 - 8 roků. Výstavba těchto stěn 

se velice rozmohla a také ČVUT má vlastní, velice kvalitní stěnu. Souvisí to také s určitou 
dávkou adrenalinu. V 1.ročníku to ještě moc neznali a nyní si to chtějí vyzkoušet, když mají 
tuto možnost přímo u nosu a za minimálních finančních nákladů. Mnozí z nich si lezení 
oblíbili a stále se do výuky vracejí. Roli tu hraje i nutnost zachování bezpečnostních opatření 
a naučení se základům tohoto sportu, což může být zajištěno jen pod dohledem zkušených 
pedagogů. 
 
Bowling (zvýšení obliby o 8,1 % - potvrzená střední věcná významnost) 

Je sportem pro studenty hledající více "zábavy". Navíc je studentům sympatické i 
prostředí s kvalitním technickým vybavením, když je zde zachována i vysoká soutěživost. 
Studenti se vyjadřují, že i intenzita tohoto sportu není až tak nízká, jak by laik mohl 
předpokládat. Opět tu hraje roli i přístupná cena, blízké místo a i kvalitní a kamarádské vedení 
hodin asistenty ČVUT. 
 
Lukostřelba (zvýšení obliby o 6,5 % - potvrzená střední věcná významnost) 

Je z pohledu studentů naprostou vyjímečností ve výuce TV. Jinde ji nemají, proto si to 
chtějí vyzkoušet. Opět tu hraje roli i záruka naučení se základům a dodržení bezpečnosti pod 
kvalitním pedagogickým dohledem. 
 
Squash (zvýšení obliby o 6,0 % - potvrzená střední věcná významnost) 

Je z pohledu studentů trochu jinou záležitostí. Tady jde spíše o časovou a výkonovou 
vyjímečnost. Vědí, že to je sport, kdy v malém časovém období dochází k maximálnímu 
fyzickému vypětí. Z toho důvodu tyto hodiny navštěvují jiné typy studentů. Dá se říci, že mu 
přicházejí na chuť později, až když si jej mohou finančně dovolit. 
 
ZÁVĚR 

Ve studii se potvrzují poslední trendy v názorech vysokoškolských studentů zachycující 
jejich důvody motivující je k účasti na sportu. Do této teorie přesně pasují i sledované 
„netradiční“ druhy sportu, jako v tomto případě horolezecká stěna, bowling, lukostřelba a 
squash. U těchto sportů se ve studii potvrdilo, že během studia na vysoké škole se zvyšuje 
jejich obliba mezi studenty. Stalo se to i přesto, že si za ně musí určitou částku připlácet 
(horolezecká stěna 300 Kč, bowling 800 Kč, lukostřelba 300 Kč a squash 400 Kč). Zjištění, 
že u studentů jsou opravdu podobné netradiční sporty ve velké oblibě, nás na Ústavu tělesné 
výchovy a sportu vede ke snaze otevírat další sporty podobného typu. Během posledních 3 let 
bylo do výuky postupně uvedeno dalších 26 sportů, když počet sportů v naší nabídce činí pro 
zimní semestr školního roku 2010/11 celkem 39 sportů. Z těchto 26 nových sportů můžem do 
skupiny „netradičních sportů“ zařadit jízdu na kolečkových bruslích, spinning, aikido, 
ninjutsu, bodystyling, powerjógu, aqua aerobik, pilates, geocaching, badminton, 
beachvolejbal, golf, irské tance, pohybovou skladbu a squash relax. 
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SHRNUTÍ 

Krátká studie prezentuje, jak se u studentů technické univerzity během studia mění 
obliba tzv. netradičních sportů, které jsou jim předkládány v rámci tělesné výchovy. Data byla 
získána pomocí internetového vyplnění dotazníku u souboru studentů nastoupivších do 1. 
ročníku (n = 625) a studentů vyšších ročníků (n = 581). Oba soubory byly porovnány na 
základě „věcné významnosti“ předem stanovené rozdílem vyšším než 5 %. U čtyřech z pěti 
vybraných sportů bylo ve vyšších ročnících zjištěno zvýšení obliby. U bowlingu to bylo o 8,1 
%; u horolezecké stěny o 7,2 %; u lukostřelby o 6,5 % a u squashe o 6,0 %. 
 
SUMMARY 
 
"NON- TRADITIONAL” SPORTS IN PHYSICAL EDUCATION  
AT THE TECHNICAL UNIVERSITY 
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KEYWORDS: non-traditional sports, physical education, University of Technology 
 

A short study presents how popularity of the so-called non-traditional sports change 
in the students during their studies. These non-traditional sports are giving to students in 
the physical education classes. Data were obtained though the fill in the internet 
questionary for file of the incoming freshman students (n=625) and the students of higher 
grades (n=581). Both files were compared on the basis of the "effect size" previously 
defined by the difference greater than 5%. In four of the five selected sports were found an 
increases of popularity in the students of higher grades. In the bowling it was by 8.1%; in 
the rock-climbing wall by 7.2%; in the archery by 6.5% and by 6.0% of the squash. 
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