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PROBLÉM 

Riešenie problematiky pohybovej aktivity, životného štýlu a s nimi súvisiacej kvality 
života populácie, si vyžaduje komplexný, systémový prístup. Zhoršujúci sa zdravotný stav 
a úroveň zdatnosti súčasnej mladej populácie detí a mládeže núti všetkých zainteresovaných 
učiteľov, rodičov i lekárov hľadať adekvátne nástroje nápravy tohto stavu. Dramatický pokles 
pohybovej aktivity a nárast inaktivity v posledných rokoch je výraznejší u dievčat než 
u chlapcov. Je nevyhnutné: 

o usmerňovať a rozširovať názorovú rovinu mladej populácie na pravidelnú pohybovú 
aktivitu, trávenie voľného času a zdravotné aspekty týchto činností, 

o pravidelne monitorovať pohybovú aktivitu, resp. inaktivitu detí a mládeže, 
o využiť medzinárodne použiteľnú metodiku sledovania a komparácie „physical 

activity behaviors“. 
Pozitívny zdravotný a sociálny vplyv primeranej pohybovej aktivity v detskom veku 

popisujú Boreham, Riddoch (2001). Pohybovo aktívne deti, podľa nich, sa vyznačujú 
zdravým kardiovaskulárnym profilom, vyššou hustotou kostí, ktorá redukuje riziko výskytu 
osteoporózy v staršom veku, prevenciou obezity v dospelosti. Obľúbenosť a vnútorné 
uspokojenie z vykonávania pohybovej aktivity sú pre deti a mládež kľúčom k jej 
opakovanému vykonávaniu a podmienkou k vytvoreniu trvalého vzťahu k nej. Radosť 
z pohybu a spokojnosť žiakov pri získavaní pohybových skúseností v telesnej výchove 
(školskej i mimoškolskej) je dôležitým prediktorom dlhodobejšieho záujmu a patrí medzi 
dôležité koreláty pohybovej aktívnosti detí a mládeže (Daley, 2002). Pozitívne zmeny 
pohybovej aktívnosti si vyžadujú ujasnenie všetkých determinantov, faktorov, ktoré 
ovplyvňujú úroveň pohybovej aktivity, resp. inaktivity dospievajúcej mládeže. Ukazuje sa, že 
jedným z významných faktorov je kvantita, ale hlavne kvalita dostupných informácií 
a poznatkov o pohybovej aktivite v dennom režime. Potreba informovanosti o dôsledkoch 
pravidelne realizovanej pohybovej aktivity na zdravie človeka vytvára základ ich budúceho 
pohybovo aktívneho životného štýlu. Štátne vzdelávacie programy umožňujú školám do 
určitej miery upravovať obsah vyučovacích predmetov, a tak je vytvorený priestor na 
zaradenie problematiky o formovaní zdravého životného štýlu, o výhodách a dôsledkoch 
primeranej pohybovej aktivity, napr. v rámci integrovaného vyučovania biológie, telesnej 
výchovy, náuky o spoločnosti. 

Touto problematikou sa u nás i v zahraničí v rámci rôznych projektov zaoberal celý rad 
autorov: Biela, Bence, Rybárik (2005), Frömel (2005), Sigmundová, Frömel, Sigmund 
(2005), Vašíčková, Chmelík, Frömel, Neuls (2009). Práve posledne menovaní zisťovali, aká 
je úroveň teoretických vedomostí o problematike zdravia a pohybovej aktivity, či existujú 
rozdiely medzi chlapcami a dievčatami a do akej miery je spojitosť medzi vedomosťami 
a uskutočneným množstvom pohybovej aktivity. Po podrobnej analýze zistili, že dievčatá 
majú väčšiu znalosť problematiky pohybovej aktivity než chlapci vo všetkých sledovaných 
dimenziách. Významný rozdiel bol zistený v nutričnej a edukačnej dimenzii, kde dievčatá 
naznačujú intenzívnejší záujem o aspekty správneho stravovania, štíhlej línie so zameraním 
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na bodystyling. Korelácie naznačujú (koeficient stability medzi pre- a post-testom bol r=0,481 
významný na p<0,01), že vedomosti chlapcov o pohybovej aktivite sú na úkor skutočne 
realizovanej pohybovej aktivity. Celkové výsledky poznamenalo to, že len 50% respondentov 
správne odpovedalo. Bol preukázaný štatisticky významný negatívny vzťah medzi úrovňou 
vedomostí a množstvom skutočne realizovanej pohybovej aktivity. Zo zahraničia je známy 
vedomostný test s problematikou pohybovej aktivity FitSmart Test (Zhu, Safrit, Cohen, 
1999). Je súčasťou všeobecného telovýchovného programu, jeho cieľom je rozšírenie 
a zlepšenie znalostí študentov o zdraví, telesnej „pohode“ (wellbeing). Autori vychádzali 
z predpokladu, že tí, ktorí majú väčšie znalosti o pohybovej aktivite, poznajú dôvody 
a výhody pravidelného pohybu, budú s väčšou pravdepodobnosťou zaraďovať pohybové 
činnosti ako súčasť svojho životného štýlu. 

S rastúcim vekom sa zmenšuje množstvo pohybovej aktivity, v závislosti na množstve 
voľného času, zväčšuje sa množstvo inaktivity. S nárastom inaktivity úmerne rastie počet ľudí 
trpiacich obezitou, ktorá negatívne pôsobí na pohybový a kardiovaskulárny systém človeka 
(Sovers, 2003). Pohybová aktivita je ovplyvňovaná veľkým množstvom exogénnych 
faktorov: socioekonomickými a demografickými podmienkami. Rodina a kamaráti 
ovplyvňujú motívy k vykonávaniu pohybovej aktivity mládeže. Podľa Kudláčka  et. al. (2005) 
10,7% mužov a 15,9% žien nevykonáva žiadnu pohybovú aktivitu. 

 
CIEĽ 

Cieľom práce bolo analyzovať úroveň vedomostí 15 – 16 ročnej mládeže z oblasti 
formovania životného štýlu a kvality života, ako aj vplyvu pravidelne realizovanej pohybovej 
aktivity na ich zdravie. 

 
METODIKA 

Výskumný súbor tvorila 15 - 16 ročná mládež deviatych ročníkov ZŠ Prešovského 
okresu: ZŠ Kúpeľná, ZŠ Mirka Nešpora, ZŠ Prostějovská, ZŠ Šmeralova, ZŠ Kapušany 
a študentov prvého ročníka Gymnázia Konštantinova. 

Na analýzu vedomostí sme použili Vedomostný test o problematike zdravia a pohybovej 
aktivity, ktorý zostavili pracovníci FTK UP Olomouc. Použitý test je určený na zistenie 
aktuálneho stavu vedomostí a poznatkov o problematike pohybu, pohybovej aktivite a ich 
vplyvu na zdravie. Test je adresný práve pre túto vekovú kategóriu. Obsahuje 32 otázok a je 
rozdelený do 4 dimenzií: kondičná, energetická, nutričná a edukačná. Respondent má 
možnosť voliť zo 4 odpovedí, z ktorých je vždy jedna správna. Test bol štandardizovaný 
v roku 2008 na poľských školách. Okrem základných mier centrálnej tendencie sme použili χ2 

(chí kvadrát test) pre zistenie významnosti rozdielu medzi sledovanými súbormi. Na 
interpretáciu výsledkov sme využili logicko – teoretické metódy. 

 
VÝSLEDKY 

Celkové dosiahnuté výsledky vo vedomostnom teste a výsledky vedomostného testu 
v jednotlivých dimenziách sú zahrnuté v tabuľke 1. Uvedené výsledky ukazujú, že z 32 
odpovedí bolo u chlapcov v priemere 11,7 správnych a u dievčat 13,3. Celkový počet 
dosiahnutých bodov u chlapcov i dievčat nedosiahol 50% (16 bodov). V percentuálnom 
vyjadrení to je u chlapcov 36,6 % a u dievčat 41,6 %. Rozdiel priemerných hodnôt chlapcov 
i dievčat je štatisticky významný v prospech dievčat. 
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Tab. 1 Bodové hodnoty výsledkov z vedomostného testu sledovaného súboru –  
porovnanie výsledkov chlapcov a dievčat 

 

Dimenzia Pohlavie x s 
Test 

významnosti 

Spolu 
Chlapci 11,7 3,6 

0,001++ 
Dievčatá 13,3 3,7 

Kondičná 
Chlapci 2,2 1,3 

0,773 
Dievčatá 2,2 1,4 

Energetická 
Chlapci 2,8 1,4 

0,004++ 
Dievčatá 3,4 1,6 

Nutričná 
Chlapci 2,4 1,4 

0,001++ 
Dievčatá 3,1 1,1 

Edukačná 
Chlapci 4,3 1,7 

0,159 
Dievčatá 4,6 1,6 

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

V jednotlivých dimenziách dosiahli dievčatá vždy lepšie výsledky ako chlapci, ale iba 
v energetickej a nutričnej dimenzii boli rozdiely štatisticky významné. Percentuálna 
úspešnosť chlapcov sa pohybovala od 27,5 % v kondičnej dimenzii až po 53,7 % v edukačnej 
dimenzii. U dievčat to bolo 27,5 % správnych odpovedí v kondičnej a 57,5 % správnych 
odpovedí v edukačnej dimenzii. 

Na základe dosiahnutých výsledkov v skupine chlapcov i dievčat možno konštatovať, že 
najlepšie výsledky, zhodne nad 50 %, boli dosiahnuté v dimenzii, ktorej obsah je súčasťou 
doterajších učebných osnov telesnej výchovy a v súčasnosti i teoretických poznatkov 
z telesnej a športovej výchovy v štátnom vzdelávacom programe. 

Pri porovnávaní výsledkov podľa lokality sme štatisticky významný rozdiel zistili iba 
v jednom prípade a to v dimenzii nutričnej (tab. 2). Z vecného hľadiska však tieto rozdiely 
nepovažujeme za významné, pretože v skupine žiakov z mesta boli správne odpovede na 36,2 
% otázok a v skupine žiakov v obci to bolo 31,1 %. 
 

Tab. 2 Bodové hodnoty výsledkov z vedomostného testu sledovaného súboru  – 
porovnanie výsledkov mesto – obec spolu 

 

Dimenzia 
Lokalit

a 
x s 

Test 
významnosti 

Spolu 
Mesto 12,8 3,7 

0,229 
Obec 12,2 3,9 

Kondičná 
Mesto 2,2 1,4 

0,851 
Obec 2,1 1,2 

Energetická 
Mesto 3,1 1,5 

0,833 
Obec 3,3 1,7 

Nutričná 
Mesto 2,9 1,3 

0,007++ 
Obec 2,5 1,3 

Edukačná 
Mesto 4,5 1,6 

1,000 
Obec 4,4 2,1 

 
Legenda: x – aritmetický priemer,  s – smerodajná odchýlka, +  štatistická významnosť na hladine p<0,05 
                 ++ štatistická významnosť na hladine p<0,01 
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Ak sme samostatne porovnávali odpovede chlapcov v meste a na vidieku a dievčat 
v meste a na vidieku, nezistili sme medzi nimi žiadne rozdiely (tab. 3, 4). 
 

Tab. 3 Bodové hodnoty výsledkov z vedomostného testu sledovaného súboru – 
porovnanie výsledkov mesto – obec chlapci 

 

Dimenzia 
Lokalit

a 
x s 

Test 
významnosti 

Spolu 
Mesto 11,7 3,8 

0,682 
Obec 11,9 3,0 

Kondičná 
Mesto 2,1 1,4 

0,091 
Obec 2,5 1,1 

Energetická 
Mesto 2,8 1,4 

0,508 
Obec 3,0 1,2 

Nutričná 
Mesto 2,6 1,5 

0,078 
Obec 2,0 1,1 

Edukačná 
Mesto 4,3 1,6 

0,545 
Obec 4,4 1,9 

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

 
 

Tab. 4 Bodové hodnoty výsledkov z vedomostného testu sledovaného súboru – 
porovnanie výsledkov mesto - obec dievčatá 

 

Dimenzia 
Lokalit

a 
x s 

Test 
významnosti 

Spolu 
Mesto 13,4 3,5 

0,156 
Obec 12,4 4,6 

Kondičná 
Mesto 2,3 1,4 

0,067 
Obec 1,6 1,0 

Energetická 
Mesto 3,4 1,5 

0,694 
Obec 3,6 2,1 

Nutričná 
Mesto 3,1 1,1 

0,112 
Obec 2,8 1,4 

Edukačná 
Mesto 4,7 1,5 

0,781 
Obec 4,4 2,3 

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

 
Zo zistených výsledkov vyplýva, že vo vedomostnom teste k problematike zdravia 

a pohybovej aktivity obstáli lepšie dievčatá z nášho výskumného súboru, ktoré mali vyššie 
dosiahnuté skóre. Zaujímavý je dosiahnutý rozdiel v nutričnej dimenzii, kde výsledky dievčat 
naznačujú hlbší záujem o túto oblasť, ktorá úzko súvisí so zdravým životným štýlom 
a súčasným trendom adolescentných dievčat o bodystyling a módu. K podobným zisteniam 
došla Vašíčková et al (2009). K zlepšeniu nami zisteného stavu vedomostí by mohla prispieť 
medzi - predmetová integrácia učiva biológie, telesnej výchovy a výchovy k zdraviu. 
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ZÁVER 
Predložené výsledky poukazujú na väčší záujem dievčat o problematiku zdravia, i keď 

iba v energetickej a nutričnej dimenzii, čo do istej miery poukazuje na väčší záujem dievčat 
o problematiku zdravého životného štýlu. Obdobné výsledky dosiahli i študenti prvého 
ročníka stredných škôl v Českej republike (Vašíčková et al, 2009). 

Celkove naše výsledky vedomostného testu u pätnásťročných žiakov základných škôl 
boli na nízkej úrovni. Domnievame sa, že to bolo zapríčinené v prvom rade tým, že 
vedomostný test bol náročný a obsahuje otázky i z učiva, ktoré sa v 9. ročníku základných 
škôl ešte nepreberalo. Na druhej strane problematike zdravia a zdravého životného štýlu sa 
v príslušných predmetoch (biológia, telesná a športová výchova, chémia) na základných 
školách nevenuje dostatočná pozornosť. Z toho dôvodu je žiaduce, aby sa v súčasných 
kurikulách viac využívali medzipredmetové vzťahy v súvislosti s výchovou k zdraviu. 
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ZHRNUTIE 

Cieľom práce je analyzovať úroveň vedomostí 15 – 16 ročnej mládeže z oblasti 
formovania životného štýlu a kvality života, ako aj vplyvu pravidelne realizovanej pohybovej 
aktivity na ich zdravie. Využitím „Vedomostného testu o problematike zdravia a pohybovej 
aktivity“ sme zisťovali úroveň a rozsah, ako aj intersexuálne rozdiely názorovej roviny mladej 
populácie o danej problematike. Výsledky sme vyhodnocovali z pohľadu kondičných, 
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energetických, nutričných a edukačných dimenzií. Práca je súčasťou grantového projektu 
VEGA 1/0743/08 Pohybová aktivita v životnom štýle žiakov základných škôl. 
 
SUMMARY 
 
ANALYSIS OF KNOWLEDGE IN ADOLESCENTS FROM THE FIELD  
OF MOTOR ACTIVITY AND HEALTH 
 
KEYWORDS: comprehension test, lifestyle, knowledge 15-16 year old pupils 
 

The main aim of this thesis was to analyse the level of theoretical knowledge about the 
healthy lifestyle in human life of 15 – 16 year old pupils, with the impact on health, nutrition, 
and physical activity. We would like to obtain the information about the influence of  
periodical realization of physical activity to the health. The students completed 
„Comprehension test on health and physical activity“ and we found out the level and 
comprehension of individual ideas in all observed dimensions. This study was a component of 
the VEGA projects No. 1/0743/08 Physical activity in lifestyle of basic school pupils. 
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