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ÚVOD 

Neoddeliteľnou súčasťou života je pohyb. Dnešná mládež preferuje skôr sedavé 
zamestnanie a aktívnej činnosti sa často vyhýba. Na spôsob života vplýva mnoho faktorov, 
ktoré sa pohybujú od ekonomických, politických, spoločenských až k hodnoteniu trávenia 
voľného času. Mládež si často nevie správne rozvrhnúť voľný čas a čím ďalej, tým viac sa 
záujmy k pohybu dostávajú na okraj. Uvedené má za následok to, že sa zhoršuje ich 
vzdelanostná, výkonnostná, ale aj zdravotná úroveň. 

Jedným z podporných bodov ako mládež motivovať k pohybu, sú hodiny telesnej 
výchovy. Rozvíjajú nielen osvojovanie pohybových schopností a zručností, ale vychovávajú 
aj k dôležitým charakterovým vlastnostiam. Hodiny TV podnecujú k pohybovým záujmom 
a zohrávajú dôležitú úlohu k vytváraniu kladných postojov k pohybu. Je dôležité, aby boli 
hodiny telesnej výchovy zaujímavé, motivované a aby vyvolávali u študentov pocit radosti 
a šťastia. 

Postoje sú dôležitými motivačnými činiteľmi, ktoré v mnohom determinujú činnosť 
človeka. Vznikajú v procese výchovy a v sociálnom styku. Postoj je v priebehu života 
relatívne ustálený systém pozitívnych alebo negatívnych hodnotení istých predmetov, javov, 
situácií osôb a pod. (Oravcová, 2006; Kubani, 2004). Taktiež záujmy považujeme za zložité 
psychické útvary, pre ktoré je príznačná aktivácia poznávacej činnosti spojená so selekciou 
a preferenciou určitých predmetov, javov, ľudí činností, s pozitívnym emocionálnym 
zažívaním. Záujmy sa utvárajú v interakcii s prostredím, v reálnej činnosti človeka, aktivujú 
ho, avšak súčasne ukazujú už prvky smerovosti. Záujmy dávajú určitú konzistentnosť 
selektivite poznávania. Preto majú na jednej strane vzťah k potrebám (t. j. dynamickým 
aktivačným komponentom), a na strane druhej patria už k štruktúre vyjadrujúcej smerovosť – 
zameranosť činnosti správania (Pardel, 1997). 

Záujmy vznikajú v činnosti na základe potrieb, vlôh, schopností a citových vzťahov. 
Záujmy majú osobitný význam v živote človeka: podporujú rozvoj jeho osobnosti, vedú 
k zdokonaleniu jeho vedomostí a zručností (dôkazom sú nevšedné vedomosti a zručnosti tzv. 
„koničkárov“) a prinášajú mu osobitné uspokojenie z vykonanej práce (Štefanovič, 
Greisigner, 1987). 

Michal (2002) v oblasti záujmov a postojov zistil, že veľká väčšina študentov má kladný 
vzťah k telesnej výchove a prejavujú záujem o rôzne formy telovýchovnej a športovej 
činnosti. Študenti väčšinou správne chápu význam telesnej výchovy a športu z osobného i 
odborného hľadiska, avšak dodáva, že praktická realizácia z viacerých subjektívnych 
i objektívnych dôvodov zaostáva. 
 
CIEĽ VÝSKUMU 

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť u študentov prvých a štvrtých ročníkov vybraných 
stredných škôl ich záujmy a postoje k pohybovým aktivitám na stredných školách v regióne 
Hornej Nitre. Výskum bol realizovaný v rámci projektu Vega 1/0635/2008. 
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METODIKA VÝSKUMU 
Ako hlavnú výskumnú metódu sme použili dotazník o záujmoch a postojoch 

k pohybovým aktivitám. Dotazník pozostával z diferencovaných otázok k záujmom, postojom 
a pohybovým aktivitám na vybraných stredných školách. Obsahoval 23 otázok, ktoré sa 
členili na 3 až 7 odpovedí. V niektorých typoch otázok mali študenti možnosť voľnej 
odpovede. Výskum sme realizovali na stredných školách v Novákoch, Prievidzi a Handlovej. 
Výskumu sa zúčastnili študenti prvých a štvrtých ročníkov. Spolu sa výskumu zúčastnili žiaci 
18 tried v celkovom počte 698respondentov, z toho 376 chlapcov a dievčat 322. 
 
VÝSLEDKY VÝSKUMU 

Vo výskume sme zisťovali, ako sa respondenti stavajú k hodinám telesnej výchovy (obr. 
1). V prvých ročníkoch sa chlapci 59,13%, vyjadrili  že cvičia radi. V 21,74% prípadoch im to 
bolo jedno. U dievčat sme zistili, že taktiež cvičia radi v 37,13% a jedno im to je v 25,35%. 
V štvrtých ročníkoch respondenti v 55,43% cvičia radi a v 16,31% sa radi ulievajú z hodín 
telesnej výchovy. U dievčat sme zistili, že 44,92% cvičí rado na hodinách a u 24,58 
respondentov cvičia, lebo musia. Z konečných výsledkov sme zistili, že študenti cvičia radi. 
Predpokladáme, že na hodinách sa žiaci uvoľnia a to im zlepšuje náladu a chuť v učení sa. 
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Obr. 1 Na hodinách telesnej výchovy? 
 

V práci sme zisťovali, aké schopnosti u respondentov podporuje pohyb (obr. 2). Zistili 
sme, že najviac prevládali odpovede, s koordinačnými schopnosťami. V prvých ročníkoch to 
bolo u 47,34% respondentov. Ďalej podľa u 34,30% respondentov prevládali 
psychomotorické schopnosti, u 23,19% respondentov žiadne schopnosti nepodporujú pohyb. 
U 10,14% respondentov podporuje pohyb pamäťové schopnosti, u 8,70% sociálne a u 7,73% 
umelecké schopnosti. V štvrtých ročníkoch sme zistili, že koordninačné schopnosti prevládali 
u 58,10%  respondentov, u 26,19% psychomotorické a u 19,04% respondentov nepodporujú 
žiadne schopnosti pohyb. U 14,76% prevládajú pamäťové schopnosti, u 7,62% sociálne 
a u 5,71% umelecké schopnosti. Z daných výsledkov prevládala odpoveď s koordinačnými 
schopnosťami a domnievame sa, že respondenti vedia, že tieto schopnosti sú nepochybne 
dôležité pri všetkých pohybových aktivitách. 
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Obr. 2 Aké schopnosti u Vás podporujú pohyb? 
 

V ďalšej časti výskumu sme zisťovali, ako si respondenti rozširujú vedomosti 
o pohybových aktivitách. Možné boli viaceré odpovede (obr. 3). V prvých ročníkoch 
prevládala odpoveď, že vedomosti si respondenti rozširujú prostredníctvom internetu 
v 60,87% prípadoch, nasledovala televízia v 57,49% a prostredníctvom spolužiakov si 
vedomosti rozširujú prostredníctvom spolužiakov. V štvrtých ročníkoch boli televízia 
a internet na rovnakej úrovni, odpoveď volilo 56,67% respondentov a 22,86% si vedomosti 
rozširuje prostredníctvom časopisov. V dnešnej modernej dobe prevláda technika a preto 
respondenti volili vo väčšine televíziu a internet na rozširovanie vedomostí o pohybových 
aktivitách. 
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Obr. 3 Ako si rozširujete vedomosti o pohybových aktivitách? 
 

V časti výskumu sme sa zisťovali názor nato do akej miery je podľa respondentov 
pohybová aktivita stratou času (obr. 4). Chlapci aj dievčatá sa zhodli, že pohybové aktivity 
nie sú strata času. U chlapcov je to v 75, 36% a u dievčat 69,05%. 23,67% chlapcov si však 
myslí, že pohybová aktivita je strata času niekedy. 27,14% dievčat si myslia, že pohybová 
aktivita je len niekedy strata času. 
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Obr. 4 Pohybová aktivita – strata času 
 

V práci nás ďalej zaujímalo, či sú pohybové aktivity zmysluplným využívaním ich 
voľného času (obr. 5). Z analýzy dotazníka sme zistili, že v prvých ročníkoch si 69,57% 
chlapcov myslí, že pohybové aktivity sú zmysluplným využívaním voľného času a 27,39% 
respondentov si myslí, že možno. 57,61%, dievčat v prvých ročníkoch si myslí, že pohybové 
aktivity sú zmysluplným využívaním voľného času V štvrtých ročníkoch sme u chlapcov 
zistili, že 70,65% si tiež myslí, že pohybové aktivity sú zmysluplným využívaním 
pohybových aktivít, 20,65% respondentov si myslí, že možno a 8,70% si myslí, že nie. 
66,95% dievčat si myslí, že pohybové aktivity sú zmysluplným využívaním pohybových 
aktivít, 29,66% respondentov si myslí, že možno a 3,39% respondentov si myslí, že pohybové 
aktivity nie sú zmysluplným využívaním voľného času. 
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Obr. 5 Pohybové aktivity sú zmysluplným využívaním voľného času? 
 

V ďalšej časti práce sme sa snažili zisťovať, aké pohybové aktivity patria 
u respondentov medzi ich najobľúbenejšie. Možné boli viaceré odpovede (obr. 6). U chlapcov 
prvých ročníkov sme zistili, že ich najobľúbenejšia pohybová aktivita je respondentov 
(42,61%), na druhom mieste uviedli respondenti plávanie (31,30%). U dievčat prvých 
ročníkov sme zistili, že u 43,48% respondentov je najobľúbenejšiu pohybovou aktivitou 
volejbal a na druhom mieste  plávanie (25%). U chlapcov štvrtých ročníkov sme zistili, že 
medzi najobľúbenejšiu pohybovú aktivitu patrí plávanie (31,52%) , na druhom mieste 22,83% 
lyžovanie. Dievčatá štvrtých ročníkov majú najradšej plávanie 57,62% a 20,34% tenis. 
Najviac respondentov volilo možnosť odpovede plávanie, kde predpokladáme, že v stredných 
školách v Novákoch veľa ovplyvnilo plávanie aj počas vyučovacích hodín. Prostredníctvom 
hodín telesnej výchovy si budujú pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám. 
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Obr. 6 Ktoré pohybové aktivity patria medzi vaše najobľúbenejšie? 

 
V ďalšej otázke sme zisťovali, či sa respondenti snažia podporovať a pomáhať 

priateľom v pohybových aktivitách (obr. 7). V prvých ročníkoch v 34,30% prípadoch je to 
jedno, 22,40% respondentov pomáha a podporuje priateľov, 19,74% respondentov vôbec 
nepomáha priateľom a 19,56% sa snaží motivovať priateľov k činnosti. V štvrtých ročníkoch 
je v 42,38% jedno, či pomáhajú priateľom, 28,10% motivujú priateľov k činnosti, 22,38% sa 
snaží priateľom pomáhať a u 7,14% respondentov sme zistili, že priateľom nepomáhajú 
podporovať a pomáhať v pohybových aktivitách. Respondenti prežívajú pubertálne obdobie, 
tak predpokladáme, že tým boli odpovede ovplyvnené a preto im je jedno, či sa kamarát chce 
venovať aktivitám alebo nie. 
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Obr. 7 Snažíte sa podporovať a pomáhať priateľom v pohybových aktivitách? 

 
V nasledujúcej analýze výskumu sme zisťovali, či respondenti vykonávajú pohybové 

aktivity aj v ich voľnom čase (obr. 8). V prvých ročníkoch sme u chlapcov zistili, že vo 
voľnom čase sa u 49,57% pohybovým aktivitám rozhodne venujú, 20,00% sa venuje pohybu 
vždy keď je to možné. U dievčat sme zistili, že pohybovým aktivitám sa tiež rozhodne venujú 
a to v 31,52% prípadoch. U 30,43% respondentov sme zistili, že sa pohybovým aktivitám 
venujú veľmi málo. V štvrtých ročníkoch sa chlapci rozhodne venujú pohybovým aktivitám 
a v 53,34% a v 31,00% veľmi málo. Dievčatá sa pohybu venujú veľmi málo v 39,83% 
a u 29,66% respondentov sme zistili, že pohybovým aktivitám sa rozhodne venujú. Väčšina 
respondentov volila odpoveď, že vykonávajú pohybové aktivity v ich voľnom čase, preto 
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predpokladáme, že je to kvôli tomu, pretože si volia aktivity, ktoré sa v školskej praxi 
využívajú menej alebo vôbec.  
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Obr. 8 Vykonávate pohybové aktivity voľnom čase? 
 

Ďalšou analýzou sme zisťovali, ako najradšej respondenti vykonávajú pohybové 
činnosti (obr. 9). V prvých ročníkoch u chlapcov prevládali u 65,22% odpovede, že 
respondenti najradšej vykonávajú pohybové aktivity skupinovo, v 37,39% individuálne 
a u 20,87% vo dvojiciach. Dievčatá tiež najradšej aktivity vykonávali skupinovo a to 
u 60,87%, v 41,30% individuálne a 32,61% vo dvojiciach. V štvrtých ročníkoch u chlapcov 
prevládali u 61,96% odpovede, že respondenti najradšej vykonávajú pohybové aktivity 
skupinovo, v 47,83% individuálne a 19,57% vo dvojiciach. U dievčat sú na prvom mieste 
aktivity vykonávané skupinovo v 60,17%, v 38,14% to je vo dvojiciach a 31,36% 
respondentov volilo odpoveď, že pohybové aktivity najradšej vykonávajú individuálne. 
Respondentom sa najradšej vykonávajú pohybové aktivity skupinovo. Predpokladáme, že 
majú väčšiu motiváciu podávať lepšie výkony, ak vidia ostatných respondentov v konkrétnej 
situácií a v konkrétnom zdolávaní rôznych úloh. 
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Obr. 9 Ako najradšej vykonávate pohybové aktivity? 

 
ZÁVER 

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť u študentov stredných škôl na Hornej Nitre ich 
záujmy a postoje k pohybovým aktivitám. Na základe výsledkov nášho výskumu 
konštatujeme, že až 75,36% chlapcov prejavilo pozitívny postoj k pohybovým aktivitám, 
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u dievčat to bolo 69,52%. Na základe analýzy výsledkov sme zistili, že záujmy študentov 
o pohybové aktivity na školách sú väčšie v prvých ročníkoch ako v štvrtých ročníkoch. 
V prvých ročníkoch je záujem o pohybové aktivity u 49,28% respondentov a v štvrtých 
ročníkoch je záujem o pohybové aktivity u 36,70% respondentov. 

Pre potreby praxe odporúčame: 
 Pre učiteľov odporúčame, aby sa vyučovacieho procesu telesnej výchovy zaraďovali 

viac teoretických poznatkov o zdraví a zdravom životnom štýle, rôznych 
ochoreniach a prevenciách. V praktickej časti odporúčame zaradiť netradičné 
pohybové aktivity, ktorými si žiaci upevnia vzťah k telesnej a športovej výchove. 

 Pre potreby praxe stredných škôl odporúčame vykonávať viacero odborných kurzov 
(lyžovanie, plávanie, turistika atď.), športových podujatí, praktických 
a vedomostných súťaží. 

 Pre pedagógov stredných škôl odporúčame, aby využívali rôzne nové metódy, 
obohacovali nimi hodiny a tým viac motivovali študentov 
vykonávaniu pohybových aktivít. 
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ZHRNUTIE 

Autor sa zameral na  študentov prvých a štvrtých ročníkov vybraných stredných škôl na 
Hornej Nitre, ich záujmy a postoje k pohybovým aktivitám. 

Výskumu sa zúčastnili študenti prvých a štvrtých ročníkov. Spolu sa výskumu zúčastnili 
žiaci 18 tried v celkovom počte 698 respondentov, z toho 376 chlapcov a 322dievčat. Na 
základe výsledkov nášho výskumu konštatuje, že až 75,36% chlapcov a 69,52% dievčat 
prejavilo pozitívny postoj k pohybovým aktivitám. V oblasti záujmov a postojov autor zistil, 
že veľká väčšina študentov má kladný vzťah k telesnej výchove a prejavujú záujem o rôzne 
formy telovýchovnej a športovej činnosti. Študenti väčšinou správne chápu význam telesnej 
výchovy a športu z osobného i odborného hľadiska, avšak dodáva, že praktická realizácia 
z viacerých subjektívnych i objektívnych dôvodov zaostáva. 
 
SUMMARY 
 
THE OPPINIONS AND ATTITUDES OF STUDENTS AT HIGH SCHOOLS TO 
MOTOR ACTIVITIES, PHYSICAL AND SPORTS EDUCATION 
 
Key words: physical and sports education, attitudes, interests, young people 
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The author in his article solves the problems of attitudes and interests of students of 1.st. 
and 4.th. classrooms at high schools at region Horná Nitra.  The research sample was 
consisted from 376 boys and 322 girls from 18 classrooms.  The author found out that 75,36% 
boys and 69,52% girls had positive attitudes to physical activities. The author also found out 
that students had good interests of sports activities but many of them only in passive forms. 
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