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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na středoškolské studenty ve věku 15 – 20 let a jejich 

sportovní aktivitu na rekreační a soutěžní úrovni. Středoškolský student je v životní etapě, 

která je důležitým mezníkem o budoucím následování. Rozhoduje se o návazném studiu na 

vysoké škole a budoucí profesi. Cílem práce má za úkol zjistit, jakým způsobem sportovní 

aktivita ovlivňuje mladého člověka v jeho životě a smýšlení o budoucnosti. K získání dat 

slouží dotazníkové šetření zaměřující se na uvedenou problematiku. 
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Abstract 

The bachelor thesis focuses on high school students aged 15 - 20 years and their 

sports activity at the recreational and competitive level. The high school student is in a 

stage of life that is an important milestone in the future to follow. Decisions are made on 

follow-up studies at the university and the future profession. The aim of the work is to find 

out how sports activity affects a young person in his life and thinking about the future. A 

questionnaire survey focusing on this issue is used to obtain data 
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Úvod 

Jako ústřední téma své bakalářské práce jsem zvolil sport v období dospívání. Sám 

jsem aktivní sportovec; nikoliv na vrcholové úrovni, ale od útlého dětství se sportu věnuji. 

Zpočátku jsem hrál fotbal, pravidelně jsem navštěvoval posilovnu, zkoušel jsem box a nyní 

svůj volný čas dělím mezi hokej a golf. Mám tedy zkušenosti se sportem v kolektivu, ale i na 

individuální úrovni. Sport považuji za vhodný prostředek pro relaxaci a udržení se v dobré 

fyzické kondici. Jeho důsledky jsou ale všestrannější, neboť při jeho provozování dochází i 

k pěstování duševních schopností a rozvíjení duchovní stránky lidské osobnosti, člověk pře-

konává sám sebe nebo soutěží s ostatními. Sport s sebou nese důležitý motivační prvek, 

upevňuje vůli a úsilí. Sám jsem zvyklý dosahovat cílů v profesním životě a domnívám se, že 

mě k tomuto smýšlení a chování vede právě má sportovní aktivita. Jsem velmi soutěživý a 

cílevědomý ve sportu, ale také v profesi. Myslím, že právě zdravá soutěživost a mi pomohla 

i zde získat určité postavení a uznání ostatních.  

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro výše uvedené téma, abych mohl zjistit, zda se 

takové smýšlení objevuje již v dřívějším vývojovém období, než se člověk dostane do pro-

fesního života a začne si uvědomovat sebe sama v širším smyslu. Zacílil jsem práci na stu-

denty středních škol. Důvodů volby právě období dospívání je několik. Jedním z motivů je, 

že středoškolští studenti gymnázií, odborných škol, ale i odborných učilišť jsou ve věku, kdy 

se rozhodují o své budoucnosti, ale stále jsou na hranici dětství a dospělosti. Především 

studenti vyšších ročníků středních škol si mohou klást otázku, zda zvolili správnou střední 

školu a zda je vzdělávání v uvedeném odvětví naplňuje. Dále se rozhodují, zda po střední 

škole budou pokračovat v přípravě na budoucí povolání studiem vysoké školy nebo se vy-

dají cestou profesního života.  

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. Teoretická 

část je zaměřena primárně na definování a vymezení ústředních pojmů jako je sport, vý-

chova, vzdělávání, hodnoty, pravidla a vše, co se týká oblasti sportu. Následující kapitola je 

zaměřena na charakteristiku dospívajících, protože primární zaměření bude na středoškol-

ské studenty, u nichž dochází k formování charakteru, kladení sportovních, výchovných a 

vzdělávacích cílů. 
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Praktická část má stanovené zkoumané hypotézy, které budou řešeny na základě 

analýzy dotazníkového šetření mezi dospívajícími středoškolskými studenty. Hypotézy, 

které budou potvrzeny nebo vyvráceny, jsou: 

Hypotéza č. 1: Studenti středních škol, kteří se věnují aktivně sportovní aktivitě (sou-

těžní či rekreační), se pravděpodobně budou častěji hodnotit jako soutěživí než studenti 

středních škol, kteří se sportu nevěnují. 

Hypotéza č. 2: Studenti středních škol, kteří se věnují aktivně sportovní aktivitě (sou-

těžní či rekreační), častěji zvažují studium na vysoké škole než studenti středních škol, kteří 

se sportovní aktivitě nevěnují. 

Hypotéza č. 3: Studenti středních škol, kteří se věnují aktivně sportovní aktivitě (sou-

těžní či rekreační), chtějí být aktuálně nejlepší ve sportovní disciplíně, a nikoliv v profesi. 

Aktuálně je myšleno jako v aktuální životní fázi. 

Hypotéza č. 4: Studenti středních škol, kteří se věnují aktivně sportovní aktivitě (sou-

těžní či rekreační), vztahují význam slova fair play i mimo sportovní aktivitu. 

Po zhodnocení dotazníkového šetření budou formulovány odpovědi na uvedené hy-

potézy a interpretace výsledků šetření, čímž bude naplněn cíl praktické části bakalářské 

práce.    
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1 CÍL PRÁCE A METODIKA PRÁCE 

1.1 Cíl práce  

Cílem bakalářské práce je zjištění, jaký vliv má sport, pěstovaný sice na soutěžní, 

nikoli však vrcholové úrovni, a sportování rekreační formou, na výchovu studentů středních 

škol, jejich vzdělávání, zvyšování kvalifikace, utváření a dosahování cílů ve školním, profes-

ním i běžném občanském a rodinném životě ve srovnání se studenty, kteří se sportu nevě-

nují.  

Práce je charakterem teoreticko – empirická. Teoretická část je založena na literární 

rešerši z dostupných odborných pramenů, které budou prostudovány a analyzovány. 

Zdroje budou zaměřeny na výchovu a vzdělávání studentů středních škol. Důležitou sou-

částí je objasnění odborných pojmů, které budou v práci používány, aby byla pochopena 

jejich podstata a zároveň problematika jako taková.  

Empirická část je zaměřena na provedení a analýzu kvantitativního výzkumu formou 

dotazníkového šetření mezi studenty středních škol.  

 

1.2 Metodika práce  

Bakalářská práce s tématem „Sport jako významná součást výchovy studentů střed-

ních škol“ je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

Východisky teoretické části jsou odborné prameny, a to především aktuálně do-

stupná literatura, která se zabývá tématy výchovy a vzdělávání studentů středních škol, 

sportem jako volnočasové aktivity a osobním rozvojem člověka jako takového. Zároveň bu-

dou studovány publikované odborné články v tištěné i elektronické podobě.  

Na základě shromážděných podkladů je zpracována literární rešerše. Studiem lite-

ratury a podkladů následným roztříděním do jednotlivých částí je vytvořena struktura jed-

notlivých kapitol.  

Výchozí kapitoly jsou věnovány charakteristice úvodu práce za pomocí získaných 

sekundárních dát, tedy odborných publikací. Jsou zde definovány pojmy, jako: výchova, 

vzdělávání, rozvoj člověka, dospívání, vytváření životních cílů a v neposlední řadě i sportu. 

Je nutné zvolit vhodné definice závislé na řešeném tématu. Avšak hlavní podstatou kapitoly 
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je vysvětlení a zejména pochopení pojmů osobnost, hodnoty, dospívání, vzdělávání, vý-

chova. 

V praktické části je vytvořen dotazník a provedeno dotazníkové šetření s následným 

rozborem aktuální problematiky a situace sportovního zaměření mezi studenty středních 

škol. 

Pro výzkumnou část je ke sběru dat zvoleno dotazníkové šetření. Tato kvantitativní 

metoda, standardizovaný dotazník, je vybrána z mnoha důvodů. Mezi ně se řadí úspora 

času pro tazatele, jelikož dotazník je v podstatě psané interview, a též umožňuje respon-

dentovi zvolit vhodný čas, kdy se rozhodne dotazník vyplnit. Konkrétně se jedná o kombi-

naci otevřených a uzavřených otázek. Otevřené otázky jsou zvoleny u dotazů, kde nebylo 

možné vystihnout přiměřený počet možných odpovědí, polootevřené otázky se vyskytují 

v případech, kdy se předpokládá, že část respondentů má vlastní odpověď. Uzavřené otázky 

jsou použity tam, kde je od respondenta požadováno, aby zvolil jednu z daných možných 

odpovědí.  

Na základě získaných teoretických podkladů jsou utvořeny konkrétní otázky. Dotaz-

níkové šetření je zaměřeno na studenty středních škol, kteří se aktivně ve volném čase za-

bývají sportovní aktivitě rekreační formou nebo na soutěžní, nikoliv však vrcholové úrovni 

a také na studenty, kteří sportu neholdují. Šetření je omezeno věkem od 15 do 20 let, což 

odpovídá intervalu běžné věkové hranice studentů středních škol. Není zaměřeno na stu-

denty, kteří zahájili studium v nižším věku, tedy na osmiletých gymnáziích. Pro vyhodnocení 

dotazníku je věková kategorie pomyslně rozdělena na tři skupiny, 15 a 16 let, kdy jsou stu-

denti na počátku studia střední školy, 17 a 18 let  uprostřed studia středních škol a 19 a 20 

let na jeho konci a těch se nejvíce týká budoucí rozhodování o jejich životě, protože ukon-

čují studium středních škol. Výběr středních škol není omezen, průzkum je proveden naho-

dile mezi studenty odborných učilišť s nebo bez nástavby ukončené maturitní zkouškou, 

odborných středních škol jako jsou strojní průmyslové školy, obchodní akademie a také stu-

denty gymnázií. Škola ovšem může i nemusí mít sportovní zaměření. Dotazník také není 

omezen místem bydliště v rámci České republiky.  

Dotazník obsahuje celkem 18 otázek, které se generují podle odpovědí daného re-

spondenta.  
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Dotazník tedy identifikuje respondenta dle pohlaví, věku a typu studované školy. 

Dále jsou dotazovaní rozdělení do dvou skupin – sportovci a nesportovci dle úrovně vyko-

návaného sportu. Sportovci mají 18 otázek a nesportovci 16 otázek. Dvě otázky, které se 

jich netýkají, jsou změřené na typ sportu. 

Dle této informace se odvíjí následující otázky pro konkrétního respondenta na zá-

kladě zvolené odpovědi. Nesportovci odpovídají na otázky, jakého studijního průměru do-

sahují, zda zvažují studium na vysoké škole, zda se považují za soutěživé, jaký význam má 

pro ně spojení slov „fair play“ a v čem chtějí být nejlepší. Sportovci mají stejné otázky, a 

navíc odpovídají na otázky o typu sportu, kterým tráví svůj volný čas.  

K zpracování a formátování dotazníku je využit internetový portál „Vypln.to.cz“, 

který zajišťuje vhodné vyplňování ze strany respondentů, neboť je provádí otázkami, na 

které mají odpovídat. Výsledky polootevřených a uzavřených otázek znázorní pomocí grafů, 

což usnadní analýzu a interpretaci výsledků.  

Distribuce dotazníků byla provedena prostřednictvím sociálních sítí a emailové 

pošty, čímž je v současné době ulehčeno a urychleno oslovení potenciálních respondentů, 

následné šíření mezi ostatní osoby a tím i zajištění vypovídající hodnoty celého šetření. Do-

tazníkové šetření bylo provedeno dle plánu v měsíci březnu. 

Vyhodnocení bylo provedeno pomocí grafických zobrazení, kdy lze předpokládat, že 

je poskytnut dostatek informací k jejich interpretaci. Cílem dotazníkové šetření bylo zjistit, 

zda jsou naplněny hypotézy. 

K záměrům praktické části patřilo také provedení polostrukturovaných rozhovorů 

s vybranými studenty, kteří se věnují aktivně sportu v zastoupení sportovce na soutěžní i 

rekreační úrovni. Vzhledem k tomu, že dotazník byl plánovaný na měsíc březen a rozhovory 

měly následovat poté, nemohly však být tyto rozhovory realizovány s ohledem na realizaci 

vládních nařízení, směřujících k omezení šíření nemoci COVID – 19.  

Na základě rozboru teoretické části a dotazníkového šetření lze předpokládat, že 

bylo získáno dostatečné množství informací k utvoření závěrů a návrhů řešení, zda je k vý-

chově a vzdělávání vhodné, aby se studenti věnovali sportovní aktivitě. 
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2 OSOBNOST A DOSPÍVÁNÍ 

Tato kapitola se bude zabývat vymezením pojmů, klíčových k bližšímu zkoumání hlav-

ních otázek, jež jsou předmětem bakalářské práce.  

 

2.1 Osobnost 

Při interpretaci pojmu „osobnost“ si musíme být vědomi skutečnosti, že tento po-

jem je frekventován v řadě vědních disciplín a ani mezi badateli není jednoznačný konsen-

sus na jeho definici. 

Slovo osoba může mnohdy znamenat to samé, co člověk, ale nelze to zaměňovat s 

jeho fyzickou stránkou, ale jedná se pouze o ducha. Jak uvádí Říčan.1 Práce je směřována 

spíše k bytosti jako takové, její individualitě a samostatnému myšlení.2 Pojem osobnost je 

také definován jako „osobitost, odlišnost jedince od jiných jedinců, zejména od jedinců té-

hož věku a kultury“.3  Výstižnou definicí je také „celek duševního života člověka“. Označu-

jeme vždy konkrétního člověka se všemi jeho duševními a jinými vlastnostmi. Znaky osob-

nosti jsou jeho jedinečnost, výlučnost, odlišnost od ostatních osobností.4 Nikde na světě 

nelze nalézt dvě stejné osoby se stejnými vlastnostmi. Nejčastější je uvádění osobnosti jako 

vlastnosti, individuální, odlišný, jedinečný. Osobnost se skládá z vlastností, které dělají člo-

věka tím, kým je a je jedinečná.5 

Pro účely bakalářské práce je nejvýstižněji vystihuje pojem osobnosti Drapela, který 

ji popisuje dynamický zdroj chování, identity a jedinečnosti každé osobnosti. Chování upřes-

ňuje jako procesy myšlení, emoce, rozhodování, tělesné činnosti, sociální interakci a další.6  

                                                             
 
 
1 ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti. 6. revidované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing. 2010. s. 14 ISBN 978-

80-247-3133-9 
2 SOKOL, Jan. Člověk jako osoba. 3. vydání. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s r.o. 2016. s. 21. ISBN 978-80-7429-682-

6 
3 ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti. 6. revidované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing. 2010. s. 13 ISBN 978-

80-247-3133-9 
4 Obecná charakteristika osobnosti člověka [online]. Univerzita-Online.cz, 2011. [cit. 2019-12-18]. Dostupné z WWW: 

<http://www.univerzita-online.cz/mng/psychologie-v-ekonomicke-praxi/osobnost-cloveka/>. 
5 TOD, D., THATCHER, J., RAHMAN, R. Psychologie sportu. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 2012. s. 22. ISBN 978-

80-247-3923-6 
6 DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti I. 5. Vydání. Praha: Portál. 2008. s. 14  ISBN 978-80-7367-505-9 
 



 12 

Osoba neboli konkrétní jedinečný člověk není přizpůsoben ani vybaven jen k urči-

tému prostředí, ale určuje si své místo a postavení sám na základě toho, co má k dispozici 

v rodině, škole, okolí, u přátel, taktéž během trávení volného času mimo jiné i sportovní 

aktivitou či jinou činností, která člověka obohacuje a zároveň u ní relaxuje od povinností. 

 Nedílnou součástí osobnosti je charakter, který má velmi široký význam. Podle jed-

notlivých definic je charakter spojován s pozitivními stránkami povahy člověka a zároveň je 

možné jej zaměnit s pojmem osobnost. Podle Kohoutka je možné charakter vymezit jako 

jádro osobnosti s množinou kladných a záporných individualit a rozdílností. A vytváří celek 

chování člověka. „Vlasti vyjadřují chování, prožívání a vztah člověka k sobě samému, ke spo-

lečnosti, k práci, vystihují zvláštnosti jeho vůle“. Jedná se tendenci chování člověka, které 

se projevuje v činnosti a v průběhu času se vyvíjí a utváří.7  

 

 

2.2 Hodnoty 

Pojem hodnoty je nejobvykleji definován jako „abstraktní, obecný princip chování, 

jako standard, ze kterého vycházejí konkrétní činy a cíle. Jedinec si hodnoty osvojuje v soci-

alizačním procesu, identifikuje se s nimi emočně – internalizuje je. Hodnoty jsou společné 

standardy chování, vyjádřené společenskými normami.“8 

Kolem každého člověka v jeho životě se objevují věci na hmotné i nehmotné úrovni, 

které má člověk potřebu hodnotit. Hodnoty má každý odlišné a řadí jejich priority. Hodnotit 

lze jako dobré a špatné, pěkné a ošklivé, situace hodnotit jako pravdivé či lživé a takových 

hodnot s protiklady je možné jmenovat mnoho. Téměř v každé životní situaci hodnotíme, 

častokrát i nevědomky.9 Hodnoty vlastní každému člověku jsou ovlivněny prostředím, v kte-

rém se nachází a jaké kulturní prvky přijímá, a jeho životními zkušenostmi. Tyto hodnoty 

lze tedy pokládat za ryze individuální a tvoří jakýsi hodnotový „žebříček“, který se v průběhu 

                                                             
 
 
7 Charakter [online]. Rudolfkouhoutek.blog.cz, 2008. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z WWW: < http://rudolfkohou-

tek.blog.cz/0812/osobnost-a-charakter>. 
8 HOGENOVÁ, A., PELCOVÁ, N. Hodnoty ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická 

fakulta. 2008. s. 174. ISBN 80-7290-272-5 
9 HOGENOVÁ, A., PELCOVÁ, N. Hodnoty ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická 

fakulta. 2008. s. 8. ISBN 80-7290-272-5 
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života člověka vyvíjí a pozměňuje. Na některých hodnotách se ale shodnou velké skupiny 

lidí, ba celá společnost, ty jsou pak relativně stabilní a měnit je lze jen obtížně (např. naše 

demokratická společnost uznává určité základní hodnoty, jimiž říkáme lidská práva, a které 

máme zapsány i v ústavě).  

Sport v moderní společnosti hraje významnou roli v hodnotovém nastavení člověka 

a společnosti. Je součástí našeho života v aktivní i pasivní stránce života.  

Vrozené má člověk i hodnocení i sebe navzájem a sám sebe, chce dosáhnout úcty 

pro své vlastní ctnosti. K tomu může pomoci i samotné soupeření s ostatními, kdy člověk 

dosáhne něčeho lépe než ostatní. Ctnost může znamenat na základě hodnot, že něčeho 

dosahuji lépe, dokonaleji, správněji a v rámci pravidel, ctnosti mají pozitivnější náhled.10 

 

 

2.3 Dospívání jako důležitá etapa ve výchově a vzdělávání 

 

2.3.1 Dospívání 

 
Období dospívání je uvedeno záměrně, protože práce a její výzkumná část se zabývá 

právě osobami v období dospívání, protože se primárně zaměřuje na středoškolské stu-

denty. V dospívání se formuje osobnost člověka, jeho charakter, zájmy, sebekontrola, se-

bezpytování.11 Mladý člověk se připravuje na budoucí povolání, rozšiřuje svůj sociální okruh 

a zkouší stále nové věci, mění koníčky a formuje do pozice dospělého. 

 Dospívající člověk se vyvíjí biologicky, ale také jej ovlivňují psychické a sociální fak-

tory, toto období je podmíněno kulturními, společenskými podmínkami a očekáváním spo-

lečnosti. Je to velmi specifická životní etapa, která má svoje typické znaky. Mladý člověk se 

nalézá v období hledání a přehodnocování a utváří si vlastní identitu.12 Mladý člověk pohlíží 

                                                             
 
 
10 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens o původu kultury ve hře. 1. vydání. Praha: Mladá Fronta. 1971. s. 63-64 ISBN 23-028-

71 
11 HOGENOVÁ, A., PELCOVÁ, N. Hodnoty ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická 

fakulta. 2008. s. 174. ISBN 80-7290-272-5 
12 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, Dětství a dopívání. 2. vydání doplněné a přepracované. Praha: Karolinum. 

2012. s. 367 ISBN 978-80-246-2153-1 
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na toto období a přistupuje k němu tak jako by se chtěl co nejdříve zříci dětství a získat 

svobodu spojenou s dospělostí a období dospívání zkrátit na co nejkratší možné.  

 Pro účely práce se více zaměříme na tzv. pozdní adolescenci, která se týká věkového 

rozmezí 15-20 let, kdy se biologicky jedná téměř o dospělé jedince, ale důležitým stádiem 

vývoje člověka v oblasti psychosociální proměnou. Jedná se o období, kdy se člověk usta-

vičně nebo je již na konci profesní přípravy do zaměstnání. Zároveň a zvláště mladý člověk 

se v tomto období rozhoduje o svém budoucím životě především z pohledu přípravy do 

zaměstnání nebo dá přednost pokračování ve studiu na vysoké škole a tím oddálit ekono-

mickou samostatnost. 

Důležité je, že se v tomto období člověk mírně vzdaluje od rodiny a navazuje inten-

zivně vztahy a partnerství se svými vrstevníky a nalézá postupně své místo ve společnosti. 

Člověk rozvíjí zároveň vlastní identitu, sebeovládání a sebepoznání, zároveň si uvědomuje 

svou seberealizaci a uplatnění v životě a společnosti.13 

 

 

2.3.2 Výchova 

 
Výchova je procesem předávání kultury, jazyka, norem, zvyků, hodnot a vzorců cho-

vání a jednání. Je to primárně proces celospolečenský, ale probíhající i na úrovních skupi-

nových a individuálních. Jeho nositelem jsou rozličné (formální i neformální) autority. Za 

pomoci řady prostředků si v procesech výchovy každá společnost zpevňuje své historické 

kořeny, svoji přítomnou legitimitu i kontinuitu svého budoucího vývoje. 14   

Výchova jakožto proces kultivace osobnosti je pro každého jedince nejdůležitější 

v období dětství a dospívání, protože prostředí, v kterém jsou osobám v tomto věku předá-

vány kulturní statky, utváří jejich charakter v dospělosti.15 Můžeme říct, že co se mládí na-

učíme, to si neseme i do dospělosti. 

                                                             
 
 
13 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, Dětství a dopívání. 2. vydání doplněné a přepracované. Praha: Karolinum. 

2012. s. 36á-371 ISBN 978-80-246-2153-1 
14 SOKOL, Jan. Člověk jako osoba. 3. vydání. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s r.o. 2016. s. 103. ISBN 978-80-7429-

682-6 
15 SOKOL, Jan. Člověk jako osoba. 3. vydání. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s r.o. 2016. s. 104. ISBN 978-80-7429-

682-6 
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Výchova úzce souvisí se vzděláváním, společně tyto procesy pomáhají člověku stát 

se samostatnou osobou, která je schopna svébytného a zodpovědného života.16 Společnost 

si musí uvědomit, že rozdíly v rychlosti vývoje každého člověka jsou individuální a měla by 

dát prostor každému pro vlastní vývoj, ať už psychický nebo biologický.  

 Pro účely práce bychom měli také vyzdvihnout, že člověk se v pozdní adolescenci 

vyvíjí nejvíce a tím se mnoho jedinců dostává v tomto věku na vrchol sportovních aktivit.  

 

 

2.3.3 Vzdělávání 

 
Vzdělání lze vymezit jako proces zvyšování kvalifikace – jednak v určitém konkrét-

ním směru a jednak obecně – jako celkovou přípravu na život. Získáváním, interpretací a 

propojováním informací se člověk vzdělává a tím získává schopnosti vykonávat určitou čin-

nosti. Dovednost či schopnost učit se rozvíjí v závislosti na sdíleném prostředí cílevědomě 

koncipovanými podmínkami, nároky a příležitostmi. 17 

Výchova i vzdělávání nejsou samozřejmě úzce rezortní záležitostí, ale přece jen nej-

více každá společnost očekává od školství, které má za úkol zvyšovat kvalifikaci jedinců pro 

další počínání v životě.18 S tím ovšem, že státem garantovaný vzdělávací systém poskytuje 

pouze standardy, konsensuálně definované pensum, koridor, v němž – jak se předpokládá 

– bude poté každý svéprávný jedinec samostatně pokračovat. 

„Nejvyšším cílem výchovně vzdělávací soustavy je přenést na jedince břímě starosti 

o jeho vzdělání.“19 Uvedená citace nám vlastně říká, že každý člověk, a to především dospí-

vající by měl být schopný se samostatně sebe vychovávat a sebevzdělávat. Rozvoj každého 

jedince je důležitý pro rozvoje celé společnosti. Vyplývá to i z toho, že jedinec není ovlivňo-

ván jen společností, ale sám společnost ovlivňuje vlastním působením. 20 Již na středních 

                                                             
 
 
16 SOKOL, Jan. Člověk jako osoba. 3. vydání. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s r.o. 2016. s. 104. ISBN 978-80-7429-

682-6 
17 KRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. 1. vydání. Praha: Herrmann & synové. 1995. s. 152-154. ISBN (brož.) 
18 KRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. 1. vydání. Praha: Herrmann & synové. 1995. s. 155. ISBN (brož.) 
19 KOHOUTEK, Rudolf. Osobnost a sebepoznání studentů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 1998. s. 34 ISBN 

80-7204-087-1 
20 KOHOUTEK, Rudolf. Osobnost a sebepoznání studentů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 1998. s. 34. ISBN 

80-7204-087-1 
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školách je potřeba, aby na studenty byl kladen důraz na jejich vlastní rozvoj. Celý rozvoje 

se opírá o sebepoznání osobnosti. Vysokoškoláci už jsou osobnosti schopné sebepoznání, 

sebevýchovy a celoživotního sebevzdělávání. 

Pro rodiče, učitele, trenéry, vedoucí volnočasových aktivit je hlavním cílem a zámě-

rem a cílem probouzet zájem svěřence, studenta, dítěte.  Kohoutek to stanovuje následně, 

probouzení v mladých lidech zájem o sebevzdělání, sebepoznání, sebezdokonalování a se-

beovládání je jedním z hlavních úkolů pedagoga.21 

Člověk je veden druhými osobami, ale také se musí naučit vést sám sebe. Sebevý-

chovu lze definovat jako cílevědomý, plánovitý a systematický proces formování vlastní 

osobnosti na základě vytyčení cílů k dosažení žádoucích vlastností pro plodný a tvořivý život 

v současnosti i v budoucnosti. Jedinec by měl být dostatečně aktivní, aby dosahoval tako-

vých cílů.22 Sebevzdělávání je základní podmínkou sebevýchovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
 
21 KOHOUTEK, Rudolf. Osobnost a sebepoznání studentů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 1998. s. 36. 
ISBN 80-7204-087-1 
22 KOHOUTEK, Rudolf. Osobnost a sebepoznání studentů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 1998. s. 38. 
ISBN 80-7204-087-1 
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3 Sport a utváření osobnosti dospívajícího člo-

věka 

Ústředním tématem bakalářské práce je sport a jeho vliv na mladého člověka. Kla-

deme si tedy otázku, zda sport dospívajícího směřuje k tomu, aby chtěl být nejlepší a dosa-

hoval stanovených cílů v budoucím povolání nebo dalším studiu. 

Pojem sport lze velmi komplikovaně definovat. Vystihnout pojem jako takový lze 

jeho principem, což je především soutěživost fyzickou aktivitou, která může být organizo-

vána nebo spontánní. Hlavním účelem je využití schopností, zvyšování fyzické zdatnost, a 

především by se mělo jednat o zábavu. Soupeří spolu dvě strany s výsledkem – výhra, pro-

hra, remíza. Uvedeným vyplývá, že je vyžadována sportovní zdatnost a dovednost, ale exis-

tují sportovní disciplíny, které je nevyžadují.23 Jedinec ve sportu hledá své místo. Snaží se o 

potvrzení své identity, společenského uznání a posílení důsledky. 24 

Pro definování sportu, respektive hry upřednostňuji princip hry jako vrozenou po-

třebu něco umět, na něco působit či to ovládat a zároveň soutěžit. Můžeme sport také po-

važovat jako formu uvolnění od běžného života a povinností po fyzické i duševní stránce.25 

Sport rozvíjí člověka a může být brán jako vůle k životu.26 Tuto definici můžeme chá-

pat tak, že člověk chce sportem dosahovat cílů a chuť se posouvat. Má motivaci překonávat 

sebe sama, pro uvědomění si vlastních hranic, pro radost z pohybu, pro pocit bytostné jed-

noty. Prožitek sportu se nedá naučit – je třeba jej reálně zažít!  

Hlavní charakteristikou sportu jsou pravidla, která jej normují a udávají mu řád, 

který je označován jako podstata sportu či sportovní hry. Ten, kdo nedodržuje psaná či ne-

psaná pravidla hry, kazí podstatu hry a sportu samotného, lze jej označovat jako falešnou 

                                                             
 
 
23 Co definuje sport [online]. Sportovnipravidla.cz, 2018. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z WWW: < http://spor-

tovnipravidla.cz/co-definuje-sport/>. 
24 SLEPIČKOVÁ, Irena. Sport a volný čas adolescentů. Praha: Univerzita Karlova v Praze. 2001. s. 39 ISBN 80-86317-13-7. 
25 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens o původu kultury ve hře. 1. vydání. Praha: Mladá Fronta. 1971. s. 10. ISBN 23-028-71 
26 HOGENOVÁ, A., PELCOVÁ, N. Hodnoty ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická 

fakulta. 2008. s. 180 - 181 ISBN 80-7290-272-5 
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hru.27 Hráč nedodržující pravidla může hru kazit, ale také tu může být jedinec, který před-

stírá, že pravidla dodržuje, ale záměrně je porušuje.28 Podle Augustina znamená zachování 

řádu i zachování sám sebe.29 Uvedené názory jsou velmi striktní, ale faktem zůstává, že pro 

skutečného sportovce má dodržování pravidel velký význam i v životě.  

Pokud jde o úlohu sportu z hlediska hodnotové orientace člověka, lze podle Pařízka 

hovořit o dvou pólech. Na jednom jsou zastánci „amatérského“ sportu, kterému se jedinci 

věnují pro radost a překonávání sami sebe. Na druhé straně stojí sportovní „profesioná-

lové“, kteří sport chápou jako možnost výdělku, lámání rekordů. Nelze ovšem jednoznačně 

tvrdit, že „profesionálové“ nerealizují sport i pro zábavu.30 

Moderní sport má mnohdy za cíl vše podřídit úspěchu v dané sportovní disciplíně 

z pohledu vítězství nebo sebe samého.31 Tímto popisem si lze představit, že pro člověka – 

sportovce se může stát vítězství jako hlavní cíl, nikoliv zábava či obohacení ducha.  

Sportovci jako takoví mohou být motivováni především prožitkem, který nelze vy-

stihnout, můžeme jej nazvat areté, které nelze měřit, protože je spíše ideou.32 

 Sport na vrcholové úrovni není jen hra, je to něco, do čeho je zakomponováno 

mnoho dalšího, jako jsou sponzoři, organizátoři a samotní sportovci, na které je kladen 

velký tlak společnosti, a především na jejich výkony. Nadějní sportovci se v období dospí-

vání dostávají mnohdy na vrchol své sportovní kariéry.33 Mohou se tomu oddávat i do bu-

doucna a chtějí se sportu věnovat i v dospělosti jako své profesi, ovšem již nemusí dosaho-

vat takových výsledků, jako tomu bylo za jejich období dospívání.  

Do aktivního sportu zaměřeného na výkon a tvrdý konkurenční boj se však mohli 

zapojit již jen jedinci talentovaní s vysokou výkonovou motivací, fyzicky silní a odolní, 

                                                             
 
 
27 HOGENOVÁ, A., PELCOVÁ, N. Hodnoty ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická 

fakulta. 2008. s. 188. ISBN 80-7290-272-5 
28 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens o původu kultury ve hře. 1. vydání. Praha: Mladá Fronta. 1971. s. 18. ISBN 23-028-71 
29 KRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. 1. vydání. Praha: Herrmann & synové. 1995. s. 131. ISBN (brož.) 
30 HOGENOVÁ, A., PELCOVÁ, N. Hodnoty ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická 

fakulta. 2008. s. 178. ISBN 80-7290-272-5 
31 HOGENOVÁ, A., PELCOVÁ, N. Hodnoty ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická 

fakulta. 2008. s. 190. ISBN 80-7290-272-5 
32 HOGENOVÁ, Anna. Areté: základ olympijské filozofie. Dotisk. s.7. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2001. ISBN 80-246-

0046-3 
33 JONES, J. Graham a Adrian MOORHOUSE. Jak získat psychickou odolnost: strategie vítězů, které změní váš pracovní 

výkon. Dotisk 1. vyd. Přeložil Milina KRAJČOVIČOVÁ. Praha: Grada, 2011. s. 27 ISBN 978-80-247-3022-6 
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ochotní podstoupit tvrdý trénink. Preferování této linie sportu, do níž se silně pronikla ko-

mercializaci a profesionalizace (sportu vrcholového a profesionálního, nazývaného také 

elitní), však nemohlo uspokojit a naplnit potřeby převažující části populace. Ta neměla buď 

předpoklady, nebo zájem věnovat se sportu na vysoké výkonností úrovni a podřídit mu plně 

svůj život. 34 Sport v této podobě přispívá ke kultivaci člověka, k humanizaci společnosti. 

Činnosti zde prováděné pomáhají pěstovat solidaritu a spolupráci s druhými lidmi, prosa-

zovat hodnoty stojící proti destruktivitě okolního světa, pohlceného honbou za zisky, indi-

vidualismem, výkonem a informacemi.  

 

3.1 Úloha sportu ve věku dospívání 

Sport a sportovní příprava lidí, ať už v dětském věku, v období dospívání nebo v sa-

motné dospělosti má velký význam pro zdravější způsob života po fyzické i duševní stránce. 

Nelze brát vážně lidové rčení: „Sportem k trvalé invaliditě“, ale ke sportu je třeba si spíše 

připojit antickou římskou moudrost: „Ve zdravém těle zdravý duch“. 

Každý člověk má možnost v rámci sportovních aktivit uplatňovat vlastní schopnosti, 

podle kterých si volí sportovní aktivitu. V období dospívání je důležité, aby dospívající i jeho 

okolí správně pochopili sportovní činnosti a jejich pěstování vedlo u něho vskutku k pozi-

tivnímu tělesnému a duševnímu rozvoji. 

Nejvýznamnější úlohou má sport v životě dospívajících, protože s sebou nese i vý-

chovný aspekt. Na sportující jsou kladeny vyšší požadavky z hlediska časového plánu, neboť 

vedle povinné školní docházky mají i pravidelné tréninky, soutěže, závody. Toto je formuje 

v dodržování pravidel, norem, sebekázni, disciplíně a někdy i dodržování životního režimu 

v oblasti stravovacích návyků a dodržování odpočinku.35 Sport může člověku nastavit režim 

na celý jeho život.  

Štilec rozděluje úkoly sportovní činnosti na obecné a specifické. Obecné popisuje 

jako tělesnou výchovu v rámci tělesné kultury a specifické, které jsou dány charakterem 

sportovní činnosti.36 

                                                             
 
 
34 SLEPIČKOVÁ, Irena. Sport a volný čas adolescentů. Praha: Univerzita Karlova v Praze. 2001. s 20 ISBN 80-86317-13-7. 
35 ŠTILEC, Miroslav. Sportovní příprava dětí a mládeže. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1989. s. 4. ISBN (brož.). 
36 ŠTILEC, Miroslav. Sportovní příprava dětí a mládeže. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1989. s. 4. ISBN (brož.). 
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V rámci práce se zabýváme sportem na soutěžní úrovni, rekreační nikoliv profesio-

nální. Záměr je vystihnout sportovní aktivitu u dospívajících, kteří se zaobírají sportem na 

soutěžní neboli závodní úrovni, ale vedle toho se vzdělávají a jejich budoucí profesní život 

nebude vrcholový sport, respektive nebude zdrojem jejich finančních příjmů. A další důle-

žitou poznámkou je, že v období studia středních škol dospívající zaznamenávají svůj spor-

tovní vrchol.  

„Ve sportu se odrážejí společenské hodnoty, její sociální struktura a také její pro-

blémy. Je patrné, že vztah mezi sportem a společností je navzájem závislý, protože dění ve 

sportu, hodnoty v něm uznávané působí zpětně na společnost. Významnou roli sehrává ve 

skupině dětí a mládeže zvláště v souvislosti se socializací, integrací do společnosti, výcho-

vou.“37 Touto definicí se dostáváme trochu na počátek, jak každého z lidí ovlivňuje to, jaký 

je a jak je ovlivnitelný skupinou, v které se nachází, ať už se jedná o rodinu nebo sekundární 

sociální skupinu. 

Ne sport lze nahlížet jako kulturní část společnosti., který obsahuje hodnoty, mezi 

nimiž jsou oceňovány fair play, úsilí dosáhnout výkonu, hodnota kamarádství, schopnost 

spolupráce. Je to také tak prostředí, v němž se jedinec setkává se společensky uznávanými 

hodnotami. Ty jej učí a pomáhají mu začleňovat se do společnosti. „Proces, kdy si jedinec 

osvojuje hodnoty a normy společnosti, se označuje jako socializace. Socializace, vrůstání do 

společnosti, se děje v prostoru a čase“. 38 

Každý člověk potřebuje být sám sebou, být svébytnou osobností, která si věří, má 

svou vůli a je schopná ji prosadit. Zároveň však má – jak kdysi formuloval psycholog Maslow 

- potřebu být uznáván jinými, být jimi přijat a doceněn. To ovšem vyžaduje přizpůsobit se 

zvyklostem, požadavkům ostatních v rámci skupiny. Zachovat si svou identitu a zároveň 

vyhovět požadavkům okolí, být jeho platnou součástí, je velmi křehkou a složitou záleži-

tostí. Vlastní identita má dvě stránky. Zároveň je v ní obsažena rozdílnost i stejnost, je zdů-

razněna skrze vztah mezi sounáležitostmi a mezi poznáním nebo identifikací rozdílnosti. 

Každý člověk má o sobě určitou představu, určité smýšlení. Jedná se pak o rozdíly mezi jeho 

náhledem na sebe samého a mezi představami a názory, které na něho mají ostatní z dané 

                                                             
 
 
37 SLEPIČKOVÁ, Irena. Sport a volný čas adolescentů. Praha: Univerzita Karlova v Praze. 2001. s. 39ISBN 80-86317-13-7. 
38 SLEPIČKOVÁ, Irena. Sport a volný čas adolescentů. Praha: Univerzita Karlova v Praze. 2001. s. 39ISBN 80-86317-13-7. 
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skupiny i skupina jako celek. V určitém prostředí jsme ovlivněni odlišně. Jedná se o tvorbu 

prostoru než o přijetí prostoru již vytvořeného, existujícího. Kolektiv nám usnadňuje rozvoj 

vlastní identity. Lidé chtějí někam patřit, chtějí mít nějakou cestu, jak ukázat svou empatii 

se stejně smýšlejícími lidmi, chtějí formu solidarity založenou na sdílených etických a este-

tických hodnotách.  

Hledání a nacházení vlastní identity (svého vlastního já, sebe sama a svého místa 

mezi ostatními) i identity kolektivní (hodnot, norem a cílů určité skupiny) se odehrává nejen 

ve sféře života vážného, spojeného s plněním povinností, ale i tehdy, když mají lidé možnost 

svobodně se rozhodnou pro to, co budou dělat, co si přejí dělat. Tuto možnost nabízí sféra 

volného času. Svoboda výběru je sice relativní.  

Sport jako záležitost volného času může vedle větší svobody volby nabídnout nebo 

zprostředkovat mnohým i to, čeho se jim ve sféře „povinností, vážného života“ nedostává 

v potřebné míře. Prostředek docílení společenského uznání a možnosti zapojení se do ur-

čité skupiny, společnosti (integrace). 
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4 Dotazníkové šetření studentů středních škol – 

výsledky analýzy  

 Výsledky byly zpracovány pomocí internetového portálu „Vyplňto.cz“, jejich vyob-

razení bylo provedeno formou grafů a vyexportované tabulky ve formátu Excel, která při-

blíží odpovědi jednotlivých respondentů na otázky. U každé otázky je popsán její účel, vy-

hodnocení a interpretace.  

 Prostřednictvím portálu „Vyplňto.cz“ byla dána i návratnost dotazníku, pomocí po-

měrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Zobrazených dotazníků je 312. Počet zúčast-

něných respondentů je 233. Návratnost je tedy 74,80 %. Lze ji považovat za přijatelnou. 

Jedná se o orientační údaj, kdy v závislosti na distribuci dotazníku, není brán zřetel na ty 

respondenty, jimž byl dotazník přeposlán, ale dotazník nezobrazili.  

 Následná struktura výsledků je odvozena od okruhů jednotlivých otázek.  

 
 

4.1 Charakteristika respondentů 

 

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na studenty středních škol s rozdělením dle věku 

v rozmezí 15 – 20 let. Respondenty byli studenti středních odborných škol, gymnázií, učilišť 

s nebo bez ukončení maturitní zkouškou. Studenti byli rozděleni dle pohlaví, dle typu školy, 

kterou studují a zda se věnují či nevěnují sportovní aktivitě na soutěžní úrovni, rekreační 

formou nebo se naopak sportovním aktivitám ve volném čase nevěnují. 

 

4.1.1 Pohlaví 

Z celkového počtu 233 respondentů se šetření zúčastnilo 111 žen, v procentuálním 

vyjádření to činí 47,64 %. Muži byli zastoupeni 122, což činí 52,36 %. Výsledky jsou zobra-

zeny v grafu č. 1. 
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Graf č. 1 Pohlaví respondentů 

 

Výsledek zúčastněných je velmi vyrovnaný vzhledem k orientaci průzkumu, dotaz-

ník se dále nevětví dle pohlaví. Tato otázka vyjadřuje pouze poměr zúčastněných. 

 

 

4.1.2 Věk 

 
Věk respondentů nám může napomoci identifikovat respondenta, protože se prů-

zkum zaměřuje na studenty středních škol ve věku 15 – 20 let, tak se mohou odpovědi lišit 

podle toho, zda jsou studenti na počátku studia střední školy, uprostřed jejího studia či se 

chystají ukončit studium maturitní nebo závěrečnou zkouškou. Věk je v dotazníku rozdělen 

na 6 věkových skupin 15, 16, 17, 18, 19 a 20 let. Předpokládá se, že studenti ve věku 15 a 

16 let jsou na počátku studia a studenti ve věku 19 a 20 let jsou na jeho konci.  Výsledky 

jsou zobrazeny v grafu č. 2. 
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Graf č. 2 Věk respondenta 

 
V rámci dotazníkového šetření je zjištěno, že nejsilněji je zastoupena skupina ve 

věku 20 let v počtu 53. Osoby ve věku 19 let jsou počtu 31. Tyto dvě věkové skupiny jsou 

označeni jako ukončující studium na střední škole a v celkovém součtu 84 osob jsou velmi 

silnou skupinou a bude tomu odpovídat charakter jejich otázek. Na počátku studia je 20 

dotazovaných ve věku 15 let a osoby ve věku 16 let jsou v počtu 41, v součtu 61 osob. Pro-

střední skupina ve věku 17 let v počtu 42 dotazovaných a ve věku 18 let v počtu 46 jsou 

nejsilněji zastoupenou skupinou 88 dotazovaných. Dle rozdělení na skupiny je patrné, že 

jsou respondenti vyváženi.  

Dotazník pokrývá rovnoměrné možnosti věkového rozmezí u studentů středních 

škol. Oslovení probíhalo pomocí sociálních sítí, na kterých jsou mladí lidé aktivní.  
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4.1.3 Typ studované školy 

Tato otázka byla zahrnuta do průzkumu především proto, aby bylo známo, jaký typ 

střední školy dotazovaní studují. Podle typu školy se předpokládá i budoucí směřování stu-

dentů. U studentů gymnázií se nejvíce předpokládá, že budou studovat vysokou školu a 

zároveň budou chtít být úspěšní v profesním životě.  

Typy studovaných škol jsou rozděleny na gymnázium, odbornou školu typu obchodní aka-

demii, hotelová škola, strojní průmyslová apod., odborné učiliště s a bez maturity. 

 

 

 
Graf č. 3 Typ studované školy 

 

Dle grafu č. 3 je známo, že nejsilněji zastoupenou skupinou jsou studenti středních 

odborných škol. Z celkového počtu dotazovaných 233 studuje střední odbornou školu 114, 

což činí 49 %. Druhou nejsilněji zastoupenou skupinou jsou studenti gymnázia, kterých je 

61 v 26 %. Odborné učiliště s maturitou navštěvuje 34 osob, tedy 15 % dotazovaných a od-

borné učiliště bez maturity studuje 24 studentů, tedy 10 dotazovaných.  
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Pokrytí je celkem nerovnoměrné. Usuzuje se, že í jsou více motivování k účastem na 

průzkumech spíše studenti na studijně náročnějších školách.  

 

4.1.4 Sportovní zaměření studovaných středních škol 

 
Otázka byla vložena z důvodu zjištění vztahu studenta střední školy ke sportu a zda 

jeho aktivita ve sportu má i studijní důvody nikoliv jen osobní zájem. Sportovním zaměře-

ním školy je myšleno hlubší a poměrná část výuky orientována na sportovní aktivity stu-

dentů. Jedná se o školy, které jsou studovány především mladými sportovci, kteří se věnují 

soutěžně sportovní disciplíně a dá se předpokládat, že sportu se budou v budoucnu věno-

vat profesionálně. 

 

 

 
Graf č. 4 Sportovní zaměření studovaných středních škol 

 
Z dotazovaných respondentů studuje střední školu se sportovním zaměřením 50, 

což činí 21,46 % z počtu 233. Bez sportovního zaměření studuje 183 respondentů školy bez 

sportovního zaměření. Výsledky nejsou vyrovnané a dá se předpokládat, jednak to, že ta-

kových podob středních škol je v poměru s ostatními středními školami méně a zároveň 

jsou její studenti pečlivě vybíráni na základě sportovních i studijních výsledků. Také se lze 
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domnívat, že ostatní respondenti se sportu věnují z osobních důvodů nikoliv pro soutěžní 

výsledky. 

 

4.2 Zaměření na sport 

 

4.2.1 Trávení volného času sportem 

Otázka směřující na zjištění trávení volného času je uvedena jako ústřední otázka, 

protože na jejím základě dojde k větvení následujících otázek na základě odpovědi. Respon-

dent má na výběr tři alternativy odpovědí – ano, na rekreační úrovni, ano na soutěžní úrovni 

a ne. 

 

 

 
Graf č. 5 Trávení volného času sportem 

 
Průzkumem bylo zjištěno, že 15 % tedy 35 dotazovaných se sportovní aktivitě nevě-

nují na sportovní ani rekreační úrovni. Celkem 75 respondentů v procentuálním vyjádření 

32 % se věnuje sportu na soutěžní úrovni. Při hlubším zkoumání provázanosti odpovědí, 

jsou v počtu 50 z nich všichni studenty střední školy se sportovním zaměřením a 25 stu-
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dentů studují i přes soutěžní úroveň běžnou střední školu. Největší zastoupení je v odpo-

vědi, kdy se respondenti věnují sportu na rekreační úrovni v počtu 123 studentů, což je 53 

%. Odpovědi nejsou vyvážené.  

Následující směřování dotazníku je rozvětveno dle odpovědí. Studenti, kteří se spor-

tovní aktivitě nevěnují na soutěžní úrovni ani na úrovni rekreační, jsou označeni jako „ne-

sportovci“ a mají samostatné vyhodnocení otázek. Respondenti, kteří odpověděli, že se 

sportu věnují a na soutěžní i rekreační úrovni jsou pro další účely označeni jako sportovci a 

mají stejné otázky obohacené o otázky na konkrétní sport, ale samostatné vyhodnocení.  

 
 

4.2.2 Sport, kterému se dotazovaní věnují 

Pro sportovce byly stanoveny dvě otázky ohledně jejich sportu, kterému se věnují. 

Jedna se týká, zda se jedná o sport kolektivní či individuální. Druhá se týká jmenování kon-

krétní sportovní disciplíny. 

 
 

 
Graf č. 6 Charakter sportu – kolektivní či individuální 

 
První otázka byla směřována na charakter sportu. Ze 198 uvedených sportovců se 

109 z nich věnuje kolektivnímu sportu a 90 individuálnímu sportu.  
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Výsledek otázky je zcela jasný. Charakter sportu napovídá něco i o samotném re-

spondentovi. V individuálním sportu závisí na sportovci samotném a on sám ovlivňuje svůj 

sportovní výsledek. Může se jednat o individualistu, který více podmíněn soutěživostí, což 

je otázka výše. Z 90 respondentů, kteří se zabývají individuálním sportem jako běh, fitness, 

gymnastika a podobně jsou v 60 případech sportovci, co se označili za soutěživé a 35 z nich 

jsou dokonce sportovci na soutěžní úrovni (na soutěžní úrovni je v průzkumu 75 respon-

dentů).  

V kolektivním sportu naopak od individuálního záleží výsledek a kvalita hry na celku, 

tedy na týmu. Nezdar jediného člena týmu může ovlivnit celou skupinu. Ze 109 dotazova-

ných zabývající se kolektivnímu sportu je poměr soutěživých vyrovnaný, je jich 86. 

 

 

4.2.3 Druhy sportu 

 

V otázce na typ sportu je za úkol ověřit otázku, zda se respondenti věnují kolektiv-

nímu sportu nebo individuálnímu a zjistit, o jakou skupinu lidí se jedná. Duhů sportu je zde 

zastoupeno velké množství. Nejčastěji uveden fotbal, florbal, volejbal, pozemní hokej, dále 

pak běh, bruslení, golf, americký fotbal a další. 
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Graf č. 7 Druh sportu 

 
 

4.3 Studijní výsledky – sportovci a nesportovci a zájem o další 

vzdělávání 

Respondenti jsou v dotazníku dotazováni na prospěch, respektive na jejich poslední 

studijní průměr. Jedná se spíše o orientační hodnotu, kdy výsledky nelze zcela graficky zná-

zornit, graf je uvedený u sportovců jako celku, nesportovců je velmi málo a je pouze doplň-

kově uvedeno. 

Otázka se zaměřuje na studijní výsledky dotazovaných a má za úkol zjistit, zda spor-

tovní aktivita může mít vliv na studijní výsledky a dosahování lepších výsledků 
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4.3.1 Studijní výsledky sportovci a nesportovci 

 
Vyhodnocení je rozděleno pro sportovce a nesportovce. A sportovci jsou dále roz-

děleni na sportovce na soutěžní a rekreační úrovni. 

Nesportovci neboli ti, kteří se sportovní aktivitě nevěnují, je zúčastněno v průzkumu 

35, což je velmi malý vzorek pro stanovení studijního průměru. Nejčastěji zastoupený stu-

dijní průměr okolo 3, tedy průměrné studijní výsledky. Celkový průměr je 2,184. V celkovém 

pohledu se jedná spíše a průměrný a lepší studijní výsledky. Pro nízký počet nesportovců 

mezi respondenty není ani vhodné grafické znázornění 

 

 
 
 

 

 
Graf č. 8 Studijní výsledky – sportovci 
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Sportovců, ti, co se věnují sportovní aktivitě na soutěžní a rekreační úrovni celkem 

198, což je velmi vysoké číslo oproti nesportovcům. Sportovci nejčastěji uvádí studijní prů-

měr okolo 2 a 3 a dále lepší výsledky. U 123 sportovců na rekreační úrovni a 75 sportovců 

na soutěžní úrovni vychází shodný studijní průměr 2. 

V souhrnném zhodnocení této otázky se nedá zcela porovnat, zda sportovci dosa-

hují lepších výsledků vzhledem k nepoměru sportovců oproti nesportovcům, rozdíl ve stu-

dijním průměru je nepatrný. Možná by byla hodnota rozdílnější při vyšším počtu zúčastně-

ných respondentů. Při hlubším provázání odpovědí se dle grafu č. 6 věnuje sportovní akti-

vitě na soutěžní úrovni 75 respondentů a u těch je zjištěno, že ve studijních výsledcích uvádí 

studijní průměr 2 a lepší. Vyjma dvou respondentů, kteří uvádí studijní průměr 3 a 4. U 

sportovců na rekreační úrovni je výsledek obdobný.  

Lze se tedy domnívat, že na základě provázání odpovědí u jednotlivých otázek, že 

sportovci věnující se sportu na soutěžní úrovni lepších výsledků než sportovci na úrovni 

rekreační. Ovšem nelze posoudit, zda mají lepší výsledky než nesportovci s ohledem na je-

jich počet.  

 

4.3.2 Zájem o pokračování studia na vysoké škole 

Otázka má dát informaci, zda zúčastnění studenti střední školy zvažují studium na 

vysoké škole a tím získat vyšší kvalifikaci pro profesní život a zároveň jak jsou rozdílné vý-

sledky mezi sportovci a nesportovci.  
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Graf č. 9 Studium na vysoké škole – nesportovci 

 

Z 35 zjištěných nesportovců 17 uvádí, že zvažuje studium na vysoké škole a 18 niko-

liv. Výsledek je vyrovnaný. Zajímavostí je, že mezi těmi, co nezvažují studium na vysoké 

škole je 7 aktuálních studentů gymnázií a ve třech případech naopak studenti učilišť bez 

maturity studium na vysoké škole zvažují. 

 

 

 
Graf č. 10 Studium na vysoké škole – sportovci 
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V případě sportovců uvádí 145, tedy 73,23 % uvádí, že uvažuje nad studiem vysoké 

školy a naopak jen 53 studium na vysoké škole nezvažuje. Oproti nesportovcům je výsledek 

více nakloněný budoucímu vzdělávání.  

V předchozí otázce, která uvádí, že 75 respondentů se věnuje sportu na soutěžní 

úrovni se 56 respondentů uvažuje o studiu vysoké školy a 19 z nich nikoliv. U sportovců na 

rekreační úrovni, kterých je zúčastněno 123 se 36 dotazovaných nechystá na budoucí stu-

dium na vysoké škole a 87 o studiu uvažuje.  

Shrneme – li výsledky, porovnáme sportovce od nesportovců, tak vychází větší mo-

tivace sportovců ke studiu na vysoké škole. Srovnáme – li sportovce na rekreační a soutěžní 

úrovni, tak vychází vždy větší zastoupení těch, co o studiu uvažují.  

 

4.4 Vliv sportu na studenta 

Bakalářská práce je zaměřena na studenty a to, zda sportovní aktivita má vliv na 

jejich chování a cílevědomost a co jim sport přináší po jejich charakterové stránce. Do prů-

zkumu byly vloženy otázky z pohledu psychologického. Dvě z nich jsou otevřené a dotazo-

vaní měli za úkol odpovědět ideálně jedním slovem. Jedna je uzavřená a respondenti volili 

odpověď ano či ne.  

 

4.4.1 Význam slovního spojení fair play 

Dotaz k významu slova „fair play“ byl stanoven s volnou odpovědí a má posloužit 

k tomu jaký má toto slovní spojení pro studenty význam a zda je spojují pouze ke sportu. 

Výsledky jsou rozděleny mezi sportovce a nesportovce a následně srovnány. 

U nesportovců se předpokládalo, že i přes to, že se sportu nevěnují, budou slovní 

spojení vztahovat ke sportovním aktivitám. Respondenti – nesportovci uvádí význam slova 

jako férová hra, dodržování pravidel, hra podle pravidel. V několika málo případech jim vý-

znam slova nic neříkal. Naopak zajímavá je odpověď jako čestnost, spravedlnost, upřímnost 

či férová hra v životě.  

U respondentů věnujícím se sportovní aktivitě je předpokladem vztažení významu 

slovního spojení ke sportovní aktivitě jako je hra podle pravidel, férová hra. Zajímavostí je, 

že u sportovců se více vztahují odpovědi spíše i k běžné stránce života jako je poctivost, 
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stejná pravidla ve všem, rovnost mezi všemi, čestnost, úcta k ostatním, být fér vůči ostat-

ním.  

Odpovědi mezi sportovci a nesportovci nelze přímo srovnat, protože odpovědi jsou 

téměř totožné v obdobném zastoupení.  

 

4.4.2 Soutěživost 

Otázka týkající se soutěživosti nebyla blíže specifikována v tom smyslu, zda se jedná 

o sport nebo běžný život. Protože soutěživost je charakterová vlastnost a tím tedy nemů-

žeme tvrdit, že se týká jen sportovců, u kterých by měl být vyšší předpoklad dosahovat 

lepších výsledků a překonávání soupeře. Každý z respondentů si význam slova mohl vyložit 

ze svého pohledu a dle toho volně odpovědět. Z odpovědí tak vyplývá, co je pro respon-

denty nejdůležitější, tedy zda běžný občanský život, sport, vzdělávání, budoucí zaměstnání. 

Každý si soutěživost mohl vyložit po svém významu. Otázka je uzavřena a odpovědi byly 

ano nebo ne. 

 
 

 

 
Graf č. 11 Soutěživost – nesportovci 
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V případě nesportovců, kterých je 35, uvádí ve 12 případech, že jsou soutěživí a na-

opak 23 z nich se za soutěživé neoznačuje. Zajímavostí je, že ze soutěživých jsou pouze dva 

respondenti studenti gymnázia. Dle výsledku se lze domnívat, že nesportovci nejsou moti-

vování k přirozenému soupeření ani v běžném životě.  

 

 

 
Graf č. 12 Soutěživost – sportovci 

 
Z celkového počtu 198 sportovců se 154 považuje za soupeřivé a 44 z nich nikoliv. 

Důležitou provázaností odpovědí je, že v 154 soupeřivých sportovců jsou zahrnuti všichni, 

kteří se věnují sportu na soutěžní úrovni a taktéž studují střední školu se zaměřením na 

sport, tedy všech 75 respondentů. 

Pokud srovnáme odpovědi mezi sportovci a nesportovci, tak je znatelné, že spor-

tovci jsou významněji motivování výt soupeřivý oproti nesportovcům. Můžeme se domní-

vat, že je to způsobeno tím, že sport je především o soutěživosti a využití soutěživosti i 

v běžném životě, protože sportovci jsou hnáni k lepším výsledků právě na základě sportu.  
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4.4.3 Osobní cíle – být nejlepší 

 
Otázka týkající se, v čem chce být respondent nejlepší je stanovena k tomu, aby 

mohl být daný mezník toho, v čem chce být sportovec nebo nesportovec nejlepší. Nebylo 

charakterizováno, zda je to v oblasti sportu, školy nebo rodinného života či budoucí pro-

fese. Respondenti měli za úkol odpovědět na otázku „V čem chci být nejlepší?“ stanovením 

jedné činnosti. Jedná se o otevřenou otázku a otázka nabádala k uvedení jedné činnosti. U 

uvedené otázky nelze grafické znázornění – odpovědi se týkali především školy.  

Nesportovců je mezi respondenty 35, z nichž 8 z nich uvádí odpovědi jako studium, 

škola, učení, studium. Lze se domnívat, že je tomu tak, protože je to jejich aktuální nejdů-

ležitější činnost, které se primárně věnují. Ve 4 případech je zmíněná profese nebo práce 

jako zaměstnání. Ostatní uvádí činnosti jako pc dovednosti, skládání hudby, debata, vaření, 

Facebook a podobně. Objevují se také odpovědi, že aktuálně nemají tušení, ambice. U dvou 

případů se objevili odpovědi týkající se rodinného života jako být dobrým otcem a přítelem 

nebo rodinný život. Jak je již uvedeno výše, respondentů – nesportovců je v dotazníku 

pouze 35 a tím je vzorek velmi málo zastoupený. 

Sportovci jsou zastoupení v počtu 198 respondentů a tím je vzorek odpovědí mno-

hem bohatší. Celkem 44 dotazovaných uvádí jako odpověď sport nebo konkrétní sportovní 

disciplínu, které se věnují. Následující odpovědi jsou rozděleny do menších skupin. První 

skupinou jsou více než činnosti charakterové vlastnosti nebo zdokonalování dovedností, 

konkrétně jsou uveden ve 12 případech dosahování cílů, v 5 případech zvládání stresu či 

vypjatých situací a v jednotlivé odpovědi jako prožívání, cílevědomost, plánování, vůdcov-

ství, sebeovládání, zvládání křivdy, žít život podle svého, pozitivní přístup k životu, píle, pře-

konávat nástrah života Další nejméně zastoupenou skupinou jsou vztaženy ke sportu či 

vzhledu jako fyzická kondice, hubnutí či výhra na olympiádě. 13 dotazovaných sportovců 

uvádí, že chce být nejlepší v zaměstnání, 6 ve studijních výsledcích anebo být dobým rodi-

čem. Dva respondenti uvádí, že nechtějí být nejlepší nebo dokonce jim stačí být pouze 

dobrý. Naopak 8 respondentů říká, že chce být nejlepší ve všem, čemu se věnují.   

Bylo již několikrát zhodnoceno, že srovnání sportovců a nesportovců je velmi složité 

vzhledem k nízkému počtu studentů – nesportovců. Je patrné, že obou skupin se objevuje 

jako jejich víl být nejlepší ve škole, protože ta se jich aktuálně dotýká nejvíce. Na druhé 

straně u sportovců byla odpověď směřována primárně ke sportu, který je pro ně důležitější 
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než škola či být nejlepší v osobním životě. I přesto se životní cíle nebo zlepšování v nějaké 

dovednosti či charakterové vlastnosti objevuje také v širokém zastoupení.   

 

 

4.5 Shrnutí dotazníkového šetření 

 
V úvodu bakalářské práce byly stanoveny 4 zkoumané hypotézy, na které nám prů-

zkum odpověděl. Vždy je uvedena hypotéza a následuje odpověď s komentářem. 

Hypotéza č. 1: Studenti středních škol, kteří se věnují aktivně sportovní aktivitě (sou-

těžní či rekreační), se pravděpodobně budou více hodnotit jako soutěživí, než studenti 

středních škol, kteří se sportu nevěnují. Hypotézu lze považovat za naplněnou, ale s ohle-

dem na nižší počet respondentů – nesportovců. Nesportovců je v dotazníkovém šetření cel-

kem 35 a 23 z nich se za soutěživé nepovažuje a 12 ano. U 198 uvedených sportovců se 154 

považuje za soutěživé a 44 nikoliv.  Poměr vychází u obou skupin respondentů téměř stejně. 

Avšak více vypovídající zastoupení je u respondentů – sportovců. 

Hypotéza č. 2: Studenti středních škol, kteří se věnují aktivně sportovní aktivitě (sou-

těžní či rekreační), častěji zvažují studium na vysoké škole než studenti středních škol, kteří 

se sportovní aktivitě nevěnují. Hypotézu lze považovat za naplněnou. Z 35 nesportovců o 

17 z nich o studiu na vysoké škole uvažuje, 18 z nich nikoliv. Poměr je vyrovnaný. Ze 198 

sportovců 144 zvažuje studium a 54 nikoliv.  Poměrově vychází, že větší část sportovců zva-

žuje studium na vysoké škole. 

Hypotéza č. 3: Studenti středních škol, kteří se věnují aktivně sportovní aktivitě (sou-

těžní či rekreační), chtějí být aktuálně nejlepší ve sportovní disciplíně, a nikoliv v profesi. 

Aktuálně je myšleno jako v aktuální životní fázi. Hypotézu nelze považovat za naplněnou. 

Protože jen 44 respondentů z řad sportovců uvádí konkrétně sport jako to, v čem chtějí 

vynikat. Ostatní uváděné činnosti jsou studium, práce, spokojenost v životě a podobně. Je-

jich tvrzení může vypovídat s ohledem na jejich aktuální životní situaci, kdy se jedná o stře-

doškolské studenty, pro které je prioritou právě sport a běžný život přijde až po ukončení 

studia. 

Hypotéza č. 4: Studenti středních škol, kteří se věnují aktivně sportovní aktivitě (sou-

těžní či rekreační), vztahují význam slova „fair play“ i mimo sportovní aktivitu. Hypotézu lze 
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považovat za naplněnou, ač vyplývá z odpovědí především sportovní aktivita. Ale také se 

objevují odpovědi z ostatních oblastí života.  
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Závěr 

Na počátku bakalářské práce byl stanoven cíl, zjistit, jaký vliv má sport na soutěžní, ne však 

vrcholové úrovni, či pěstovaný rekreační formou, na výchovu studentů středních škol, jejich 

vzdělávání, zvyšování kvalifikace, utváření a dosahování cílů ve školním, profesním i běž-

ném občanském a rodinném životě ve srovnání se studenty, kteří se sportu nevěnují.  

 Po shromáždění a studiu sekundárních dochází k naplnění výše uvedeného cíle na 

základě ohraničení pojmů jako osobnost, dospívání, hodnoty, ctnosti, charakter, sport. 

Ukazuje se, že v období dospívání je sport významným faktorem utváření osobnosti.  

 Cílem praktické části bylo zhodnocení realizovaného dotazníkového šetření zamě-

řeného na studenty středních škol. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 233 respon-

dentů, což je velmi silný vzorek sběru primárních dat, který byl ve 198 případech zastou-

pený sportovci. Proto nelze přímo poměřovat výsledky odpovědí sportovců a nesportovců. 

Dle věku a pohlaví jsou respondenti velmi rovnoměrně rozložení a tím jsou výsledky přimě-

řené. Nejčastěji se jedná o studenty středních odborných škol bez sportovního zaměření.  

 Z dotazníkového šetření byly stanoveny hypotézy, na jejichž základě vyšlo, že spor-

tovci se hodnotí častěji jako soutěživější než nesportovci. Může to tedy znamenat, že spor-

tovci mohou tuto charakterovou vlastnost přenést i do soukromého a profesního života a 

stanovovat si vyšší cíle a tím být v těchto oblastech úspěšnější než nesportovci. Další napl-

něnou hypotézou je potvrzení, že sportovci více uvažují o studiu na vysoké škole. Můžeme 

se domnívat, že u studia se mohou spíše věnovat sportovní aktivitě než v profesním životě, 

pokud se sport nestane i jejich profesí. Třetí hypotéza stanovuje, že respondenti – sportovci 

mají za cíl být nejlepší ve sportovní disciplíně, nikoliv v profesi či osobním životě. Hypotéza 

se orientuje na aktuální čas, ne budoucí život. U sportovců je také potvrzeno, že význam 

slov fair play přenáší i do svého občanského života.  

 Na základě studia sekundárních dat a získání informací z dotazníkového šetření se 

můžeme domnívat, že sport až na výjimky může pozitivně ovlivňovat charakter dospívají-

cího člověka. Soutěživostí, která je přirozeně spojena se sportovní aktivitou, může mít po-

zitivní vliv na běžný občanský život a může pomoci stanovovat si cíle a následně jich dosa-

hovat. Zároveň charakteristika sportu „fair play“ chování může pozitivně ovlivnit smýšlení 

člověka a jeho přístup k životu. Ke sportu by se nemělo přistupovat jen jako k fyzické akti-

vitě, ale také jako k formování charakteru člověka, zvláště v období dospívání.   
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 Dotazník a úvodní dopis 

Dobrý den, 

  

jsem dálkovým studentem na Masarykově ústavu vyšších studií a vypracovávám 

bakalářskou práci na téma "Sport jako významná součást výchovy studentů střed-

ních škol". K jejímu vypracování potřebuji vyplnit následující dotazník. Dotazník se 

zaměřuje na studenty středních škol (odborných škol, gymnázií, učilišť) a roli sportu 

v jejich životě.  

  

Prosím o zodpovězení několika otázek.  

  

Děkuji za Váš čas 

  

Roman Studenovský 

 

1. Jsem 

a) Ano 

b) Ne 

2. Je mi 

a) 15 let 

b) 16 let 

c) 17 let 

d) 18 let 

e) 19 let 

f) 20 let 

3. Jakou školu studuji 

a) Střední odbornou školu (obchodní akademi, hotelová škola, strojní prů-

myslová apod.) 

b) Gymnázium 
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c) Odborné učiliště s maturitou 

d) Odborné učiliště bez maturity 

e) Jiná….. 

4. Má střední škola, kterou studuji, sportovní zaměření? 

a) Ano 

b) Ne 

5. Věnuji se ve volném čase sportu? 

a) Ano, rekreační formou (nepravidelně, neorganizovaně…) 

b) Ano, na soutěžní úrovni 

c) Ne 

6. Nesportovci: Jaký je můj poslední studijní průměr? (orientační hodnota) 

(otevřená odpověď) 

7. Nesportovci: Zvažuji studium na vysoké škole? 

a) Ano 

b) Ne 

8. Nesportovci: Co pro mě znamená „fair play“? (jedna věta) 

(otevřená odpověď) 

9. Nesportovci: Jsem soutěživý? 

a) Ano 

b) Ne 

10.  V čem chci být nejlepší? (jedna činnost) 

(otevřená odpověď) 

11. Sportovci: Jakému sportu se věnuji? 

(otevřená odpověď) 

12.  Sportovci: Věnuji se sportu: 

a) Kolektivnímu 

b) Individuálnímu 

13. Sportovci: Jaký je můj poslední studijní průměr? (orientační hodnota) 

(otevřená odpověď) 

14. Sportovci: Zvažuji studium na vysoké škole? 

a) Ano 

b) Ne 

15. Sportovci: Co pro mě znamená „fair play“? (jedna činnost) 

(otevřená odpověď) 
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16. Sportovci: Jsem soutěživý? 

a) Ano 

b) Ne 

17. V čem chci být nejlepší? (jedna činnosti) 

(otevřená odpověď) 

 

  



 51 

Evidence výpůjček 

Prohlášení: 
Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, že bude tuto 
práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 
 
Jméno a příjmení: Roman Studenovský 
V Praze dne: 11. 05. 2020 Podpis:  
 
Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


