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Anotace
Ve své práci jsem se zabývala životním stylem středoškoláků, jejich vztahem
k pohybové aktivitě a vlastní osobě. Na základě mého výzkumu se ukázalo, že většina
dotazovaných respondentů se pravidelně věnuje pohybové aktivitě. Získané hodnoty přesto
nedosahují takových průměrů, jaké byly zjištěny u výzkumů, s nimiž jsem své respondenty
porovnávala. Navzdory shodným výsledkům relevantních výzkumů, provedených v České
republice i zahraničí, poukazujících na nárůst obezity u dospívajících se nejvíce mých
respondentů pohybuje v rozmezí normální hmotnosti. Tato skutečnost se mimo jiné podílí
na jejich nahlížení na vlastní osobu, u dotazovaných studentů bylo dosaženo poměrně
vysokých hodnot v hodnocení body image.
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Annotation
In my work I deal with the lifestyle of high school students, their relations to physical
activity and their own personality. Based on my research, it has turned out that most
of the interviewed respondents are regularly engaged in physical activity. However,
the obtained values do not achieve the averages that were found in the research I compared
with my respondents. Despite the accordant results of the relevant research conducted
in the Czech Republic and abroad, showing an increase in obesity in adolescence, most
of my respondents are within the normal weight range. This fact, among other things,
contributes to their self-perception, while the interviewed students have achieved relatively
high values of body image.
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1 ÚVOD
Jednou ze základních potřeb člověka a zároveň součástí života každého z nás je pohyb.
Provází nás celým životem, jeho prostřednictvím komunikujeme s ostatními, vyjadřujeme své
tělesné, duševní i sociální potřeby.
Současná moderní doba nás zahlcuje informacemi o zdravém životním stylu
a pozitivním přínosu přiměřeně provozované pohybové aktivity. O jejím vlivu na kvalitu
života, preventivnímu působení proti mnoha onemocněním nebo přispívání k redukci tělesné
hmotnosti. Navzdory těmto informacím se dá konstatovat, že se pohyb vytrácí z běžného
života většiny obyvatel. Moderní technologie nám usnadňují život, ulehčují práci,
zjednodušují přemisťování z místa na místo, čímž ubírají přirozený pohyb a také ovlivňují
využívání volného času, který velká část populace tráví sedavým způsobem, ať u počítače
nebo sledováním televize.
Výsledky prováděných výzkumů ukazují, že úroveň pohybové aktivity se snižuje,
zvyšuje se počet lidí s nadváhou a obezitou a přibývá civilizačních onemocnění, především
kardiovaskulárních chorob a cukrovky II. typu. V odborné literatuře se uvádí jako jeden
z nejúčinnějších preventivních prostředků právě pohyb. Provádění jakékoli pohybové aktivity
je přínosnější než neprovozování žádné. Zdravotní přínos z pohybové aktivity se zvyšuje její
vyšší intenzitou, častějším prováděním i delší dobou jejího provozování. Platí to pro všechny
lidi bez ohledu na věk, tedy i pro děti a mládež.
Významným obdobím, ve kterém dochází k formování vztahu k pohybové aktivitě
v dospělosti, je právě dětství a dospívání. Mládež v tomto ohledu ovlivňuje škola,
ale především rodiče a prostředí rodiny, které by mělo děti podporovat a vytvářet vhodné
podmínky pro provozování pohybové aktivity.
Dostatečná pohybová aktivita u adolescentů také posiluje kognitivní funkce, zlepšuje
studijní výkony, zvyšuje sebeúctu a důvěru ve vlastní schopnosti a pomáhá lépe zvládat stres.
Pohybová aktivita spolu s životní spokojeností a pozitivně vnímanou body image
významně přispívá ke kvalitě lidského života. Nespokojenost s vlastním tělem trápí velkou
část populace, adolescenty nevyjímaje. Televize, internet i časopisy nás zahrnují mladými
krásnými a štíhlými ženami a svalnatými muži. To může ovlivnit naše nahlížení na vlastní
tělo. Často se také vyskytují předsudky proti obézním lidem a tělesný vzhled bývá nadřazován
vlastnostem a schopnostem jedince. Negativní pohled na vlastní tělo může obzvláště
u mladých lidí ohrozit sebehodnocení a sebepojetí jedince.
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2 ŽIVOTNÍ STYL A ŽIVOTNÍ ZPŮSOB
Nejdůležitější determinantou lidského zdraví je způsob života. V současné době se dá
hovořit o relativně dobré informovanosti o rizikových faktorech pro lidské zdraví,
přesto se podle Markové (2012) řada lidí prohřešuje proti svému zdraví. Dokazují to fakta
o nárůstu obezity, vzestupnému trendu mladých kuřáků a uživatelů drog a snižujícím
se podílu tělesné aktivity populace. Tento negativní trend v posledních desetiletích činí
problematiku životosprávy a zdravého životního stylu zvlášť závažnou a aktuální. Kukačka
(2009) doplňuje, že předpokladem a cílem zdravého životního stylu je dobré zdraví a jeho
zanedbávání zkracuje výrazně život a zhoršuje zdravotní stav člověka. Životní styl jedince,
jak dodává Marková (2012), ovlivňuje jeho kvalitu života. Podstatou kvality života je
jedincem vnímaný pohled na uplatnění se v životě, a to po stránce fyzické, psychické, sociální
a eventuálně spirituální.
Životní styl lze charakterizovat jako paletu všech lidských aktivit od myšlení,
přes chování až po jednání. Týká se to aktivit, které v životě zaujímají trvalejší místo, opakují
se, jsou typické a předvídatelné. Posuzuje se nejčastěji podle názorů, postojů a chování.
„Životní styl je proměnlivý v čase, neboť s časem se mění potřeby člověka a okolní prostředí
také prochází různými změnami.“ (Slepičková, 2005, s. 42).
Do životního stylu zasáhla především moderní technika, která výrazně omezila
manuální a fyzickou práci a vytvořila prostor pro narůstající skupinu zaměstnanců, kteří
u své práce celodenně sedí. Podle Kukačky (2009) sedavý způsob života pokračuje často
i v době po zaměstnání, kdy by měla být tato jednostranná zátěž kompenzována nejlépe
aktivním pohybem. Sedavý způsob při činnostech je ale charakteristický nejen pro velkou část
dospělé populace, ale také pro mládež. Řešením jednostranného zatížení moderního člověka
je pohybová aktivita. Není to jenom způsob, jak spálit přebytečnou energii, ale také
významný regulátor psychického naladění jedince.
Vyspělé, ale i rozvojové státy světa včetně ČR, jsou v současné době postaveny
před problém signifikantního nárůstu břemene neinfekčních onemocnění, jako jsou
kardiovaskulární onemocnění, rakovina, diabetes mellitus 2. typu, chronické respirační
nemoci a další. Tato globální epidemie, jak uvádí Kalman et al. (2009), úzce souvisí
se změnou životního stylu v posledních sto letech, a to zejména s nízkou úrovní pohybové
aktivity, nezdravou výživou, nadměrným energetickým příjmem a zvýšeným užíváním
tabákových výrobků.
„Pokud se propojí životní styl jedince s pohybovou aktivitou, lze hovořit
o tzv. aktivním životním stylu. Ten je považován za určitý systém důležitých činností i vztahů
a s nimi provázaných praktik zaměřených na dosažení plnohodnotného a harmonického stavu
mezi fyzickou a duševní stránkou člověka.“ (Dostálová & Sigmund, 2017, s. 272).
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Hendl a Dobrý (2011) dodávají, že aktivní způsob života je takový způsob,
jehož trvalou součástí jsou pohybové aktivity odpovídající doporučením zdravotnických
institucí. Pohybovou aktivitu z pohledu životního stylu Sigmund a Sigmundová (2011)
rozdělují na aktivitu vykonávanou v zaměstnání (ve škole), v domácnosti, ve volném čase
a sportu, zahrnují do ní i aktivitu jako součást dopravy a přesunů z místa na místo.
Jako aktuální stav české společnosti Kalman et al. (2009) uvádí zvýšený výskyt
sedavého životního stylu, nízkou úroveň pohybové aktivity a vysokou prevalenci obezity
a neinfekčních onemocnění. V návaznosti na to Marcus a Forsyth (2010) kladou důraz
na pochopení významu zdravotních benefitů pohybové aktivity a nezbytnosti změny postoje
a vztahu k pohybové aktivitě, což by mělo vést k pravidelné a trvalé pohybové aktivnosti
jedince.
I v dnešní době má pohybová činnost nepostradatelnou socializační funkci, obzvlášť
pro děti. Kromě komunikačních schopností je oceňována fyzická síla, obratnost a kondice.
Při úspěšných sportovních výkonech, tanci a relaxačních pohybových aktivitách dochází
v mozku k vyplavování nervového přenašeče dopaminu, který má svou úlohu jak v přenosu
pohybových impulzů, tak v přenosu euforických pocitů. Snižuje stres tím, že aktivuje oblasti
mozku, které navozují v psychice člověka pocit radosti a štěstí, dobré nálady a vyrovnanosti.
Pohybové aktivity jsou proto vhodnou náplní volného času dětí i dospělých. Zároveň mohou
sloužit i jako účinný preventivní prostředek proti nežádoucím sociálním vlivům, jako jsou
drogy, patologické hráčství aj. Na pohyb tedy Machová a Kubátová (2009) nepohlíží pouze
jako na prostředek ovlivňující fyzické zdraví a kondici, ale uvědomují si také jeho další
hodnoty. Těmi jsou účinky socializační, komunikační, psychoregenerační, psychoregulační
a psychorelaxační, které příznivě působí na duševní stav jedince, neboť jsou prevencí stresu,
negativních emocí a dalších nežádoucích jevů. Nezbytnou součástí životního stylu dnešního
člověka a jeho denního režimu by se proto měl stát cíleně prováděný aktivní pohyb.
„V případě, že chceme ovlivňovat zdraví a životní styl jedince v pozitivním kontextu
a v rámci primární prevence, je nutné, aby se tak činilo již od nejmladších věkových kategorií.
Lze vycházet ze stanoviska WHO, že chování a životní styl v dospělosti jsou výsledkem
vývoje v dětství a dospívání.“ (Dostálová & Sigmund, 2017, s. 272). Také Slepičková (2005)
uvádí, že v souvislosti trávení volného času a věku je nutné věnovat zvýšenou pozornost
dětem a mládeži. Tato část populace se pohybuje v prostředí rodiny, ve škole,
mezi vrstevníky. Rodina je první, kdo má na jedince od jeho raného dětství největší vliv.
Otázkou je, zda rodina umí trávit volný čas společně a vhodným způsobem, zda rodiče mají
zájem o to, co jejich děti ve volném čase dělají.
Za velmi důležité prostředí, které zásadně ovlivňuje vztah dětí k pohybové aktivitě
a jejich informovanost o důležitosti a významu pohybové aktivity v životě člověka, považuje
Kalman et al. (2013) školu. Vstup do školy změní každodenní život dětí. Dětství a dospívání
jsou etapami lidského života, v nichž každý prochází významným tělesným i duševním
vývojem a získává sociální a zdravotní návyky, které si uchová po celý život. Schopnost
8

mladých lidí odpovědně si volit svůj vlastní zdravý životní styl je posilována jejich
možnostmi podílet se na rozhodování i na konkrétních změnách podmínek, ve kterých žijí.
Existuje celá řada aktivit a možností, jak trávit volný čas. „Není proto samozřejmostí,
že každý bude mít zájem věnovat se ve svém volném čase sportovním aktivitám nebo alespoň
aktivitám založeným na pohybu a že jimi svůj volný čas skutečně naplní. Sportu ve volném
čase konkurují nejrůznější další aktivity, jejichž množství narostlo právě i díky masovosti
volného času. Vedle toho konzumnost a pasivní zábava zatlačují do pozadí aktivity tvořivé,
vyžadující mentální či fyzické úsilí typické pro sport. Tento trend je patrný nejen u dospělé
populace, ale i u dětí a mládeže.“ (Slepičková, 2005, s. 20).

3 ZDRAVÍ
Termín pohybová aktivita je v současné době stále více skloňován v souvislosti
s pojmy zdraví a životní styl. „Jednou z nejdůležitějších hodnot je pro každého člověka jeho
život. Další hodnoty si postupně ujasňujeme vlivem výchovy, díky získaným poznatkům
i v důsledku prožitých událostí a zkušeností. Obvykle až v průběhu života si začínáme
uvědomovat, že dobré zdraví není samozřejmost, se kterou můžeme libovolně nakládat
a trvale ji všestranně využívat, ale že jde o vzácnou a mnohdy neobnovitelnou hodnotu,
která do značné míry určuje naše možnosti realizovat své záměry a která předznamenává naše
další životní osudy.“ (Kudláček & Frömel, 2012, s. 110).
Zdraví patří podle Machové a Kubátové (2009) k nejvýznamnějším hodnotám života
každého člověka, a to proto, že jsme-li zdrávi, můžeme pracovat, můžeme uskutečňovat svá
přání a realizovat své životní plány. Zdraví tedy není cílem života, ale představuje jednu
z podmínek smysluplného života. Jak uvádí Marková (2012), zdraví má být chápáno nejen
jako hodnota sama o sobě, ale jako nejdůležitější hodnota pro dosahování ostatních cílů.
„Definovat, co je zdraví, není jednoduché. Zdraví má mnoho aspektů,
jejichž důležitost se mění s historickým vývojem společnosti, ale i v průběhu ontogenetického
vývoje jedince, závisí na kultuře, sociálních podmínkách, ekonomice, rozvoji lékařské vědy.
Nejčastěji si myslíme, že jsme zdrávi, když nás nic nebolí, když nejsme nemocní.“
(Machová & Kubátová, 2009, s. 12).
Podle Blahutkové et al. (2005) chápeme zdraví jako optimální stav tělesné, duševní
a sociální pohody.
Definice zdraví dle WHO z roku 1947 říká, že zdraví je stav úplné tělesné, psychické
a sociální pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci. Zdraví je stav, kdy se člověk cítí
po všech stránkách dobře, a to po stránce fyzické, psychické i sociální, má radost ze života
a pěstuje dobré mezilidské vztahy (Marková, 2012). Definici zdraví pro období dospívání
Machová a Kubátová (2009) doplňují ještě nepřítomností rizikového chování a úspěšným
přechodem do dospělosti.
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Dostálová a Sigmund (2017) definují zdraví jako stav úplné fyzické, duševní a sociální
pohody, a nikoli pouze jako nepřítomnost nemoci či určité dysfunkce. Tato definice nahlíží
na problematiku zdraví jako na oblast, kde je kromě aspektu biologického důležitá i složka
sociální a složka zdraví a nemoci. Marcus a Forsyth (2010) zahrnují do zdraví člověka
tělesné, sociální a psychologické dimenze, z nichž každá je charakterizována pozitivní
a negativní krajností. Pozitivní zdraví je spojováno s potěšením ze života a schopností vydržet
zvýšené nároky. Negativní je spojováno s nemocí a v extrému se smrtí.
„Pokud není člověk zdravý, nemůže prožívat plnohodnotný život.“ (Blahutková et al.,
2005, s. 34). Autoři do oblasti zdraví zahrnují zdraví fyzické (zdravé tělo a všechny jeho části
a funkce), zdraví psychické (zdravá duše a odolnost organismu vůči depresím a stresům),
zdraví společenské (interakce osobnosti s kolektivem, její postavení a komunikace) a zdraví
osobní (ve vztahu ke smyslu života a jeho naplňování).
„Člověk, který není nebo se necítí zdráv, je nemocný. Pojetí je závislé na tom,
jak chápeme a vymezujeme zdraví. Přechod mezi zdravím a nemocí je zpravidla plynulý,
nejedná se o dva kvalitativně ostře oddělené stavy. Zatímco zdraví si člověk většinou
neuvědomuje, nemoc na sebe strhává jeho pozornost, je prožívána jako druh krize.“
(Zvírotský, 2014, s. 21).
Každá definice je ovlivněna sociálním a kulturním prostředím, v němž vznikla. Pojetí
zdraví jako nepřítomnosti nemoci je dnes považováno za příliš úzké. Ke zdraví lze podle
Zvírotského (2014) přistoupit například jako ke schopnosti adaptace, k ideálu, k metafyzické
síle, ale také jako ke zboží. Společným znakem většiny dnešních přístupů je chápání zdraví
v širším zorném úhlu, ne pouze jako normální fungování těla. Shoda je také v mimořádné
hodnotě, za kterou je třeba zdraví považovat.
„Zdraví však není jen významnou hodnotou individuální. Má i hodnotu společenskou,
neboť je zdrojem pro hospodářský a sociální rozvoj společnosti.“ (Machová & Kubátová,
2009, s. 12). Slepičková (2005) dodává, že zdraví tedy závisí nejen na tom, jak ke svému
zdraví přistupuje sám člověk, ale také na podmínkách, které pro zdravý život vytváří
společnost.
Péče o zdraví každého z nás, jak uvádí Blahutková et al. (2005), spočívá v hledání
tzv. bio-psycho-socio-spirituální pohody osobnosti. Jedná se o vyrovnávání biologických
potřeb člověka s duševním klidem, s uspokojivým postavením ve společnosti a s vírou
v životní filozofii ve smyslu kvality života. Jedná se o naplňování života prostřednictvím
takových cest, které pomáhají v jistotě osobnosti, v osobnostním růstu, respektující
individuální rozdíly v cílech i prostředcích života a odpovídají založení člověka. Zdraví je
tedy často chápáno jako prostředek k dosažení cíle.
„Důležitým prvkem v moderní péči o zdraví se stává podpora zdraví a prevence
nemocí jako její první článek. Zahrnuje veškeré snahy o pozvednutí celkové úrovně zdraví,
a to jak posilováním plné tělesné, duševní a sociální pohody, tak zvyšováním odolnosti
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vůči nemocem.“ (Machová & Kubátová, 2009, s. 14). Hlavními zdroji péče o zdraví tedy
nejsou jen finanční prostředky, materiální a technické vybavení zdravotnických služeb.
Nejdůležitější činitelé v péči o zdraví jsou lidé, to jak žijí, jak jsou sami ochotni se na péči
o zdraví účinně podílet, a také celá společnost tím, jaké vytváří ekonomické a sociální
podmínky pro život lidí.
Blahutková et al. (2005) konstatují, že k prvkům zdraví jednoznačně přispívá
pohybová aktivita. Všechny její formy pomáhají člověku při naplňování spokojené životní
cesty, proto jsou sportovně pohybové aktivity důležitou součástí života každého z nás a jejich
prostřednictvím můžeme odstraňovat životní nejistoty a hledat vlastní cesty ve smyslu
naplňování života a zdraví.
„Pravidelné cvičení i přirozená (obvyklá, habituální) pohybová aktivita jsou spolu
s přiměřeným příjmem energie nejlepším, nejbezpečnějším a ekonomicky nejméně náročným
preventivním (a často i léčebným) prostředkem většiny civilizačních onemocnění.“ (Stejskal,
2004, s. 12).

4 POHYBOVÁ AKTIVITA
Technický pokrok a bydlení ve výškových domech, které jsou typické pro druhou
polovinu 20. století, zásadně změnily životní styl obyvatel vyspělých zemí. U většiny z nich
převážil sedavý způsob života. V pracovní době sedí, do práce a z práce se dopravují autem
nebo jiným dopravním prostředkem, nechodí pěšky po schodech, když je k dispozici výtah
či eskalátor, po práci opět sedí u televize nebo u počítače (Machová & Kubátová, 2009).
„Člověk na začátku nového tisíciletí stojí na rozcestí. Na jedné straně létá do kosmu,
využívá poznatků moderní chemie, atomové fyziky, objevuje podstatu genetické informace,
dovede potírat mnohé infekční choroby. Na druhé straně se objevují nové problémy,
které mu život předčasně zkracují nebo zhoršují jeho kvalitu. Jsou to civilizační choroby
- kardiovaskulární choroby, nádorová onemocnění, obezita a cukrovka, které jsou důsledkem
změny životního stylu, z něhož se vytrácí pohyb.“ (Machová & Kubátová, 2009, s. 17).
Kalman et al. (2009) definují pohybovou aktivitu jako jakoukoli aktivitu
produkovanou kosterním svalstvem, způsobující zvýšení tepové a dechové frekvence.
Pohybovou aktivitu tedy chápou jako celé spektrum činností v řadě oblastí lidského konání.
Z hlediska energetického výdeje charakterizují Sigmund a Sigmundová (2011)
pohybovou aktivitu jako jakýkoli tělesný pohyb zabezpečovaný kosterním svalstvem vedoucí
ke zvýšení energetického výdeje nad úroveň klidového metabolismu jedince.
Podle Marcuse a Forsytha (2010) je pohybová aktivita druh pohybu člověka, který je
výsledkem svalové práce provázené zvýšením energetického výdeje, charakterizované
svébytnými vnitřními determinantami a vnější podobou a formou.
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Sigmundová a Sigmund (2015) definují habituální pohybovou aktivitu jako běžně,
opakovaně prováděnou organizovanou i neorganizovanou pohybovou aktivitu, která zahrnuje
i lokomoci, manipulaci, stání, hru, sport, sebeobslužnou, pracovní a jakoukoli běžnou
motoriku. Podle Marcuse a Forsytha (2010) jsou základní (bazální) pohybové aktivity
součástí každodenního života, obvykle jsou málo namáhavé, nevyžadují zvláštní prostor,
zařízení ani oblečení.
Hendl a Dobrý (2011) vysvětlují pojem pohybová aktivnost jako nakumulovaný
souhrn bazálních, zdraví podporujících, sportovních a jiných pohybových aktivit v určité
časové jednotce, vykonaných v jednom intervalu nebo nashromážděných v několika
oddělených intervalech. Pohybová aktivnost je komplexní záležitostí, zahrnuje různé druhy
pohybových aktivit. Pravidelná pohybová aktivnost je považována za jeden z nejdůležitějších
faktorů podpory zdraví jedince v kterémkoli věku.
„Pohybová aktivita má pozitivní účinky na tělesné funkce, emocionální funkce
a emocionální pohodu a na sebeúctu člověka.“ (Frömel et al., 1999, s. 89). Pro lidský
organismus, a to u všech věkových skupin, je pohybová aktivita nezbytná. Udržuje silné
a výkonné svaly, které drží kostní skelet ve správném postavení, udržuje zdravé kosti,
ovlivňuje správnou činnost dýchací a srdečně cévní soustavy, harmonizuje psychický stav
a napomáhá udržení tělesné hmotnosti. Tělesnou aktivitou myslí Marková (2012) jakýkoli
pohyb, tedy nejenom sportovní aktivity, ale také každodenní činnosti, domácí práce,
vykonávání práce související se zaměstnáním, rychlou chůzi apod.
„Sportovně pohybová aktivita představuje jeden ze základních fenoménů lidského
bytí a podílí se na všech složkách dění moderní společnosti. Je jedním ze základních elementů
procesu přispívajícího ke kvalitě života a ke zdraví. Součástí tohoto procesu je harmonicky
vyrovnaná osobnost ve sférách bio-psycho-socio-spirituální pohody každého jedince.“
(Blahutková et al., 2005, s. 11).
Základním projevem života je podle Kukačky (2009) pohyb. Druh a množství našeho
pohybu jsou rozhodujícím činitelem ovlivňujícím náš zdravotní stav. Naši předkové měli
pohybu dostatek, ale moderní technologie změnily tvář světa a dostatek pohybu se ze života
vytratil. Následkem toho lidé zpohodlněli a začali trpět nemocemi z nedostatku pohybu.
Lidé by si měli uvědomovat, že pravidelná pohybová aktivita není jen nějaké
sportování, ale že se jedná o účinný prostředek, jak předcházet i léčit řadu zdravotních poruch
a nemocí. Podle Stejskala (2004) nemá žádný jiný prostředek na zdraví a kvalitu života
takový vliv jako pohybová aktivita a výživa. Výživa je stejně důležitá jako pohybová aktivita.
Příjem i výdej energie by měli být dlouhodobě v rovnováze a jakákoliv zásadní změna
na jedné straně rovnice by měla být provázena obdobnou změnou na straně druhé. Výživa
spolu s pohybovou aktivitou jsou dvě nejdůležitější složky životního stylu, které můžeme
ovlivnit svým chováním. Autor dále uvádí, že velký význam má pohybová aktivita také
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pro emocionální ladění člověka. Člověk, který cvičí, má zvýšený pocit důvěry ve své
schopnosti, snadněji rozptýlí obavy a stresy každodenního života a je méně agresivní.
Christoffersen et al. (2015) na svém výzkumu dokládají vliv pohybu na užívání
návykových látek. Z jejich výsledků vyplývá, že dostatečná pohybová aktivita u adolescentů
je spojena s nižší úrovní kouření a konzumace alkoholu.
Jak uvádí Kalman et al. (2009), mnoho experimentů a vědeckých důkazů potvrzuje,
že adekvátní pravidelná pohybová aktivita přináší lidem všech věkových skupin, v různých
zdravotních stavech, včetně lidí s psychickým či fyzickým postižením, širokou škálu
fyzického, sociálního a mentálního užitku. Pohybová aktivita je tedy nezbytná pro naše
zdraví. Být aktivní není jen názor či rozhodnutí, je to nutnost k žití, pokud chceme žít zdravý
a plnohodnotný život.
Za zdravotní benefity pohybové aktivity považují Hendl a Dobrý (2011) kumulativní
efekty pohybové aktivity na zdraví, zdravotní prospěch, užitek, výhody či hodnoty získané
pravidelně vykonávanými pohybovými aktivitami doporučené namáhavosti a frekvence.
Kalman et al. (2009) doplňují, že z hlediska preventivního působení na zdraví člověka je
u pohybové aktivity podstatná její frekvence (měla by být vykonávána pravidelně),
délka trvání, intenzita s jakou je vykonávána a druh prováděné aktivity.
Termín podpora pohybové aktivity chápou Kalman et al. (2009) jako systémový
nástroj pro usnadnění změn chování přinášející změnu úrovně pohybové aktivity obyvatel
na individuální, komunální, regionální, národní i nadnárodní úrovni a systémový nástroj
prevence hromadných neinfekčních nemocí. Podpora pohybové aktivity může tedy zahrnovat
činnosti zaměřené na edukaci společnosti o významu a přínosech pohybové aktivity, činnosti
zaměřené na vytváření podmínek a zvýšení dostupnosti venkovních i vnitřních prostředí
vhodných pro vykonávání pohybové aktivity, informační a marketingové intervence s cílem
zvyšování motivace obyvatel k aktivnímu životnímu stylu. Marcus a Forsyth (2010) doplňují,
že cílem intervencí na podporu pohybové aktivity je pomoc jedincům změnit chování
a sedavý způsob života kompenzovat pohybovými aktivitami. Cílem intervencí by tedy měla
být změna životní orientace jedinců.
Sigmund a Sigmundová (2011) uvádí, že dětství a dospívání jsou klíčovými obdobími,
kdy se kontinuálně s biologickým a psychomotorickým vývojem utvářejí a formují vztahy
a postoje dětí a mládeže k pohybové aktivitě. Pravidelná účast dětí a mládeže v organizované
i volnočasové pohybové aktivitě příznivě ovlivňuje také její provádění v následné dospělosti.
Velmi důležitým intervenčním prostředím pro podporu pohybové aktivity,
které zásadně ovlivňuje vztah dětí k pohybové aktivitě a jejich informovanost o důležitosti
a významu pohybové aktivity v životě člověka, je podle Kalmana et al. (2009) škola.
Celosvětový vývoj v oblasti pohybové aktivity a výživy u školní mládeže je alarmující,
neboť úroveň pohybové aktivity u dětí neustále klesá a prevalence obezity roste.
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Tuto tendenci potvrzuje i výzkum Sigmunda et al. (2016), který prokázal nárůst
nadváhy a obezity u českých dětí školního věku ve srovnání s předchozími lety a uvádí,
že v roce 2014 byla zjištěna u 10,7% dívek a 20,6% chlapců ve věku 16 let nadváha.
V odborné literatuře se objevuje několik verzí pro pravidelné vykonávání pohybové
aktivity, které má příznivý účinek na zdraví člověka. V roce 2008 byly vydány nové směrnice
EU vycházející z materiálů WHO, které doporučují minimálně 20 minut mírně intenzivní
aktivity 5 dnů v týdnu nebo alespoň 3x týdně provádět 20 minut usilovné aktivity. Směrnice
také uvádí, že pro zdraví je lepší alespoň nějaká aktivita, než vůbec žádná (Marková, 2012).
Na základě výsledků studií Marcus a Forsyth (2010) doporučují, aby se lidé věnovali
nejméně 30 minut středně namáhavým pohybovým aktivitám (60 – 74% maximální srdeční
frekvence) aspoň 5 dnů v týdnu, nebo nejméně 20 minut velmi namáhavým pohybovým
aktivitám ( 75 - 85% maximální srdeční frekvence) aspoň 3 dny v týdnu. Pohybová aktivita
prováděná v tomto rozsahu má významné zdravotní důsledky a nezáleží na tom, zda je
provozovaná v jednom souvislém intervalu nebo zda je rozdělená na řadu kratších intervalů.
Doporučení pro provádění pohybové aktivity se mění a vyvíjí několik desítek let.
Nejnovější návrh podle Sigmundové a Sigmunda (2015) doporučuje pro děti a mládež
60 minut středně až vysoce intenzívní pohybové aktivity denně. Pravděpodobně nejznámější
doporučení pro realizace pohybové aktivity založené na počtu kroků bylo formulováno
v šedesátých letech Dr. Y. Hatanem. Výsledky výzkumů s použitím krokoměrů byly následně
porovnány s doporučením realizace alespoň 60 minut středně intenzivní pohybové aktivity
prováděné každý den, které vyústilo ve formulování ekvivalentního doporučení pro denní
počet kroků. I tato doporučení se postupně měnila. Nejnovější doporučení pro adolescentní
chlapce stanovují 11 000 a pro dívky 9000 kroků denně, což odpovídá plnění doporučení
60 minut středně až vysoce intenzivní pohybové aktivity denně.

4.1 Pohybová inaktivita
Lidské tělo, stejně jako tělo všech živočichů, je vyvinuto k pohybu a aktivitě.
„Pro zachování a upevňování zdraví je nezbytným a nejpřirozenějším předpokladem aktivní
pohyb.“ (Machová & Kubátová, 2009, s. 39). Ten může mít formu cvičení, sportu či tělesné
práce. Jeho nedostatek (hypokineza) vede ke snížené tělesné výkonnosti a je považován
za významný rizikový faktor pro vznik řady onemocnění (Zvírotský, 2014). I přes prokázané
zdravotní problémy, které jsou spojené s pohybovou nedostatečností, se značná část populace
vyznačuje pohybovou inaktivitou. Pohybová nedostatečnost se v současné době vyskytuje
u dětí i dospělých. Jejími psychickými projevy jsou impulzivnost, podrážděnost, snížená
schopnost koncentrace a sebekontroly, zvýšený neklid až projevy agresivity (Hendl & Dobrý,
2011).
Pohybová inaktivita může být „chápaná jako nedosažení dostatečného množství
středně až vysoce intenzivní pohybové aktivity ve smyslu neplnění specifických doporučení
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pro pohybovou aktivitu.“ (Sigmundová & Sigmund, 2015, s. 8). Hendl a Dobrý (2011)
pohybovou nedostatečností označují chování jedince projevující se velmi nízkým objemem
pohybových aktivit s prevalencí sedavého způsobu života. Ten je podle Dostálové
a Sigmunda (2017) reprezentován nedostatkem tělesného pohybu jak v zaměstnání,
tak i během volného času.
V souvislosti s tímto faktem Kudláček a Frömel (2012) uvádí, že životní styl většiny
dnešních lidí lze z hlediska provozování pohybové aktivity hodnotit jako neuspokojivý
až varující. Přispívá k tomu i neustálý technický pokrok, rozvoj automatizace ve sféře dříve
běžných úkonů a nejrůznější moderní technologie. Všechny determinanty životního stylu mají
tendence směrovat člověka k životu, ve kterém je pohybová aktivita minimalizována.
Ve shodě s tímto tvrzením jsou i výsledky výzkumu Regise et al. (2016), který dokládá
zvýšenou úroveň sedavého chování (například času stráveného u televize nebo počítače)
a sníženou úroveň pohybové aktivity.
„Změny, které přinesl vývoj industriální společnosti, měly nejen pozitivní dopad.
Společně s řadou problémů, které způsobily a způsobují např. na životním prostředí,
se objevily i problémy spojené se zdravím. Výrazně se zvýšil výskyt některých onemocnění.
Tato onemocnění, která jsou spojena s důsledky vývoje a stavu ve společnosti, se nazývají
civilizačními chorobami. Řadí se mezi ně nemoci srdce a cév, rakovina, cukrovka, duševní
nemoci a úrazy. Mnoho lidí má dnes potíže s pohybovým aparátem, zejména s bolestmi zad.
Jednou z hlavních příčin těchto bolestí je nedostatek pohybu (hypokineze), v jehož důsledku
nadměrně ochablo posturální svalstvo. Hypokinetický způsob života vyznačující
se nedostatkem pravidelné a přiměřené pohybové aktivity je společně s dalšími rizikovými
faktory příčinou řady civilizačních onemocnění.“ (Slepičková, 2005, s. 46).
Ačkoliv jsou děti nejaktivnější skupinou populace, obecná úroveň pohybové aktivity
je i u nich podle Kalmana et al. (2009) nedostatečná a stále klesá. Zejména po sedmnáctém
roku života nastává velký pokles aktivity. Tento trend je velmi znepokojující, protože vznik
mnohých civilizačních onemocnění se odehrává již v dětství. Dále je dokázáno, že v mládí
aktivní člověk zůstává s větší pravděpodobností aktivní i v dospělosti a stáří. Kalman (2011)
uvádí, že pohybová inaktivita je také jednou z klíčových determinant nadváhy a obezity
školních dětí. Sledování televize spolu se sezením u počítače a při učení patří mezi nejčastěji
uváděné inaktivní chování u českých adolescentů. U těch se nicméně struktura sedavého
chování za posledních 10 let změnila. Sledování televize bylo z části nahrazeno sezením
u počítače.
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5 BODY IMAGE
Pojem sebepojetí se týká celkového pojetí vlastní osoby. Fialová (2001) do něj
zahrnuje prvky kognitivní (sebepoznání), emocionální (sebeúcta) i činnostně regulativní
(sebekontrola). Vychází z vlastních zkušeností i z názorů druhých. Je jakýmsi subjektivním
obrazem vlastní osoby.
Identitu jedince chápe Fialová (2001) jako prožívání toho, čím jedinec je (jeho
autentičnost, jedinečnost a konzistentnost v čase a prostoru) jako individuum nebo jako člen
lidské společnosti. Všechny psychologické přístupy ke zkoumání identity se shodují,
že se identita vyvíjí v kulturním a sociohistorickém kontextu. Není to věc daná jednotlivci,
která by existovala, a bylo by ji možné objevit jednou pro vždy. Utváření identity je aktivní
proces a jeho výsledkem je sebeuvědomování jednotlivce na základě jeho hledání,
rozhodování a vybírání si toho, čím jednotlivec ve světě je nebo bude jako osoba, nebo jako
člen různých společenství.
„Tělo je hlavním prostředkem sebevyjádření a ke spojení člověka se světem, a proto je
i klíčem k pochopení celého „já“ a významně ovlivňuje naše sebedefinování. Přestože má
člověk dar myšlení a řeči, jsou jeho city a zdraví výstižněji vyjadřovány prostřednictvím těla.
Způsob, jakým vnímáme tělo a pohyb, a to, jakou mají pro nás důležitost, určuje naši tělesnou
identitu.“ (Fialová, 2006, s. 71).
Celkovou spokojenost považuje Marková (2012) za výsledek osobních hodnot
a životního stylu, jehož prostřednictvím se je jedinec snaží naplnit. Předpokládá, že celková
spokojenost nesouvisí s pouhým souhrnem oblastí, ve kterých je jedinec spokojen,
ale se spokojeností v oblasti, kterou on sám hodnotí jako důležitou. Úzký vztah ke stavu
psychiky má z pohledu psychologie vnímání vlastního těla neboli Body Image. Vzhled je
dominantní hodnotou zvláště pro mladé lidi, jejichž sebevědomí je zásadním způsobem
určováno tím, jak vnímají svoji postavu.
Do celkového sebepojetí vlastní osoby výrazně zasahuje mimo jiné i hodnocení
vlastního tělesného já. To zahrnuje informace týkající se našeho vzhledu, zdraví a tělesné
výkonnosti. Tyto údaje pocházejí podle Fialové (2006) z různých zdrojů (vnitřních i vnějších)
a vyjadřují naší subjektivní zkušenost s vlastním tělem. Tento pohled na vlastní tělesnou
schránku, který představuje konkrétní postoj k vlastnímu tělu, označuje tělesné sebepojetí.
Výzkumy v této oblasti se zabývají otázkami spokojenosti či nespokojenosti s jednotlivými
částmi těla a vlivem hodnocení vlastního těla na sebevědomí. Výsledky ukazují, že hodnocení
vlastního těla, tedy míra spokojenosti či nespokojenosti s naším vzhledem, výrazně ovlivňuje
celkové sebehodnocení. Podle výzkumů uvádí přes 90 % testovaných osob spokojených
se svým celkovým vzhledem, také pozitivní psychologické přizpůsobení se světu (pozitivní
sebepojetí, životní spokojenost, absenci osamělosti a depresí). Naopak negativní hodnocení
tělesného vzhledu se projevuje i v menší míře psychologické přizpůsobivosti.
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„Poruchy tělesného sebepojetí jsou způsobeny chybným vnímáním, narušenou
orientací ve vlastním těle, které je emocionálně posuzováno nerealisticky, je zveličován
význam tělesného vzhledu pro výkonnost a atraktivitu, klesá spokojenost s vlastním tělem
nebo jeho jednotlivými částmi.“ (Fialová, 2006, s. 58).
Významnou součástí sebehodnocení je spokojenost s vlastním tělesným vzhledem.
„Je zřejmé, že negativní postoj k tělu výrazně souvisí s dalšími negativními postoji k vlastní
osobě. Potvrdilo se, že vnímání těla je významným psychologickým fenoménem, který hraje
velmi důležitou roli zvláště v období tak citlivém jako je dospívání. Porucha vnímání
vlastního těla je značně rozšířená nejen mezi mládeží, ale i mezi normální dospělou populací,
konkrétně v oblasti nespokojenosti s velikostí vlastního těla, hmotností a vzhledem.“
(Marková, 2012, s. 10).

6 ADOLESCENCE
„Termín adolescence je odvozen z latinského slovesa adolescere (dorůstat, dospívat,
mohutnět). Jako termín označující určité období života člověka bylo toto slovo použito
poprvé v 15. století.“ (Macek, 2003, s. 9).
Adolescence (v české terminologii mládí) je často datována od 15 do 20 (22) let.
Počátek spojuje Macek (2003) s plnou reprodukční zralostí, v jejím průběhu se většinou
ukončuje tělesný růst. Pro ukončení adolescence biologická kritéria již tak podstatná nejsou –
důležitější jsou kritéria psychologická (dosažení osobní autonomie), případně sociologická
(přebírání role dospělého) a pedagogická (ukončení vzdělávání, získání profesní kvalifikace).
Adolescence má rozměr sociální, ekonomický, pedagogický, zdravotní i kulturní,
má také svoji sociální reprezentaci a subjektivní hodnotu – pro ty, kterých se bezprostředně
týká, ale i pro generace, které již mají toto období za sebou či které teprve potká.
„Adolescence je dospívání i mládí současně, odlišuje se od ostatních životních etap
a současně je vnitřně diferencovaná.“ (Macek, 2003, s. 10). Autor definuje adolescenci jako
most mezi dětstvím a dospělostí. Z hlediska vývoje je jejím základním atributem dokončení
pohlavního dozrávání, fyzický a duševní rozvoj a sociální učení v nejširším slova smyslu.
Příčinou zvýraznění adolescence jako samostatné fáze v ontogenetickém vývoji člověka jsou
především důvody sociologické, politické a kulturní povahy.
Macek (2003) rozděluje adolescenci na tři fáze: časnou adolescenci v časovém
rozmezí 10 (11) - 13 let, střední adolescenci vymezenou přibližně intervalem 14 - 16 let
a pozdní adolescenci od 17 do 20 let, popřípadě i mnohem déle. Každá etapa má svébytné
charakteristiky, např. srovnání dvanáctiletého a devatenáctiletého adolescenta potvrzuje,
jak markantní změny se v průběhu tohoto období odehrávají.
Autor dále poukazuje na fakt, že rozpad feudální společnosti vedl k velkým sociálním
změnám provázejícím nástup kapitalismu. Urbanizace, potřeba kvalifikované pracovní síly,
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migrace obyvatelstva a oddělení života v rodině od pracovní části dne s sebou přineslo řadu
sociálněpsychických důsledků. Životní styl dospělých se postupně odděloval od stylu života
dětí, čímž získalo období adolescence svůj specifický význam.
Kalman et al. (2013) uvádí způsob trávení volného času dospívajících jako jedno
z významných kritérií charakterizujících jejich životní styl i životní styl jejich rodiny.
Přirozeným způsobem se v něm odráží jak jejich individuální, tak rodinné možnosti a cíle,
kulturní hodnoty, zájmy a zvyklosti referenčního prostředí. Způsob trávení volného času dětí
je podmíněn jejich možnostmi a zkušenostmi formovanými především v rámci rodiny.
Podle Sigmundové a Sigmunda (2015) je pohyb základním lidským projevem.
Pohybová aktivita by se měla stát běžnou součástí vývoje mladého člověka. V historickém
kontextu však moderní technologie vytěsňují pohyb provozovaný při běžných denních
činnostech. Objektivně je zjišťován pokles zdatnosti a obratnosti mladších generací a četnost
nemocí, které plynou z nedostatku pohybové aktivity, narůstá již u dětí. Mezi trendy dnešní
doby patří nedostatek pohybu a tendence přecházet k činnostem, které nejsou fyzicky
namáhavé. Současné studie poukazují na pokles pohybové aktivity s narůstajícím věkem
i snížení podílu pohybově aktivních osob. Benefity pohybové aktivity jsou velmi dobře
známy. U dospělé populace se jedná především o prevenci neinfekčních civilizačních chorob,
zvyšování úrovně zdatnosti a udržení si zdravé tělesné hmotnosti. U dětí má pohybová
aktivita klíčovou roli ve fyzickém, sociálním i mentálním vývoji. Optimální množství
pohybové aktivity pozitivně působí na sebepercepci (sebevnímání). Dostatečná úroveň
pohybové aktivity (nebo její zvýšení) v dětství a adolescenci také úzce souvisí s vyšší
sebedůvěrou.
Přínos dostatečné pohybové aktivity u adolescentů zahrnuje podle Hendla a Dobrého
(2011) dvě oblasti – krátkodobé benefity pohybové aktivnosti a transferové efekty,
tj. přenesení zdravotních benefitů získaných z mládí do dospělosti.
Množství pravidelné pohybové aktivity prováděné mimo školu v dospívání klesá.
Při motivaci adolescentů k pohybové aktivitě využívá Pastucha (2011) faktu, že mladí lidé
vyhledávají pohybovou aktivitu především pro pocit příslušnosti ke skupině a pro pozitivní
sociální interakci. Pohybové aktivity často představují pozitivní alternativu pro soupeření
s vrstevníky a získání respektu a uznání druhých. Cvičící člověk více věří ve své schopnosti
(posílení sebedůvěry) a snadněji rozptýlí obavy každodenního života. Pravidelná pohybová
aktivita přispívá ke zvýšení pracovní kapacity a podporuje psychické funkce
(psychomotorika). Dochází k úpravě výkyvů nálad, snížení depresí a neopodstatněných obav,
kterými člověk může mnohdy trpět.
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7 METODIKA VÝZKUMU
Pro svůj výzkum jsem použila dotazník, který se skládá ze 4 částí. V první části jsem
zjišťovala základní údaje o respondentovi, jako věk, pohlaví, výšku a hmotnost, ve druhé jsem
se zabývala body image, třetí část tvoří standardizovaný Dotazník životní spokojenosti
(autoři: J. Fahrenberg, M. Myrtek, J. Schumacher, E. Brähler; v české verzi z překladu
a úpravy K. Rodné a T. Rodného, vydalo Testcentrum Praha) a čtvrtou částí je krátká verze
standardizovaného dotazníku pohybové aktivity IPAQ (Craig et al., 2003).
Část o body image představovala osa od 0 do 100 rozdělená do dvaceti polí po pěti
bodech, kdy studenti subjektivně vyhodnocovali jednotlivé hlavní fyzické charakteristické
znaky jako tvář, trup a jak subjektivně vnímají svou fyzickou atraktivitu. Na tomto základě
vyznačili na ose políčko, které jejich aktuální míru spokojenosti s vlastním tělem nejvíce
vystihovalo.
Dotazník životní spokojenosti (DŽS) je určen pro získání individuálního pohledu
na životní spokojenost jedince v různých oblastech. DŽS je složen z 10 částí postihujících
různé oblasti životní spokojenosti. Každá oblast je hodnocena 7 položkami, na něž respondent
odpovídá na sedmibodové stupnici (od “velmi nespokojen(a)“ až po “velmi spokojen(a)“).
Pro svůj dotazník jsem použila pouze jednu z oblastí DŽS – zdraví. Dotazované osoby
zde individuálně hodnotily svou spokojenost ve vztahu k vlastnímu zdraví. Osoby s vysokou
hodnotou v této oblasti jsou spokojeny se svým zdravotním stavem, svou duševní i tělesnou
kondicí a odolností proti nemocem.
Dotazník pohybové aktivity IPAQ slouží k získání informací o pohybové aktivitě
respondentů v průběhu jejich každodenního života. Krátká verze, již jsem ve svém dotazníku
použila, obsahuje sedm otázek týkajících se času stráveného při intenzivní a středně zatěžující
pohybové aktivitě, při chůzi a sezení v pracovních dnech, a to jak v zaměstnání či škole,
tak i během volného času.
Lze spočítat index pohybové aktivity v METS/min vynásobením času stráveného
prováděním pohybové aktivity jednotlivých úrovní danými koeficienty a jejich následným
sečtením. Intenzivní pohybovou aktivitu násobíme koeficientem 6, středně zatěžující
koeficientem 4 a minuty strávené chůzí násobíme koeficientem 3,3. Na základě vypočítaných
hodnot lze pohybovou aktivitu zařadit do tří kategorií: nízká (0-599 METS/min),
střední (600-3000 METS/min) a vysoká (nad 3000 METS/min) pohybová aktivita.
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8 VÝSLEDKY
V rámci svého výzkumu jsem na brněnském gymnáziu Křenová během května
a června roku 2017 rozdala 216 dotazníků do 7 tříd druhých a třetích ročníků. Vyplněných
dotazníků se mi vrátilo 168, návratnost tedy byla 78%. Ze 168 studentů, kteří dotazník
vyplnili, bylo 104 dívek a 64 chlapců.
Pro vyhodnocení výzkumu jsem si dotazník rozdělila na tři části. V první části jsem
se zabývala základními údaji a vyhodnocením body image (BI). Pro větší názornost jsem
hodnoty rozčlenila dle pohlaví studentů.
Tabulka 1: Základní charakteristické údaje dívek

n=104
Průměr
Maximum
Minimum

Věk

Výška
Hmotnost
BMI
BI
17,33
167,57
58,28
20,73
19
186
79
26,1
16
152
44
16,2

64,95
95
15

Průměrný věk dívek zapojených do výzkumu byl 17,33 let, kdy nejstarší z dívek měla
19 let, nejmladší potom 16 let. Nejvyšší z dívek měřila 186 cm, nejmenší 152 cm, průměrnou
výškou je u dotazovaných dívek 167,57cm, průměrná tělesná hmotnost je 58,28 kg,
kdy nejnižší hmotností je 44 kg a nejvyšší 79 kg. Z tělesné výšky a hmotnosti jsem určila
hodnoty BMI. Průměrnou hodnotou BMI dotazovaných dívek je 20,73, nejnižší hodnota BMI
vyšla na 16,2, nejvyšší potom 26,1. Průměrnou hodnotou body image je 64,95, nejvyšší
hodnotou je 95, hodnotou nejnižší 15.
Tabulka 2: Základní charakteristické údaje chlapců

n=64
Průměr
Maximum
Minimum

Věk

Výška
Hmotnost
BMI
BI
17,55
180,77
74,41
22,73
19
197
105
31,1
16
169
50
15,8

67,11
100
20

Průměrný věk mužských respondentů bylo 17,55 roků. Nejstarší z chlapců zapojených
do výzkumu měl 19 let, nejmladší 16. Průměrná výška respondentů byla 180,77cm, průměrná
hmotnost 74,41 kg. Nejvyšší hodnotou výšky bylo 197 cm, nejnižší 169 cm. Nejtěžší
z chlapců vážil 105 kg, naopak nejlehčí z nich měl pouze 50 kg. Z tělesné výšky a hmotnosti
lze vypočítat BMI, průměrnou hodnotou chlapců bylo 22,73, nejnižší hodnota vyšla na 15,8,
nejvyšší na 31,1. Tato hodnota už patří do obezity 1. stupně. Průměrná hodnota body image
u chlapců byla 67,11, tedy o něco málo více než u dívek. Maximum i minimum u nich bylo
také vyšší, maximální hodnota byla 100 a minimální 20.
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Ve druhé části jsem vyhodnotila subjektivní vnímání zdraví respondentů.
Tabulka 3: Vyhodnocení subjektivního vnímání zdraví respondentů

Dívky
Průměr
Maximum
Minimum

Chlapci
32,82
47
15

35,59
46
25

Zdraví bylo hodnoceno na základě položky zdraví z Dotazníku životní spokojenosti.
Dotazovaní zaškrtávali políčka u sedmi otázek týkajících se jejich zdravotního stavu
na základě subjektivní spokojenosti s vlastním zdravím. Průměrná hodnota u dívek byla
32,82, u chlapců byla o něco vyšší, a to 35,59. Dívky dosáhly vyššího maxima a to 47 bodů,
zato nižšího minima, pouze 15 bodů. Chlapci dosáhli maxima 46 bodů a minima 25 bodů.
Ve třetí části jsem se zabývala časem respondentů stráveným pohybovou aktivitou.
Tabulka 4: Pohybová aktivita respondentů

Dívky
Průměr
Maximum
Minimum

Chlapci
1199,72
3918
186

1632,75
4716
242

Pohybová aktivita byla hodnocena na základě minut strávených intenzivní a středně
zatěžující pohybovou aktivitou a chůzí v rámci jednoho týdne. Průměrná hodnota pohybové
aktivity dívek byla 1199,72 METS/min, u chlapců byla značně vyšší, dosáhla hodnoty
1632,75 METS/min. Nejnižší hodnotou dívek bylo 186, u chlapců 242 METS/min. Nejvyšší
hodnota u dívek bylo 3918, u chlapců 4716 METS/min. Téměř 76% dívek a 75% chlapců
spadá do kategorie stření úrovně pohybové aktivity, vysoké úrovně pohybové aktivity dosáhlo
7,7% dívek a 14,1% chlapců.
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9 DISKUSE
Výzkumná část mé práce se zabývá vybranými ukazateli životního stylu
u adolescentů. „Dětství a dospívání jsou etapami lidského života, v nichž každý prochází
významným tělesným i duševním vývojem, získává sociální a zdravotní návyky,
které si uchová po celý život.“ (Kalman et al., 2009, s. 85).
„Pravidelná pohybová aktivita v dětství a dospívání je nezbytná pro zdravý vývoj
pevnosti kostí a funkčnosti svalového aparátu, je udržovatelem optimální tělesné hmotnosti
a pokladnicí zdravotních přínosů v dospělosti a ve stáří.“ (Sigmund & Sigmundová, 2011,
s. 5). Středoškoláci jsou podle Pastuchy (2011) schopni sami navrhnout a provádět svůj
osobní cvičební program, který jim umožní dosáhnout úrovně tělesné zdatnosti podporující
zdraví. Uvědomují si souvislost mezi aktivitou a okamžitými a viditelnými efekty pohybové
aktivity na tělo, fyzické a psychické zdraví, sociální příležitosti, vztahy a kvalitu života.
Sigmundová a Sigmund (2015) uvádí, že validních studií orientovaných zejména
na pohybové chování adolescentů je stále nedostatek, obzvláště v zemích východní a střední
Evropy. Dostálová a Sigmund (2017) za pravidelnou pohybovou aktivitu považují její
provozování 3x týdně v délce trvání 60 minut, tedy 180 minut za týden. V roce 2015 autoři
provedli výzkum s 1022 středoškoláky. Výsledky ukazují, že 56% z nich se věnuje pravidelné
pohybové aktivitě. Vyšší podíl při provádění pravidelné pohybové aktivity byl současně
zjištěn u chlapců ve srovnání s dívkami. Nepravidelně se pohybové aktivitě věnuje méně než
polovina středoškoláků, vyšší hodnoty byly zjištěny opět u dívek. Pouze 4% studentů
neprovozují žádnou pohybovou aktivitu, dívek bylo opět v této skupině více.
V souladu s těmito hodnotami jsou i výsledky výzkumu Kudláčka a Frömla (2012)
ze 41 škol v České republice, kterého se v letech 2009 až 2010 zúčastnilo 333 středoškoláků
(216 dívek a 117 chlapců) a z něhož vyplývá, že dívky inklinují k inaktivitě více než chlapci.
Stejně tak i Fröml et al. (1999) na základě svých výzkumů uvádí, že ve srovnání s chlapci je
množství realizované pohybové aktivity u dívek výrazně horší.
Ve shodě s výsledky výše uváděných výzkumů jsou i procentuální zastoupení
dotazovaných studentů v rámci mého výzkumu. Největší skupinu tvoří studenti provozující
středně zatěžující pohybovou aktivitu, z celkového počtu chlapců je to 75% a u dívek 76%.
Nízká pohybová aktivita byla zjištěna u 16,3% dívek a pouze 10,9% chlapců, vysoké úrovně
pohybové aktivity dosáhlo 7,7% dívek a 14,1% chlapců.
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Graf 1: Srovnání úrovně pohybové aktivity dívek a chlapců v mém výzkumu

V mém výzkumu byly průměrné hodnoty pohybové aktivity u chlapců 1632,75
METS/min a u dívek 1199,72 METS/min.
V rámci výzkumu provedeném ve Francii Langlois et al. (2017) zjistili průměrné
hodnoty pohybové aktivity sledovaných studentů. U chlapců odpovídala průměrná hodnota
4107,8 METS/min týdně a u dívek 2610,7 METS/min týdně. Dosažené hodnoty byly značně
vyšší než u mého výzkumu.
„Pohybová aktivita byla v průběhu fylogenetického vývoje člověka vždy nedílnou
součástí jeho životního stylu. Technický rozvoj v posledních stech letech usnadnil lidem život
natolik, že adekvátní pohybová aktivita, která byla po tisíce let nezbytnou podmínkou přežití,
téměř vymizela z běžného každodenního života u většiny populace. Nedostatečná (u velké
části populace v podstatě nulová) úroveň pohybové aktivity v kombinaci s nadměrným
energetickým příjmem pak ve společnosti způsobuje vysokou prevalenci nadváhy a obezity
a dalších neinfekčních onemocnění hromadného výskytu.“ (Kalman et al., 2009, s. 17).
Jedním z nejčastějších témat vztahujících se k pohybové aktivitě a tělesnému vývoji,
je podle Kudláčka a Frömla (2012) vztah mezi obezitou a pohybovou aktivitou napříč
jednotlivými vývojovými etapami. Většina příspěvků na toto téma dochází k závěrům,
že pohybová aktivita pozitivně koreluje s optimální tělesnou hmotností. To znamená, že čím
více pohybové aktivity, tím větší dispozice k optimální tělesné hmotnosti.
Je obtížné určit, kolik bychom měli vážit, aby naše hmotnost byla optimální. Na jedné
straně uvádí Kukačka (2009) subjektivní hledisko, které hodnotí naše představy a spokojenost
se stavem naší hmotnosti. Spokojeni však mohou být do určité míry i lidé dosti obézní,
takže ne vždy se kryje náš názor s názory obecnějšími, akceptujícími také zdravotní
a estetickou stránku věci. Objektivní hodnocení optimální tělesné hmotnosti nejčastěji
porovnávají tělesnou hmotnost ve vztahu k tělesné výšce a vyjadřují se pomocí indexů.
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Ty ale také mají své nevýhody a nelze jimi objektivně obsáhnout celou populaci.
Mezi nejčastěji používané patří index tělesné hmotnosti Body Mass Index (BMI). Používá
se například i pro lékařské potřeby na vyhodnocení stavu obezity. Tento index dává
do poměru tělesnou hmotnost a druhou mocninu výšky (udávanou v metrech),
tedy BMI = hmotnost (kg) : výška2 (m).
Hodnoty BMI pod 18,5 se řadí do kategorie podváha, normální hmotnost
se pohybuje v rozmezí 18,6 – 24,9, nadváha mezi 25 – 29,9, obezita I. stupně mezi 30 – 34,9,
obezita II. stupně v rozmezí 35 – 39,9 a nad 40 je obezita III. stupně.

Graf 2: Rozdělení dívek a chlapců do kategorií na základě hodnot BMI u mého výzkumu

Z celkového počtu 104 respondentek trpí 10,6% dívek podváhou, normální hmotnost
má 85,6% dívek a 3,8% dívek má nadváhu. Obezitou netrpí ani jedna z respondentek,
ať už obezitou 1., 2. nebo 3. stupně. Z celkového počtu 64 respondentů trpí 4,7% chlapců
podváhou, normální hmotnost má 75% chlapců, nadváhu 18,8%. S obezitou I. stupně
se potýká jeden respondent (1,5%), s obezitou 2. a 3. stupně potom žádný z chlapců.
Podobné hodnoty vyplývají z výzkumu provedeného v letech 2009 až 2010
na 41 školách v České republice za účasti 333 středoškoláků. Podle Kudláčka a Frömla
(2012) byla zjištěna podváha u 17,1% z celkového počtu 216 dívek, optimální váha u 74%
a nadváha a obezita u 8,9% dívek. Z celkového počtu 117 chlapců mělo podváhu 10,2%,
optimální hmotnost 78,6% a nadváhou nebo obezitou trpělo 11,2% chlapců.
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Graf 3: Průměrné hodnoty BMI v různých státech

V grafu jsou uvedeny výsledky výzkumů provedených v 5 různých státech. Z České
republiky kromě mého vlastního výzkumu dalších dvou, a to z let 2012 až 2013 od autorů
Svozil et al. (2015) a z let 2013 až 2014 autorů Kudláček et al. (2016), z Francie
Langloise et al. (2017), dále Gitaua et al. (2014) z Jihoafrické republiky, výzkum provedený
v Polsku od autorů Frömel et al. (2016) a Kennedyho et al. (2016) z USA. Z hodnot v grafu
vyplývá, že průměrné hodnoty mého výzkumu jsou téměř shodné s výzkumy prováděnými
v České republice a v rámci Evropy, ve Francii a v Polsku. Vyšší hodnoty BMI se vyskytují
u dívek z Jihoafrické republiky. V Africe není ideálem krásy co nejhubenější dívka, ale v této
kultuře jsou uznávané dívky s ženskými tvary, ne s co nejnižší hmotností. Nejvyšší hodnoty
jsou z USA, což může být následek nízké pohybové aktivity v kombinaci s preferencí
stravování ve fast foodech.
„Subjektivní aspekt zdraví je založen na vnitřních pocitech a vlastním mínění každého
člověka o svém zdravotním stavu. Pocit zdraví zahrnuje nepřítomnost obtěžujících faktorů
nemoci, jako je například horečka, bolest, nevolnost, únava apod. Kromě toho se vyznačuje
i pocitem dobré výkonnosti, síly, vnitřní harmonie, radosti ze života.“ (Fialová, 2006, s. 82).
Celkové hodnocení zdraví je subjektivní indikátor zdravotního stavu, který je založený
na individuálním vnímání a hodnocení vlastního zdraví. Obvykle vychází z vědomého
nebo nevědomého porovnávání vlastní osoby s vrstevníky. Podle Kalmana (2011) byl také
zjištěn vztah mezi subjektivním hodnocením zdraví v adolescenci a objektivními zdravotními
výsledky v dospělosti. Proto má podpora zdraví u mladých lidí významný vliv i na jejich
budoucí zdraví v dospělosti. Hodnocení zdraví je také spojené s prožíváním úzkosti, deprese,
školními a rodinnými faktory.
Školy jsou důležitým místem, kde lze rozvíjet a chránit zdraví. To, jak žáci vnímají
zdraví, může být podle Kalmana et al. (2013) významně ovlivněno obsahem používaných
osnov a také prostředí školy je důležitou determinantou zdraví. V širším pojetí škola může
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ovlivnit vnímání, postoje, aktivitu a chování žáků, ale také učitelů, rodičů, zdravotnického
personálu a místní komunity.

Graf 4: Průměrné hodnoty zdraví dle pohlaví (vlastní výzkum)

U dotazovaných dívek byla zjištěna průměrná hodnota zdraví 32,82, u chlapců byla
průměrná hodnota vyšší, a to 35,59.

Graf 5: Srovnání průměrných hodnot zdraví mých respondentů s hodnotami u studentů
v Olomouckém kraji

V Olomouckém kraji bylo dotazováno 1022 studentů středních škol a průměrná
hodnota u položky zdraví z Dotazníku životní spokojenosti byla 32,6 (Dostálová & Sigmund,
2017). U mých respondentů byla průměrná hodnota o něco vyšší, a to 34,2.
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Životní spokojenost definuje Kalman (2011) jako hodnocení rozmanitých oblastí
života jednotlivcem. Je poměrně stálá v průběhu života v porovnání se spontánními pocity,
které se člověku spojují s právě prožívanou zkušeností. Na životní spokojenost bylo nahlíženo
z globální perspektivy (spokojenost s životem jako takovým), ale i z perspektivy jednotlivých
oblastí života (spokojenost se školním nebo domácím prostředím a jeho prožíváním). Studie
ukázaly, že během adolescence je životní spokojenost silně ovlivňována životní zkušeností
a vztahy, obzvlášť v kontextu rodinného prostředí. Je také úzce spojena se zdravím, užíváním
návykových látek a účastí na pohybové aktivitě.
Frömel et al. (1999) uvádí, že existuje řada důvodů, proč se mladí lidé věnují
pohybovým aktivitám. Jako nejsilnější motiv uvádí shodně obě pohlaví vypadat dobře.
Pro adolescenta je jeho tělesný vzhled velmi důležitý. Současná doba zdůrazňuje
štíhlost, tělesnou krásu a eleganci jako hodnoty, které vedou k vyšší společenské prestiži
a úspěchu.

Graf 6: Průměrné hodnoty BI dle pohlaví (vlastní výzkum)

Z mého výzkumu vyplývá, že u dotazovaných dívek byla dosažena průměrná hodnota
body image 64,95 a u chlapců 67,11.
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Graf 7: Srovnání hodnot BI u dívek ve výzkumu prováděném na Gymnáziu Křenová s výsledky
australského výzkumu

Do výzkumu na gymnáziu Křenová bylo zapojeno 104 dívek, do výzkumu autorů
Craike et al. (2016) provedeném v Austrálii 1579 dívek. Kolem průměrné hodnoty body
image se na Brněnském gymnáziu pohybovalo 47,12% dívek (tedy 49), v Austrálii potom
57,57% (tedy 909 dívek). Výsledku nad průměrnou hodnotou body image v mém výzkumu
dosáhlo 28 dívek, tedy 26,92% a podprůměrné hodnoty 27 dívek, tedy 25,96%.
V australském výzkumu dosáhlo nadprůměrné hodnoty 409 dívek, tedy 25,90%
a podprůměrné hodnoty pouze 261 dívek, což je 16,53% z celkového počtu dívek,
tedy o téměř 9,50% méně než u respondentek v mnou prováděném výzkumu.

Graf 8: Srovnání hodnot BI mého výzkumu s výzkumem Add Health
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Do výzkumu na gymnáziu Křenová se zapojilo 168 respondentů, do výzkumu
Add Health od autorů Gordon et al. (2013) 8918 respondentů. V mnou prováděném výzkumu
se hodnoty body image pohybovaly u 43,88% respondentů okolo průměru, ve výzkumu
Add Health u 44,00% respondentů. V mém výzkumu uvedlo 29,87% respondentů
nadprůměrnou hodnotu BI, podprůměrnou potom 26,26%. Ve výzkumu Add Health
se hodnoty nad průměrnou hodnotou pohybovaly u 49,90% respondentů, podprůměrnou
hodnotu BI uvedlo výrazně méně respondentů než v mém výzkumu, a to 6,10%.
Jedním ze symptomů kvality života je podle Slepičky et al. (2009) sport. Živořící
člověk nesportuje. Sport je projevem vnitřní vitality, bujnosti a radosti. Je nejen projevem,
ale i prostředkem kvality života a nástrojem jejího zvyšování. Způsobů, kterými pohyb může
zkvalitňovat život, je více. V oblasti somatické nahrazuje člověku pohybové manko,
vytvořené civilizací a technosférou. Je přirozenou údržbou svalů, kostí, srdečně cévního
a dýchacího systému, a tím zvyšuje kapacitu lidského zdraví. Oblast psychická je pohybem
ovlivněna především v oblasti zábavy a znamená přínos emotivní a estetický. Přínos je
i v oblasti schopností, vůle a odolnosti. To vše se podílí na kvalitnějším životě a větší životní
spokojenosti.
Životní styl každého jedince podle Machové a Kubátové (2009) zahrnuje formy
dobrovolného chování v daných životních situacích, založených na individuálním výběru
z různých možností. Každý se může rozhodnout pro zdravé alternativy z možností,
které se nabízejí, a odmítnout ty, jež zdraví poškozují. Životní styl je tedy souhrou
dobrovolného chování, tedy výběrem a životní situace, tedy možností.

29

10 ZÁVĚR
Cílem mé středoškolské odborné činnosti bylo zhodnotit vybrané ukazatele životního
stylu u studentů ve věkovém rozmezí 16 až 19 let, kteří studují na brněnském gymnáziu
Křenová. V použitém dotazníku jsem se zaměřila na index BMI, body image, zdraví
a pohybovou aktivitu.
Všeobecně vžitou skutečností je, že pohybová aktivita v posledních letech u všech
věkových skupin populace klesá. Dostatečná pohybová aktivita v období adolescence je
velice důležitá, neboť správně nastavený životní styl si člověk uchovává i do dospělosti.
Na základě výsledků mého výzkumu lze konstatovat, že úroveň pohybové aktivity
u dotazovaných studentů nedosahuje hodnot relevantních výzkumů prováděných v České
republice. I přes tuto skutečnost se jich většina pravidelně věnuje pohybové aktivitě.
V souvislosti s poklesem pohybové aktivity roste nadváha jak u dětí a adolescentů,
tak u dospělé populace. Pozitivním výstupem z hodnot získaných z mého dotazníku je,
že minimální procento studentů se pohybuje v rozmezí nadváhy a obezity, většina studentů
má podle indexu BMI normální hmotnost.
Na současné adolescenty je kladen vysoký tlak ze stran médií, která prezentují zdraví,
mládí a štíhlost jako podmínku spokojeného života. Hodnocení sebe sama je subjektivní
záležitostí, adolescenti při něm však často srovnávají vlastní osobu se svými vrstevníky
a lidmi ve svém okolí i „ideály“ prezentovanými v médiích. K pozitivnímu přístupu k vlastní
osobě přispívá i spokojenost s vlastní tělesnou hmotností. Předpokládám, že fakt, že většina
mých respondentů má normální hmotnost, přispěla k poměrně vysoké hodnotě body image,
tedy úrovni spokojenosti respondentů s vlastní osobou. Přistupuje-li jedinec pozitivně sám
k sobě, je jeho pohled na svět pozitivní a dokáže lépe navazovat vztahy s okolím.
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13 PŘÍLOHA 1: DOTAZNÍK
Ahoj,
jmenuji se Veronika Velichová a v rámci Středoškolské odborné činnosti provádím výzkum týkající se pohybové
aktivity, zdraví a celkové spokojenosti u středoškolských studentů.
Chtěla bych tě požádat o spolupráci a vyplnění tohoto dotazníku (vyplň prosím obě strany).
Dotazník je anonymní, neuváděj svoje jméno ani přezdívku. Jeho vyplnění ti zabere max. 10 minut.
Předem děkuji za tvoji ochotu a pravdivé odpovědi .
Prosím, uveď svůj věk (kolik let ti bylo při posledních narozeninách): ……....... let
pohlaví: žena □ muž □
svoji tělesnou výšku: …………. cm a tělesnou hmotnost: …………. kg
BODY IMAGE
Na ose 0–100 označ křížkem hodnotu v číselném poli, které představuje tvoji aktuální míru spokojenosti
s tvým tělem
(pozn.: subjektivně vyhodnoť tvoje jednotlivé hlavní fyzické charakteristiky jako je tvář, trup, končetiny,
subjektivně vnímaná fyzická atraktivita a celková body image. Na tomto základě zakřížkuj pouze jedno číslo na
stupnici 0–100, které nejvíce vystihuje tvoji aktuální míru celkové spokojenosti s tvým tělem.)
(hodnota 0 představuje nejnižší míru spokojenosti; hodnota 100 představuje nejvyšší míru spokojenosti)

0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

100

Ohodnoť, prosím, svoje ZDRAVÍ
Zaškrtni, prosím, u každého z tvrzení vždy to číslo, které nejvíce odpovídá tvojí spokojenosti ve vztahu k danému tvrzení.

Příklad:




velmi
nespokojen(a)

nespokojen(a)











spíše
nespokojen(a)

ani
spokojen(a)
ani
nespokojen(a)

spíše
spokojen(a)

spokojen(a)

velmi
spokojen(a)

S počasím jsem…

X

Pokud tedy – jako v tomto případě – nejsi s počasím ani spokojen(a), ani nespokojen(a), zaškrtni prosím

.

U každého tvrzení zaškrtávej pouze jedno políčko.

ZDRAVÍ


velmi
nespokojen(a)





nespokojen(a)

spíše
nespokojen(a)



ani
spokojen(a)
ani
nespokojen(a)







spíše
spokojen(a)

spokojen(a)

velmi
spokojen(a)

Se svým tělesným zdravotním stavem jsem
Se svou duševní kondicí jsem
Se svou tělesnou kondicí jsem
Se svou duševní výkonností jsem
Se svou obranyschopností proti nemocem jsem
Když myslím na to, jak často mám bolesti, jsem
Když myslím na to, jak často jsem až dosud
byl(a) nemocný(á), jsem
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MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍK K POHYBOVÉ AKTIVITĚ
Zajímám se o pohybovou aktivitu, kterou vykonáváš jako součást tvého každodenního života. Otázky se budou
týkat času, který jsi strávil/a pohybovou aktivitou v posledních 7 dnech. Odpověz prosím na všechny otázky, i
když se nepovažuješ za pohybově aktivního člověka. Zamysli se nad aktivitami, které provádíš ve škole, jako
součást domácích prací, na zahradě, při přemísťování se z místa na místo a ve tvém volném čase při rekreaci,
cvičení či sportu.
Zamysli se nad intenzivní pohybovou aktivitou (tělesně náročná), kterou jsi prováděl/a v posledních 7 dnech.
Intenzivní pohybová aktivita se vyznačuje těžkou tělesnou námahou a zadýcháním (výrazně rychlejší a těžší
dýchání než normálně). Ber v úvahu pouze tu pohybovou aktivitu, která trvala nepřetržitě alespoň 10 minut.
1. V kolika dnech, během posledních 7 dnů, jsi prováděl/a intenzivní pohybovou aktivitu, například zvedání
těžkých břemen, kopání (rytí), aerobik nebo rychlou jízdu na kole?
_____ dnů v týdnu
Neprovádím žádnou intenzivní pohybovou aktivitu → Přejděte k otázce 3
2. Kolik času jsi obvykle strávil/a při intenzivní pohybové aktivitě v jednom z těchto dnů (v průměru za jeden
den)?
_____ hodin denně
_____ minut denně
□ Nevím/ Nejsem si jistý(á)
Zamysli se nad veškerou středně zatěžující pohybovou aktivitou, kterou jsi prováděl/a v posledních 7 dnech.
Středně zatěžující pohybová aktivita se vyznačuje střední tělesnou námahou, při níž dýcháš trochu více než
normálně. Ber v úvahu pouze tu pohybovou aktivitu, která trvala nepřetržitě alespoň 10 minut.
3. V kolika dnech, během posledních 7 dnů, jsi prováděl/a středně zatěžující pohybovou aktivitu, například
nošení lehčích břemen, jízdu na kole běžnou rychlostí nebo čtyřhru v tenise? Nezahrnuj chůzi.
_____ dnů v týdnu
Neprovádím žádnou středně zatěžující pohybovou aktivitu → Přejděte k otázce 5
4. Kolik času jste obvykle strávil/a při středně zatěžující pohybové aktivitě v jednom z těchto dnů (v průměru
za jeden den)?
_____ hodin denně
_____ minut denně
□ Nevím/ Nejsem si jistý(á)
Zamysli se nad časem, který jsi za posledních 7 dnů strávil/a chůzí. Zahrň chůzi ve škole i doma, přesuny
(cestování) chůzí z místa na místo, ale i jinou chůzi, kterou vykonáváš výhradně pro rekreaci, sport, cvičení nebo
vyplnění volného času.
5. V kolika dnech, během posledních 7 dnů, jsi chodil/a nepřetržitě alespoň 10 minut?
_____ dnů v týdnu
Nechodil(a) jsem → Přejděte k otázce 7
6. Kolik času jsi obvykle strávil/a chůzí v jednom z těchto dnů (v průměru za jeden den)?
_____ hodin denně
_____ minut denně
□ Nevím/ Nejsem si jistý(á)
Poslední otázka této části se týká času, který jsi strávil/a sezením v pracovních dnech, během posledních
7 dnů. Zahrň čas strávený sezením ve škole, na brigádě, doma, při plnění domácích úkolů a během volného
času. Zahrň také čas strávený sezením u stolu, na návštěvě přátel, u čtení nebo také sezením či ležením při
sledování televize.
7. Kolik času denně jsi obvykle strávil/a sezením v pracovních dnech (v průměru za jeden pracovní den)?
_____ hodin denně
_____ minut denně
□ Nevím/ Nejsem si jistý(á)
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