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1 Úvod 

Sport je nedílnou součástí života nás všech. Ať už těch, kteří se mu aktivně věnují, 

na profesionální či rekreační úrovni, tak i ostatních, které sport přitahuje jen jako diváky. 

Svou důležitou roli hraje ve vytváření lidských hodnot, kterými mohou být solidárnost, 

týmová soudržnost, nebo vzájemná tolerance a respekt. 

 

Náležité postavení má především v oblasti zdraví člověka. Patřičný a přiměřený 

pohyb výrazně přispívá nejen ke zlepšení fyzické kondice, ale napomáhá i po stránce 

psychické. Provozování pohybových aktivit se řadí k základním činnostem, které příznivci 

sportů praktikují ve svém volném čase. Sportování se tak stává jednou z možností 

aktivního odpočinku, které efektivně a zároveň příjemně vyváží časté pracovní vytížení a 

zbaví nás únavy.  

 

Tématem bakalářské práce je analýza chování studentů na trhu pohybových aktivit. 

Souvislost se sportem jsem si zvolila proto, že sportování je jedním z mých hlavních zálib, 

a jelikož je mi velice blízké. Sama jeden sport aktivně provozuji. Kurzů, letních i zimních, 

které pořádá Katedra tělesné výchovy a sportu se pravidelně účastním již od prvního 

ročníku studia na VŠB-TU Ostrava. Proto jsem o možnostech, které studentům nabízí, 

dobře informována. 

 

Cílem bakalářské práce je zjistit vztah studentů Ekonomické fakulty ke sportu a 

pohybovým aktivitám. Blíže mě zajímalo, kterým druhům sportů (pohybovým aktivitám) 

se studenti v současné době věnují, které vykonávají. Důkladněji jsem se zaměřila na 

sporty, jež studenti a studentky preferují. Snažila jsem se také získat informace týkající se 

sportování na VŠB-TUO v rámci KTVS, obzvláště o využití nabídky jednotlivých sportů a 

letních i zimních kurzů. Nashromážděná data, získaná s pomocí dotazování, jsem posléze 

analyzovala. Poznatky a výsledky výzkumného šetření, vytvořené návrhy a doporučení 

jsou uvedeny v závěru práce.    
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2 Charakteristika trhu pohybových aktivit 

2.1 Vymezení pojmu sport 

Definicí sportu existuje celá řada. Například Rada Evropy v Bílé knize definuje sport 

jako veškeré formy tělesné aktivity, které, provozovány příležitostně nebo organizovaně, 

usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, utvoření 

společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních. Podle 

Encyklopedie tělesné kultury (1988) představuje sport součást tělesné kultury, jejíž obsah 

tvoří pravidly přesně vymezené činnosti osvojené v tréninkovém procesu a předváděné 

v soutěžích. 

Obecně si pod tímto pojmem můžeme představit fyzickou pohybovou aktivitu 

provozovanou podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou měřitelné a 

porovnatelné s ostatními provozovateli téhož odvětví.  

Původ slova sport pochází z latinského výrazu disportare a francouzského désporter, 

což znamená bavit se, příjemně trávit volný čas. 

 

Sport lze rozdělit podle míry provádění na: [3] 

 

 vrcholový, 

 výkonnostní 

 a rekreační. 

 

Pro vrcholový sport je typická snaha o dosažení maximálního výkonu a výsledků ve 

sportovních soutěžích. Vrcholoví sportovci mívají sport po určitou dobu jako hlavní 

profesi. 

Výkonnostní sport je charakteristický podáváním výkonů v soutěžích, ale už 

nebývá hlavní činností jedince. 

Rekreačními sporty jsou pohybové aktivity provozovány mimo pracovní dobu, ve 

volném čase za účelem relaxace, odpočinku a nabírání nových sil. 
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2.2 Význam sportu pro společnost 

Sport, jako současný fenomén moderní společnosti, je nedílnou součástí našeho 

života. Patří k nejvíce se rozvíjející oblasti světové kultury. 

V současnosti má sport a veškeré pohybové aktivity důležitý význam především 

zdravotní, dále sociální, integrační, výchovný a v neposlední řadě také ekonomický. 

Zdravotní přínos je pro společnost tím nejdůležitějším. Vědecké průzkumy prováděné od 

20. let minulého století, jež zkoumají účinky pravidelného pohybu a sportu na zdraví 

člověka, jasně dokazují blahodárný vliv na rozvoj celkové zdatnosti člověka, jeho 

motoriku i koordinaci a duševní vývoj (zejména fyzický a mentální vývoj dětí a mládeže). 

Pravidelný sport a provozování pohybových aktivit může být také prevencí před různými 

nemocemi. Je prokázáno, že pohyb zabraňuje především vzniku kardiovaskulárních 

onemocnění, cukrovky a dalších. Dlouhodobý nedostatek pohybu obzvláště u lidí se 

sedavým zaměstnáním se může projevit v prvé řadě obezitou, také vyšším výskytem 

neuróz, nebo dokonce depresí. 

Pravidelná fyzická aktivita se může stát také prevencí před kriminalitou mládeže, 

kteří tuto činnost provádějí především z nudy. 

Z ekonomického hlediska sport a významné sportovní události mohou vylepšit 

image daného regionu a přilákat turisty. S tím souvisí také výstavba sportovních objektů a 

zařízení, výroba náčiní a sportovního nářadí, obchod se sportovním zbožím. 

 

2.3 Statistiky a sport v ČR 

Na základě průzkumu veřejného mínění společnosti SANEP s.r.o.
1
 zaměřeného na 

sport v České republice bylo zjištěno, že více než 21% Čechů provozuje sport či 

pohybovou aktivitu 2x týdne i více. Okolo 14% dotazovaných sportuje jednou týdně a 

téměř 13% z nich 1x za dva týdny. 26% českých občanů se věnuje sportu jen příležitostně 

a zbylých 25% nesportuje vůbec. Celých 81,3% dotázaných souhlasilo s tvrzením, že sport 

je důležitý pro zdravý vývoj dětí a mládeže. Pouze 1% bylo proti. Dále bylo zjištěno, že 

                                                 
1
Internetový průzkum byl prováděn částečně v rámci konference „SPORT a STÁT“, která se konala 

4.-5. května 2010. Probíhal ve dnech 20. - 30. dubna 2010 na reprezentativním vzorku 14,307 

dotázaných ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo 29,832 

respondentů. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. 
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cca 64% obyvatel ČR se domnívá (a 26% spíše také), že sport je vhodnou prevencí před 

nežádoucími sociálními jevy, kterými může být již zmiňovaná kriminalita. [13] 

 

Na základě jiného průzkumu, tentokrát prováděný spol. Factum Invenio s.r.o.
2
, která 

šetřila vztah Čechů ke sportu, bylo zjištěno, že téměř dvě třetiny Čechů se aktivně věnují 

nějakému sportu. Mezi muži a ženami přitom existuje pouze minimální rozdíl, a to 60,8% 

mužů k 58,5% ženám. Obě pohlaví se liší v tom, které sporty aktivně provozují, ovšem 

cyklistiku, lyžování, plavání a turistiku mají společnou. Avšak plavání, turistiku a obzvlášť 

aerobik preferují spíše ženy. Muži naopak dávají přednost fotbalu a posilovnám. 

Co se týče oblíbenosti, u mužů výrazně převažuje fotbal (30,4%), hokej (10,7%) a 

cyklistika. U žen patří k oblíbeným sportům již zmiňovaný aerobik (11,7%), plavání a 

shodně jako u mužů cyklistika. Preference jednotlivých sportů stoupá s rostoucím věkem a 

naopak klesá s dosaženým vzděláním. [15] 

 

2.4 Trendy ve sportu 

Sport je člověkem chápán jako nedílná součást životního stylu, především zdravého 

životního stylu. Lidé si uvědomují jeho význam pro tělesné (i duševní) zdraví. Oblíbenost 

sportu a zvyšující se zájem o sport je dán jeho univerzálností, může ho provozovat každý 

bez ohledu na věk, pohlaví, v rámci možností i bez ohledu na zdravotní stav či sociální 

postavení, sportu nevadí ani jazykové bariéry. Současnému rozvoji v oblasti sportu 

přispívá mnoho faktorů. Člověk má tendenci ustavičně vymýšlet, vyvíjet a zkoušet nové 

věci. V důsledku toho vznikají nové druhy sportů, inovace již existujících sportů a 

sportovních disciplín, nové sportovní produkty, ať už jde o sportovní pomůcky, náčiní či 

oblečení. A stále se zvyšuje náročnost a přání zákazníků. 

 

2.4.1 „Nové“ druhy sportů 

Lidé mají sklon cokoliv neustále vylepšovat. Proto vzniklo v posledních letech (a 

pořád vzniká) ne malé množství nových druhů sportů. Obzvláště přibyla velká spousta 

novinek v oblasti adrenalinových sportů (zimních i letních), dále také v oblasti fitness – 

například nové formy aerobiku. 

                                                 
2
 Dotazování probíhalo ve dnech 24. 9. - 1. 10. 2004 na reprezentativním vzorku, který tvořilo 910 

občanů ČR ve věku od 15-ti let. Soubor byl získán kvótním výběrem. 
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Typickým příkladem zimních adrenalinových aktivit je snowkiting (v létě 

kitesurfing), speedriding, skijöring, telemarkové lyžování či skialpinismus. Tyto sporty 

samozřejmě již několik let v povědomí lidí jsou, ale v poslední době díky technologickým 

pokrokům, vzniku nových variant a možností se dostávají ke stále větší oblibě. 

Speedriding je poměrně novým zimním sportem, který vymysleli novozélandští 

paraglidisté. Tento sport se provozuje s malými speciálně konstruovanými padáky (8-

15m
2
), které zajišťují rychlost až 80km/hod. Jezdec (speedrider) má na nohou buď lyže, 

nebo snowboard a snaží se kopírovat povrch pod sebou. Existuje také varianta bez lyží, 

speedflying, kdy má pilot na nohou jen boty a snaží se co nejdéle udržet ve vzduchu. 

Skijöring je oproti tomu známý již několik desetiletí, možná i století, ale v nedávné 

době nabyl znovu na popularitě. Jde o zimní sport, kdy je člověk (lyžař či běžkař) 

připoután lanem ke koni, psu či motorovému vozidlu. Díky tomu běžkař (lyžař) ujede větší 

vzdálenost s menším vynaložením sil. 

 

2.4.2 Nové produkty a technologie 

S novými sporty se na trhu objevuje řada nových produktů. Ta je spojena s novými 

technologiemi ve výrobě, vylepšenými materiály a kvalitou. Jejich výroba je ovlivněna 

požadavky jednotlivých zákazníků, a to například podle jejich angažovanosti ve sportu. 

Jiné nároky mají vrcholoví sportovci, kteří se neobejdou bez pomůcek, oblečení či obuvi 

vyrobených čistě pro jejich potřeby, tzv. na míru, jiná přání a požadavky mají zase 

sportovci rekreační. Dalším faktorem ovlivňující trh sportovního zboží může být pohlaví, 

věk, výše příjmů, také vkus, módní trendy aj. 

S vývojem nových sportů vznikají i nová sportovní zařízení s modernějším 

vybavením. S tím souvisí i rozrůstající se nabídka sportovních služeb, které jsou 

poskytovány v těchto zařízeních. Jedná se například o provozování posiloven, kondiční 

cvičení – různé formy aerobiku, pilates, powerjóga, tae-bo, zumba, cvičení na BOSU, 

power-plate, spinning aj. Provozovatelé nabízí zákazníkům i doplňkové služby, mezi něž 

se řadí prodej výživy určené pro sportovce, potravinových doplňků, dále prodej 

sportovního oblečení a obuvi. 
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2.5 Možnosti sportování v Ostravě 

Ostrava, metropole Moravskoslezského kraje, je nejen univerzitní město, centrum 

vědy a výzkumu, inovací a centrum kultury. Toto třetí největší město ČR (v počtu obyvatel 

i rozlohou) nabízí nespočet možností i v oblasti sportu. 

 

Cykloturistika  

Tras pro cyklisty je jak ve městě, tak v jeho okolí a městských obvodech mnoho. 

Cyklisté mohou využívat trasy vedené centrem města, úseky méně zatížených komunikací, 

stezky určené výhradně pro ně nebo stezky společné i pro cyklisty i pro chodce. 

K poslednímu dni loňského roku bylo v provozu 203km cyklistických tras a stezek. Vedení 

města ovšem počítá s téměř dvojnásobnou konečnou délkou těchto tras a stezek. 

 

Tenis, stolní tenis, squash a badminton 

Raketové sporty jsou oblíbené mezi všemi věkovými kategoriemi bez ohledu na 

pohlaví. Tuto formu pohybové aktivity nabízí například Sportovně oddechový areál TJ 

Mittal Ostrava, Sportovní areál Poruba (a další zařízení SAREZA), CDU Sport, SC 

Ostrava, a.s., Squash Centrum – Mariánské Hory či SBA SQUASH centrum Havránek. 

Sportovních středisek, které nabízejí tyto služby je v Ostravě samozřejmě daleko více. 

Tohle byl jen pouhý výčet z mnoha. 

 

Fit a spinning centra 

Služeb poskytovaných v těchto sportovních zařízeních je nespočet. Jednotliví 

provozovatelé se přímo předhánějí v nabídkách spinningu, aerobiku, pilates, thai-boxu, 

zumby. Dále nabízí různé formy body-stylingu, vacu-shape, alpinning aj. Součástí těchto 

provozoven bývají i solária a masáže. V Ostravě funguje např. Aerobic Studio, Bodyland 

Fitness, FIT plus RELAX, Sport Park, Sportovní centrum UNNO SPORT, areály 

SAREZA a plno dalších, které zákazníci mohou využívat dle své spokojenosti, zkušeností 

a preferencí. 

 

Golf  

Tento venkovní sport, který ačkoliv býval výsadou spíše bohatých, dnes získává na 

popularitě u široké veřejnosti. V blízkosti Ostravy tuto zábavu milovníkům golfu nabízí 

například Zámecký golf club Kravaře nebo Šilheřovice Golf Course. Oba areály jsou 

umístěny v příjemném prostředí zámeckých parků. V roce 2011 se spojily dva golfové 

areály v podhůří Beskyd, Čeladná a Ostravice, a vzniklo jedno obrovské centrum Golf 
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Resort Čeladná – Ostravice, které se může pyšnit už dvojnásobným pořádáním PGA 

European Tour. 

 

Koupání a plavání 

Ostrava nabízí možnost plavání v krytém bazénu v Ostravě-Porubě. Dále 

v ozdravném centru Ještěrka. Více zábavy, především děti, ale nejen ony, najdou 

návštěvníci v areálu Vodní svět SAREZA, vodním areálu v Ostravě-Jih či v letním 

koupališti v Ostravě-Porubě. 

 

Ostatní 

V zimní sezóně je pro nadšence zimních sportů, především lyžaře a snowboardisty, 

otevřen Ski areál Vaňkův kopec, jež je situován nedaleko Ostravy v obci Horní Lhota. 

Podobné možnosti nabízí i Sportovní areál Skalka v Ostravě-Porubě. V ZOO Ostrava je 

navíc v příznivých sněhových podmínkách v provozu upravená běžecká trať. K bruslení je 

pak pro návštěvníky každoročně zajištěna multifunkční hala u ČEZ ARÉNY. Ta je rovněž 

využívána hokejisty a florbalisty. 

Fotbalové hřiště a místo pro lehkou atletiku naleznou návštěvníci na Městském 

stadionu Ostrava. 

 

2.5.1 Sportovní akce pořádané v Ostravě 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, pořádání sportovních událostí výrazně přispívá městu 

po jeho ekonomické stránce. Sportovní soutěže přilákají do města davy fanoušků, turistů, a 

zvýší tak povědomí o městě. 

Typickým příkladem je atletický mítink Zlatá tretra, který se koná každoročně na 

Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích už od roku 1961. Jinak tomu nebude ani letos 

v květnu, kdy město Ostrava připravuje již 51. ročník této světové soutěže. Na stadion 

každým rokem zavítá přes 20tisíc diváků, aby shlédlo sportovce z celého světa, kteří 

závodí v 25 disciplínách. Další význačnou sportovní událostí je týmová tenisová soutěž 

mužů Davis Cup (Davisův pohár), jehož některé zápasy hostí právě ostravská ČEZ 

ARÉNA. Letošní rok v dubnu se právě zde uskuteční semifinále ženské obdoby tohoto 

turnaje – Fed Cup. Ve zmíněné ostravské víceúčelové hale se každým rokem také koná 

mnoho významných evropských a světových mistrovství, sportovních turnajů a dalších 

akcí. Příkladem je MS v ledním hokeji, jehož vybrané zápasy se zde odehrály v roce 2004. 
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2.6 Možnosti sportování na VŠB-TU Ostrava 

Studenti i zaměstnanci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kteří se 

věnují sportu, popřípadě určitým fyzickým aktivitám, mají k dispozici krom výše 

uvedených sportovních center Ostravy také jednotlivá sportoviště univerzity. 

Veškerá sportoviště (vnitřní i venkovní tenisové a badmintonové kurty, umělá stěna, 

basketbalová, volejbalová a fotbalová hřiště, fitness centrum a další) spadají pod 

celoškolskou Katedru tělesné výchovy a sportu. 

 

2.6.1 Charakteristika KTVS 

Katedra tělesné výchovy a sportu (KTVS) je samostatnou katedrou, která slouží celé 

univerzitě a zajišťuje především výuku povinné i nepovinné tělesné výchovy (TV) všech 

sedmi fakult univerzity.  Mezi další úkoly katedry patří zajištění výuky předmětu TV oboru 

Sportovní management na Ekonomické fakultě a vedení speciální TV na Fakultě 

bezpečnostního inženýrství. Dále také rozvíjí činnost ve Vysokoškolském sportovním 

klubu univerzity. V kompetenci KTVS je i organizace pohybových aktivit, sportů a 

pořádání zimních a letních výcvikových kurzů pro studenty VŠB-TUO. 

Katedře se díky vysoké odbornosti svých pedagogů podařilo také získat akreditaci 

pro školení cvičitelů lyžování, horolezectví a aerobiku.  

 

2.6.2 Tělesná výchova 

Tělesná výchova je nesmírně podstatná pro další rozvoj sportu. Všichni žáci 

v základních a středních školách jí absolvují, neboť je zavedena jako povinný předmět. A 

právě tady se v hojné míře vytváří buď pozitivní anebo negativní vztah ke sportu obecně. 

Jak již bylo uvedeno výše, provozování výuky předmětu tělesná výchova na VŠB-

TUO se řadí mezi hlavní úkoly Katedry tělesné výchovy a sportu. Povinnou tělesnou 

výchovu mají všechny fakulty univerzity, a to v 1. ročníku studia. Výjimku tvoří Fakulta 

ekonomická a Fakulta elektrotechniky a informatiky, kde najdeme odlišnosti dle studijních 

plánů jednotlivých oborů fakult. 

Na začátku I. semestru si každý student vybere z nabídky sportů, kterou má k 

dispozici na informačním systému KTVS. Sport si volí studenti spolu se dnem, hodinou a 

místem, kde vybraný sport hodlají provozovat, dle svých preferencí. Musí ovšem brát 

ohled na stanovenou kapacitu. Za splnění podmínek v rámci tohoto předmětu získávají 
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studenti 1 kredit. V dalších ročnících mohou studenti v tělesné výchově pokračovat. KTVS 

jim umožňuje zapsat si předmět jako nepovinný, již bez kreditového odhodnocení. 

V současnosti mají studenti možnost výběru z 24 sportů podle daného semestru (viz 

Příloha 1). 

              

2.6.3 Činnost KTVS 

V roce 2003 se katedra podílela mimo jiné na pořádání Českých akademických her, 

kterých se zúčastnilo na 1800 studentů z 25 VŠ České republiky. V účasti na Českých 

akademických hrách pokračují sportovci naší univerzity i nadále a ne s malými úspěchy. 

Každý rok na začátku měsíce května pořádá katedra spolu s Vysokoškolským 

sportovním klubem Sportovní den. Rektor univerzity většinou pro tento den vyhlásí 

Rektorské volno, tj. den bez výuky. Sportovní den je určen nejen pro studenty, ale také pro 

pedagogy a zaměstnance VŠB-TUO. Jednotlivé sportovní disciplíny jsou rozděleny zvlášť 

pro studenty a zvlášť pro zaměstnance. Účastníci si mohou vybrat z několika soutěžních 

odvětví. Sportovní den nabízí turnaje mnoha míčových her (např. volejbal, beachvolejbal, 

basketbal, tenis, stolní tenis, florbal, fotbal), dále soutěže ve veslování, lezení, požárním 

sportu nebo nočním orientačním běhu dvojic. 

Katedra tělesné výchovy a sportu každoročně organizuje 10-15 zimních a letních 

sportovních výcvikových kurzů, které se u studentů činí veliké oblibě. Každý rok se kurzů 

zúčastní přibližně 700 studentů. 

 

2.6.3.1  Zimní výcvikové kurzy  

Zimní výcvikové kurzy jsou zaměřeny především na lyžování, snowboarding, 

běžky, sněžnice a další zimní aktivity. KTVS pořádá výcvikové kurzy určené pro všechny 

studenty VŠB-TUO, ale také speciální výcvikové kurzy, jež jsou vyhrazeny pouze pro 

určitou fakultu či obor. Takovým kurzem je ku příkladu kurz Rabštejn v Jeseníkách 

(povinný pro studenty FBI), nebo kurz v Desné v Jizerských horách (povinný pro studenty 

oboru SPMG).  

V letošním akademickém roce proběhly kurzy jak u nás v ČR, tak v zahraničí. 

Pedagogové katedry zorganizovali kurzy již ve zmíněných dvou lokalitách, tedy v 

Rabštejnu (kurz věnovaný běžkám, sněžnicím) a v Desné (kurz věnovaný výuce lyžování a 

snowboardingu). Dalšími kurzy byly Kouty nad Desnou v Jeseníkách (lyžování a 

snowboarding) a kurz zaměřený na pobyt a pohyb v zimní přírodě konaný v Blatinách na 



       

12 

 

Vysočině. Mimo české hranice se letos uskutečnily 2 kurzy, a to ve Flattach v oblasti 

rakouských Korutan a ve Slovenské republice v okolí Jasná Lúčky (Chopok). Oba se 

zaměřením na sjezdové lyžování a snowboarding. 

  

2.6.3.2  Letní výcvikové kurzy   

Letní výcvikové kurzy jsou oproti tomu zaměřeny na cyklistiku, vodáckou turistiku, 

sportovní hry, aerobic a jiné aktivity. Kurzy jsou opět rozděleny na speciální, věnované 

FBI a oboru SPMG, a pro všechny ostatní studenty jako je tomu v zimním období. 

Pro letošní letní sezónu přichystali pracovníci KTVS pro studenty opravdu 

zajímavou nabídku. Studenti si opětovně mohou vybrat z kurzů konaných u nás i v 

zahraničí. Jedná se o kurzy v oblasti Jezera Hlučín, kde si účastníci kromě jízdy na 

veslařských lodích mohou vyzkoušet i výuku jízdy na kanoi a kajaku, dále kurz Lužnice, 

Otava, kde si osvojí základy vodní turistiky. Pro nadšence cyklistiky je připraven kurz, kde 

si mohou projet Moravskoslezské Beskydy, Vsetínské vrchy i Bílé Karpaty. Jízdu na kole 

studenti mohou zaměnit s kurzem Chřiby, který je věnován především výuce jízdě na koni. 

Ze zahraničních pobytů je to kurz Lignano Sabbiadoro v Itálii (beachvolejbal a aerobik) a 

kurz Poreč v Chorvatsku (kickboxrobik, kondiční tréninky, bojové sporty). 

 

2.7 Analýza makroprostředí 

Na Katedru tělesné výchovy a sportu působí vlivy okolního prostředí. Tyto vlivy 

makroprostředí jsou jen velice málo předvídatelné a v krátkém čase obtížně ovlivnitelné. 

[9] 

 

Rozlišujeme následující faktory makroprostředí: 

 

 demografické 

 ekonomické 

 legislativní a politické 

 přírodní 

 inovační 

 sociální a kulturní 
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2.7.1 Demografické vlivy 

Demografie je studium lidské populace z hlediska velikosti, hustoty, rozmístění, 

věku, pohlaví, rasy, zaměstnání a dalších statistických údajů. [11] 

Z hlediska školy je demografie velice důležitým faktorem, který ovlivňuje její 

činnost. Zabývá se zkoumáním populace a ta je v patřičném věku tvořena studenty a žáky 

školy. Proto je důležité, aby školy v místě jejich působení sledovaly rozvoj populace 

(změny populační křivky), věkové složení, rozdělení obyvatel podle pohlaví či jiné složení 

eventuálních klientů a zákazníků školy. [9] 

Místem působení VŠB-TUO je, jak z názvu vyplývá, Ostrava. Toto třetí největší 

město České republiky je současně centrem Moravskoslezského kraje, který měl ke dni 31. 

12. 2011 celkem 1 230 534 obyvatel. Z toho k 1. 1. 2012 připadá 306 128 obyvatel na 

Ostravu. Počet obyvatel Ostravy starších 15 let činí k 1. 1. 2012 celkově 256 546 (cizinci z 

toho tvoří 9 192 obyvatel). [17] [19] 

Pro Katedru tělesné výchovy a sportu jsou zákazníky studenti VŠB-TU Ostrava. Ke 

dni 31. 12. 2011 studovalo na univerzitě 21 313 studentů. Největší zastoupení má 

Ekonomická fakulta s 5 985 studujícími. [18] 

 

2.7.2 Ekonomické vlivy 

Aktuálně navržená reforma školství, která se stala velice diskutovaným tématem 

tisku i celé veřejnosti, rozhodně souvisí s naší univerzitou a tím pádem i s Katedrou tělesné 

výchovy a sportu. Důsledky schválení tohoto návrhu jsou pro školu, resp. katedru nejen 

pozitivní, ale i negativní. 

Zpoplatněním školného by univerzita získala rozhodně finance navíc. Z toho plyne, 

že část peněz by mohla být věnována právě KTVS. Katedra by pak finanční prostředky 

mohla využít například k modernizaci sportovišť, jejich údržbě, nebo k nákupu nových 

sportovních zařízení, sportovních pomůcek a dalších. Zmíněné příjmy KTVS by mohly být 

také použity na zvýšení platů zaměstnanců katedry, což by mohlo vést ke zvýšení jejich 

motivace, popřípadě ke zkvalitnění výuky. I když je na katedře více než dostačující. 

Na druhou stranu zavedení školného by mohlo vést k vytvoření určité bariéry pro 

studenty bez požadovaných financí, kteří by i přes svůj talent nemohli studovat to, co by je 

naplňovalo a bavilo. Tím pádem by škola mohla přijít o nadané studenty. 
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Avšak nyní jsou hlavním zdrojem příjmů pro univerzitu peníze ze státního rozpočtu, 

neboť VŠB-TUO patří mezi vysoké školy státní. KTVS proto musí vynaložit s těmito 

prostředky tak, aby studentům nabízela co nejlepší zázemí pro sport a pohybové aktivity a 

samozřejmě s co nejvyšší odborností zaměstnanců. 

 

2.7.3 Legislativní a politické vlivy 

Mezi právní předpisy a normy, které musí KTVS dodržovat patří především předpisy 

o bezpečnosti, dále hygienické normy a nejrůznější technické normy.  

S legislativou určitě souvisí výše popisovaný návrh na zavedení školného na VŠ. 

Otázkou však i nadále zůstává, zda bude pro školu, resp. KTVS přínosem či nikoliv. 

 

2.7.4 Přírodní vlivy 

S přírodními vlivy jsou spojeny neočekávané změny klimatických podmínek. Ty 

mohou mít zásadní význam pro nabídku sportů v jednotlivých obdobích. Je více než 

zřejmé, že v zimních měsících nemůže KTVS nabízet sporty letní a naopak. Mám na mysli 

především typické letní a zimní sporty (např. fotbal, lyžování), u kterých není možnost 

přizpůsobení podmínek. 

Výkyvy počasí zejména ovlivňují již zmiňované kurzy pořádané KTVS, ať už jsou 

to kurzy věnované lyžování, zimnímu pobytu v přírodě nebo vodácké kurzy. 

 

2.7.5 Inovační vlivy 

Inovace a změny technologií mohou být pro KTVS velkým plus. Například 

modernizace současných sportovišť – nové typy povrchů nebo modernější vybavení – 

přiláká řadu nadšenců sportu. 

Kromě velkých změn své místo zaujímají i drobná vylepšení, která napomáhají ke 

spokojenosti uživatelů – studentů (rekonstrukce sprch, šaten apod.) 

 

2.7.6 Sociální a kulturní vlivy 

Kulturní a sociální vlivy výrazně mění celkový postoj ke spotřebnímu chování. 

Hlavním trendem současnosti je zdravý životní styl, který se snaží podporovat a 

zdůrazňovat zdraví, jenž je pro člověka nejpodstatnější. Nedílnou součástí zdravého 

životního stylu je sport. Lidé si uvědomují jeho význam pro zdraví a vliv na fyzickou 
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kondici. Mnozí lidé v něm spatřují význam také při tvarování postavy, ale nejen to. Sport si 

spojují s relaxací, zábavou a v neposlední řadě s navazováním nových osobních kontaktů a 

s pocitem patřit k určité sociální skupině. 

Zájem o zdravý způsob života rozhodně přispívá k využívání služeb KTVS studenty 

(navštěvování fitcentra, kondičního cvičení - aerobiku apod.). 
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3 Teoretické vymezení spotřebitelského chování 

3.1 Zákazník a spotřebitel – student 

„Za zákazníka považujeme osobu (či instituci), která má prospěch z užívání určitého 

produktu či poskytované služby a rozhoduje o koupi nebo výběru příslušného produktu či 

služby.“
3
  

 

Zákazníků má škola několik. Primárními zákazníky jsou její studenti. Další skupinu 

tvoří rodiče studentů, neboť i oni určitým způsobem ovlivňují názory a postoje jejích dětí 

vůči škole. Za zákazníky školy můžeme považovat také podniky a organizace, které budou 

absolventy školy zaměstnávat, protože jako zákazníci požadují po škole, aby studenty 

vybavila co nejlepšími znalostmi, které poté mohou uplatnit v praxi. Dále jsou zákazníky 

zaměstnanci školy, již zmínění absolventi školy a veřejnost. [9] 

 

Studenti vytvářejí vnitřní prostředí školy a zároveň dotvářejí i školní mezoprostředí. 

Student už není plně závislý na škole, ale na druhou stranu škola začíná být závislá na něm. 

A to v důsledku vzrůstajícího počtu konkurence. Škola si především klade za cíl, aby ji 

opouštěli hlavně úspěšní a spokojení absolventi. Jejich spokojenost, dobré zkušenosti a 

z nich vyplývající kladné reference jsou pro školu tou nejpřínosnější reklamou. [9] 

 

 

3.1.1 Výběr školy 

V případě marketingu školy je produktem či poskytovanou službou proces 

vzdělávání, proces rozhodování pak představuje zejména výběr školy. 

 

 

Faktory ovlivňující výběr školy 
 

Volba té správné školy může mít pro studenty zásadní následky pro jejich 

budoucnost. Existuje celá řada faktorů, které mohou jejich rozhodnutí zásadním způsobem 

ovlivnit. 

                                                 
3
 SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 2. vyd., Praha: Wolters Kluwer, 2009. 328 s. ISBN 

978-80-7357-494-9. Str. 48 
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Mezi ně podle Světlíka (2009) patří: 

 

 vzdálenost školy od bydliště 

 možnosti ubytování 

 možnosti dopravy 

 ekonomické zázemí rodiny 

 sociální a kulturní zázemí 

rodiny 

 pověst a úroveň školy 

 image školy 

 vnitřní prostředí školy 

 technická vybavenost školy  

 vzdělávací program 

 druh udělovaného titulu 

 doporučení známých 

 informace z tisku 

 přátelé 

 

 

3.2 Modely spotřebitelského chování 

Koudelka (2010) tvrdí, že každý spotřebitel je členem určité společnosti, v níž se 

určitým způsobem projevuje, chová. „Spotřební chování znamená takové chování lidí, 

které se týká získávání, užívání a odkládání spotřebních produktů.“
4
 Jeho znalost má 

zásadní význam pro odpovídající marketingovou orientaci. 

 

Nákupní chování lze sledovat z několika hledisek. V této části zmíním 3 modely 

spotřebitelského chování a to: 

 

 racionální model, 

 psychologický model, 

 a sociologický model. 

 

                                                 
4
 KOUDELKA, Jan. Spotřební chování. 1. vyd., Praha: Oeconomica, 2010. 158 s. ISBN 978-80-245-

1698-1. Str. 7 
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3.2.1 Racionální model 

Tento model předpokládá, že spotřebitel postupuje podle tzv. „chladné kalkulace“ a 

sociální a psychologické prvky hrají spíše doplňující, okrajovou roli. Vychází z 

několika předpokladů. 

Jedním z nich je, že zákazník se rozhoduje na základě racionálního (rozumového) 

srovnávání všech přínosů a výhod, které vyplývají z budoucího nákupu, a současně zvažuje 

ceny, své příjmy, rozpočtová omezení, dostupnost produktu apod. 

Dalším předpokladem je, že spotřebitel je plně informován o veškerých variantách a 

dokáže si vytvořit vlastní taktiku rozhodování, kterou dodržuje. Sleduje souvislosti mezi 

příjmem, rozpočtovým omezením, cenami, vybaveností, křivkami indiference apod. [5] [2] 

 

3.2.2 Psychologický model 

Psychologický model se snaží popsat chování spotřebitele v důsledku psychických 

procesů. 

Reakce spotřebitelů na nejrůznější marketingové či jiné (ekonomické, kulturní) 

stimuly ovlivňují 4 základní psychologické procesy – motivace, vnímání, učení a paměť. 

Proto se v marketingu setkáme se dvěma pohledy na lidská jednání. 

Jedním z nich je behaviorální přístup, kterým sledujeme, jak spotřebitel reaguje na 

vnější podněty okolí. Bývá často vyjadřován schématem: 

Podnět (stimul) →   Reakce (odezva). 

Druhým pohledem na chování a jednání člověka (spotřebitele) je přístup 

psychoanalytický, kdy se snažíme pochopit chování založené na vnitřních podvědomých 

motivech. [5] 

 

3.2.3 Sociologický model 

Posledním přístupem, který v marketingu vysvětluje spotřebitelské chování, je podle 

Vysekalové (2004) ten, který sleduje, jak lidé (spotřebitelé) jednají v určitém sociálním 

prostředí, v sociálních skupinách, kde na ně působí různé normy a cíle. 

Model zkoumá a objasňuje, do jakých sociální skupin jedinec patří či nepatří, jak 

jsou pro něj podstatné, jakou roli v nich zaujímá. Z opačného pohledu sleduje, jak je 

spotřebitel vnímán ostatními členy skupiny, nebo jakým způsobem se umí vypořádat 

s požadavky dané skupiny. [5] 
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3.3 Faktory ovlivňující chování spotřebitele 

3.3.1 Kulturní faktory 

Koudelka (2010) tvrdí, že pro marketing je nutné sledovat, jak se kultura (její rysy) 

rozvíjí a jak působí na spotřební chování a co kulturu tvoří (které prvky). 

 

 

Rysy kultury [5] [2] 

 

 Kultura je učená – kulturu si spotřebitelé v průběhu socializace osvojují. Hlavní 

význam v tomto procesu má prostředí, jazyk, náboženství, rodinné zázemí aj. 

 Kultura se přenáší z generace na generaci -  podstatným vyjádřením tohoto rysu je 

tradice. 

 Kultura je sdílená – jednotlivé skupiny spotřebitelů sdílí (mají obdobné spotřební 

projevy). 

 Kultura je diferencovaná – v různých kulturách zaznamenáváme různá chování 

spotřebitelů. 

 Kultura je adaptivní (dynamická) – kultura se postupem času mění. Příkladem 

takovéto kulturní změny je například nástup internetu. 

 

Prvky kultury 
 

Boučková (2003) a Koudelka (2010) rozdělují skupiny kulturních prvků na hmotné a 

nehmotné. 

 

Nehmotné prvky lze podle Koudelky (2010) charakterizovat jako soubory 

poznatků, norem a institucí. Řadí se mezi ně spotřební zvyky, hodnoty, jazyk, symboly, 

rituály, mýty, náboženství či body image. 

 

Oproti tomu hmotné prvky Boučková (2003) definuje jako veškeré spotřební 

produkty, tedy výsledky působení kultury. 

 

 

Spolu s kulturou uvádí autoři Bártová, Bárta a Koudelka (2007) pojem subkultura. 

Tento výraz vysvětlují jako skupinu, která se odlišuje určitými kulturními elementy a která 

existuje jako identifikovatelný segment uvnitř dané společnosti. Mezi typické příklady 

uvádí subkulturu národností, dále náboženskou, rasovou, věkovou či subkulturu povolání. 
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3.3.2 Sociální faktory 

Chování lidí, v tomto případě chování spotřebitelů, ovlivňují skupiny. Kotler (2007) 

dělí skupiny do několika kategorií. Skupiny, které mají na člověka přímý vliv a do nichž 

člověk patří, se nazývají členské skupiny. Ty rozděluje na primární a sekundární. 

S primární skupinou je člověk v neustálém a nepřetržitém kontaktu. K této neformální 

skupině se řadí rodina, přátelé, sousedé nebo spolupracovníci. Druhou skupinou, kterou 

autor uvádí, je sekundární. Jejím příkladem může být náboženská skupina nebo odborový 

svaz. 

Obě skupiny mohou být zároveň skupinami referenčními. Boučková (2003) je 

definuje skupinou, která významně ovlivňuje postoje a jednání spotřebitele. Dále v této 

spojitosti uvádí pojem aspirační skupina (referenční vztah je kladný a jedinec není členem 

skupiny, ale touží do ní patřit) a disociační skupina.(záporný vztah ke skupině). 

 

 

3.3.3 Individuální faktory 

Dle Koudelky (2010) existují dvě označení pro osobní (individulání) faktory, a to 

vnější a vnitřní. První představují sociálně-demografické rysy, kam patří pohlaví, věk, 

vzdělání, povolání, příjem, majetkové zázemí, bydliště aj. A také se zde řadí fyziognomie 

jedince, tj. vzhled člověka, jeho zdraví apod. Druhou skupinou faktorů jsou vlivy, které 

vyplývají z psychiky jedince, proto označované jako vnitřní. Z marketingového hlediska 

se obzvlášť pozoruje spotřebitelovo vnímání, učení, jeho postoje a motivace. 
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3.4 Nákupní rozhodovací proces 

 

Obr. 3.1: Fáze procesu rozhodování 

 

Zdroj: SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing - cesta k trhu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003, str. 54 

(Upraveno) 

 

Faktory a podněty ovlivňující nákupní chování spotřebitele, které byly popsány 

v předchozí kapitole, vyvolávají rozhodování spojené se získáním konkrétního produktu či 

služby. Jednotlivé kroky spotřebitelova rozhodování jsou označovány jako tzv. kupní 

rozhodovací proces.   

Průběh kupního rozhodování zahrnuje obecně 5 základních fází (viz Obr. 3.1): 

rozpoznání problému, hledání informací, vyhodnocení alternativ, rozhodnutí o koupi a fáze 

chování po nákupu. Při procesu rozhodování zákazník nemusí nutně postupovat dle 

jednotlivých fází. Někdy se může vracet k předcházejícím, někdy může jednu nebo i více 

přeskočit. Záleží na nákupní situaci a individualitě každého jednotlivce. [1] [5] [8] 

 

3.4.1 Rozpoznání problému 

„Rozpoznání problému je spojeno s okamžikem, kdy si jedinec uvědomí rozdíl mezi 

skutečným a požadovaným stavem.“
5
 Kupní proces je tedy započat ve chvíli, kdy 

spotřebitel zaregistruje nějakou potřebu či problém. Může se jednat o vznik problému 

v důsledku změny současného stavu (vyčerpání zásob, změna ceny, změna podmínek) 

nebo problém spojený se stavem požadovaným (potřeba nového produktu). Vztah mezi 

požadovaným a skutečným stavem závisí na mnoha okolnostech, jako jsou např. tržní 

situace, charakteristiky rodiny, kultura, individualita jedince. V některých případech se 

může stát, že kupní proces z různých důvodů dále nepokračuje (podmínky na vyřešení 

problému jsou náročné na čas, informace atp.). [1] [5] 

                                                 
5
 KOUDELKA, Jan. Spotřební chování. 1. vyd., Praha: Oeconomica, 2010. 158 s. ISBN 

978-80-245-1698-1. Str. 125 
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3.4.2 Hledání informací 

Ve druhém kroku se spotřebitel uchyluje k hledání a shromažďování potřebných 

informací. To může probíhat s různým stupněm důkladnosti, v různém čase a odlišnými 

způsoby. V zásadě ale probíhá tzv. hledání vnitřní a vnější. 

Vnitřním hledáním, které předchází vnějšímu, se rozumí oživení již dřívějších 

informací či zkušeností. Následným vnějším hledáním spotřebitel shání informace ze 

svého okolí. 

Spotřebitel může získat informace z několika zdrojů: [11] 

 

 Osobní zdroje: rodina, přátelé, sousedé, známí 

 Komerční zdroje: reklamy, prodejci, internet, obaly, předvádění 

 Veřejné zdroje: masmédia, spotřební hodnocení 

 Zkušenosti: zacházení, sledování, používání produktu 

 

Rozsah hledání informací je ovlivněn několika faktory – například předchozí 

zkušeností, tržním prostředím, vnímaným rizikem aj. [5] 

 

3.4.3 Vyhodnocení alternativ 

Jakmile zákazník získal a nashromáždil potřebné informace, začíná zvažovat 

případné možnosti – vyhodnocovat – který produkt je pro něj ten nejvhodnější, 

nejoptimálnější. Každý zákazník má svou vlastní představu o tom, jaké parametry by měl 

výrobek splňovat. Rozhodnutí o tom, který produkt si nakonec zvolí, závisí na jeho 

preferencích.  

Rozdílné chování kupujících se projevuje i ve způsobu vyhodnocování. Někteří 

racionálně zvažují veškeré možné klady a zápory, jiní zákazníci nakupují impulsivně. Také 

záleží na dané nákupní situaci. Jinak se bude zákazník chovat při výběru jídla k večeři a 

podstatně rozdílně při nákupu nových lyží. [8] 
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3.4.4 Rozhodnutí o koupi 

Zhodnocením veškerých alternativ se zákazník dostává k předposlední fázi – 

k rozhodnutí o nákupu nebo také k případnému odmítnutí zvoleného produktu. Předchozím 

krokem zákazník dospěl k určitému výsledku, který ovšem ještě nemusí být konečný. 

Existuje několik činitelů, kteří jej mohou změnit (viz Obr. 3.2). Prvním z nich je vnímané 

riziko. Jeho výše se mění např. podle peněžní částky vložené do nákupu, nejistoty nákupu 

aj. [11] Druhým jsou situační vlivy obchodního prostředí. Mezi ně zejména patří 

následující situace: zákazníka ovlivní sortiment zboží (případné vyprodání zásob), 

merchandising, atmosféra obchodu (vzhled, počet zákazníků, barevné ladění, intenzita 

osvětlení, zvukové pozadí), nebo personál (kvalifikace, odbornost, přístup k zákazníkům). 

[5] Třetím ne méně významným činitelem je postoj ostatních. Především jde o působení 

osob těsně před nákupem, a to jak dalších zákazníků v prodejně, tak prodavačů, stejně tak i 

rodiny a přátel. 

 

Obr. 3.2: Schéma nákupního rozhodování. 

Zdroj: KOUDELKA, Jan. Spotřební chování. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2010. 158 s. ISBN 978-80-

245-1698-1. Str. 134 
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3.4.5 Ponákupní chování 

V této poslední etapě zákazník porovnává svá očekávání od výrobku se skutečností, 

a to vlastním užíváním zakoupeného produktu. Spokojenost či naopak nespokojenost 

s výrobkem se většinou projeví už při prvním užití. Proto je vhodné, aby prodejce 

zákazníkovi umožnil produkt vyzkoušet nebo poskytnout možnost vrácení zboží. Zamezí 

tak případné nespokojenosti či nejistoty z nákupu. Dalšími kroky, které by měla firma 

podniknout pro zvýšení spokojenosti zákazníka, mohou být poskytnutí kvalitních 

informací o výrobku či zajištění kvalitního servisu. 

Spokojenost zákazníka je totiž jeden z nejdůležitějších ukazatelů pro firmu. Zvyšuje 

pravděpodobnost, že se bude nákup opakovat. Spokojení zákazníci také mohou o 

zakoupeném produktu a firmě pozitivně referovat svému blízkému okolí, což je pro 

podnik, obzvlášť pro jeho pověst, nesmírně důležité. Proto pochopení potřeb zákazníka 

představuje základ úspěšného marketingu. [5] [8] [11] 
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4 Metodika výzkumu 

Každý výzkum se skládá ze dvou etap, jež na sebe logicky navazují. Jde o etapu 

přípravnou a realizační. 

 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování cíle výzkumu 

Cílem mého marketingového výzkumu je zjistit vztah studentů Ekonomické fakulty 

ke sportu (pohybovým aktivitám). Obsah výzkumu je zaměřen na identifikaci jednotlivých 

druhů sportů, jež studenti provozují a následně, které z nich preferují. Dále na to, zda 

studenti dávají přednost sportům individuálním či kolektivním a zda jsou spokojeni 

s možnostmi sportování na VŠB-TUO a využívají nabídky sportů KTVS. 

 

4.1.2 Hypotézy výzkumu 

Pro výzkum byly stanoveny následující hypotézy, které budou na základě získaných 

dat potvrzeny nebo vyvráceny: 

 

 Preference kolektivních sportů nezávisí na pohlaví 

 Muži si zapisují Tělesnou výchovu jako nepovinný předmět častěji než ženy 

 Účast na kurzu KTVS nezávisí na ročníku studia 

 

4.1.3 Plán marketingového výzkumu 

Specifikace zdrojů dat 

Výzkum bude využívat primární data získaná prostřednictvím vlastního šetření. 

 

Metoda a technika sběru dat 

Pro tento výzkum jsem zvolila kvantitativní metodu písemného dotazování. Pro tyto 

potřeby bude vytvořen dotazník, který bude následně rozdán k vyplnění mezi studenty 

Ekonomické fakulty VŠB-TUO, kteří tvoří cílovou skupinu. Dotazník se bude skládat z 13 

otázek, a to jak z uzavřených, tak polozavřených. 
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Vymezení výběrového souboru 

Cílovou skupinu tvoří tedy studenti Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Velikost 

výběrového souboru byla stanovena na 120 respondentů. Výběr respondentů byl proveden 

nereprezentativní technikou vhodné příležitosti s přihlédnutím na stanovené kvóty (60% 

obor Marketing a obchod a 40% ostatní obory). 

 

Časový harmonogram výzkumu 

V následující tabulce (Tab. 4.1) je vyobrazen časový harmonogram, jenž znázorňuje 

přehled dílčích činností v jednotlivých měsících. 

 

 

Tab. 4.1: Časový harmonogram výzkumu 

 Časové období 

Činnost 
Listopad 

2011 

Prosinec 

2011 

Leden 

2012 

Únor 

2012 

Březen 

2012 

Duben 

2012 

Definování cíle       

Plán výzkumu       

Tvorba dotazníku, 

pilotáž 
      

Sběr dat       

Zpracování dat       

Analýza dat       

Vyhodnocení dat       

Zdroj: autor  

 

 

4.2 Realizační fáze 

Sběr dat byl prováděn v průběhu měsíce února a na začátku března v prostorách 

Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Shromážděno bylo celkově 128 dotazníků, některé z nich 

byly nekompletní, proto byly vyřazeny. Vyhodnoceno bylo celkem 120 dotazníků. Veškeré 

odpovědi byly zakódovány, následně zapsány do datové matice a dále zpracovány. Z toho 

dva dotazníky byly v důsledku filtrační otázky „Věnujete se sportu?“ (na kterou tito dva 

respondenti odpověděli „ne“), použity pouze pro zpracování identifikačních údajů. Ke 

zpracování dat byly použity programy PASW Statistics 18 a Microsoft Excel 2007 a 2010. 
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4.2.1 Struktura výběrového souboru 

Struktura výběrového souboru je dána prostřednictvím vyhodnocení otázek č. 11-13. 

Jde o identifikační otázky, které zahrnují znaky jako pohlaví, ročník a obor studia. 

 

Celkový počet dotazníků, jež vyplnili muži, činí 41. Ženy oproti tomu zodpověděly 

79 dotazníků. Poměr mužů a žen je tedy přibližně 34% ku 66%. (viz Obr. 4.1) 

Vzhledem k tomu, že studenty Ekonomické fakulty tvoří převážně dívky, se tento 

závěr dal předvídat. 

 

Obr. 4.1: Struktura respondentů dle pohlaví 

 

Z hlediska studovaného oboru připadá největší podíl na obor Marketing a obchod, 

který je zastoupen 60% respondentů. Ostatní obory (Eurospráva, Národní hospodářství, 

Ekonomika podniku, Sportovní management, Účetnictví a daně) tvoří zbylých 40%. 

Přesnější čísla zastoupení respondentů v jednotlivých oborech znázorňuje Obr. 4.2.  
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Obr. 4.2: Obor studia respondentů 

 

Na Obr. 4.3 vidíme složení respondentů podle ročníku studia. Největší zastoupení 

má 2. a 3. ročník bakalářského studia. Druhý ročník navazujícího magisterského studia se 

zde ale nevyskytuje vůbec. Tato skutečnost je pravděpodobně zapříčiněna zvolenou 

technikou výběru respondentů. 

 

Obr. 4.3: Ročník studia respondentů 
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5 Analýza chování studentů 

Cílem výzkumu bylo zhodnotit vztah studentů Ekonomické fakulty ke sportu a 

pohybovým aktivitám. V následujících kapitolách je prezentována analýza dat.  

 

5.1 Vztah studentů ke sportování 

Výsledky ukázaly (viz Obr. 5.1), že 50% studentek se věnuje sportu 1-2krát za 

týden. Studenti se ukázali jako pravidelnější sportovci – sportem se zabývá 3-4krát týdně 

téměř 40% mužů. Studenti Ekonomické fakulty jen potvrzují výsledek statistického šetření, 

které bylo prováděno před dvěma lety společností SANEP s.r.o., o němž je zmínka 

v kapitole 2.3. 

 

Obr. 5.1: Frekvence sportování podle pohlaví 

 

5.1.1 Sportovní aktivity studentů 

Jedním z cílů bylo zjistit, kterým sportovním aktivitám či sportům se studenti věnují. 

Studenti volili z nabídky 24 sportů a měli také možnost uvést sporty, jež se v nabídce 

nevyskytovaly. Na následujících dvou grafech (Obr. 5.2 a 5.3) je názorně vidět, kterým 

sportům studenti dávají přednost v letních měsících a kterým v zimních. V letním období 

je preferováno zejména kolo, hned po něm jízda na in-line bruslích, badminton a plavání. 

Z toho jízdu na kole volilo přibližně 69% žen a 73% mužů. Co se týče jízdy na in-line 
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bruslích z pohledu pohlaví, tam už zjišťujeme větší rozdíly. Zatímco in-line brusle zvolilo 

téměř 60% studentek, zástupci opačného pohlaví vybírali spíše fotbal. Na tomto sportu se 

shodlo celých 40% mužů. Celkový výsledek se však vzhledem k nepoměru výskytu mužů 

a žen ve výběrovém souboru nemění. 

Mezi stěžejní sporty zimní sezóny respondenti zařadili lyžování, posilování, plavání, 

badminton a bruslení. A opět se vyskytlo pár rozdílů při srovnání výběru muže a ženy. 

Lyžování označilo 71% mužů, tedy téměř o 30% více než žen. Stejný případ nastal také u 

badmintonu. Pro tento oblíbený raketový sport hlasovalo o téměř polovinu více mužů 

(49%) než žen (26%). 

 

 

Obr. 5.2: Preference sportů v letním období 
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Obr. 5.3: Preference sportů v zimním období 

 

5.1.2 Oblíbenost sportů 

Dalším z cílů práce bylo identifikovat sporty, které studenti preferují před ostatními, 

bez ohledu na to, zda se jedná o sporty zimní či letní. Studenti měli volit z uvedené 

nabídky nejvýše 3 sporty, které provozují nejraději. Jejich odpovědi byly převedeny na 

procentuální vyjádření a následně vytvořeny průměry jednotlivých uváděných sportů. Jak 

se ukázalo, na přední příčky se opět zařadily lyžování, jízda na kole a in-line bruslích a 

badminton. Jako další oblíbené sporty studenti uvedli aerobic a plavání. Konkrétní čísla a 

výsledky ukazuje Obr. 5.4. 
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Obr. 5.4: Oblíbené sporty 

 

Z hlediska oblíbenosti sportů mají jiný názor muži a jiný ženy. Dle výzkumu mezi 

favorizované sporty mužů patří jednoznačně florbal, lyžování, badminton a fotbal. 

Nejméně často uváděné sportovní aktivity (zařazené pod názvem „Ostatní“) jsou kondiční 

kulturistika, hokej a tanec. 

 

Obr. 5.5: Oblíbené sporty mužů 
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U žen je to jinak. Podle výsledků řadí ženy jako své 3 nejoblíbenější sporty jízdu na 

in-line bruslích, lyžování a jízdu na kole. Dále v žebříčku se umístil typicky ženský sport, 

který se mezi vybranými sporty mužů vůbec nevyskytuje, aerobic.  

 

Obr. 5.6: Oblíbené sporty žen 

 

Jak je vidět, obě pohlaví se shodují pouze na lyžování, které uvádí jako druhý 

oblíbený sport. 

Po srovnání předchozích dvou grafů lze usoudit, že muži preferují především 

kolektivní sporty (vyjma lyžování) – florbal, badminton a fotbal a ženy oproti tomu sporty 

individuální – jízdu na in-line bruslích, na kole a zmíněné lyžování. 

 

5.1.3 Vyhodnocení hypotézy 1 

Znění hypotézy: 

Preference kolektivních sportů nezávisí na pohlaví 

 

Při zkoumání oblíbenosti jednotlivých sportů u mužů a žen zvlášť, vyšlo najevo (viz 

Obr. 5.5 a 5.6), že muži jeví zájem spíše o kolektivní sporty, ženy na rozdíl od nich o 

sporty individuální. Na základě mnou stanovené hypotézy se pokusím tento závěr 

statisticky ověřit. K tomu mi pomůže kontingenční tabulka (viz Příloha 2) a na jejím 

základě aplikovaný Chí-kvadrát test. 
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Z testů je patrné, že závislost zde očividně existuje. Potvrzuje ji hodnota Pearsonova 

Chí-kvadrátu v Tab. 5.1 zvýrazněná modrou barvou. Že jde o slabou závislost, prokazuje 

Kontingenční koeficient (0,341) v Tab. 5.2. První hypotézu tedy nepřijímám, neboť 

preference kolektivních sportů na pohlaví závisí. 

 

Chi-square tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 

(2-sides) 

Pearson Chi-square 15,523 2 ,000 

Likelihood Ratio  14,963 2 ,001 

N of Valid Cases 118   

Tab.5.1: Chí-kvadrát test k hypotéze 1 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Contingency Coefficient ,341 ,000 

N of Valid Cases 118  

Tab. 5.2: Síla závislosti hypotézy 1 

 

5.2 Postoj studentů ke sportovním aktivitám na VŠ 

5.2.1 Postoj studentů k Tělesné výchově 

Dalším předmětem výzkumu bylo zjistit, jaký mají studenti postoj k tělesné výchově 

a jejím zařazením mezi ostatní předměty na vysoké škole. 

Na otázku č. 5 „Patří podle Vás tělesná výchova na VŠ?“ měli respondenti odpovídat 

dle vlastního uvážení. Otázku jsem zpracovala dvěma způsoby. Kromě vyhodnocení této 

otázky z pohledu pohlaví (Obr. 5.7) jsem také provedla srovnání názorů studentů oboru 

Marketing a obchod a zástupců ostatních oborů Ekonomické fakulty (Obr. 5.8). V případě 

mého výzkumu se jedná o obory Účetnictví a daně, Sportovní management, Ekonomika 

podniku, Národní hospodářství a Eurospráva. (viz Obr. 4.2)  

Obr. 5.7 a Obr. 5.8 ukazuje, že někteří studenti by také uvítali i studium na vysoké 

škole bez tělesné výchovy. Překvapivě se k tomuto názoru přiklání o něco více muži 

(19,5%) než ženy (18,2). Výsledky této otázky znázorňuje Obr. 5.9. 
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Obr. 5.7: Názor studentů na zařazení tělesné výchovy na VŠ podle pohlaví 

 

Co se týče vyjádření respondentů z hlediska oborů, téměř 49% oslovených studentů 

oboru Marketing a obchod se shoduje na názoru, že tělesná výchova na VŠ určitě patří. 

Dalších 34% spíše souhlasí. Zástupci ostatních oborů už tak přesvědčeni nejsou. 55% 

studentů uvedlo, že TV na vysokou školu „spíše patří“, a jen 28% zcela souhlasí. Zbylých 

cca 34% oslovených uvedlo nesouhlas. 

 

Obr. 5.8: Názor studentů na zařazení tělesné výchovy na VŠ podle oboru 

 



       

36 

 

Na základě těchto závěrů lze v podstatě říci, že většina respondentů, ať už z pohledu 

pohlaví (muži v 80,5% a ženy v 81,8%), tak v rámci oborů (MAO v 82,9% a ostatní obory 

v 83,6%), se shodují na odpovědích „určitě ano“ a „spíše ano“. 

Toto zjištění je rozhodně pro budoucnost a udržení tělesné výchovy na vysokých 

školách velice příznivé. 

 

Jak již bylo naznačeno, cílem výzkumu bylo zjistit, zda si studenti volí předmět 

Tělesná výchova i v ročnících, ve kterých je nepovinný čili s nulovým kreditovým 

ohodnocením. Z Obr. 5.9 je patrné, že většina studentů takto nečiní. Převážná část 

studentek (92%) si tělesnou výchovu zapsala jen v prvním ročníku, kdy byla povinným 

předmětem. Stejně je tomu i u opačného pohlaví (78%), nicméně ne v tak obrovském 

nepoměru. V návaznosti na rozbor otázky č. 5 zde dochází k malé neshodě. Podle 

odpovědí na otázku č. 5 muži, ačkoli nepatrně, ale převyšují svým názorem ženy v 

nesouhlasu s tělesnou výchovou na VŠ. A přesto by si 22% mužů zvolilo TV i v ročníku, 

kdy není povinným předmětem. To u mužů svědčí o větším zájmu o sportování, což už 

potvrdila i analýza otázky č. 3 (viz Obr. 5.1). 

 

Obr. 5.9: Přehled provozování tělesné výchovy na VŠ dle pohlaví 

 

Podobně jako u první hypotézy s použitím Chí-kvadrát testu sestaveného pomocí 

kontingenční tabulky (viz Příloha 2) bylo zjišťováno, zda pohlaví studentů ovlivňuje zápis 

Tělesné výchovy mezi nepovinné předměty. Druhá hypotéza byla formulována 

následovně: Míra intenzity zápisu předmětu Tělesná výchova není ovlivněna pohlavím. 
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Výsledky jsou zapsány v Tab. 5.3. Hodnota Pearsonova Chí-kvadrátu vyjadřuje, že 

závislost mezi pohlavím a zápisem předmětu Tělesná výchova existuje. Proto byla nulová 

hypotéza zamítnuta a přijata alternativní hypotéza. 

 

Chi-square tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 

(2-sides) 

Pearson Chi-square 4,834 1 ,028 

Likelihood Ratio  4,586 1 ,032 

N of Valid Cases 118   

Tab. 5.3: Chí-kvadrát test k hypotéze o vztahu mezi zápisem TV a pohlavím 

 

5.2.2 Využití nabídky sportů KTVS 

Nabídku sportů, jež nabízí Katedra tělesné výchovy, studenti nijak zvlášť 

nevyužívají. Vypovídají o tom výsledná čísla – kladně na tuto otázku odpovědělo jen 10 

mužů a 21 žen z celkového počtu výběrového souboru, tedy 118 studentů. Více než tři 

čtvrtiny všech respondentů (87) odpovědělo záporně. Z pohledu pohlaví muži v zastoupení 

téměř 76%, ženy 73%. Tato situace může být zapříčiněna výskytem mnoha dalších aktivit, 

kterým se studenti v současnosti věnují a na tyto jim jednoduše nezbývá čas. Jiným 

důvodem může být špatná informovanost studentů o možnostech, jež nabízí KTVS. S čímž 

také souvisí zřejmě malá propagace služeb, které katedra 

poskytuje.

 

Obr. 5.10: Struktura využití sportů KTVS 
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Nízká aktivita studentů v rámci sportů, které jim VŠB-TUO, resp. KTVS umožňuje 

provozovat, se projevuje úzkým výběrem sportů, jež respondenti zvolili. Celou situaci 

ilustruje Obr. 5.11. Nejvyužívanějším sportem či sportovní aktivitou se stal s velkým 

náskokem aerobic. Za ním se s odstupem řadí badminton, po něm basketbal a power jóga. 

Aerobic, jak se dalo očekávat, nevybral ani jeden zástupce mužského pohlaví, nýbrž jej 

volilo 61% žen (z celkového počtu 21 respondentek). Muži volili namísto toho zejména 

badminton (60%), basketbal a florbal (oba 40%). Nutno podotknout, že procenta jsou 

počítána z celkového počtu hlasujících – pouhých deseti mužů. 

 

Obr. 5.11: Sporty, které provozují studenti v rámci KTVS 

 

5.2.3 Účast na kurzech KTVS 

S účastí studentů na letních a zimních kurzech pořádaných každým rokem Katedrou 

tělesné výchovy je to obdobné jako u sportů, které spadají pod KTVS. Kladně odpovědělo 

20 mužů a 6 žen. Z toho vyplývá, že kurzy navštěvují častěji muži (49%) než ženy (8%). 

51% mužů a 91% žen se jich neúčastní vůbec. Jen nepatrná část studentek (1%) účast 

zvažuje. 
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   Obr. 5.12: Struktura účasti na kurzech KTVS podle pohlaví 

 

Studenti, kteří se kurzů již zúčastnili, měli uvést i název kurzu. Z uváděných kurzů je 

nejnavštěvovanějším lyžařský kurz. Hned po něm studenti nejraději jezdí na kurzy vodácké 

a cyklistické. Zmíněny byly rovněž kurz přežití a výuka jízdy na koni.       

Účastníci byli s kurzy pravděpodobně spokojeni, neboť na otázku, zda by kurz 

absolvovali znova, reagovali všichni odpověďmi „rozhodně ano“ (40%) nebo „spíše ano“ 

(60%). 

 

 

Obr. 5.13 ilustruje účast vybraných studentů Ekonomické fakulty na letních a 

zimních kurzech KTVS. Těch se účastní necelých 22 % studentů. K ověření stanovené 

hypotézy (Účast na kurzu 

KTVS nezávisí na ročníku 

studia) byl použit test 

analýzy rozptylu – 

ANOVA a bylo 

zjišťováno, zda ročník 

studia má vliv na účast na 

uvedených kurzech.  

  

        Obr. 5.13: Účast studentů na kurzech KTVS 
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Jelikož je hodnota Sig. menší než 0,05, závislost existuje (viz Tab. 5.4). Nulová 

hypotéza byla na základě těchto výsledků zamítnuta a byla přijata alternativní hypotéza, že 

účast na kurzu KTVS závisí na ročníku studia. 

  

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 12,823 3 4,274 7,027 ,000 

Within Groups 68,372 114 0,600   

Total 81,195 117    

Tab. 5.4: Test ANOVA ke vztahu mezi účastí na kurzu KTVS a ročníkem studia 

 

 

 



       

41 

 

6 Závěr 

Význam sportu a fyzických aktivit je kladně akceptován širokou veřejností. Lidé 

především uznávají jeho přínos v oblasti zdraví, lepší fyzické kondice i psychiky. 

 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit vztah studentů Ekonomické fakulty VŠB-TU 

Ostrava ke sportu a pohybovým aktivitám. Analýzou odpovědí získaných prostřednictvím 

písemného dotazování jsem se snažila zjistit, jakým sportům a aktivitám se studenti věnují 

a které před ostatními upřednostňují. Také mě zajímaly jejich názory a postoje na otázku, 

zda patří Tělesná výchova i na vysokou školu. Zjišťovala jsem, jak frekventovaně je 

využívána nabídka sportů, jenž nabízí Katedra tělesné výchovy a sportu a také, jaká je 

účast a spokojenost na letních a zimních kurzech pořádaných katedrou. 

 

Z provedené analýzy bylo zjištěno následující. Muži sportují častěji než ženy. Věnují 

se sportování 3-4 x týdně, ženy oproti tomu jen 1-2x za týden. O ženách je všeobecně 

známo, že rády nakupují. Toto tvrzení se ovšem nedá říct o každé studentce. Některé 

obětují svůj čas raději studiu, ostatní si hledají jinou formu zábavy, například navštěvují 

divadla, kina, restaurační zařízení apod. Přestože nemůžu říct, že by ženy sportovaly málo, 

pro jejich zdraví bych jim ale doporučila, aby si určitým způsobem zkoordinovaly svůj čas 

i na sport a trochu více pohybu. Ostrava nabízí celou řadu možností, kde sportovat a 

jednotlivá sportovní centra se snaží vyjít vstříc mnoha nejrůznějším požadavkům. 

 

Výsledky ukázaly, že nejoblíbenějším sportem u obou pohlaví je jednoznačně 

lyžování. Tento klasický zimní sport nabírá v posledních letech na popularitě především 

díky lidské vynalézavosti, inovacím a potřebě neustále zkoušet nové věci. V důsledku toho 

se objevují zcela jiné varianty, jak lyže v zimě využít. Jako příklad uvedu skialpinismus, 

snowkiting, nebo speedriding. 

 

Co se týče výběru oblíbeného sportu podle pohlaví, ženským favorizovaným 

sportem je bezkonkurenčně jízda na in-line bruslích a cyklistika. U mužů naopak vítězí 

florbal, badminton a fotbal. Analýza prokázala, že individuální sporty jsou 

upřednostňovány více ženami než muži. 

 

Velice pozitivním zjištěním v oblasti výzkumu byly údaje, které vypovídají o tom, 

že podle studentů Tělesná výchova na vysoké školy patří. Poněkud méně příjemnou 
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informací, která z výzkumu vyplynula, bylo, že ne mnoho studentů sporty nabízené 

Katedrou tělesné výchovy a sportu využívá. Tělesnou výchovu si jednotlivci zapíší jen 

v prvním ročníku studia, kdy je kreditově ohodnocena (v případě Ekonomické fakulty 

jedním kreditem) a tudíž povinná. Malé účasti v následujících ročnících odpovídá i úzký 

výběr sportů, které si studenti v rámci KTVS volí. Nejčastěji zvoleným sportem bývá 

podle odpovědí respondentů aerobic, po něm badminton, basketbal a power jóga. Přičemž 

aerobic si nevybral ani jeden zástupce mužského pohlaví, což se dalo očekávat, neboť se 

jedná o typický ženský sport. Ke zvýšení angažovanosti studentů bych navrhovala vyšší 

informovanost o nabídce sportů. Zejména prostřednictvím internetovým stránek školy. 

Dále bych doporučovala propojit internetové stránky se sociálními sítěmi, například 

šířením pomocí Facebooku nebo Google+, které se v současné době stávají pro studenty 

téměř jedinou formou komunikace s okolím. Kromě toho také doporučuji umístit 

informační letáky na nástěnkách v prostorách školních budov. 

 

S pobytem na zimních a letních kurzech je to se studenty bohužel velice podobné 

jako s využíváním nabídky sportů KTVS. I přestože jsou kurzy velice lákavé, zvláště 

kombinace ceny, destinace a náplně jednotlivých kurzů, dle analýzy výzkumu se jich 

účastní mizivé procento studentů. Osobně se několika kurzů každým rokem účastním, 

proto je mohu rozhodně doporučit. Propagace kurzů je dle mého názoru dostačující. 

Informace studenti mohou nalézt jak na webových stránkách školy, tak v prostorech školy 

– plakáty s nabídkou kurzů jsou situovány na nástěnkách, ve vitrínách, studenti si nabídku 

mnou přečíst na televizních obrazovkách umístěných v přízemí fakulty. Stránky 

předkládající další informace o kurzech také existují i na sociálních sítích, konkrétně 

Facebooku. Nejlepším způsobem, jak studenty na kurzy přilákat, je patrně formou ústní 

reklamy. Reference kamarádů nebo známých, kteří si kurz alespoň jednou vyzkoušeli, 

budou možná pro váhající zásadní. A z vlastní zkušenosti vím, že reference týkající se 

kurzů mohou být jedině kladné, neboť studenti si z kurzů odnesou spoustu krásných a 

nezapomenutelných zážitků, poznají nová místa, navážou nové kontakty a známosti. 
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Příloha 1 

 

 Seznam sportů a sportovišť KTVS  

Sport Název sportoviště 

Badminton  Tělocvična Hladnov A; Víceúčelová SH 

Basketbal Tělocvična Hladnov A; SH VŠB-TU; Kolej A 

Bojová umění Kolej A 

Florbal Sportovní hala VŠB-TU 

Fotbal – umělá tráva Umělá tráva 

Frisbee ultimate Sportovní hala VŠB-TU; Umělá tráva 

Futsal Sportovní hala VŠB-TU 

Horolezectví Tělocvična FAST – L.Podéště - malá 

Házená --- 

Jóga --- 

Kondiční cvičení s hudbou KTVS Ostrava – levá tělocvična 

Kondiční kulturistika KTVS Ostrava – pravá tělocvična 

Lední hokej --- 

Moderní taneční styly --- 

Plavání Bazén SAREZA Poruba 

Power jóga KTVS Ostrava – levá tělocvična 

Požární sport Tunel Vítkovice – ČEZ Aréna 

Přednášky pro osvobozené od TV Víceúčelová sportovní hala 

Sportovní hry Tělocvična Hladnov A 

Stolní tenis Kolej A 

Tenis Víceúčelová sportovní hala 

Veslování KTVS Ostrava – pravá tělocvična 

Volejbal Tělocvična Hladnov A; SH VŠB-TU; Kolej A 

Zdravotní tělesná výchova KTVS Ostrava – levá tělocvična; Kolej A 
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Příloha 2 
 

 

Pohlaví * Které sporty preferujete? Crosstabulation 

 
Které sporty preferujete? 

Total ,00 Individuální kolektivní 

Pohlaví muž Count 5 24 12 41 

% within Které sporty 

preferujete? 

27,8% 28,2% 80,0% 34,7% 

žena Count 13 61 3 77 

% within Které sporty 

preferujete? 

72,2% 71,8% 20,0% 65,3% 

Total Count 18 85 15 118 

% within Které sporty 

preferujete? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

Pohlaví * Využili jste nabídky sportů KTVS jen v 1. ročníku 

studia? Crosstabulation 

Count 

 

Využili jste nabídky sportů KTVS 

jen v 1. ročníku studia? 

Total 

TV jsem si 

zapsal/a jen v 1. 

ročníku studia 

TV jsem si 

zapsal/a v 1. 

ročníku i v 

dalších 

ročnících 

Pohlaví muž 32 9 41 

žena 71 6 77 

Total 103 15 118 
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Příloha 3   DOTAZNÍK 
 

Prosím o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit vztah studentů ekonomické fakulty ke sportu a pohybovým 

aktivitám. Dotazník je zcela anonymní, obsahuje 13 otázek a jejich vyplnění Vám zabere max. 5 min. 

Výsledky budou použity ke zpracování mé bakalářské práce. Předem děkuji. 
 

1. Věnujete se sportu? 

a) ano, provozuji sport na soutěžní úrovni   1 

b) ano, provozuji sport na rekreační úrovni  2 

c) ne  
Při volbě odpovědi a), b) jděte na otázku č. 3, jinak pokračujte otázkou 2. 

 
2. Z jakého důvodu nesportujete? 

a) nemám dostatek času  1 b) ze zdravotních důvodů  2 

c) nechce se mi    3 

jiný důvod (uveďte)……………………Ukončete, prosím, dotazník. Děkuji za Váš čas a vyplnění. 

 
3. Jak často sportujete nebo provozujete fyzickou aktivitu? 

a) prakticky denně   1  b) 3-4 x týdně    2 

c) 1-2 x týdně    3  d) 1-2 x měsíčně   4 

e) méně častěji    5  

 
4. Jakým sportům nebo fyzickým aktivitám se věnujete v zimním/letním období? (možnost 

označení více odpovědí) Které sporty realizujete prostřednictvím KTVS (možnost více 

odpovědí) a které sporty máte nejraději (uveďte max.3) Zakroužkujte, prosím, odpovídající 

variantu. 

 

  Letní období Zimní období KTVS nejraději 

Aerobic (kondiční cvičení s hudbou) 1 2 3 4 

Badminton 1 2 3 4 

Basketbal 1 2 3 4 

Běh 1 2 3 4 

Bojová umění 1 2 3 4 

Bruslení 1 2 3 4 

Florbal 1 2 3 4 

Fotbal 1 2 3 4 

Frisbee ultimate 1 2 3 4 

Futsal 1 2 3 4 

Golf 1 2 3 4 

Horolezectví 1 2 3 4 

Jízda na in-line bruslích 1 2 3 4 

Jízda na kole 1 2 3 4 

Kondiční kulturistika 1 2 3 4 

Lyžování 1 2 3 4 

Plavání 1 2 3 4 

Posilování 1 2 3 4 

Power jóga 1 2 3 4 

Požární sport 1 2 3 4 

Stolní tenis 1 2 3 4 

Tenis 1 2 3 4 

Veslování 1 2 3 4 
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Volejbal 1 2 3 4 

Jiné (uveďte)     

 

 

5. Patří podle Vás tělesná výchova a sport na VŠ? 

a) určitě ano   1 

b) spíše ano   2 

c) spíše ne   3 

d) určitě ne   4 

 

6. Využíváte nabídku sportů, kterou nabízí KTVS? Pokud ne, přejděte na otázku č. 11 

a) ano    1 

b) ne    2 

 

7. Postrádáte určitý sport v nabídce KTVS? Pokud ano, uveďte který. 

a) ano, …………………………………. 

b) ne 

 

8. Využili jste nabídky sportů KTVS jen v 1. ročníku nebo hodláte pokračovat? 

a) TV jsem si zapsal/a jen v prvním ročníku studia, kdy byla povinná 

b) TV jsem si zapsal/a v prvním ročníku i v dalších ročnících, kdy už nebyla povinná 

 

9. Zúčastnili jste se během studia některého z kurzů pořádaných KTVS? Pokud ano, nebo 

to máte v úmyslu, uveďte jakých. 

a) ne      1 

b) ne, ale mám to v plánu 2    název kurzu ........................................................... 

c) ano      3    název kurzu ........................................................... 

Při volbě varianty c) pokračujte otázkou č.10, jinak jděte na otázku 11 

 

10. Hodláte se opět účastnit kurzů pořádaných KTVS?  

a) rozhodně ano   1 

b) spíše ano    2 

c) spíše ne    3 

d) rozhodně ne   4 

 

11. Pohlaví 

a) muž  1   b) žena  2 

 

12. Který ročník na EkF VŠB-TUO studujete? 

a) první Bc.     1 

b) druhý Bc.    2 

c) třetí Bc.     3 

d) 1. Navazující Mgr.  4 

e) 2. Navazující Mgr.  5 

 

13. Který obor na této fakultě studujete? 

a) ekonomika podniku   b) management   c) ekonomika cestovního ruchu 

d) sportovní management  e) marketing a obchod f) účetnictví a daně 

g) ekonomická žurnalistika  h) eurospráva   i) finance 

j) národní hospodářství   k) regionální rozvoj  l) veřejná ekonomika a správa 

m) aplikovaná informatika  o) systémové inženýrství a informatika 
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Příloha 4 
 

Otázka č.1 

Věnujete se sportu? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano, provozuji sport na 

soutěžní úrovni 

5 4,2 4,2 4,2 

ano, provozuji sport na 

rekreační úrovni 

113 94,2 94,2 98,3 

ne 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Otázka č. 2 

 

Z jakého důvodu nesportujete? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 118 98,3 98,3 98,3 

nemám dostatek času 1 ,8 ,8 99,2 

nechce se mi 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Otázka č. 3 

 

Jak často sportujete nebo provozujete fyzickou aktivitu? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 1,7 1,7 1,7 

prakticky denně 13 10,8 10,8 12,5 

3-4 x týdně 32 26,7 26,7 39,2 

1-2 x týdně 53 44,2 44,2 83,3 

1-2 x měsíčně 17 14,2 14,2 97,5 

méně častěji 3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Otázka č. 4 

 

$léto Frequencies 

 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

sport Aerobic 18 4,6% 16,1% 

Badminton 37 9,5% 33,0% 

Basketbal 4 1,0% 3,6% 

Běh 24 6,2% 21,4% 

Bojová umění 1 ,3% ,9% 

Bruslení 4 1,0% 3,6% 

Florbal 13 3,4% 11,6% 

Fotbal 18 4,6% 16,1% 

Frisbee ultimate 4 1,0% 3,6% 

Futsal 1 ,3% ,9% 

Golf 3 ,8% 2,7% 

Horolezectví 2 ,5% 1,8% 

Jízda na inline bruslích 58 14,9% 51,8% 

Jízda na kole 79 20,4% 70,5% 

Kondiční kulturistika 1 ,3% ,9% 

Lyžování 1 ,3% ,9% 

Plavání 36 9,3% 32,1% 

Posilování 16 4,1% 14,3% 

Power jóga 5 1,3% 4,5% 

Požární sport 1 ,3% ,9% 

Stolní tenis 12 3,1% 10,7% 

Tenis 24 6,2% 21,4% 

Volejbal 26 6,7% 23,2% 

Total 388 100,0% 346,4% 
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$zima Frequencies 

 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

sport Aerobic 19 6,5% 18,4% 

Badminton 35 11,9% 34,0% 

Basketbal 1 ,3% 1,0% 

Běh 3 1,0% 2,9% 

Bojová umění 4 1,4% 3,9% 

Bruslení 32 10,9% 31,1% 

Florbal 15 5,1% 14,6% 

Fotbal 11 3,8% 10,7% 

Futsal 2 ,7% 1,9% 

Kondiční kulturistika 1 ,3% 1,0% 

Lyžování 54 18,4% 52,4% 

Plavání 45 15,4% 43,7% 

Posilování 47 16,0% 45,6% 

Power jóga 7 2,4% 6,8% 

Stolní tenis 3 1,0% 2,9% 

Tenis 8 2,7% 7,8% 

Veslování 1 ,3% 1,0% 

Volejbal 5 1,7% 4,9% 

Total 293 100,0% 284,5% 

 

$ktvs Frequencies 

 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

sport Aerobic 11 34,4% 47,8% 

Badminton 6 18,8% 26,1% 

Basketbal 3 9,4% 13,0% 

Bojová umění 2 6,3% 8,7% 

Florbal 2 6,3% 8,7% 

Plavání 1 3,1% 4,3% 

Posilování 1 3,1% 4,3% 

Power jóga 3 9,4% 13,0% 

Veslování 1 3,1% 4,3% 

Volejbal 2 6,3% 8,7% 

Total 32 100,0% 139,1% 
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Oblíbený sport 1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 20 16,7 16,7 16,7 

Aerobic 14 11,7 11,7 28,3 

Jízda na inline bruslích 12 10,0 10,0 38,3 

Jízda na kole 12 10,0 10,0 48,3 

Kondiční kulturistika 1 ,8 ,8 49,2 

Lyžování 3 2,5 2,5 51,7 

Plavání 6 5,0 5,0 56,7 

Power jóga 1 ,8 ,8 57,5 

Badminton 19 15,8 15,8 73,3 

Požární sport 1 ,8 ,8 74,2 

Stolní tenis 1 ,8 ,8 75,0 

Tenis 1 ,8 ,8 75,8 

Volejbal 2 1,7 1,7 77,5 

Basketbal 1 ,8 ,8 78,3 

Běh 6 5,0 5,0 83,3 

Bruslení 3 2,5 2,5 85,8 

Florbal 11 9,2 9,2 95,0 

Fotbal 3 2,5 2,5 97,5 

cvičení doma 1 ,8 ,8 98,3 

squash 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 



       

5 

 

 

Oblíbený sport 2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 47 39,2 39,2 39,2 

Golf 1 ,8 ,8 40,0 

Jízda na inline bruslích 10 8,3 8,3 48,3 

Jízda na kole 13 10,8 10,8 59,2 

Lyžování 14 11,7 11,7 70,8 

Plavání 7 5,8 5,8 76,7 

Posilování 3 2,5 2,5 79,2 

Badminton 3 2,5 2,5 81,7 

Stolní tenis 1 ,8 ,8 82,5 

Tenis 5 4,2 4,2 86,7 

Volejbal 1 ,8 ,8 87,5 

Běh 4 3,3 3,3 90,8 

Florbal 1 ,8 ,8 91,7 

Fotbal 6 5,0 5,0 96,7 

squash 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Oblíbený sport 3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 82 68,3 68,3 68,3 

Jízda na inline bruslích 3 2,5 2,5 70,8 

Jízda na kole 1 ,8 ,8 71,7 

Lyžování 15 12,5 12,5 84,2 

Posilování 3 2,5 2,5 86,7 

Stolní tenis 1 ,8 ,8 87,5 

Tenis 5 4,2 4,2 91,7 

Volejbal 5 4,2 4,2 95,8 

Fotbal 1 ,8 ,8 96,7 

hokej 1 ,8 ,8 97,5 

squash 2 1,7 1,7 99,2 

tanec 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Otázka č. 5 

 

Patří podle Vás tělesná výchova a sport na VŠ? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid určitě ano 49 40,8 41,5 41,5 

spíše ano 47 39,2 39,8 81,4 

spíše ne 19 15,8 16,1 97,5 

určitě ne 3 2,5 2,5 100,0 

Total 118 98,3 100,0  

Missing System 2 1,7   

Total 120 100,0   

Otázka č. 6 

 

Využíváte nabídku sportů, kterou nabízí KTVS? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano 31 25,8 26,3 26,3 

ne 87 72,5 73,7 100,0 

Total 118 98,3 100,0  

Missing System 2 1,7   

Total 120 100,0   

 

Otázka č. 7 

 

Postrádáte určitý sport v nabídce KTVS? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano 6 5,0 5,1 5,1 

ne 112 93,3 94,9 100,0 

Total 118 98,3 100,0  

Missing System 2 1,7   

Total 120 100,0   
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Otázka č. 8 

 

Využili jste nabídky sportů KTVS jen v 1. ročníku studia? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TV jsem si zapsal/a jen v 1. 

ročníku studia 

103 85,8 87,3 87,3 

TV jsem si zapsal/a v 1. 

ročníku i v dalších ročnících 

15 12,5 12,7 100,0 

Total 118 98,3 100,0  

Missing System 2 1,7   

Total 120 100,0   

 

Otázka č. 9 

 

Zúčastnili jste se během studia kurzů KTVS? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ne 91 75,8 77,1 77,1 

ne, ale mám to v plánu 1 ,8 ,8 78,0 

ano 26 21,7 22,0 100,0 

Total 118 98,3 100,0  

Missing System 2 1,7   

Total 120 100,0   

 

Otázka č. 10 

 

Hodláte se opět účastnit kurzů KTVS? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid rozhodně ano 10 8,3 40,0 40,0 

spíše ano 15 12,5 60,0 100,0 

Total 25 20,8 100,0  

Missing System 95 79,2   

Total 120 100,0   
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Otázka č. 11 

 

Pohlaví 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid muž 41 34,2 34,2 34,2 

žena 79 65,8 65,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Otázka č. 12 

 

Ročník studia 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid první Bc. 2 1,7 1,7 1,7 

druhý Bc. 42 35,0 35,0 36,7 

třetí Bc. 61 50,8 50,8 87,5 

1. navazující Mgr. 15 12,5 12,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Otázka č. 13 

 

Obor 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ekonomika podniku 10 8,3 8,3 8,3 

Eurospráva 1 ,8 ,8 9,2 

Marketing a obchod 72 60,0 60,0 69,2 

Národní hospodářství 6 5,0 5,0 74,2 

Sportovní management 13 10,8 10,8 85,0 

Účetnictví a daně 18 15,0 15,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

 

 

 


