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POHYBOVÉ AKTIVITY PRO ZDRAVÍ
V KONTEXTU PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Hana HORKÁ, Zdeněk HROMÁDKA

Abstrakt: Nárůst pohybových aktivit v nestandardních prostředích (například rozsáhlé sportovní areály v přírodní krajině, sjezdovky na hranicích národních parků či ekologický dopad dopravy při „cestách za pohybem“) s sebou přináší řadu změn. Na jedné
straně vede ke zvýšení zájmu o sportovní aktivity, na straně druhé však dochází k narušování přírodního prostředí. Péče o zdraví se tak dostává do konfliktu s péčí o životní prostředí.
Stať nejdříve popisuje vlivy pohybových/sportovních aktivit na životní prostředí. Výzkumné
šetření sleduje, jak studenti zohledňují poškozování životního prostředí při uskutečňování
svých pohybových aktivit. V druhém plánu pak zjišťuje, zda u studentů existuje vztah mezi
zodpovědnou péčí o vlastní zdraví a péčí o životní prostředí.
Klíčová slova: environmentální výchova, ochrana přírody, relaxace v přírodě,
pohybové aktivity, péče o životní prostředí, péče o zdraví, výchova ke zdraví

Východiska
Kvalitní přírodní prostředí s kulturními památkami představuje zdroj různých příležitostí pro pobyt, relaxaci i pohybové aktivity člověka, konané obvykle „pro zdraví“.
Nárůst pohybových aktivit v nestandardních prostředích (například rozsáhlé sportovní
areály v přírodní krajině, sjezdovky na hranicích národních parků či ekologický dopad
dopravy při „cestách za pohybem“) s sebou přináší řadu změn. Na jedné straně vede ke
zvýšení zájmu o sportovní aktivity, na straně druhé však dochází k narušování přírodního prostředí. Péče o zdraví se tak dostává do konfliktu s péčí o životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že se zabýváme environmentálními aspekty výchovy ke zdraví, zajímá nás vliv sportovních činnosti či jiných pohybových aktivit provozovaných
„pro své zdraví“ na životní prostředí. V empirické části uvádíme výsledky šetření, které
zjišťovalo míru zohledňování této skutečnosti studenty oboru učitelství. Teoretická reflexe empirických údajů může přispět k pregnantnějšímu vymezení vzdělávacího kurikula.
Význam pohybových aktivit pro zdraví člověka je nezpochybnitelný, ovšem jejich dopad na životní prostředí je stále zřetelnější. Pedagog se ptá, jak může ze své
pozice bránit ekologické devastaci. Souhlasí s tvrzením, že poškozování přírodního prostředí je důsledkem trvalé „ignorace biologických faktorů kulturního života, chybějící
argumentace proti nebezpečné tendenci v životním stylu“ (ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ,
2009, s. 80), neznalosti skutečných přírodních hodnot apod., což v konečném důsledku
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podtrhuje potřebu jinak orientovaného vzdělání. Mirovský (2003) charakterizuje „odpovědného, inteligentního a citlivého turistu, „smart voyagera“ jako člověka vzdělaného,
schopného komplexnějšího vnímání, environmentálně uvědomělého a ohleduplného
k prostředí.1 Na utváření a rozvoji těchto žádoucích kvalit se nepochybně podílí výchova. Směřuje k prevenci a aktivní péči o zdraví (potažmo o životní prostředí) jako
důležitým prostředkům ke zlepšení nepříznivých ukazatelů. Proto je naším záměrem
stanovit určující úkoly výchovy pro vyváženou kultivaci vnitřního a vnějšího světa člověka z hlediska výchovy ke zdraví a environmentální výchovy.
Teoretická východiska prezentovaná v první části vycházejí z toho, že přiměřený
pohyb spolu s vlivy životního prostředí, výživou a způsobem života představují intervenující činitele zdraví, ničím nekompenzovatelné.

Ekologicky čisté prostředí a aktivní životní styl jako
regulační mechanismy (determinanty) zdraví
Životní prostředí představuje základní determinantu zdraví. Vyplývá to i z definice zdraví jako stavu úplné tělesné, duševní a sociální pohody, který je výsledkem vztahů
mezi lidským organismem a sociálně-ekonomickými, fyzikálními, chemickými a biologickými faktory životního prostředí, pracovního prostředí a způsobem života. Životní
styl jako „individuální souhrn postojů, hodnot a dovedností, odrážejících se v činnosti
člověka“, zahrnuje „mezilidské vztahy, výživu, organizaci času, zájmy, záliby a také tělesný pohyb“ (HARTL, HARTLOVÁ 2000). Aktivní životní styl zahrnuje „kvantitativně a kvalitativně hodnotný pohybový režim a uspokojování zájmů, trávení volného času
jako činitele podmiňující úroveň zdraví“ (LIBA, 2007, s. 64). Z provedené identifikace
a kvantifikace podílu regulačních mechanismů (determinant) zdraví je pro naše potřeby
významné zjištění, že životní styl, osobní chování jedince ovlivňují zdraví v 40-50 %
a životní a pracovní prostředí v 20-30 % (srv. ÁGHOVÁ 1993, FOSTER 1994, ROVNÝ
1998, HARTL; HARTLOVÁ 2000 – In LIBA 2007, s. 17-19). Přínos aktivního životního stylu je popsán od zlepšení kondice, vytrvalosti, obranyschopnosti proti infekcím
po zlepšení nálady a sebedůvěry, psychické výkonnosti i odolnosti, zvládání společenských rolí, radostnější a aktivnější využívání volného času, klidnější, osvěžující spánek
atd. (srv. COOPER 1990, SLEPIČKOVÁ 2001, KŘIVOHLAVÝ 2001, LIBA 2007).
Z našeho pohledu je důležité, že kvalitu života zlepšuje aktivní životní styl, zahrnující
pravidelné a vhodně volené pohybové aktivity.

Pohybová aktivita jako nástroj udržování tělesné
a duševní rovnováhy
Pohybová aktivita je mnohostranná pohybová činnost člověka, která saturuje funkce zdravotně – hygienickou, kompenzační, ochranně-preventivní, regenerační
a rehabilitační. Napomáhá udržovat tělesnou a duševní rovnováhu, vede k seberealizaci,
1
Tvrdý turismus – nebere ohled na svůj vliv na environmentální, sociální a kulturní prostředí; především
masový turismus
Měkký turismus – snaží se k prostředí, v němž se realizuje, chovat šetrně a uvědoměle a přispívat k trvale
udržitelnému rozvoji turismu
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ke zvyšování zdatnosti, výkonnosti, sebedůvěry, umožňuje psychické uvolnění, emocionální zážitky, snižuje psychické napětí, úzkosti, depresivní nálady, negativní emoce,
ovlivňuje intelektuální výkonnost atd.
K intenzivním pohybovým aktivitám se řadí rychlá jízda na kole, aerobic, plavání, jogging, běhání, tenisová dvouhra nebo squash. Rychlá chůze, tanec, zahrádkaření,
pomalá jízda na kole představují středně zatěžující pohybovou aktivitu. Pohybové aktivity se uskutečňují v různých prostředích - ve fitness centru, tělocvičně, plaveckém bazénu,
tanečním studiu, posilovně nebo doma, v bytě či na zahradě (např. stroje na cvičení),
ve škole nebo školním hřišti. V centru naší pozornosti je především venkovní rekreační
prostředí (např. jezero, turistická stezka), park, místa v blízkosti domu (např. pro běhání,
bruslení, jízdu na kole, rychlou chůzi). V této stati chceme poukázat na důsledky pohybových/sportovních aktivit na životní prostředí z pohledu tzv. konzumně-rekreačního.2

Vliv pohybových/sportovních aktivit na životní prostředí
Jedinec si vědomě vybírá pobyt ve zdravém životním prostředí, nejen pro bydlení, ale i pro trávení volného času při vycházkách, výletech o víkendech a dovolených,
pro různé sportovní aktivity. Ukazuje se, že dřívější běhání na běžkách či sjíždění na
neupravené sjezdovce, popř. pěší túřu v zimní sezóně, dnes nahrazuje snowboardování, variantní lyžování, noční lyžování, paragliding, surfování na zamrzlých jezerech,
orientační běh apod. V létě již nestačí koupání, potápění, jízda na kanoe, ale „in“ je
river rafting, surfování, vodní skútry či sportovní rybářství (MOUREK 2002). Rozvoj
nových, moderních sportů negativně působí na faunu a flóru. Jako nejvýznamnější zdroj
jsou uváděny stavba a provoz turistických dopravních zařízení (lanovek, vleků, sněhových rolb), úprava sjezdovek, umělé zasněžování, tvorba cyklistických a pěších stezek,
přístavů pro jachty a motorové čluny či výstavba sportovních a rekreačních zařízení
(golfových hřišť, zábavných parků či sportovišť). Ekologickou devastaci způsobuje především nepřiměřený nárůst zájemců a s tím spojená kvantita, masovost, živelnost a nekoordinovanost (srv. např. DAVID N. COLE, 2001, SNOWDON, P., SLEE, B., FARR,
H., 2000, KOLÁŘOVÁ, H. 2006, ZELENKA, J.; PÁSKOVÁ, M. 2002, ZELENKA, J.;
PÁSKOVÁ, M. 2007, http://vitejtenazemi.cenia.cz/krajina/index.php?article=111).
Na základě vybraných pramenů uvádíme vliv pohybové/sportovní aktivity na životní
prostředí na příkladu sjezdového lyžování3:
Negativní vliv na životní prostředí (důsledky
zásahů)

Zásahy do prostředí

Budování trati a koridoru pro vlek či lanovku,
výstavba objektů a zařízení sportu a příjezdových
komunikací.

Zábor zemědělské a lesní půdy/ odlesňování otevírání lesních porostů (účinky větru a mrazu,
vysychání, vývraty a velkoplošné polomy), nebezpečí
větrných polomů. Částečné či plné omezení funkce
lesa, např. jako stanoviště rostlin a živočichů, při
zamezení odnosu půdy (erozi), zadržování vody.

Inspirujeme se materiály na http://vitejtenazemi.cenia.cz/krajina/index.php?article=111, v němž se rozlišují
navíc pohledy historické, přírodovědné, ochranářské, kořistnické a numinózní.
3
Některé lyžařské areály jsou umístěny v horských oblastech, většinou ve zvláště chráněných územích.
2
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Kácení uprostřed rozsáhlého lesního porostu, rozdě- Fragmentace krajiny a vytváření překážek - přelení (tříštění) plochy na dvě i více částí.
kážka pro zvěř pro obtížnou průchodnost.
Rozšiřování horských chodníků, uvolňování a strhávání drnů (např. při jízdě na horských kolech mimo
cesty, při intenzívním provozu a pohybu lidí na
stezkách, kdy turisté nerespektují vymezené trasy,
zejména při provozování cykloturistiky.

Eroze liniová a plošná - ničení vegetace, snižování
pórovitosti půdy, schopnosti vsakovat, poškození bylinných porostů a kořenů stromů. Narušení půdního
krytu a následnému odnosu půdních částic při jízdě
po svažitém terénu.

Vliv na krajinný ráz - poškozování estetického
vzhledu krajiny a znečišťování krajiny skládkami
pevných odpadů a vytváření černých skládek. Větší
záběr plochy, větší kácení stromů, import nepůvodStožáry lanovek a vleků, kabinky, sjezdovka
ních materiálů (hornin, půdy, stavebních materiálů,
uprostřed rozsáhlého lesního porostu, bobová dráha, technických zařízení vypouštějících nejrůznější druhotely a ostatní doprovodné investice (parkovací
hy provozních kapalin apod.). Pro ilustraci uvádíme
místa, restaurace, bobová dráha, nové komunikace
úryvek z rozsáhlé zprávy J. Hollana dostupné na
apod.). Světelné znečištění
adrese http://amper.ped.muni.cz/noc/krnap: „Obce
tzv. noční lyžování – podrobněji na http://amper.
či majitelé krkonošských bud si zatím moc neuvědoped.muni.cz/noc/krnap.
mují, že užíváním silných lamp viditelných z velkých
dálek svým horám škodí. Berou jim jejich někdejší
krásu, kterou jistě měly před zavedením elektřiny
a mnohde i před zavedením moderních výbojových
světelných zdrojů. Někdejší slabé žárovky (elektřina
bývala relativně drahá) tolik špíny nenadělaly…“
Provoz motorových vozidel vč. exhalací, ropných
látek, saponátů. Hluk v lyžařských areálech soustrojí lanovek a vleků, hudební reprodukce a
vysokotlaková sněhová děla.
Přítomnost a nevhodné chování návštěvníků.

Rušení živočichů - zvěř nemá klid ke své reprodukci
a k příjmu potravy; dochází k- oslabení až úhynu
jedinců.

Nerespektování schválených tras, průchod porosty
mimo cesty, nadměrný sběr plodů a jiných částí
rostlin.

Záměrné ničení vegetace

Průzkum přístupu studentů PdF MU k pohybovým
aktivitám a péči o zdraví v kontextu péče o životní
prostředí
Je prokázáno, že různé sportovní činnosti či jiné pohybové aktivity, které lidé
provozují „pro své zdraví“, různým způsobem zatěžují životní prostředí.
Cílem našeho šetření bylo zjistit: 1. do jaké míry studenti zohledňují možné poškozování životního prostředí, které vyplývá z některých pohybových aktivit; 2. vztah
mezi zodpovědnou péčí o vlastní zdraví a péčí o životní prostředí.
1. Deskriptivní část šetření
V rámci deskriptivní části šetření předkládáme výsledky frekvenční (univariační) analýzy rozdělení dat pro ty položky dotazníku, které jsme vybrali jako podstatné
pro tuto studii.
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pohlaví

validní

absolutní četnosti

relativní četnosti

5
128
133

3,8
96,2
100,0

muž
žena
Total

validní relativní
četnosti
3,8
96,2
100,0

kumulativní relativní četnosti
3,8
100,0

Výzkumný vzorek obsahuje 133 respondentů (studenti/ky PdF MU), 128 žen,
5 mužů.
Jedná se o dostupný výběr, takže výsledky šetření nelze zobecnit na populaci a je
třeba je brát pouze jako orientační.
Položka č. 3
„Pokud naleznete v následující nabídce důvod nebo důvody pro Vaší pohybovou činnost, zaškrtněte
je (popř. dopište, pokud v nabídce Vaše důvody chybí):“
Důvod pro pohybovou činnost
pro zdraví
pro zábavu
pro vzhled
pro dobrou kondici
kvůli společnosti přátel
pro relaxaci

absolutní četnosti
105
123
69
90
65
7

relativní četnosti
78,9%
92,5%
51,9%
67,7%
48,9%
5,3%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

pro relaxaci

kvůli společnosti přátel

pro dobrou kondici

pro vzhled

pro zábavu

pro zdraví

Graf 1; důvod pro pohybovou činnost
Modální kategorie: pro zábavu
Druhá nejčetnější kategorie: pro zdraví
Třetí nejčetnější kategorie: pro dobrou kondici
Lidé z našeho souboru tedy nejčastěji sportují nebo vykonávají pohybovou činnost pro
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zábavu (92,5 %). Druhou nejčetnější kategorií je „pro zdraví“. 78, 9 % respondentů tedy
vykonává záměrně pohybovou činnost jako součást péče o vlastní zdraví.
Výše uvedená položka byla polouzavřená, takže respondenti měli možnost doplnit „důvod“. Častěji (5, 3 %) bylo uvedeno „pro relaxaci“.
Položka č. 4
míra souhlasu s výrokem: „Když provozuji nějakou pohybovou činnost, přemýšlím, jak tato činnost
zatěžuje životní prostředí.“

validní

neplatné
Total

určitě ano
spíš ano
spíš ne
určitě ne
Total
nevím

absolutní četnosti
3
14
79
36
132
1
133

relativní četnosti
2,3
10,5
59,4
27,1
99,2
,8
100,0

validní relativní
četnosti
2,3
10,6
59,8
27,3
100,0

kumulativní relativní četnosti
2,3
12,9
72,7
100,0

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
určitě ano

spíš ano

spíš ne

určitě ne

Graf 2; míra souhlasu s výrokem: „Když provozuji nějakou pohybovou činnost, přemýšlím, jak tato činnost zatěžuje životní prostředí.“
Modální kategorie: spíš ne
Respondenti ve většině případů (87,1 %) nepřemýšlí o tom, jak jimi provozované pohybové činnosti zatěžují životní prostředí. Nicméně validita této položky je poněkud
problematická. Pokud např. někdo vykonává pouze procházky jako pohybovou činnost,
tak nelze očekávat, že bude přemýšlet o její ekologické zátěži.
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Položka č. 5
míra souhlasu s výrokem: „Zodpovědně pečuji o své zdraví.“

validní

určitě ano
spíš ano
spíš ne
určitě ne
Total
nevím

neplatné
Total

absolutní četnosti

relativní četnosti

13
77
39
2
131
2
133

9,8
57,9
29,3
1,5
98,5
1,5
100,0

validní relativní
četnosti

kumulativní relativní četnosti

9,9
58,8
29,8
1,5
100,0

9,9
68,7
98,5
100,0

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
určitě ano

spíš ano

spíš ne

určitě ne

Graf 3; míra souhlasu s výrokem: „Zodpovědně pečuji o své zdraví.“
Modální kategorie: spíš ano
Většina lidí z našeho souboru (68,7 % validních) souhlasí s tvrzením, že zodpovědně
pečuje o své zdraví.
Položka č. 6
míra souhlasu s výrokem: „Pečuji o své zdraví tak, abych co nejméně ztěžoval/a životní prostředí.“
absolutní četnosti relativní četnosti
validní

neplatné
Total

určitě ano
spíš ano
spíš ne
určitě ne
Total
nevím

14
58
36
9
117
16
133

10,5
43,6
27,1
6,8
88,0
12,0
100,0
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validní relativní
četnosti

kumulativní relativní četnosti

12,0
49,6
30,8
7,7
100,0

12,0
61,5
92,3
100,0

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
určitě ano

spíš ano

spíš ne

určitě ne

Graf 4; míra souhlasu s výrokem: „Pečuji o své zdraví tak, abych co nejméně ztěžoval/a životní prostředí.“
Modální kategorie: spíš ano
Většina lidí z našeho souboru (61,6 % validních) deklaruje, že pečuje o své zdraví tak,
aby co nejméně zatěžovala životní prostředí. To je pro nás poměrně překvapivý výsledek. Výzkumný předpoklad byl ten, že při péči o své zdraví lidé spíš neberou ohledy na
životní prostředí.
Položka č. 7
míra souhlasu s výrokem: „Příroda by neměla stát v cestě projektů, které slouží pohybovým aktivitám.“
absolutní četnosti relativní četnosti
validní

neplatné

Total

spíš ano
spíš ne
určitě ne
Total
neodpověděl
nevím
Total

13
56
54
123
2
8
10
133

9,8
42,1
40,6
92,5
1,5
6,0
7,5
100,0
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validní relativní
četnosti

kumulativní relativní četnosti

10,6
45,5
43,9
100,0
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Graf 5; míra souhlasu s výrokem: „Příroda by neměla stát v cestě projektů, které slouží
pohybovým aktivitám.“
Modální kategorie: spíš ne
Silná většina respondentů (82,7 % validních) nesouhlasí s výrokem, že by příroda neměla stát v cestě projektům, které slouží pohybovým aktivitám. Přírodní prostředí je tedy
zřejmě pro většinu respondentů přednější než „sportovní areály“.
míra souhlasu s výrokem: „Snažím se jednat šetrně k životnímu prostředí.“
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Graf 6; míra souhlasu s výrokem: „Snažím se jednat šetrně k životnímu prostředí.“
Modální kategorie: spíš ano
Podobně jako v předchozích šetřeních, které jsme realizovali se studenty PdF MU, se
ukazuje, že silná většina respondentů (97 % validních) se snaží pečovat o životní prostředí (srv. HORKÁ, HROMÁDKA 2009, s. 39).
Položka č. 12
míra souhlasu s výrokem: „Je možné současně pečovat zodpovědně o své zdraví a být šetrný k životnímu prostředí.“
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Graf 7; míra souhlasu s výrokem: „Je možné současně pečovat zodpovědně o své zdraví a být šetrný k životnímu prostředí.“
Modální kategorie: určitě ano
Silná většina respondentů (95,4 % validních) souhlasí s výrokem, že je možné současně
pečovat o své zdraví a zároveň být šetrný k životnímu prostředí.
2. Relační část šetření
Hlavní hypotéza
H1: Existuje vztah mezi péčí o vlastní zdraví a péčí o životní prostředí.

Statistické nulové hypotézy:
h0: Vypočítaná hodnota koeficientu korelace nevypovídá o závislosti mezi ordinální proměnnou míra souhlasu s výrokem: „Když provozuji nějakou pohybovou činnost, přemýšlím, jak tato činnost zatěžuje životní
prostředí.“ a ordinální proměnnou míra souhlasu s výrokem: „Zodpovědně pečuji o své zdraví“.

Kendallův korelační koeficient tb = 0,18

Korelace je signifikantní na hladině významnosti 0,01, takže musíme zamítnout
nulovou hypotézu, ale závislost, na kterou usuzujeme z hodnoty koeficientu korelace,
je velmi slabá.
h0: Vypočítaná hodnota koeficientu korelace nevypovídá o závislosti mezi ordinální proměnnou míra souhlasu s výrokem: „Zodpovědně pečuji o své zdraví.“ a ordinální proměnnou míra souhlasu s výrokem:
„Pečuji o své zdraví tak, abych co nejméně ztěžoval/a životní prostředí.“.
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Kendallův korelační koeficient tb = 0,33

Korelace je signifikantní na hladině významnosti 0,01, takže musíme zamítnout
nulovou hypotézu, ale závislost, na kterou usuzujeme z hodnoty koeficientu korelace,
je nízká.
h0: Vypočítaná hodnota koeficientu korelace nevypovídá o závislosti mezi ordinální proměnnou míra souhlasu s výrokem: „Zodpovědně pečuji o své zdraví.“ a ordinální proměnnou míra souhlasu s výrokem:
„Snažím se jednat šetrně k životnímu prostředí.“.

Kendallův korelační koeficient tb = 0,32

Korelace je signifikantní na hladině významnosti 0,01, takže musíme zamítnout
nulovou hypotézu, ale závislost, na kterou usuzujeme z hodnoty koeficientu korelace,
je nízká.

Interpretace výsledků
Studenti nejčastěji provozují sport (popř. jinou dobrovolnou pohybovou činnost)
pro zábavu, ale v 78,9 % také pro zdraví, které, jak ukazují některé studie (např. HORKÁ, HROMÁDKA 2008 s. 25), představuje pro studenty (ve většině případů) nejvyšší
položku v žebříčku hodnot. Sport je nepochybně jedním z nástrojů péče o zdraví, ale v
současné době se stále častěji setkáváme se situací, kdy se pohybové aktivity dostávají
do střetu s péčí o životní prostředí (například rozsáhlé sportovní areály v přírodní krajině, sjezdovky na hranicích národních parků, energeticky mimořádně náročný provoz
sportovních hal, ale také například masová nadprodukce nejrůznějšího sportovního vybavení, či ekologický dopad dopravy při „cestách za pohybem“).
Z našeho šetření vyplývá, že většina respondentů odpovědně pečuje o své zdraví
(68,7 %). Silná většina souhlasí také s výrokem, že se snaží jednat šetrně k životnímu
prostředí (97 %) a konečně většina respondentů deklaruje, že se snaží pečovat o své
zdraví tak, aby co nejméně poškozovala životní prostředí.
Přístup k situaci, kdy proti sobě stojí pohybové aktivity a péče životní prostředí,
jsme se pokusili zjistit pomocí míry souhlasu s výrokem: „Příroda by neměla stát v cestě
projektů, které slouží pohybovým aktivitám.“. Většina respondentů s tímto výrokem
nesouhlasila (82,7 %).
Také se nám podařilo zjistit, že většina respondentů se domnívá, že je možné
současně pečovat o své zdraví a být šetrný k životnímu prostředí.
Výsledky šetření lze hodnotit jako příznivé - respondenti většinou pečují o své
zdraví i o životní prostředí a většinou se staví na stranu životního prostředí před způsobem
pohybových aktivit, který by vedl k jeho poškozování. Šetření se nezaměřovalo specificky na to, co respondenti pokládají za šetrné jednání k životnímu prostředí či zda si plně
uvědomují všechny ekologické důsledky svých pohybových aktivit. V závěru deskriptivní
části šetření můžeme hovořit pouze o tom, že mezi respondenty dominuje „pozitivní přístup“ k pohybovým aktivitám a péči o zdraví v kontextu péče o životní prostředí.
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V relační části šetření se ukázala velmi zajímavá souvislost mezi „zodpovědnou
péčí o vlastní zdraví“ a „snahou jednat šetrně k životnímu prostředí“ (korelace tb = 0,32).
V našem výzkumném souboru se tedy objevila nízká (ale signifikantní) závislost mezi
péčí o vlastní zdraví a péčí o životní prostředí. Výzkumný soubor je velmi malý a nebyl
vybrán způsobem, který by mohl vést k možnostem inference výsledků na populaci.
Výsledek však implikuje možnosti dalších výzkumných šetření, které by byly zaměřeny na podrobnější zkoumání tohoto pozoruhodného vztahu na reprezentativnějším
výzkumném souboru.

Závěr
Nedostatek pohybových aktivit, hypokinetická biodegradace člověka (LIBA
2007, s. 74 podle Hoška (1995), nesprávné způsoby výživy a psychosociální faktory představují rizikové faktory zdraví. K předcházení střetu v péči o zdraví a životní
prostředí přispívá průběžná aktualizace vzdělávacího kurikula, a to nejen v rovině poznávací (k porozumění souvislostem, vztahům člověka a přírody, důsledkům lidských
činností na prostředí, včetně možností zmírňování, omezování až vyloučení následků,
vč. rizikových faktorů zdraví; ke komplexnímu chápání hodnoty přírody ve všech dimenzích s následnou redukcí zbytečných lidských potřeb a neodůvodněných nároků),
ale i afektivní (osvojování etických principů jednání a chování a překonávání primitivně
egocentrických názorů a hodnot; pochopení estetické hodnoty přírody; prosazování šetrnosti, hospodárnosti, pokory, ohleduplnosti) a v rovině prakticko – přetvářecí (dovednosti a návyky bezpečného chování, zdravého životního stylu, spolupráce v péči o životní prostředí; angažovanost v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí,
komunikace o problémech životního prostředí, hodnocení objektivnosti a závažnosti
informací týkajících se ekologických problémů a zdraví. Výsledky výzkumného šetření
představují výzvu k proměně profesní přípravy učitelů.
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ACTIVE LEISURE FOR HEALTH IN CONTEXT OF
ENVIRONMENTAL CARE
Abstract: The increased number of active leisure - comprising a variety of sports
- takes place in variable environments (e.g. extensive sports facilities built in the natural
landscape, ski slopes rised at the borders of national parks or ecological impact of motoring to get to sports facilities) are bringing a lot of changes. There has recently been an
increased interest in such activities on the other hand the environment is being affected
by such events. Thus the care for the health is in a sharp conflict with the care for the
environment. The article describes the influence of those activities on the environment.
The research investigation is focused on the students´ behaviour concerning the above
noted activities and their respect for the environment. A potential relationship between
the responsible care for the health and the care for the environment is also investigated.
Keywords: environmental education, protection of nature, relaxation in the nature, active leisure/ doing sports, care for environment, care for health, education to
health
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