STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
(bakalářská)

Část státní závěrečné zkoušky:

Základy rekreologie

Studijní program:

Tělesná výchova a sport

Studijní obor:

Aplikované pohybové aktivity
Rekreologie

Cílem státní závěrečné zkoušky je prokázat úroveň kompetencí (analýza a syntéza
poznatků, řešení problémů, odborná komunikace, celkové vystupování a jednání), které si
student/-ka osvojil/-a v průběhu studia.

1)

Vymezení základních pojmů a definic, charakteristika základních vztahů a souvislostí
pojmů: rekreace – rekreologie – volný čas – pohybová aktivita / pohybová inaktivita –
životní styl – životní způsob – kvalita života, souvislosti a vazby na zdraví člověka.
Společnost a socializace jako předmět studia sociologie; sociální role.

2)
Význam a funkce rekreace a volného času – základní klasifikace volnočasových aktivit volný čas a jeho význam u různých věkových skupin. Individuální potřeby a vývojové
úkoly a jejich specifika v jednotlivých vývojových obdobích. Kultura, její významné znaky,
etnocentrismus.
3)
Současné vývojové trendy a tendence vývoje v oblasti volného času. Klasická sociologická
teorie: sociální statika a dynamika (Auguste Comte); vykořisťování, odcizení (Karl Marx).
4)
Životní styl a zdraví – tendence vývoje v současné společnosti – základní charakteristika
a výskyt onemocnění souvisejících s životním stylem (civilizační onemocnění). Osobnost
a životní styl, psychosomatické vztahy. Klasická sociologická teorie: dělba práce a
solidarita, spis „Sebevražda“ (Émile Durkheim); modernizace a racionalizace společnosti
(Max Weber).
5)
Podpora pohybové aktivity a její význam pro zdraví člověka i společnosti; legislativní
ukotvení podpory pohybové aktivity v národním a mezinárodním kontextu. Pohybová
aktivita jako protektivní faktor při zvládání zátěžových situací. Sociální stratifikace,
teorie, příklady.
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6)
Pohybová aktivita – tendence vývoje v ČR a zahraničí (výzkumné studie a jejich výsledky)
– souvislosti a vztahy k životnímu stylu a volnému času – doporučení pro PA – národní,
mezinárodní (u různých cílových skupin – děti, dospělá populace, senioři). Sociální třídy,
sociální status.
7)
Optimalizace životního stylu – základní modely a intervence – vysvětlení vztahu:
rekreace, pohybová aktivita, zdraví, prevence, FITT. Individuální emočně-motivační
systém jedince a optimalizace životního stylu. Psychologické faktory ovlivňující kvalitu
života. Sociální skupiny, subkultury.
8)
Volný čas v kontextu veřejné politiky – volný čas a komunální politika – vytváření
podmínek pro aktivní trávení volného času – komunální rekreace a základní principy
řízení volného času v obcích, strategické plánování. Kvalita interpersonálních vztahů,
význam sociální opory. Sportovní sociologie: sport a politika; globalizace ve sportu.
9)
Podnikové wellness – programy podpory zdraví na pracovišti – rekreace jako kompenzace
pracovní zátěže (komparace podmínek u nás a v zahraničí). Sportovní sociologie: sport,
média a populární kultura.
10)
Rekreační a volnočasové aktivity jako prevence sociálně-patologických jevů
ve společnosti – role rekreologa v prevenci sociálně-patologických jevů. Sportovní
sociologie: komercionalizace sportu.
Poznámka: Všechny otázky vnímejte v kontextu věkových a sociálních specifik, a zároveň
s přihlédnutím k osobám zdravotně a sociálně znevýhodněným.
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