Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
katedra tělesné výchovy a sportu

Úroveň základní motoriky u dětí z lesní a běžné
mateřské školy

The level of motor skills of children in outdoor and ordinary
preschool

Bakalářská práce
Praha 2018

Vedoucí práce:

Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

Autor bakalářské práce:

Michaela Havláková

Studijní program:

Specializace v pedagogice

Studijní obor:

Učitelství pro MŠ

Forma studia:

Kombinované

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Úroveň základní motoriky dětí
z lesní a běžné mateřské školy vypracovala pod vedením vedoucí bakalářské
práce samostatně za použití v seznamu uvedených pramenů a literatury.

V Praze dne..................................

Podpis: ………………......

Poděkování:

Ráda bych touto cestou poděkovala Doc. PhDr. Haně Dvořákové, Csc. za odborné vedení
bakalářské práce.
Dále děkuji všem respondentům, kteří se podíleli na výzkumu bakalářské práci a
především mé rodině za stálou podporu.

ANOTACE

Bakalářská práce se zabývá úrovní základní motoriky – pohybových schopností a
dovedností dětí předškolního věku v rozdílném prostředí a podmínkách. Práce je rozdělena
na teoretickou a praktickou část.
V teoretické části je definována vzdělávací koncepce v předškolních institucionálních
zařízeních ve vztahu k tělesné výchově a zdraví. Dále je popsána důležitost potřeby
pohybu u dětí předškolního věku a jejího naplňování ve dvou různých typech mateřských
škol a vymezení pojmu běžná mateřská škola a lesní mateřská škola.
V praktické části jsou analyzovány školní dokumenty, podmínky a prostředí vybraných
mateřských škol a porovnány výsledky motorických testů.
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ANNOTATION

The bachelor thesis deals with the basic level of motorics - movement abilities and skills of
preschool children in different environments and conditions. The thesis is divided into the
theoretical and practical part.
The theoretical part defines the educational concept in pre-school institutional facilities in
relation to physical education and health. It also describes the importance of requirement
for movement in preschool children and its fulfillment in two different types of
kindergartens and the definition of the ordinary preschool and the outdoor preschool.
The practical part analyzes the school documents, conditions and environment of selected
kindergartens and compares the results of motoric tests.
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ÚVOD
Pro dítě předškolního věku je pohyb základní potřebou. Skrze pohybové aktivity se dítě
celistvě rozvíjí, nejen v pohybových schopnostech a dovednostech, proto je nezbytné tuto
potřebu dítěti umožnit a každodenně naplňovat. Poskytovat vhodné, bezpečné prostředí a
podmínky pro uspokojení této potřeby, je jedním z úkolů předškolního vzdělávání. Pohyb
podporovat a dále rozvíjet, kultivovat základní motoriku dítěte a vytvářet podnětné
prostředí je úkolem pedagoga.
Pracuji ve státní mateřské škole – běžné mateřské škole, kde je z důvodu bezpečnosti a
ochrany dětí nutné určité omezování pohybu dětí. Nevhodnost omezování pohybu dítěte si
ve své praxi dennodenně uvědomuji a snažím se jej vyrovnávat pravidelnou nabídkou
řízených i spontánních pohybových aktivit a her.
Naproti tomu je alternativní možnost předškolního vzdělávání v podobě lesní mateřské
školy, kde omezování přirozeného pohybu dětí je minimální. Prostředí a podmínky, ale i
nižší počet dětí v lesní mateřské škole, nevytváří tolik možných nebezpečných situací. Je
zaměřena spíše na spontánní pohybové aktivity dětí. Lesní mateřská škola tolik dítě
neomezuje v potřebě pohybu, ale znamená to, že jsou tím děti lépe rozvíjeny v pohybových
schopnostech a dovednostech?
Jistě je docházka dítěte do předškolního vzdělávání především doplňkem rodinné výchovy
a na jeho rozvoj po pohybové stránce má zásadní podíl právě rodina, její životní styl a
způsob trávení volného času. Přesto je pro mě velmi zajímavé zabývat se otázkou úrovně
základní motoriky ve dvou rozdílných předškolních institucích. Která je svým prostředím a
podmínkami vhodnější pro uspokojování potřeby pohybu, ale zároveň i pro rozvoj a
kultivaci základní motoriky?
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TEORETICKÁ ČÁST
1

PROBLÉM A CÍL PRÁCE

Omezování pohybu dítěte vídáme často ve spojitosti s bezpečím a ochranou dítěte.
Neuvědomujeme si však, že tím můžeme přispívat k neobratnosti dítěte, jeho malé
sebedůvěře a k následnému pasivnímu způsobu života. Současná doba zaměřená na
technologii a pasivní způsob života též mnoho nepřispívá přirozenému pohybu. Je proto
důležité v předškolním vzdělávání děti podporovat v pohybu a ve zdravém životním stylu a
samy jít příkladem. K tomu by nám prostředí a podmínky, kde s dětmi pracujeme, mělo být
nápomocno.
Cílem práce je zjistit, ve kterém předškolním zařízení, jsou vhodnější podmínky pro
optimální rozvoj pohybových schopností a dovedností.
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2

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) je platný
dokument, který stanovuje elementární vzdělanostní základ pro pedagogickou činnost. Je
závazný pro předškolní vzdělávací instituce, které jsou zařazeny do sítě škol – mateřské
školy, mateřské školy zřízené podle par. 16 odst. 9 školského zákona, lesní mateřské školy
a přípravné třídy základních škol a představuje východisko pro tvorbu Školních
vzdělávacích programů (Smolíková a kol., 2004).
Na základě RVP PV vypracovávají mateřské školy dle svých konkrétních podmínek a
specifického prostředí vlastní Školní vzdělávací program a v souvislosti s tím pedagogický
personál vypracovává pro školní rok a konkrétní třídu třídní vzdělávací program
(Dvořáková, 2007).
Obsah předškolního vzdělávání tvoří vzdělávací oblasti RVP PV. Tyto oblasti pomáhají
nasměrovat práci učitelek takovým způsobem, aby byla uchopena komplexnost pojetí
vzdělávací nabídky. Obsah vzdělávání je rozdělen do pěti oblastí, které představují určitý
rámec, pro to, jak s danou oblastí pracovat. Je předpokladem, že učitelka bude tyto
vzdělávací oblasti rozvíjet v návaznostech a vzájemném propojení.
Vzdělávací oblasti jsou rozděleny do:
1. Dítě a jeho tělo (Biologická oblast)
2. Dítě jeho psychika (Psychologická oblast)
3. Dítě a ten druhý (Interpersonální oblast)
4. Dítě a společnost (Sociálně-kulturní oblast)
5. Dítě a svět (Environmentální oblast)
Logický směr uvažování, který učitelce pomáhá navést při realizaci vzdělávacích
programů v konkrétních podmínkách třídy, poskytuje uspořádání textu v jednotlivých
oblastech (dílčí cíle, očekávané výstupy) (Koťátková, Průcha, 2013).
Vzhledem k zaměření bakalářské práce se budu zajímat, jak se pomocí RVP PV konkrétně
Školního vzdělávacího programu dítě rozvíjí především v oblasti biologické (Dítě a jeho
tělo). Nutné je ovšem podotknout, že pro komplexní a optimální rozvoj dítěte a jeho
10

klíčových kompetencí je nutno zaměřit se na propojování všech vzdělávacích oblastí,
protože jak uvádí Dvořáková (2006) biologickou, psychologickou a sociální oblast
osobnosti nelze od sebe oddělit. Budou se vždy prolínat a vzájemně prostupovat a
ovlivňovat. Realizace jedné činnosti zaměřené do určité oblasti bude vždy méně či více
ovlivňovat oblasti další.

2.1

Zdraví dítěte ve vztahu k RVP PV

Nejvyšší hodnotou našeho života je zdraví. Zdraví je v současnosti vnímáno jako jednotný
komplex propojující zdraví nejen tělesné, ale i psychické a sociální. Často se dnes
setkáváme s termínem „wellness“ či „well being“. Tyto termíny představují všestranné
zdraví jedince (Dvořáková, 2007).
„Civilizační choroby, jako je nadváha, kardiovaskulární choroby, deprese, alergie a stres,
významně snižují kvalitu života. Všechny úzce souvisejí s nedostatkem pohybu a pobytu
venku.“ (Jančaříková, Kapuciánová, 2013, str. 9)
Zdraví může jedinec aktivně podporovat svým chováním, myšlením a postojem
k zdravému způsobu života. Tímto postojem ovlivňuje zdraví nejen své, ale i svého okolí.
Již od raného dětství je třeba pečovat o zdraví. Pokud se začne učit dítě návykům a
dovednostem v předškolním věku je větší pravděpodobnost, že jeho chování bude
v souladu se zdravým způsobem života (Havlová, Havlínová, Vencálková, 2008).
Jedním z rámcových cílů RVP PV je osvojení si základních hodnot v životě člověka.
Pokud vnímáme zdraví jako základní hodnotu života, je úkolem předškolních
institucionálních zařízení, aby tento cíl naplňovali prostřednictvím dílčích cílů v
jednotlivých vzdělávacích oblastech. S cíli vedoucí k výchově ke zdraví se především
setkáme ve vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo. Jsou to především cíle:
-

k uvědomování si těla

-

k rozvoji pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

-

k rozvoji a užívání všech smyslů

-

k rozvoji psychické a fyzické zdatnosti

-

k osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví a pohybových činnostech a jejich kvalitě

-

k osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví a bezpečí
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-

vytvářející zdravé životní návyky a postoje

Jak je již výše uvedeno, aby docházelo ke komplexnímu rozvoji dítěte, do něhož nesporně
patří výchova ke zdraví, je třeba propojovat dílčí cíle všech vzdělávacích oblastí.
Dvořáková (2007, str.17) doporučuje zaměřit se ve škole na některé faktory, které
pomohou vytvořit zdravější prostředí:
-

stanovit pevná, jasná a stručná pravidla

-

vnímat individuální předpoklady každého jedince

-

být empatický a citlivý k individuálním problémům

-

vytvářet přátelské prostředí

-

vzdělávat pomocí praktických zážitků a zkušeností

-

zajistit dětem pozitivní prožitky během vzdělávání

Prostředí, kde se podaří realizovat a dodržovat zmíněné faktory jsou pro rozvoj v oblasti
Dítě a jeho tělo prostředkem pro pozitivní zkušenosti dětí a posiluje tak důvěru v jejich
vlastní síly, což je pro výchovu ke zdravému způsobu života žádoucí.

2.2

RVP PV a tělesná výchova

Tělesná výchova, jak ji známe ze základního vzdělávání, v mateřské škole neexistuje.
Nejde pouze o hodinu TV, ale naopak její záběr je daleko širší. Pohyb je důležitou součástí
života dítěte, a proto jsou i učitelé mateřských škol v této problematice vzdělávány. Pro
odborně vedenou práci je důležitá jejich znalost vývojových specifik dítěte a orientace
v metodách nácviku, řízení i organizace. V MŠ je potřeba zajistit podmínky k pohybu,
které podporují tělesný, psychický a sociální rozvoj. Tento rozvoj je realizován
prostřednictvím řízených i spontánních pohybových činností (Dvořáková, 2006).
Důležitou součástí života dítěte a také prevencí proti zdravotním problémům je souhrn
činností, které nabízí tělesná výchova. Zároveň mohou být prostředkem k naplňování RVP
PV v konkrétních podmínkách škol (Dvořáková, 2002).
Podle Tatrové (1979) napomáhá tělesná výchova v mateřské škole nejen k všestrannému
rozvoji a upevňování zdraví, ale též rozšiřuje jejich rozumový obzor a kladně působí při
tvorbě dětských charakteristických a mravních rysů. Dodává, že pedagog plní úkoly
12

tělesné výchovy v průběhu celého dne. Pečuje o podmínky, které podporují tělesné zdraví,
dbá na čistotu prostředí, vede děti k hygienickým návykům a k otužování.
Význam tělesné výchovy spatřujeme především v nabývání pozitivních vztahů, postojů a
zájmů. Je třeba ji hodnotit vzhledem k tomu, že z hlediska zdraví je jako výchova vkladem
a investicí do budoucnosti dítěte. V pravidelném režimu dne je pro dítě ve škole důležitá
řízená tělesná výchova i spontánní aktivita. Pro budoucí zdravý způsob života a pro
aktuální zdraví je podstatné a pro školu odpovědné umožnit naplňování těchto potřeb dětí
nejen ve výchovně-vzdělávacím procesu jako takovém, ale zajistit je v každodenním
režimu dne. (Dvořáková, 2007)
Prostřednictvím pohybových aktivit v každodenním režimu dne získává dítě mnohé
kompetence důležité pro život. Proto má pohyb a pohybové činnosti tak významný podíl
při naplňování cílů ze zásadního dokumentu. Pro dítě jsou přirozeným a praktickým
prostředkem pro dosahování klíčových kompetencí.
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3

ONTOGENEZE MOTORIKY VE VTAHU K ROZVOJI

POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ
„Ontogeneze motoriky je vývoj souhrnu pohybových aktivit organizmu v průběhu života
jedince.“ (Hájek, 2012, str.10)

3.1

Vývoj motoriky dítěte předškolního věku

Pro optimální rozvoj dítěte v motorice je třeba počítat s vývojovými zákonitostmi a podle
toho svou pedagogickou činnost a vedení přizpůsobit.
Pojem motorika má úzký vztah s pojmem pohyb. Často jsou oba pojmy chápány stejně
(pohybový motorický), jindy odlišně. Charakteristickým pro pohyb člověka je jeho
účelovost, zatímco motorika představuje celkovou pohybovou zásobu člověka.
Úroveň motoriky člověka se odráží v aktivitě lidského organismu a je též základní
podmínkou pro optimální tělesný a duševní rozvoj jedince (Hájek, 2012).
Člověk se motoricky začíná vyvíjet v období hned po narození (Měkota, Novosad, 2005).
„V souladu s vývojem tělesným a funkčním, psychickým a sociálním se projevuje dítě
pohybově – motoricky. V raném věku je motorika znakem vývoje. “ (Dvořáková, 2006, str.
6)
V předškolním věku jsou pro vývoj motoriky příznačné změny tělesné a funkční. Mění se
tělesné proporce dítěte, zvyšuje se podíl svalové hmoty, klesá klidová srdeční frekvence.
Těmito změnami a rozvojem pohybových dovedností narůstá tělesná výkonnost.
Motorika je přesnější a jistější, hra egocentrická se mění na hru kooperativní. Motorické
schopnosti se vyvíjejí diferencovaně (Hájek, 2012).
Motorickou schopnost definujeme jako relativně samostatný soubor předpokladů lidského
organismu k úspěšné pohybové činnosti (Měkota, Blahuš, 1983; Čelikovský 1976).
„Na relativně nízkém stupni rozvoje zůstávají schopnosti kondiční (silové, vytrvalostní a
z části rychlostních), naopak dosti vysokého stupně dosahuje už kolem 6 let komplex
koordinačních schopností (obratnostní včetně rovnováhy a pohyblivosti).“ (Hájek, 2012,
str. 14)
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Motorické dovednosti se zdokonalují spíše jako pohybové celky – chůze a běh, házení a
chytání, skoky (Hájek, 2012).
Motorickou dovednost definujeme jako pohotovost k úspěšnému vykonání určité
pohybové činnosti. Je získávána především motorickým učením a opakováním
pohybového úkolu (Měkota, Cuberek, 2007; Měkota, Blahuš, 1983).

3.2

Pohybová dovednost vs. pohybová schopnost

Oddělit tyto dvě kategorie a rozvíjet pouze pohybové schopnosti či pohybové dovednosti
nelze. Pohybové schopnosti a pohybové dovednosti disponují vztahem oboustranným a
recipročním. Rozdíl je v obecné rovině – schopnost je výrazný vrozený předpoklad naproti
tomu dovednost se získává učením (Měkota, Cuberek, 2007).
Podle Dvořákové (2007) jsou základem pro získávání pohybových dovedností vrozené
předpoklady, kterými jsou pohybové schopnosti. Ty jsou pak příčinou dosažené úrovně
dovednosti.
Čelikovský (1977) zmiňuje, že pohybové dovednosti se od pohybových schopností liší tím,
že se u nich projevuje značně vliv prostředí a časově jsou méně stálé (mohou kolísat ze dne
na den) než schopnosti.
Ze zjištěného pro rozvoj obou kategorií vyplývá, že úroveň pohybových schopností
nesouvisí tolik s prostředím a aktuálními podmínkami jako úroveň pohybových
dovedností. Ta je vlivy prostředí a podmínkami ovlivněna.

3.2.1 Vliv dědičnosti a prostředí
Vliv na individuální rozdíly jedinců ve vývoji mají dva základní faktory – dědičnost a
prostředí.
Z hlediska motoriky je dědičnost souhrn vnitřních předpokladů jedince, které výrazně
ovlivňují tělesnou výšku a konstituci, motorické schopnosti a také projevy v motorickém
učení.
Druhým faktorem, který ovlivňuje jedince ve vývoji jeho motoriky je prostředí souhrn
vnějších činitelů. Jedná se především o vliv rodiny, školy, společnosti, výchovného a
vzdělávacího systému, zaměstnání či způsobu života jedince.
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Výsledek interakce obou faktorů formuje jedince v jeho vlastnostech a schopnostech
motoriky a ovlivňuje tak jeho individualitu (Hájek, 2012).

3.2.2 Rozvoj pohybových dovedností
Dítě v rané ontogenezi získává základní pohybové dovednosti. Obsahem práce v mateřské
škole a úkolem pedagoga je podpora učení se novým pohybovým dovednostem
prostřednictvím pohybových činností, bez ohledu na různé vzdělávací koncepce či
programy. Kromě toho je potřebná i kultivace základních pohybových dovedností a jejich
rozvíjení v propojení s motorickým vývojem – základní motorika (Dvořáková, 2006).
Základními pohybovými dovednostmi označujeme dovednosti nelokomoční; což jsou
změny poloh těla a jeho částí a pohyby těla na místě jako je např. stoj, sed, leh, leh na
břiše, podpor sedmo. Za specifickou polohu můžeme označit rovnovážné polohy, které
jsou důležité pro zvládnutí veškerých pohybů; dovednosti lokomoční, u kterých pohyb
spočívá v přemísťování těla v prostoru a představují plazení a lezení, chůzi a běh, skoky,
poskoky. Z počátku je každá taková dovednost nejistá a problém je především
v rovnováze; dovednosti manipulační jsou schopnosti manipulovat s různými předměty,
např. házení, chytání, kopání.
Prostřednictvím dovedností se dále rozvíjí důležité aspekty vnímání jako je orientace
v prostoru, vnímání vlastního těla a vnímání ostatních a též rozlišování intenzity pohybu
(Dvořáková, 2006).
Rozvoj pohybových dovedností ve výchovně-vzdělávacím procesu závisí na více
faktorech. Aby pedagog tento rozvoj podporoval, měl by nabízet příznivé podmínky a
prostor, překážky či pomůcky, kde bude mít dítě možnost zlepšovat se v základních
pohybových dovednostech.

3.2.3 Rozvoj pohybových schopností
Jak je již výše zmiňováno pohybové schopnosti se prolínají s pohybovými dovednostmi.
Učením se a zdokonalováním dovedností se u dítěte zároveň rozvíjí pohybové schopnosti.
Proces rozvoje schopností trvá vždy delší čas než osvojení si pohybové dovednosti.
Schopnosti jsou výrazně ovlivňovány aktivní pohybovou činností nejen v dětství a
vyznačují se tím, že jsou stálé (Měkota, Novosad, 2005).
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Pohybové schopnosti se dělí do dvou skupin: Kondiční a koordinační
Kondiční pohybové schopnosti jsou silové, vytrvalostní, částečně rychlostní a flexibilní.
Zlepšují se tréninkem, ale pokud nejsou udržovány, jejich úroveň rychle klesá (Dvořáková,
2007).
Silová schopnost je vymezena jako schopnost, která překonává odpor vnějších a vnitřních
sil (Hájek,2012).
„Silové schopnosti jsou definovány jako schopnost překonávat či udržovat vnější odpor
svalovou kontrakcí (kontrakce = stah svalu).“ (Pavliš a spol., 2003)
Vzhledem k tomu, že svaly u dítěte předškolního věku obsahují hodně vody a není ještě
dokončena osifikace je doporučeno pro optimální rozvoj silových schopností zapojit co
největší počet svalů, např. při lezení či šplhání (Dvořáková, 2007).
Rychlostní schopnost je definována jako schopnost provést pohyb v co nejkratším
časovém úseku (Hájek, 2012).
Podle Měkoty a Novosada (2005) je rychlostní schopnost předpokladem pro provedení
pohybu vysokou až maximální rychlostí.
V rozvoji rychlostních schopností v předškolním věku hraje podstatnou roli dozrávání
centrálního nervového systému. Tříleté dítě ještě reaguje velmi pomalu, naproti tomu dítě
šestileté již podnět zpracovává a rychle na něj reaguje. Vhodné je poskytovat takové
pohybové úkony, které jsou pro děti jednoduché a už je umí, např. reakce na signál nebo
opakování krátkých aktivit s vyšším úsilím (Dvořáková, 2006).
Vytrvalostní schopnost je definována jako schopnost umožňující pohyb opakovaně či je
charakterizována jako odolnost vůči únavě (Hájek, 2012).
„Vytrvalost je schopnost dlouhodobě vykonávat určitou činnost, jejíž intenzita není
maximální, nebo provádět cvičení po stanovenou dobu co možná nejvyšší intenzitou.“
(Pavliš a spol., 2003)
Při rozvoji vytrvalostních schopností je třeba respektovat skutečnost, že pokud si děti samy
volí intenzitu aktivity a činnost je baví, zvládají dlouhodobější zátěž velmi dobře
(Dvořáková, 2007).
Dětem pro podporu rozvoje této schopnosti zprostředkováváme např. honičky, překážkové
dráhy tedy dynamické pohybové činnosti (Dvořáková, 2006).
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Flexibilita (pohyblivostní schopnost) je závislá na rozsahu v kloubech. Děti předškolního
věku disponují vysokou flexibilitou kloubů, a to z důvodu ještě jejich neukončeného
vývoje. Vzhledem k této skutečnosti nepodporujeme zvyšování kloubního rozsahu, ale
udržujeme jejich pohyblivost, aby nedocházelo ke zkracování svalů např. u zadních stran
stehen a v oblasti bederní páteře. To může neblaze ovlivnit správné držení těla. Prevencí
proti zkracování svalů je jejich protahování pomocí strečinku (Dvořáková 2006).
„Pohyblivost je vlastnost pohybové soustavy, která ovlivňuje rozsah pohybu.“ (Hájek,
2012, str.60)
Koordinační pohybové schopnosti chápeme jako vnitřní řízení pohybu, jehož vnějším
projevem je obratnost (Pavliš a spol., 2003).
Aby se tyto schopnosti upevnili je nezbytné je trénovat po delší časový úsek (Dvořáková,
2007).
Obratnost členíme na několik samostatných schopností. Žádná z uvedených schopností
nepracuje samostatně, ale většinou v souvislosti s ostatními (Pavliš a spol., 2003).
Patří do nich schopnost rovnováhy, orientace v tělním schématu, koordinaci částí těla,
prostorová orientace, rytmičnost a další součástí je i vnímání a uvědomování si svého těla
(Dvořáková, 2007).
Pro rozvoj obratnostních schopností provádíme cvičení s různými obměnami (změny
rytmu, změny pohybu na signál), cvičení v měnících se podmínkách (překonávání
překážek) cviky rovnováhy apod. (Hájek, 2012).
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4

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM ZAŘÍZENÍ

Pro optimální rozvoj pohybových dovedností a schopností dítěte, je podstatné, zda jeho
přirozenou potřebu pohybu předškolní zařízení podporuje a dále stimuluje. Určující
charakter náleží specifickému prostředí mateřské školy a jejím podmínkám.
V této kapitole představím charakteristiku a podmínky běžné mateřské školy a lesní
mateřské školy, které jsou podstatné pro realizaci pohybových činností. Každá má ke
vzdělávání a výchově dětí odlišný přístup, který vychází z jejich filozofie a zaměření a
zároveň i z prostorových, časových a materiálních podmínek školky. Nicméně i přes
rozdílné cesty vzdělávání směřují obě společně k naplňování jednoho z hlavních cílů, a to
vést děti ke zdraví a zdravému způsobu života.

4.1

Charakteristika běžné mateřské školy

Běžná mateřská škola (dále BMŠ) je typem předškolního zařízení, která je zařazena
do rejstříku škol MŠMT a která dle vyhlášky č. 410/2005 musí splňovat hygienické
požadavky

na

prostorové

podmínky,

vybavení,

provoz,

osvětlení,

vytápění,

mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid.
Dle § 3 zmíněné vyhlášky musí nezastavěná plocha pozemku pro zařízení pro výchovněvzdělávací proces dětí předškolního věku, včetně travnaté plochy, činit nejméně 4 m2 na 1
dítě.
Dle § 4 musí mít zařízení takové prostorové podmínky a vnitřní uspořádání, aby byla
umožněna výuka, volné hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygiena, tělesná cvičení a
zajištění stravování (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-410).
Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy stanovuje vyhláška 14/2005 o
předškolním vzdělávání:
-

mateřská škola s celodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání déle než
6,5hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně.

-

do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různého věku do max. počtu 24 dětí

-

ředitel mateřské školy stanovuje počet učitelů tak, aby na jednoho učitele mateřské
školy připadlo nejvýše 20 dětí (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14).
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Budova běžné mateřské školy disponuje dostatečně velkými prostory. Dětský nábytek,
tělocvičné nářadí a hygienické zařízení je přizpůsobeno věku a počtu dětí. Vybavení školy
hračkami, pomůckami a náčiním je umístěno tak, aby na ně dítě vidělo a mohlo si je
samostatně brát. Na budovu školy navazuje zahrada nebo takový venkovní prostor, který
umožňuje dítěti naplňování jeho potřeby pohybu (Smolíková, VÚP 2004).
Vzdělávání a rozvoj dětí v běžné mateřské škole zařazené do školního rejstříku se musí
řídit povinným dokumentem vydaným MŠMT - Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání.

4.1.1 Podmínky pro rozvoj pohybových činností
Úkolem běžné mateřské školy je zajistit dětem podnětné prostředí k jeho rozvoji a
aktivnímu učení. Vytvořit takové prostředí a podmínky, které přináší optimální nabídku
sestavenou z různorodých a přiměřených podnětů (Opravilová, 2016).
K podpoření rozvoje pohybových činností v běžné mateřské škole patří různorodá škála
nabídka pomůcek a nářadí, která poskytuje a vybízí děti k pohybovým aktivitám
(Dvořáková, 2006).
Materiální podmínky zajišťuje zřizovatel po dohodě s vedením školy a na základě
požadavků učitelek. Učitelky vybavení umísťují tak, aby si je mohly děti samy vybírat a
použít (Koťátková, Průcha, 2013).
V budově je dětem k dispozici relativně volný prostor, např. tělocvična, kde mohou
pobíhat, chodit po lavičce, vylézat na žebřiny či se převalovat na žíněnce a samostatně
využívat pomůcek a náčiní jako jsou obruče, míče, švihadla apod. Venkovní prostor
poskytuje optimální podmínky v podobě členité zahrady, dostupného parku, hřiště či
jiného přírodního terénu.
Riziko představuje omezování spontánního pohybu dětí venku a též nedostatečný prostor
pro realizaci různých druhů lokomočních a nelokomočních činností. Je vhodné se zaměřit a
sledovat, zda děti mají takové podmínky, které poskytují možnosti různého druhu běhu,
skoků a přeskoků, lezení, šplhání, houpání a balancování (Dvořáková, 2006).
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4.1.2 Organizace dne
Prostorové podmínky souvisí i s podmínkami časovými. Do režimu týdne a dne se
pravidelně zařazují spontánní aktivity a řízené pohybové činnosti, které se plánovitě
střídají. Oba typy jsou pro dítě a pro jeho rozvoj zásadní. Stejným způsobem se střídají
aktivity dynamické s činnostmi klidovými (Dvořáková, 2006).
Dvořáková (2007) uvádí, že pro činnosti spontánní jsou důležitá předem dohodnutá
pravidla hry a jejich dodržování a neméně důležité podmínky jako je dostatečný prostor,
vybavení podněcující fantazii a různorodost hry a pozitivní přístup učitelky.
Řízené činnosti by měly být v mateřské škole součástí každého dne, a to od jednoduchých
tělesných chvilek po delší pohybové celky, které mají za úkol dítě cíleně naučit či
kultivovat nějakou pohybovou dovednost.
Podle Koťátkové a Průchy (2013) by měli být volné hry i pohybové aktivity a řízené
činnosti v každém dni v rovnováze. Učitel by měl být schopný reagovat na individuální
potřeby dětí a podle toho organizovat činnosti tak, aby měly děti každý den časový prostor
na volné spontánní hry.
Dalším faktorem pro rozvoj pohybových činností dětí jsou sociální podmínky. Vztah
učitelky k pohybovým činnostem dětí by neměl být plný obav o jejich bezpečnost.
Atmosféra během pohybových aktivit je podporující a vstřícná a respektuje potřebu
pohybu. Vhodné sociální podmínky jsou zajištěny, pokud jsou stanovena jednoduchá a
jasná pravidla (Dvořáková, 2006).

4.2

Charakteristika lesní mateřské školy

Lesní mateřská škola je alternativou ke vzdělávání v běžné mateřské škole. Hlavním
znakem LMŠ je co nejčastější pobyt venku. Podmínky takového druhu předškolního
zařízení jsou této skutečnosti přizpůsobeny. Je zde kladen důraz na komplexní rozvoj dítěte
a jeho dovedností a schopností v sounáležitosti s přírodou a pomocí jejího přímého
kontaktu.
Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 34 odst. 9 se za lesní mateřskou školu považuje
mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo
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zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní
mateřské školy nesmí být stavbou (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561).
Dle vyhlášky 410/2005 § 9 musí být zázemí lesní mateřské školy udržováno v čistotě,
suchu a ve stavu neohrožujícím zdraví dětí, musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí
první pomoci a musí umožňovat uložení osobních věcí dětí a materiálního vybavení lesní
mateřské školy. Dále musí zázemí splňovat ochranu před nepříznivými klimatickými
podmínkami. V bezprostřední blízkosti LMŠ musí být umístěno hygienické zařízení se
záchodem a tekoucí pitnou vodou (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-410#f2954240).

Vyhláška 14/2005 o předškolním vzdělávání ve vztahu k lesním mateřským školám
stanovuje:
-

lesní mateřská škola je typem mateřské školy

-

třída lesní mateřské školy má nejméně 15 dětí

-

ve třídě lesní mateřské školy, kde je přítomno více než 8 dětí, vykonává

pracovní činnost souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí
(https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14).

Zázemí LMŠ nejčastěji představuje jurta, indiánské týpí, srub či maringotka, které
primárně slouží pro odpočinek dětí, uložení metodických pomůcek, náhradního oblečení
dětí a pro případné vaření. Pro vzdělávání dětí je zázemí LMŠ využíváno v případě velmi
nepříznivého počasí.
Pro LMŠ je typické:
-

být za každého počasí venku, protože neexistuje špatné počasí, ale špatné

oblečení
-

prostředí výchovy je les

-

třídu tvoří obvykle 15 dětí a 2 dospělí

-

východiskem pro vzdělávání je situace, spontánní hra a přímá zkušenost dětí

(Vošahlíková a kol., 2012).
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Vzdělávání u těch LMŠ, které mají zájem o zařazení do školského rejstříku, probíhá stejně
jako u běžných mateřských školek, a to v souladu s povinným dokumentem vydaným
MŠMT – Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

4.2.1 Podmínky pro rozvoj pohybových činností
Les je prostředí, kde podmínky pro rozvoj pohybových činností jsou pestré, rozmanité a
proměnlivé. To má pozitivní vliv na pohybové dovednosti a schopnosti dětí, kdy v lese
přirozeným způsobem trénují rovnováhu na nerovném povrchu, mohou běhat ve větší míře
v neomezeném prostoru či lézt do strmého svahu a na stromy, přeskakovat a nosit větve,
kameny, klouzat po zmrzlém či blátivém povrchu.
Pro bezproblémový pohyb v lese je vzhledem k rozmanitosti počasí během celého roku
uplatňováno tzv. cibulovité vrstvení. Což je několik vrstev oblečení, které neprofouknou,
hřejí a zároveň izolují. Je doporučována pevná kotníčková obuv. Protože se veškeré
pohybové aktivity uskutečňují mimo zázemí LMŠ nedisponuje toto zařízení klasickými
pomůckami a nářadím jako běžná mateřská škola. Pro realizaci pohybových činností jsou
dětem k dispozici hlavně přírodní prvky, jako jsou kmeny a větve stromů, kameny, ale také
pomůcky jako je lano, které pedagog různým způsobem může dětem nabídnout pro další
pohybové činnosti dětí, např. k houpání, šplhání apod. (Vošahlíková a kol., 2012).

4.2.2 Organizace dne
V průběhu dne je v LMŠ dominantním prvkem vzdělávání a rozvoje volná spontánní hra,
kdy je dítěti umožněno dostatek prostoru pro uspokojení jeho pohybových potřeb. Pedagog
vstupuje do těchto aktivit minimálně a je proto spíše pozorovatelem a ochráncem. Činnosti
nabízené pedagogem jsou opět voleny formou hry a týkají se většinou nějakého aktuálního
problému.
Pro pobyt v lese je důležitá vzájemná pomoc a spolupráce. Respektování druhého a
dodržování dohodnutých bezpečnostních pravidel. Ta vznikají se záměrem, aby se
pedagogové i děti cítili během samotného pobytu v lese bezpečně (Vošahlíková a kol.
2012).
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5

MĚŘENÍ MOTORICKÉ VÝKONNOSTI

„Výkonnost je způsobilost podávat výkony v určité konkrétní činnosti, zpravidla na
poměrně stabilní úrovni.“ (Měkota, Cuberek, 2007, str.111)
Motorická výkonnost tedy znamená zdolávání pohybových nároků. Úroveň motorické
výkonnosti nesouvisí pouze s motorickými schopnostmi a pohybovými dovednostmi, ale
v součinnosti s nimi působí i intelektové a psychické schopnosti ovlivňující chování a
připravenost k výkonu a také somatické předpoklady (Měkota, Cuberek, 2007).

5.1

Testování motoriky u dětí předškolního věku

Pro zjištění úrovně pohybových dovedností a schopností u dětí předškolního věku jsou
jednou z možností motorické testy. Jsou považovány za nejúčinnější techniku diagnostiky
motoriky.
Obsahem motorických testů je pohybová činnost, která je charakteristická svým
pohybovým zadáním a určitými pravidly. Určitý pohybový projev navozuje testovou
situaci. Zaznamenáváme, pokud možno přesně, konečný výsledek pohybového projevu
(Měkota, Blahuš, 1983).
„Motorický test je standardizovaný postup, jehož obsahem je pohybová činnost a
výsledkem číselné vyjádření průběhu či výsledku této činnosti. Testování tedy znamená
provedení zkoušky podle zadání a přiřazování čísel získávaných měřením.“ (Hájek, 2012,
str. 71)
Motorické testy jsou použitelné od předškolního věku. Standardním způsobem se testuje
např. rychlost běhu, délka skoku snožmo, počet chycení míče apod. (Měkota, Cuberek,
2007).
Motorické testy lze rozdělit na plně standardizované testy, což jsou převážně testové
baterie, které jsou výsledkem delší výzkumné práce a představují přesně formulovaný účel,
výběr jednotlivých testů či položek, které byly odzkoušeny a statisticky zhodnoceny. Ty
jsou pro svou opodstatněnost a hodnověrnost doporučovány k přednostnímu užití. Druhou
možností jsou testy vlastní konstrukce, které si uživatel tvoří sám. Jejich standardizace je
částečná, ale mají jednu velkou přednost. Jejich obsah můžeme měnit podle výzkumného
cíle a též je přizpůsobit specifickým podmínkám prostředí (Měkota, Blahuš, 1983).
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V této práci vzhledem k odlišným podmínkám a prostředí při měření výkonnosti nebude
motorický test jediným možným ukazatelem a posuzovatelem motorické výkonnosti.
Posoudit působení pedagoga a prostředí, která se též odráží na úrovni základní motoriky,
můžeme i na základě pozorování.

5.2

Výzkumy motorické výkonnosti v ČR

V ČR není zcela časté zjišťovat motorickou výkonnost u předškolních dětí, avšak bylo by
potřebné takové výzkumy uskutečňovat pravidelně a celostátně, abychom měli možnost
získávat a porovnávat údaje o tom, jak se v různých směrech mění populace a kdy se
začínají objevovat první známky obezity a civilizačních chorob.
Aby se ohrožení následně předcházelo, existují způsoby, jak případné nedostatky odstranit.
Znalost aktuálního stavu tělesné zdatnosti dětí je výchozím pro tvorbu pohybových
programů a zkvalitnění tělovýchovného procesu, který může redukovat rizika budoucích
zdravotních problémů (Dvořáková, Baboučková, Justián,2010).
Některá dosavadní měření ukazují na zhoršení motorické výkonnosti děti v současné době.
Např. zjišťování úrovně růstu a motorické výkonnosti z roku 2010, kde cílem bylo zjištěné
výsledky srovnat s výsledky studie z roku 1977 realizované Pařízkovou a Berdychovou. U
dětí byla zjišťována výška a váha a výkony ve čtyřech základních motorických testech
vztahující se k základním dovednostem, stejně tak jako v měření z roku 1977. Výsledky
srovnávací studie prokázaly růstovou akceleraci a také to, že současné děti jsou ve všech
výkonech horší než děti před 33 lety (Dvořáková, Baboučková, 2014).
Další výzkum, který se zabývá měřením úrovně pohybových schopností a dovedností
předškolních dětí prokazuje na základě výsledků motorických testů vyšší výkony dětí
z Prahy oproti dětem z Vysokého Mýta. Důvodem je zřejmě bohatší nabídka pohybových
aktivit ve velkoměstě (Doležalová, 2017).
Jiný výzkum tělesného růstu a výkonnosti předškolních dětí ve vztahu k pohybovému
režimu, kde cílem práce bylo zjistit úroveň růstu a motorické výkonnosti ve vztahu
k pohybovému režimu ve velkoměstě a malém městě, na základě výsledků též uvádí, že
celkově děti z Prahy mají lepší výkony ve většině motorických testů než děti z malého
města (Kohoutová, 2016).
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Z těchto současných výsledků výzkumů vyplývá, že úrovní v pohybových schopnostech a
dovednostech jsou na tom lépe děti z velkých měst zřejmě z důvodů větší nabídky řízených
aktivit. Výzkum této práce se podobně bude zabývat úrovní základní motoriky dětí v
předškolním zařízení ve velkoměstě a na malé obci, avšak bude rozdílné celkové pojetí, a
to především v odlišném zázemí a podmínkách vzdělávání.
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PRAKTICKÁ ČÁST

6

CÍL

Cílem práce je zjistit, ve kterém předškolním zařízení jsou podmínky a organizace
vzdělávání vhodnější pro uspokojivější rozvoj základní motoriky.

6.1

Dílčí cíle

1) Zjistit a porovnat úroveň podmínek v běžné mateřské škole a lesní mateřské škole pro
rozvoj pohybových schopností a dovedností
2) Zmapovat a porovnat objem spontánních pohybových činností a řízených pohybových
činností v běžné mateřské škole a lesní mateřské škole
3) Změřit a porovnat úroveň vybraných pohybových schopností a dovedností z běžné
mateřské školy a lesní mateřské školy na základě motorických testů

6.2

Výzkumné otázky

VO1
Jsou podmínky v lesní mateřské škole pro pohyb lepší z hlediska prostoru a jeho využití
než v běžné mateřské škole?
VO2
Je běžná mateřská škola lépe vybavena pomůckami pro pohyb než lesní mateřská škola?
VO3
O kolik času přesahují řízené pohybové aktivity v běžné mateřské škole než v lesní
mateřské škole?
VO4
Budou mít děti z lesní mateřské školy a běžné mateřské školy stejné nebo rozdílné
výkony?
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7

METODY PRÁCE

7.1

Výzkumné metody

Ve výzkumném šetření jsem pro dosažení cílů a zodpovězení výzkumných otázek použila
metody pozorování:
-

Analýza podmínek a organizace vzdělávání

-

Analýza vzdělávacího programu

-

Motorické testování

Analýza podmínek a organizace vzdělávání
Pro zjištění podmínek a organizace vzdělávání v běžné mateřské škole i lesní mateřské
škole jsem použila metodu pozorování. Prostřednictvím metody pozorování jsem u
vybraných školek zjišťovala věcné podmínky zařízení jako je zázemí, prostředí interiéru a
exteriéru, vybavení. U organizace vzdělávání jsem se zaměřila na pozorování objemu
spontánních a řízených pohybových činností v průběhu dne.

Analýza vzdělávacího programu
Při analýze školských dokumentů jsem se zaměřila na vzdělávací koncept školky a na
naplňování dílčích cílů v oblasti Dítě a jeho tělo.
Zjištěné poznatky z pozorování jsem zapisovala do připravených formulářů.

Motorické testování
Pro samotné zjištění úrovně pohybových schopností a dovedností jsem zvolila kvantitativní
metodu měření na základě motorických testů. Vzhledem ke skutečnosti rozdílných
podmínek obou škol jsem zvolila nestandardizované testování, které nevyžadovalo
specifické školní prostředí, tělocvičnu s nářadím a pomůcky, tak jak je to vyžadováno při
plnění u standardizovaných testů. Motorické testy jsem vybrala takové, aby je bylo možno
realizovat v obou mateřských školách za stejných podmínek. Byly zohledněny podmínky
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obou mateřských škol, především lesní mateřské školy, která nedisponuje tělocvičnou a
rovným, uměle vytvořeným terénem.
Pro zařazení dítěte do měření pohybových schopností a dovedností byl předem zajištěn
informovaný souhlas zákonných zástupců.
Pro výběr motorických testů jsem vycházela z publikace Měkota, Blahuš (1983). Vybírala
jsem takové testy, které byly možné modifikovat pro předškolní věk. Bylo vybráno 6
motorických testů pro zjištění úrovně rychlostních, obratnostních, silových schopností a
manipulační dovednosti a jeden test jemné motoriky.

T1 Výdrž ve stoji jednonož na zemi
Testována obratnostní schopnost – statická rovnováha
Popis testu: dítě se postaví na plné chodidlo preferované nohy, druhou nohu ohne v koleni,
ruce dá v bok. Úkolem je vydržet v této pozici po spuštění časomíry po dobu 20 s.
Pomůcky: stopky, rovný povrch
Hodnocení: 1 bod – splnil; 0 bodů – nesplnil

T2 Skoky po jedné noze ve vymezené ploše
Testována obratnostní schopnost – dynamická rovnováha
Popis testu: dítě se postaví do vymezené plochy (obruče) na preferovanou nohu, druhou
nohu ohne v koleni, ruce dá v bok. Úkolem bude 5x skočit na preferované noze a zůstat ve
vymezeném prostoru.
Pomůcky: obruč
Hodnocení: 1 bod – splnil; 0 bodů – nesplnil

T3 Běh na 20 m
Testována rychlostní schopnost – akční rychlost
Popis testu: dítě se připraví na startovní čáru a na zvukový a sluchový signál běží (ze stoje)
co nejrychleji k vytyčenému cíli;
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Pomůcky: stopky, metr, kolíky a provaz na vymezení trasy, píšťalka;
Hodnocení: zaznamenán přesný čas na 0,1 s

T4 Skok daleký z místa odrazem snožmo
Testována silová schopnost – dynamická síla explozívní
Popis testu: dítě se postaví rovnoběžně špičkami chodidel na odrazovou čáru a odrazem
skočí snožmo co nejdále;
Pomůcky: metr, kolíky a provaz na vymezení odrazové čáry;
Hodnocení: měří se vzdálenost skoku od odrazové čáry k bližší patě testovaného

T5 Skok snožmo do stran přes překážku
Testována obratnostní schopnost – test hbitosti
Popis testu: dítě se postaví z boku k překážce (složenému švihadlu), po spuštění časomíry
se po dobu 15 s snaží opakovaně přeskakovat snožmo překážku. Skoky musí být snožmo.
Pomůcky: stopky, švihadlo
Hodnocení: zaznamenává se počet každého skoku snožmo

T6 Chytání míče
Testována manipulační dovednost
Popis testu: dítě stojí na vyznačeném místě naproti examinátorovi ve vzdálenosti 3 metrů.
Snaží se chytit 5x míč hozený spodním obloukem;
Pomůcky: míč o průměru 23 cm
Hodnocení: hodnotí se počet chycení. 5 chycení – 5 bodů; 4 chycení – 4 body, 3 chycení –
3 body; 2 chycení – 2 body; 1 chycení – 1 bod

T7 Vkládání zápalek do krabičky
Testována jemná motorika
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Popis testu: dítě sedí u stolu a jednou rukou si přidržuje prázdnou krabičku od zápalek a
druhou rukou se snaží co nejrychleji naplnit krabičku zápalkami. Zápalky vkládá jednu po
druhé a nesmí střídat ruce.
Pomůcky: krabička zápalek, stopky
Hodnocení: hodnotí se přesný čas naplnění krabičky zápalkami

7.2

Výzkumný soubor

Do výzkumného souboru jsem oslovila 1 třídu z běžné mateřské školy sídlící v Praze 5 a 1
lesní mateřskou školu působící v blízkosti malé obce v okrese Beroun. Výzkumného
šetření se celkem zúčastnilo 28 dětí. Z každého souboru jsem po domluvě s vedením
zařízení vybrala 16 dětí – 8 chlapců a 8 dívek dle těchto kritérií:
-

věkové rozmezí 4 – 6,5 let

-

pravidelná docházka do předškolního zařízení

-

vlastní zájem dítěte

-

písemný souhlas zákonných zástupců (Viz. Příloha 1)

Věkový průměr dětí z běžné mateřské školy byl 5,7 let – chlapci 5,6 a dívky 5,7.
Věkový průměr dětí z lesní mateřské školy byl 5,2 let – chlapci 5,07 a dívky 5,4.

7.3

Realizace výzkumu

Výzkumné šetření probíhalo v období měsíce května 2018. Do školek jsem docházela
v dopoledních hodinách. Nejprve jsem metodou pozorování analyzovala podmínky dané
školky. Zaměřila jsem se především na prostory využitelné pro pohyb dětí, na materiální
vybavení školy, pomůcky a nářadí. Následně jsem prostudovala školské dokumenty, kde
mě zajímalo zaměření školky a dílčí cíle pro oblast Dítě a jeho tělo a jejich vzdělávací
nabídku. Zmapovala jsem organizaci dne a objem spontánních a řízených aktivit. Zjištěné
poznatky jsem si zaznamenávala do připravených archů, které jsem pak použila pro
srovnání podmínek obou školek. Během pozorování jsem si určila místa – stanoviště, kde
jsem následně uskutečnila jednotlivá motorická testování. V dalších dnech již probíhalo
samotné měření.
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V obou školkách jsme si s dětmi před testováním jejich pohybových schopností a
dovedností krátce pohovořily o sportu a sportovcích. Položila jsem jim otázku, zdali znají
nějakého slavného sportovce. Též jsme si připomněly, že když chce být někdo úspěšný ve
sportu, měl by často trénovat a své výkony si měřit, aby se poznalo, zda cvičí a trénuje
dostatečně. Dětem jsem pak nabídla, že si můžeme na sportovce zahrát.
Děti, které nebyly kvůli zadaným kritériím vybrány, si mohly jednotlivé úkoly také zkusit,
ale jejich výkony nebyly zahrnuty do výzkumného šetření.

7.4

Zpracování dat

Zjištěná data jsem zaznamenávala do připravených tabulek. Tabulky jsou čtyři a jsou
rozděleny na běžnou mateřskou školu – dívky a chlapce a lesní mateřskou školu – dívky a
chlapce. V jednotlivých polích je 6 testů z hrubé motoriky a jeden test z jemné motoriky.
Výsledky jsou vyjádřeny v reálných hodnotách. Tabulky se záznamy zjištěných dat jsou
uvedeny v příloze. (Viz. Příloha 2-5)
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8

VÝSLEDKY

8.1

Analýza podmínek a organizace vzdělávání běžné mateřské školy

Prostředí, kde sídlí sledovaná běžná mateřská škola, je v centru Zbraslavského náměstí
v Praze. Zázemím školky je klasická cihlová budova činžovního typu disponující 4 třídami
s celkovou kapacitou 95 dětí. Všechny třídy jsou homogenně uspořádané a každá má jednu
místnost, která slouží pro spontánní i řízenou činnost dětí a zároveň i pro odpočinek. Každá
třída má vlastní umývárnu se záchody a šatnu. Školka ve vnitřním uspořádání nabízí pro
všechny třídy společný prostor pro pohybové aktivity. Je vybaven pomůckami – míči,
obručemi, molitanovými překážkami, lanem a též náčiním a nářadím – žebřinami,
švédskou lavičkou, švédskou bednou, trampolínou. Zde se realizují převážně řízené
pohybové činnosti pro nácvik pohybových dovedností. Školka nemá zahradu a k dispozici
pro dopolední i odpolední venkovní pobyt dětí slouží malý dvorek 16 x 18 m. Dvorek je
vybaven pískovištěm se skluzavkou, dvěma houpačkami a dřevěným vyvýšeným domkem
se žebříkem a skluzavkou. Dětem je i zde k dispozici sportovní náčiní – míče, pálky,
obruče. Nedostatek venkovního prostoru se pedagogové snaží dětem vynahrazovat častými
procházkami do lesoparků a na blízká hřiště. Osobně vnímám exteriér školky za ne zcela
vhodný pro volný pohyb dětí, vzhledem k omezenému prostoru dvorku, nečlenitému
terénu a absenci vzrostlých stromů.
Organizace vzdělávání je strukturována do denního režimu, který mají všechny třídy
stejný. Děti se od 6.30 do 8.30 schází ve svých třídách, kde je jim umožněna spontánní hra
s hračkami a stavebnicemi. Před svačinou se uskuteční řízená pohybová aktivita –
rozcvička či básnička s pohybem. Po svačině se mezi 9.00 a 10.00 hod realizuje komunitní
kruh a řízená činnost. Od 10.00 do 11.30 hod se odchází s dětmi ven, převážně se využívá
školní dvorek, ale též často hřiště v blízkém okolí či se chodí na procházky. Po obědě do
14.00 hod děti odpočívají na lůžku. Protažení těla či pohybová hra následuje po odpočinku
a po odpolední svačině v případě příznivého počasí odchází děti opět na dvorek, kde si
hrají na pískovišti či využívají herních prvků ke klouzání a houpání. Jsou často využívány
pomůcky jako míče, obruče, chodítka, pálky s míčky. Do 17.00 hod si rodiče děti
vyzvedávají.
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8.2

Analýza podmínek a organizace vzdělávání lesní mateřské školy

Lesní mateřská škola, kterou jsem navštívila, sídlí na okraji malé obce v okrese Beroun
v malebné krajině Křivoklátských lesů. Jejím zázemím je mongolská jurta usazená na
louce a v její blízkosti se nachází rekonstruovaná maringotka. Jurta slouží pro pobyt
skupiny při nepřízni počasí, pro výdej a konzumaci oběda a pro uložení oblečení a
pomůcek. Maringotka disponuje úložným prostorem a slouží pro odpočinek dětí po obědě.
Také je vybavena zastřešenou terasou, která slouží pro hry, aktivity a řízenou činnost
Pobyt uvnitř zázemí je omezen na minimum. V bezprostředním okolí školky je členitý
terén s vzrostlými stromy, louky a vstup do lesa.
Organizace vzdělávání a program dne je orientační a dostatečně pružný, aby mohl být
přizpůsoben aktuální potřebě v daném dnu. Je zachován soulad mezi aktivní a klidovou
částí dne. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Průvodci a děti se schází
mezi 8.00 a 8.30 hod na rozcestí před jurtou. Během scházení děti využívají volného
prostoru kolem sebe a hojně jej využívají k pohybu. Zdolávají kopečky, pobíhají, lezou na
stromy, hází kamínky či si jen tak ve skupinkách hrají s rozličným přírodním materiálem,
který kolem sebe nachází. Po příchodu všech se přivítají básničkou a písničkou a sdělí si,
co mají na programu dne.
Společně se pak odchází do lesa. Před vstupem do lesa se děti setkávají s překážkou
v podobě závory, na kterou se nadšeně vrhají a různě se na ní pohupují, visí a přitahují. Po
asi 800 metrech si sedly na oblíbené místo a nasvačily se. Po svačině následovala krátká
řízená činnost, kdy si děti spolu s průvodci opakovaly v kruhu písně k připravované letní
slavnosti. Po ní byla možnost volné hry v lese. Na oběd se vrací skupina do jurty a pro
odpočinek po obědě je určena maringotka. Po odpočinku se děti věnují vyrábění či
předškolní přípravě a následně spontánní hře v bezprostředním okolí jurty, kde si je pak
rodiče do 16.30 hod vyzvedávají.
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Tab. č. 1: Analýza podmínek a organizace vzdělávání běžné mateřské školy a lesní
mateřské školy z hlediska pohybu
Běžná mateřská škola

Lesní mateřská škola

Zázemí MŠ

Klasická třípatrová cihlová
budova

Mongolská jurta,
maringotka

Vnitřní uspořádání

Školka disponuje:
 šatnou
 4 třídami rozdělené
na hernu a jídelní
část
 umývárnami se
záchody
 tělocvičnou
s dostatečným
vybavením a
pomůckami
Školka má k dispozici školní
uzavřený dvorek 16 x 18 m
s herními prvky (klouzačka,
houpačky) a pískovištěm a
vybavený sportovními
pomůckami (obruče, míče,
pálky, chůdy).

V Jurtě je jedna kruhová
místnost, která slouží k:
 společným
činnostem při
nepříznivém počasí
 ukládání věcí
 hygieně a stravě
Maringotka slouží k
polednímu odpočinku

Vnější uspořádání

Okolí MŠ

Provoz školky
Řízená pohybová činnost

Spontánní pohybová
činnost

Školka sídlí přímo v centru
pražské čtvrti
v bezprostředním okolí
silnice a ulic. V dosahu
několik hřišť a městských
parků.
6.30 – 17.00 hod
Denně prostřednictvím
rozcviček a pohybových her.
Vícekrát do týdne
překážkové dráhy a
tělovýchovné jednotky.
Dopoledne během pobytu
venku.
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Jurta a maringotka je
umístěna na louce
v blízkosti lesů. Maringotka
disponuje zastřešenou
terasou určenou pro hry,
řízené činnosti aj. Okolí
jurty a maringotky nabízí
svažitý terén, dřevěné prvky
(lavičky na balanční chůzi,
nařezané kulaté kmeny
různé výšky, upravené
kmeny stromů pro lezení a
prolézání).
V bezprostředním okolí
školky je k dispozici les,
louky, pole. V lese možnost
využití staršího hřiště pro
míčové hry. Volný pohyb od
příchodu do školky.
8.00 – 16.30
Denně prostřednictvím
pohybových her.

Ráno hned po příchodu do
školky.

Odpoledne během pobytu na
školním dvorečku.
Ostatní pohybové aktivity

Možnost sportovního
kroužku bruslení.

Po celou dobu dopoledne až
do oběda.
Odpoledne po odpočinku
v blízkosti jurty.
Možnost lezení na stěnu 1x
měsíčně, návštěva bazénu 2x
do roka a dopravního hřiště.

Ze zjištěného vyplývá, že podmínky běžné mateřské školy nenabízí z hlediska pohybu
tolik příležitostí k jeho naplňování jako lesní mateřská škola. Ranní příchod do třídy běžné
mateřské školy, kde se v rámci bezpečnosti nesmí pobíhat, není zcela vlastní pro dítě
předškolního věku. Jeho volná hra se odehrává víceméně v klidové formě na koberci
s hračkami a stavebnicemi či u stolečku při volném kreslení. První pohybová aktivita
v běžné mateřské škole je řízená, a to jako rozcvička či pohybová hra. Zde bych ráda
zmínila, že pedagogové jsou si tohoto, ne zcela ideálního stavu, vědomi a že se snaží dětem
denně nabízet pohybové aktivity. Další možností aktivního pohybu je až během
dopoledního pobytu venku ať už prostřednictvím vycházky, návštěvy hřiště či školního
dvorečku. Zde děti mají též omezený prostor pro svou pohybovou působnost, ale zčásti
toto omezení vynahrazuje vybavenost dvorku herními prvky jako je klouzačka, houpačky,
vyvýšený dřevěný domek s žebříkem a pomůcky (obruče, míče, švihadla). Jako další
pravidelnou aktivitu školka nabízí kroužek bruslení, který je hojně předškoláky využíván.
Lesní mateřská škola pro naplňování potřeby pohybu dětí nabízí jednoznačně velmi dobré
podmínky. Již při ranním setkávání děti mají možnost pohybovat se, jak zrovna potřebují a
využívají této možnosti opravdu hojně. Vybíhají blízké kopečky, či se mezi sebou honí,
lezou na stromy apod. Okolí lesní mateřské školy přímo k pohybu děti vybízí. Jednou ze
základních myšlenek lesní mateřské školy je co nejčastější pobyt venku v sounáležitosti
s přírodou, téměř za každého počasí.
Zmíněné srovnání podmínek nám přináší odpověď na 1. výzkumnou otázku, zdali jsou
podmínky v lesní mateřské škole pro pohyb lepší z hlediska prostoru a jeho využití než
v běžné mateřské škole. Ano, podmínky pro pohyb jsou z hlediska prostoru a jeho využití
lepší v lesní mateřské škole.
Zároveň nám ale tabulka ukazuje srovnání vybavenosti pomůcek pro pohyb a z té je patrná
odpověď na 2. výzkumnou otázku, zdali má běžná mateřská škola lepší výbavu pomůcek
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pro pohyb než lesní mateřská škola. Ano, oproti lesní mateřské škole disponuje běžná
mateřská škola prostornou tělocvičnou, která je vybavena nářadím, náčiním a pomůckami
pro pohyb a ve vnějších prostorách též dětem nabízí pomůcky pro pohyb.
Celkově tedy ze zjištěných skutečností vyplývá, že lesní mateřská škola nabízí vhodnější
prostor pro pohyb oproti běžné mateřské škole. Nicméně lepší vybavenost pomůcek, nářadí
a náčiní, které pomáhají pohyb dítěte rozvíjet, nabízí běžná mateřská škola. Způsobem, jak
dosáhnout ideálních podmínek pro aktivní každodenní pohyb dětí a jejich by bylo tyto
pozitivní aspekty z obou MŠ spojit.

8.3

Analýza ŠVP v běžné mateřské škole

Vzdělávací koncepce běžné mateřské školy se řídí ŠVP s názvem „Od pramínku
k oceánu“. Ve výchovně-vzdělávacím procesu kladou na přední místo komplexní rozvoj
osobnosti dítěte. Filozofií jejich vzdělávacího konceptu je vychovávat spokojené,
tolerantní, tvořivé a všestranně rozvinuté a zdravě sebevědomé dítě. Zaměřují se na
podporu individuality dítěte a jeho sociálních kompetencí.
Vzdělávacím cílem ŠVP je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a
zdraví, jeho spokojenost a pohodu. Také podporuje vývojové možnosti dítěte a umožňuje
mu tak dosáhnout klíčových kompetencí v době, kdy opouští mateřskou školu.
U třídy, kde jsem výzkum realizovala, jsem se zaměřila na jejich TVP a konkrétně na
naplňování cílů oblasti Dítě a jeho tělo.
Pravidelně denně zařazují rozcvičky, jógové cvičení, hudebně-pohybové hry, tematické
pohybové hry a 1x týdně celé tělovýchovné jednotky, při kterých se zaměřují na cvičení
pro správné držení těla, protahovací cviky a prostřednictvím nářadí a pomůcek nacvičují
nové pohybové dovednosti nebo cvičí a kultivují pohybové dovednosti již naučené. Pro
rozvoj základní motoriky dále zařazují překážkové dráhy, míčové hry, štafetové hry aj.
Vycházkami a výlety do okolí podporují fyzickou a psychickou zdatnost dětí. Pro děti se
organizuje 1x týdně kroužek bruslení, který využívá většina dětí ze třídy.
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8.4

Analýza ŠVP v lesní mateřské škole

Koncept vzdělávacího programu lesní mateřské školy vychází z aktivního živého vztahu
s přírodou. Základním pilířem pro vzdělávání dítěte je podpora kvalit jako intuice,
inspirace, tvořivý projev, sdílení a prožívání radosti. Lesní mateřská škola umožňuje dětem
každodenní pobyt v přírodě bez podsouvání aktivit nebo vytváření modelových situací.
Filozofií školky je, že má každý člověk právo na přírodu. Možnost pobývat v přírodě
v jejích nekonečných projevech a proměnlivosti je pro člověka jako takového, to
nejpřirozenější prostředí pro jeho zdravé a harmonické prožívání sebe sama, objevování
vnitřní propojenosti se světem kolem něho a plnosti prožívání času.
Vzdělávacím cílem je vést děti k harmonickému prožívání sebe sama a k posilování
hluboké sebedůvěry, radostné kreativity a tvárnosti.
V lesní mateřské škole jsem se též zaměřila, jakými metodami a formami práce plní cíle
vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo.
Děti se pohybují celý den v přírodě, tedy na nerovném terénu, kde přirozeně překonávají
překážky a výškové rozdíly. Prostor kolem nich je podněcuje v balancování, běhu, chůzi,
prolézání, spouštění, šplhání a lezení po stromech. Pravidelně zařazují do řízených činností
pohybové aktivity s říkankami, písněmi nebo hrami. Podporují v letních měsících chůzi na
boso a vzhledem k trávení většiny času v přírodě jsou děti adaptovány na různé přírodní
podmínky, rozvíjí se jim fyzická a psychická zdatnost, jsou otužilé a přizpůsobivé.
Navštěvují 2x do roka bazén, dopravní hřiště a 1x měsíčně jezdí lézt na stěnu.

38

Tab. č. 2: Analýza ŠVP běžné mateřské školy a lesní mateřské školy z hlediska
pohybu
Běžná mateřská škola

Lesní mateřská škola

Vzdělávací koncepce školky
(myšlenka, filozofie)

Komplexní rozvoj dítěte po
stránce fyzické, psychické a
sociální.
Výchova ke spokojenosti,
tvořivosti a všestranně
rozvinutého dítěte.

Aktivní živý vztah
s přírodou. Podpora intuice,
inspirace, tvořivého projevu,
tolerance, sdílení a prožívání
radosti. Výchova bez
vytváření modelových
situací a podsouvání aktivit.

Hlavní vzdělávací cíle

Podpora tělesného rozvoje a
zdraví a individuálních
vývojových možností dítěte
a umožnění tím dosažení
klíčových kompetencí při
opuštění školky.

Vedení dětí
k harmonickému prožívání
sebe sama, k posilování
hluboké sebedůvěry,
radostné kreativity a
tvárnosti.

Vzdělávací nabídka pro
oblast Dítě a jeho tělo












rozcvičky,
protahovací cviky,
jógové cvičení
hudebně-pohybové
hry
pohybové hry
tělovýchovné
jednotky
překážkové dráhy
míčové a štafetové
hry
školní dvorek
s pomůckami a
herními prvky
hřiště, lesoparky
procházky a výlety
do okolí
kroužek bruslení













převážně celý den
pohyb na
různorodém terénu
(les, louka)
přirozené
překonávání
překážek a
výškových rozdílů
prostor podněcující
k balancování,
běhání, chůzi,
prolézání, šplhání,
lezení po stromech
pohybové aktivity
s písněmi, říkankami
a hrami
chůze na boso
využívání hřiště
v lese
lezení na stěnu
návštěvy bazénu

Z uvedeného srovnání ŠVP vyplývá, že z hlediska naplňování dílčích cílů oblasti Dítě a
jeho tělo, nabízí běžná mateřská škola více organizované pohybové činnosti. Je zde patrný
větší podíl řízených pohybových činností a důraz na nácvik lokomočních, nelokomočních a
manipulačních dovedností, než je tomu v lesní mateřské škole.
39

Lesní mateřská škola klade především důraz na přirozenost dětského pohybu, na jeho
proměnlivost a různorodost. Využívá dětské potřeby pohybu a poskytuje k jeho rozvíjení
vhodné podmínky. Lesní mateřská škola, která nemá k dispozici tělocvičnu s nářadím a
pomůckami bude mít zřejmě ztížené poskytovat nácvik pohybových dovedností jako je
např. kotoul vpřed, či výskok na švédskou bednu. Nicméně celkově ze vzdělávací nabídky
je patrné, že nácvik či výcvik pohybových dovedností jako takových není pro tento typ
předškolního zařízení primárním cílem. Zde je pohybová aktivita dětí rozvíjena především
přirozeně, díky rozličnému přírodnímu prostředí a je převážně spontánní povahy.
V běžné mateřské škole mě mile překvapilo, jak nadšeně děti přijímají např. překážkové
dráhy či si samy říkají o pohybové hry. Bylo znát, že jsou pravidelně zařazovány do
programu dne. V lesní mateřské škole mě zaujala odvaha při překonávání nějaké překážky,
ale především možnost pohybu (pobíhání, lezení, skákání) prakticky po celou dobu dítěte
ve školce.
Ze zjištěných skutečností nám vyplývá odpověď na 3. výzkumnou otázku o kolik času
přesahují řízené pohybové aktivity v běžné mateřské škole než v lesní mateřské škole?
Řízené pohybové aktivity jako je rozcvička a protažení těla jsem v běžné mateřské škole
vypozorovala dopoledne před svačinou a během dopoledního programu ještě zaznamenala
pohybovou hru či překážkovou dráhu v tělocvičně. V odpoledních hodinách po odpočinku
se děti protáhly též většinou způsobem pohybové hry. Celkový čas řízených pohybových
aktivit v běžné mateřské škole představuje přibližně 60 min. denně. V lesní mateřské škole
jsem během dne zaznamenala řízenou pohybovou hru či hudebně-pohybovou činnost
v dopoledních hodinách a to přibližně 30 min. Řízené pohybové aktivity v běžné mateřské
škole tedy přesahují o 30 min. denně více než v lesní mateřské škole.
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8.5

Výsledky motorického testování

Test 1 Výdrž ve stoji jednonož
V níže uvedené tabulce č. 1 – testu statické rovnováhy, je zaznamenáno bodové hodnocení.
Dítě, které vydrželo stát po celou dobu 20 s, bylo hodnoceno 1 bodem a dítě, které
nevydrželo, bylo hodnoceno 0 body.

Tabulka č. 3 – Výdrž ve stoji jednonož – záznam bodového hodnocení
Výdrž ve stoji jednonož (20s)

1
2
3
4
5
6
7
8

Běžná mateřská škola
Chlapci
Dívky
1
1
1
1
1
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1

Lesní mateřská škola
Chlapci
Dívky
0
1
0
1
1
1
0
0

1
1
1
0
1
0
1
0

1 bod = splnil/a
0 bodů = nesplnil/a
V tabulce vidíme záznamy hodnocení zvlášť chlapců a dívek z běžné mateřské školy a
lesní mateřské školy. Hodnotíme tak, že součtem mohla MŠ získat max. 16 bodů. Chlapci
max. 8 bodů a dívky max. 8 bodů.
Celkový součet bodů za test statické rovnováhy – výdrži ve stoji jednonož je graficky
vyjádřeno v grafu č. 1. viz. níže.
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Graf č. 1 – Výsledky testu výdrž ve stoji jednonož – součet bodů dětí z běžné
mateřské školy a lesní mateřské školy

Výdrž ve stoji jednonož (20s) - součet bodů
Chlapci

Dívky

Celkem

16

14

14

POČET BODŮ

12
10
8
6

9

8
6
4

4

5

2
0

Běžná mateřská škola

Lesní mateřská škola

Z uvedeného grafu je patrná vyšší úspěšnost a získání celkem 14 bodů z možných 16 bodů
u běžné mateřské školy.
Jak v běžné mateřské škole, tak v lesní mateřské škole jsou v tomto testu úspěšnější dívky
než chlapci z obou MŠ.
Chlapci z lesní mateřské školy mají celkově nejnižší úspěšnost (4 body z 8 bodů na
skupinu)
Dívky z běžné mateřské školy mají celkově nejvyšší úspěšnost (8 bodů z 8 bodů na
skupinu). Tedy všechny účastněné dívky test splnily.
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Test 2 Skoky po jedné noze ve vymezeném prostoru
V níže uvedené tabulce č. 2 – testu dynamické rovnováhy je zaznamenáno bodové
hodnocení. Dítě, které zvládlo 5x skok po jedné noze ve vymezeném prostoru bylo
ohodnoceno 1 bodem. Dítě, které skok nezvládlo, skočilo méně skoků či skočilo mimo
vymezený prostor, bylo ohodnoceno 0 body.

Tabulka č. 4 – Skoky po jedné noze – záznam bodového hodnocení
Skoky po jedné noze (5x)

1
2
3
4
5
6
7
8

Běžná mateřská škola
Chlapci
Dívky
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1

Lesní mateřská škola
Chlapci
Dívky
0
1
0
1
0
1
1
0

1
1
1
0
1
0
1
0

1 bod = splnil/a
0 bodů = splnil/a
V tomto testu, stejně jako v testu prvním, mohly dětí získat součtem max. 16 bodů za
jednotlivou mateřskou školu. Dívky i chlapci po 8 bodech.
V grafu č. 2 je graficky vyjádřen celkový součet bodů získaných za test dynamické
rovnováhy – skoku po jedné noze (5x) ve vymezené ploše.
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Graf č. 2 – Výsledky testu ve skocích po jedné noze – součet bodů dětí z běžné
mateřské školy a lesní mateřské školy

Skoky po jedné noze (5x) - součet bodů
Chlapci
16

Dívky

Celkem

15

14

POČET BODŮ

12
10
8

7

9

8

6

4

4

5

2
0
Běžná mateřská škola

Lesní mateřská škola

Z uvedených výsledků je v tomto testu patrná vyšší úspěšnost dětí z běžné mateřské školy.
Získala 15 bodů z celkových 16ti bodů.
V obou školkách byly úspěšnější i v tomto testu dívky.
Chlapci z lesní mateřské školy mají celkově nejnižší úspěšnost (4 body z 8 bodů na
skupinu)
Dívky z běžné mateřské školy mají celkově nejvyšší úspěšnost (8 bodů z 8 bodů na
skupinu). Všechny účastněné dívky test splnily.
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Test 3 Běh na 20 m
V níže uvedené tabulce č.3 – testu akční rychlosti jsou zaznamenány naměřené časové
hodnoty.

Tabulka č. 5 – Běh na 20 m – záznam hodnot (s)

Běh na 20 m (s)

1
2
3
4
5
6
7
8

Běžná mateřská škola
Chlapci
Dívky
5,9
5,5
6,08
6,18
5,7
6,4
6,1
6,4

6,05
7,8
5,9
6,3
6,2
5,8
6,7
6,4

Lesní mateřská škola
Chlapci
Dívky
7,8
7,65
6,56
10,05
7,73
7,14
7,65
10,05
8,21
6,88
7,42
9,44
7,89
9,3
7,2
9,55

Součtem naměřených hodnot a vydělením počtem dětí, zvlášť rozdělených na chlapce,
dívky a celkem z obou mateřských škol je vypočítaná výsledná průměrná hodnota běhu na
20 m (v s).
Níže uvedený graf č. 3 nám ukazuje grafické vyjádření výsledných hodnot z hlediska
průměrného času každé jednotlivé kategorie.
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Graf č. 3 – Výsledky testu běhu na 20 m – průměrný čas běhu dětí z běžné mateřské
školy a z lesní mateřské školy

Běh na 20 m (s) - průměrný čas
Chlapci
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Běžná mateřská škola

Lesní mateřská škola

V tomto testu měly celkově nejrychlejší průměrný čas děti z běžné mateřské školy.
Konkrétně jsou rychlejší o 1,94s v porovnání s dětmi z lesní mateřské školy.
V obou MŠ jsou v testu akční rychlosti rychlejší chlapci než dívky.
Chlapci z běžné mateřské školy dosáhly v porovnání s chlapci z lesní mateřské školy o
1,52s lepších výsledků.
Dívky z běžné mateřské školy jsou rychlejší o 2,36s v porovnání s dívkami z lesní
mateřské školy.
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Test 4 Skok do dálky z místa s odrazem snožmo
V tabulce č. 6 vidíme záznamy naměřených hodnot (v cm) v testu dynamické síly
explozívní.

Tabulka č. 6 – Skok do dálky z místa – záznam hodnot (cm)

Skok do dálky z místa (cm)

1
2
3
4
5
6
7
8

Běžná mateřská škola
Lesní mateřská škola
Chlapci
Dívky
Chlapci
Dívky
81
133
82
113
114
122
106
97
102
100
103
109
125
95
70
108
115
116
84
89
75
86
97
102

82
62
90
92
87
70
84
75

V tomto testu byla u naměřených hodnot též vypočítána průměrná výsledná hodnota (v
cm) jako u předešlého testu.
Grafické zobrazení v grafu č. 4 ukazuje výsledné průměrné hodnoty ve skoku dalekém.
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Graf č. 4 – Výsledky testu skoku do dálky z místa – průměrná délka skoku dětí
z běžné mateřské školy a lesní mateřské školy

Skok do dálky z místa (cm) - průměrná délka
Chlapci

Dívky
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Běžná mateřská škola

Lesní mateřská škola

Celkových lepších výsledků v dynamické síle explozívní dosáhly děti z běžné mateřské
školy o 14,1 cm v porovnání s dětmi z lesní mateřské školy.
Zajímavostí ve výsledcích tohoto testu byla vyšší úspěšnost děvčat oproti chlapcům
z běžné mateřské školy a vyšší úspěšnost chlapců oproti děvčatům z lesní mateřské školy.
Děvčata z běžné mateřské školy dosáhla lepších výsledků o 25,1 cm oproti děvčatům
z lesní mateřské školy.
Chlapci z běžné mateřské školy dosáhly lepšího výkonu o nepatrných 3,1 cm oproti
chlapcům z lesní mateřské školy.
Nejlepšího výsledku ve skoku dalekém dosáhla děvčata z běžné mateřské školy.
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Test 5 Skoky snožmo do stran přes překážku

V tabulce č. 7 – testu obratnostní schopnosti je zaznamenán počet skoků snožmo přes
překážku po dobu vyměřeného času v délce 15 s.

Tabulka č. 7 - skoky snožmo do stran přes překážku – záznam hodnot (počet skoků)

Skoky snožmo do stran (15s)

1
2
3
4
5
6
7
8

Běžná mateřská škola
Chlapci
Dívky
15
33
18
13
26
11
11
12

25
17
17
23
15
16
10
20

Lesní mateřská škola
Chlapci
Dívky
6
25
3
13
7
17
7
3

13
20
22
4
20
2
15
6

V tomto testu se zaznamenával počet skoků snožmo přes překážku v limitovaném čase 15s.
V níže uvedeném grafu je graficky zaznamenán výsledný počet skoků snožmo
v jednotlivých kategoriích.
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Graf č. 5 – Výsledky testu skoků snožmo přes překážku v limitu 15 s – počty skoků
dětí z běžné mateřské školy a lesní mateřské školy

Skoky snožmo přes překážku v limitu 15 s - počet skoků
Chlapci
300
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V testu obratnostních schopností – testu hbitosti dosáhly celkově lepších výkonů děti
z běžné mateřské školy o 101 skoků oproti dětem z lesní mateřské školy. Rozdíl byl zde
nejvýraznějším ze všech motorických testů.
V tomto testu stejně jako v předchozím dosáhly lepších výkonů děvčata oproti chlapcům
z běžné mateřské školy. V lesní mateřské škole získala vyšší počet skoků děvčata oproti
chlapcům.
Nejnižšího výkonu dosáhli chlapci z lesní mateřské školy.
Celkově byla nejlepší ve výkonech děvčata z běžné mateřské školy.
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Test 6 Chytání míče 5x

V tabulce č. 8 – testu manipulační dovednosti je zaznamenáno bodové hodnocení chytání
míče. Počet bodů byl závislý na úspěšných chytnutí míče v celkovém počtu 5 hodů.
Maximální počet je tedy 5 bodů na jedno dítě.

Tabulka č. 8 – chytání míče (5x) – záznam bodového hodnocení
Chytání míče (5x)

1
2
3
4
5
6
7
8

Běžná mateřská škola
Chlapci
Dívky
4
4
5
4
5
2
5
1

5
4
4
5
4
3
3
4

Lesní mateřská škola
Chlapci
Dívky
4
5
1
5
3
3
2
4

4
1
5
3
4
0
5
3

5 bodů = 5 chytil/a
4 body = 4 chytil/a
3 body = 3 chytil/a
2 body = 2 chytil/a
1 bod = 1 chytil/a
0 bodů = nechytil/a

Z tabulky je vypočítán výsledný součet bodů. Vyhodnocení výsledků je graficky vyjádřeno
v níže uvedeném grafu č. 6.
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Graf č. 6 – Výsledky testu chytání míče (5x) – součet bodů za počet chytnutí dětí
z běžné mateřské školy a lesní mateřské školy

Chytání míče (5x) - součet bodů
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V testu manipulačních dovedností mohla jednotlivá mateřská škola získat maximálně 80
bodů za úspěšné chytnutí míče. Za jednotlivé kategorie chlapců a dívek mohli získat
maximálně 40 bodů.
Celkově vyššího výkonu dosáhly děti z běžné mateřské školy o 10 bodů oproti dětem
z lesní mateřské školy.
I v manipulační dovednosti se prokázala vyšší úspěšnost u dívek o 2 body oproti chlapcům
v běžné mateřské škole.
V lesní mateřské škole byli úspěšnější chlapci o 2 body oproti dívkám.
Nejvyššího výkonu dosáhly dívky z běžné mateřské školy s 32 body ze 40 bodů.
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Test 7 Vkládání zápalek do krabičky

Tabulka č. 9 – test jemné motoriky zaznamenává přesný čas za vložení zápalek do
krabičky.

Tabulka č. 9 – vkládání zápalek – záznam času (s)

Vkládání sirek (s)

1
2
3
4
5
6
7
8

Běžná mateřská škola
Lesní mateřská škola
Chlapci
Dívky
Chlapci
Dívky
28,52
50,16
1,04
48,67
31,12
30,42
31
1,03
27,81
34,05
1,19
40,17
33,21
48,28
1,04
59,31
40,03
31,15
1,24
1,03
46,12
33,72
53,33
1,38
46,33
43,25
1,15
58,3
30,61
34,59
1,1
1,11

Součtem naměřených časových hodnot a vydělením počtem dětí, zvlášť rozdělených na
chlapce, dívky a celkem z obou mateřských škol je vypočítaná výsledná průměrná hodnota
za vložení sirek do krabičky (v s).
Zajímavostí v tomto testu je velký časový rozdíl ve výkonech mezi mateřskými školkami.
Je dobré si zde povšimnout času chlapce č. 2 jediného z lesní mateřské školy, kterému byl
naměřen čas 31 s téměř shodný s časy dětí z běžné mateřské školy.
Graficky vyjádřené průměrné časové výsledky z každé kategorie znázorňuje graf č. 7.
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Graf č. 7 – Výsledky testu vkládání zápalek do krabičky – průměrný čas dětí z běžné
mateřské školy a lesní mateřské školy
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V testu jemné motoriky byly celkově úspěšnější děti z běžné mateřské školy o 21,95s
oproti dětem z lesní mateřské školy.
Chlapci z běžné mateřské školy byli rychlejší ve vkládání zápalek o výrazných
27,44s oproti chlapcům z lesní mateřské školy.
Dívky z běžné mateřské školy byly rychlejší o 16,45s oproti dívkám z lesní mateřské
školy.
Nejnižšího výkonu dosáhli chlapci z lesní mateřské školy, kteří svým průměrným časem
přesáhli jednu celou minutu.
Nejlepšího času dosáhly chlapci z běžné mateřské školy.
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Ze změřených dat a jejich porovnání vyplývá odpověď na 4. výzkumnou otázku, zdali
budou mít děti z lesní mateřské školy a běžné mateřské školy stejné nebo rozdílné výkony.
Výkony byly rozdílné a jednoznačně ve všech aplikovaných motorických testech měly
lepší výsledky děti z běžné mateřské školy. Důvodem je zřejmě častější řízená pohybová
činnost v běžné mateřské škole a cílené zaměření na konkrétní pohybové dovednosti.
Možná se též děti v tomto typu MŠ setkávají více s různými pohybovými soutěžemi a
závody ze kterých jsou zvyklé snažit se podávat co nejlepší výkony. Kdežto v lesní
mateřské škole je pravděpodobně pohyb méně často podmíněn výsledkem či umístěním. U
dětí byl i tento rozdíl vidět. I když děti z obou mateřských škol pohybové úkoly bavily,
přeci jen jsem zaznamenala větší zájem u dětí z běžné mateřské školy.
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9

DISKUZE

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, které předškolní zařízení je z hlediska
podmínek a organizace vzdělávání vhodnější pro uspokojivější rozvoj základní motoriky –
tedy pohybových schopností a dovedností.
Výzkumnou práci jsem rozčlenila na tří dílčí cíle, jejichž splnění mi usnadnilo a pomohlo
mi najít cestu ke zjištění hlavního cíle výzkumu.
Prvním dílčím cílem bylo zjistit a porovnat úroveň podmínek v běžné mateřské škole a
lesní mateřské škole pro rozvoj pohybových schopností a dovedností. Zjištěné skutečnosti
jsem zaznamenávala do formulářů a následně jej mezi sebou porovnala. Z hlediska
podmínek jako je zázemí mateřské školy a jejího bezprostřední okolí se ukázalo, že pro
rozvoj základní motoriky dítěte je spíše vhodnější lesní mateřská škola. Zázemí a prostředí
lesní mateřské školy omezují dítě v jeho naplňování potřeby pohybu pouze minimálně.
Pohybuje se kromě času stravy a odpočinku téměř po celou dobu přítomnosti ve školce.
Z tohoto zjištění shledávám, že podmínky, které jsou dětem pro pohybové aktivity
nabízeny, jsou v lesní mateřské škole v porovnání s běžnou mateřskou školou více
vyhovující.
Tedy odpověď na 1. výzkumnou otázku: Jsou podmínky v lesní mateřské škole pro pohyb
lepší z hlediska prostoru a jeho využití než v běžné mateřské škole? Ano, z hlediska
prostoru a jeho využití jsou podmínky pro pohyb v lesní mateřské škole lepší než v běžné
mateřské škole.
Nicméně je třeba poukázat na to, že podmínky a prostor vhodný pro pohyb samy o sobě
zcela nestačí pro rozvoj a kultivaci základní motoriky dítěte. Podstatný je vzdělávací
program, který MŠ dětem nabízí pro cílený rozvoj pohybu. Odpověď na 2. výzkumnou
otázku: Je běžná mateřská škola lépe vybavena pomůckami pro pohyb než lesní mateřská
škola? Ano, běžná mateřská škola je v porovnání s lesní mateřskou školou lépe vybavena
pomůckami pro pohyb, jako jsou obruče, míče, švihadla, dětské chůdy, pálky, hokejky
apod. Nabízí i možnosti cvičení na nářadích jako jsou žebřiny, lavice, bedny, trampolína
atd. Při porovnávání této skutečnosti je zajímavé uvést, že lesní mateřská škola sice
nedisponuje pomůckami a nářadím zmíněného typu, ale její pedagogové jsou si vědomi, že
určité překážky, nejen přírodou nabízené, je třeba dítěti pro jeho rozvoj poskytovat. Dítě
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v lesní mateřské škole tak může využít přírodních pomůcek, jako jsou nařezané, různě
veliké kmeny, dřevěné lavičky a upravené stromy k lezení.
Druhým dílčím cílem bylo zmapovat a porovnat objem spontánních pohybových činností a
řízených pohybových činností v běžné mateřské škole a lesní mateřské škole. Ke splnění
tohoto cíle mi pomohla metoda pozorování, konkrétně analýza organizace vzdělávání a
ŠVP v jednotlivých školkách. V běžné mateřské škole jsem zaznamenala daleko větší podíl
organizovanosti dětí. Z prostorových a bezpečnostních důvodů, počtu dětí na jednoho
pedagoga zřejmě volnější režim tento typ zařízení mít nemůže. Spontánní pohybové
aktivity jsem zpozorovala až během dopoledního pobytu venku do oběda, což bylo 1,5 hod
a pak po poledním odpočinku což odpovídalo max. 2 hodinám. Dítě z běžné mateřské
školy má tedy denně možnost přibližně 3,5 hod spontánního pohybového projevu.
V lesní mateřské škole jsem spontánní pohyb dítěte zaznamenala již od příchodu do
školky. Kromě svačiny, bylo dítě v pohybu až do oběda, to odpovídalo 3,5 hod. Odpoledne
po poledním odpočinku, bylo dítě v pohybu další 3 hodiny. Celkově má dítě v lesní
mateřské škole možnost denně strávit 6,5 hodiny spontánním pohybovým projevem.
Z těchto zjištění vyplynulo, že lesní mateřská škola nabízí dětem možnost denně o 3
hodiny více spontánních pohybových činností v porovnání s běžnou mateřskou školou.
Řízené pohybové činnosti v běžné mateřské škole odpovídaly max. 1 hod denně (ranní
rozcvička, pohybová hra + překážková dráha a odpoledne pohybová hra či protažení po
odpočinku) v porovnání s lesní mateřskou školou, která řízenou pohybovou činnost
realizuje přibližně 30 min. denně, byl zjištěn 30 min. rozdíl.
Odpověď na 3. výzkumnou otázku o kolik času přesahují řízené pohybové aktivity v běžné
mateřské škole než v lesní mateřské škole je tedy ze zjištěných výsledků pozorování
zřejmá. Řízené pohybové aktivity v běžné mateřské škole se realizují o 30 min. denně více
v porovnání s lesní mateřskou školou. Rozdíl není příliš výrazný, ale přesto odpovídá
zaměření jednotlivých školek. V běžné mateřské škole si pedagogové jsou vědomi méně
častých spontánních pohybových aktivit dětí, a tak se jej snaží vyrovnávat prostřednictvím
řízeného pohybu ať už formou pohybových her, tělovýchovných jednotek nebo
překážkových drah.
Posledním dílčím cílem bylo změřit a porovnat úroveň vybraných pohybových schopností
a dovedností dětí z běžné mateřské školy a lesní mateřské školy na základě motorických
testů. Testy byly realizovány v každé školce během jednoho dopoledne. Před samotným
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testováním proběhlo seznámení s tím, co budou děti plnit. V obou školkách jsem se před
samotným měřením setkala se zaujetím a zájmem dětí. Avšak větší soutěživost a snaha
byla znát u dětí z běžné mateřské školy. Je pravděpodobné, že tato atmosféra mohla také
částečně ovlivnit výkony dětí.
Samotné měření v obou školkách probíhalo venku za teplého a suchého počasí. Celkový
věkový průměr byl u běžné mateřské školy vyšší o půl roku ve srovnání s lesní mateřskou
školou.
V testu výdrže ve stoji jednonož (statické rovnováhy) dosáhli chlapci i dívky z běžné
mateřské školy vyšších výkonů ve srovnání s chlapci a dívkami z lesní mateřské školy.
Dívky z obou MŠ dosahují v tomto testu vyšších výkonů v porovnání s chlapci.
V testu skoku po jedné noze ve vymezené ploše (dynamické rovnováhy) dosáhli vyšších
výkonů chlapci i dívky z běžné mateřské školy v porovnání s chlapci a dívkami z lesní
mateřské školy. I v tomto testu byly úspěšnější dívky z obou MŠ oproti chlapcům.
V testu běhu na 20 m (akční rychlosti) byly úspěšnější děti z běžné mateřské školy
v porovnání s dětmi z lesní mateřské školy. Celkově byli rychlejší chlapci z obou MŠ
oproti dívkám. Zde bych tyto výsledky ráda srovnala i s výsledky výzkumu z roku 2010
(Dvořáková, Baboučková, 2014), kde se prokázaly vyšší výkony u dětí též z městské
mateřské školy oproti MŠ v malé obci. Na základě tohoto výzkumu, který měl za cíl zjistit
růstové a výkonové parametry současné populace předškolních dětí ve vztahu k velikosti
místa bydliště a porovnat je s výsledky studie z roku 1977, se prokázalo, že současná
populace má celkově horší výkony oproti dětem z r. 1977. Nicméně byla zjištěna tato
zajímavost - děti z Prahy, které byly v r. 1977 nejslabší ve výkonech z celé ČR, jsou v
současnosti např. právě v běhu i skoku do dálky výkonnostně lepší než děti z malých obcí.
Jednou možnou odpovědí na tuto skutečnost může být současná různorodá nabídka
pohybových aktivit ve velkoměstech a také zvyšující se povědomí rodičů o tom jak
důležité je kompenzovat v dnešní době trend pasivně tráveného času.
V testu skoku do dálky (dynamické síly explozívní) dosáhly vyšších výkonů děti z běžné
mateřské školy v porovnání s dětmi z lesní mateřské školy. Děvčata doskočila dál
v porovnání s chlapci z běžné mateřské školy. Naopak v lesní mateřské škole byli
úspěšnější chlapci než děvčata. Celkově byly v tomto testu nejúspěšnější dívky z běžné
mateřské školy.
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V testu skoku snožmo do stran přes překážku (obratnosti – hbitosti) dosáhly vyšších
výkonů děti z běžné mateřské školy oproti dětem z lesní mateřské školy. V tomto testu
byla v obou školkách úspěšnější děvčata než chlapci.
Z uvedeného shrnutí výsledků především ve skocích máme možnost vidět velmi dobré
výkony děvčat z běžné mateřské školy. I při plnění motorických testů bylo znát nadšení a
snaha o nejlepší výkon. Této skutečnosti přikládám fakt, že věkový průměr byl vyšší než u
děvčat z lesní mateřské školy a také skutečnost, že většina dívek z běžné mateřské školy
navštěvuje pravidelně pohybové kroužky (především bruslení, atletiku, gymnastiku a
balet).
V testu chytání míče (manipulační dovednosti) dosáhly vyššího bodového hodnocení děti
z běžné mateřské školy oproti dětem z lesní mateřské školy. V běžné mateřské škole byly
úspěšnější dívky v porovnání s chlapci. Naopak v lesní mateřské škole byli úspěšnější
chlapci oproti dívkám. V této manipulační dovednosti se ukázal častější kontakt a hry
s míči v běžné mateřské škole. V lesní mateřské škole míče a hry s nimi často nezahrnují
do vzdělávacího programu.
V testu vkládání zápalek do krabičky (jemné motoriky) dosáhly rychlejšího času děti
z běžné mateřské školy v porovnání s dětmi z lesní mateřské školy. Chlapci z běžné
mateřské školy zde měli výkony lepší oproti dívkám. Naopak v lesní mateřské škole byly
úspěšnější o 8s dívky v porovnání s chlapci. Největšího úspěchu v tomto testu dosáhli
chlapci z běžné mateřské školy. Zajímavé je uvést výsledek chlapce č. 2 z lesní mateřské
školy, který měl obdobný čas (31s) jako děti z běžné mateřské školy. Ostatní děti z lesní
mateřské školy kolem jedné minuty. Časový rozdíl tohoto testu byl mezi oběma MŠ
výrazný. Lepší výsledky dětí z běžné mateřské školy mohly stát za častější hrou
s konstruktivními stavebnicemi u chlapců a navlékání korálků u děvčat či docházka do
kroužku keramiky a grafomotoriky.
Ze všech uvedených výsledků je zřejmé, že v každém jednotlivě provedeném motorickém
testu, který zjišťoval úroveň konkrétní pohybové schopnosti a dovednosti, měly celkově
lepší výkony děti z běžné mateřské školy oproti dětem z lesní mateřské školy.
I z hlediska pohlaví byli chlapci i děvčata z běžné mateřské školy v porovnání s dětmi
z lesní mateřské školy ve výkonech úspěšnější. Ve většině testů měla lepší výsledky
děvčata oproti chlapcům z běžné mateřské školy. V lesní mateřské škole nebyla ani jedna
kategorie z hlediska pohlaví výrazně lepší.
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Změřením a vyhodnocením výsledků motorických testů je tak zodpovězena i 4. výzkumná
otázka zdali budou mít děti z lesní mateřské školy a běžné mateřské školy stejné nebo
rozdílné výkony. Děti z odlišných předškolních zařízení nemají stejné výkony. Výkony
jsou rozdílné. Děti z běžné mateřské školy dosáhly lepších výkonů než děti z lesní
mateřské školy.
Důvodem je zřejmě častější řízená pohybová činnost v běžné mateřské škole a cílené
zaměření na konkrétní pohybové dovednosti. Možná se též děti v tomto typu MŠ setkávají
více s různými pohybovými soutěžemi a závody ze kterých jsou zvyklé snažit se podávat
co nejlepší výkony. Kdežto v lesní mateřské škole je pravděpodobně pohyb méně často
podmíněn výsledkem či umístěním. U dětí byl i tento rozdíl vidět. I když děti z obou
mateřských škol pohybové úkoly bavily, přeci jen jsem zaznamenala větší zájem u dětí
z běžné mateřské školy.
Přes zjištění lepších podmínek pro pohyb v lesní mateřské škole byly tedy pohybové
schopnosti a dovednosti dětí z běžné mateřské školy na vyšší úrovni. Výzkum tak ukázal,
že podmínky předškolního zařízení z hlediska prostoru nejsou jediným faktorem pro rozvoj
pohybu dítěte. Také vybavenost pomůcek, náčiní a nářadí a denní zařazování řízených
pohybových činností je důležitou a nedílnou součástí pro optimální rozvoj základní
motoriky.
Výsledky této výzkumné práce jsou pro mne velmi překvapující. Osobně jsem byla toho
názoru, že vzhledem k častější pohybové aktivitě dětí z lesní mateřské školy budou mít i
lepší výkony v motorických testech. Výsledky však mohlo ovlivnit více aspektů. Jedním
z nich mohl být věkový průměr, který byl u dětí z běžné mateřské školy celkově vyšší o 5
měsíců, což je doba, za kterou se dítě mezi 5 a 6 rokem může výrazně zdokonalit
v pohybových schopnostech, psychicky se stát odolnějším, lépe reagujícím na podněty a
signály. Dalším důvodem mohlo být i to, že děti z lesní mateřské školy jsou vedeny
stěžejně ke spolupráci s ostatními nikoli k soutěžení, výsledkům či výkonům. Při testování
jsem soutěžení vnímala hlavně u dětí v běžné mateřské škole, kde si vzájemně intenzivně
fandily a výkony všech pozorovaly, a to také mohlo z části ovlivnit jejich snažení u
provádění testů. U dětí z lesní mateřské školy jsem podobnou atmosféru nezaznamenala.
Posledním faktorem, který může stát za výslednými výkony je možný fakt, že řízená
pohybová činnost dětí z běžné mateřské školy je intenzivnějšího a pravidelnějšího rázu.
Oproti lesní mateřské škole využívá k pohybovým aktivitám pomůcky a k učení
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pohybových dovedností náčiní a nářadí, které má k dispozici v tělocvičně. Z tohoto důvodu
se tak mohly děti z běžné mateřské školy již před testováním setkat s některými typy
pohybových úkolů. Dětem z Prahy je nabízena bohatá škála různých pohybových aktivit a
zájmů a to též může stát za jejich lepšími výkony. Dokládá to i výzkum (Kohoutová, 2016)
tělesného růstu a výkonnosti předškolních dětí, kde byly zjištěny též lepší výkony
motorických testů u pražských dětí oproti dětem z venkova. Další studií (Doležalová,
2017), která srovnávala úroveň pohybových schopností a dovedností dětí z Prahy a
Vysokého Mýta zjistila vyšší výkonnost v motorických testech u dětí z Prahy.
V této práci jsem však neporovnávala dvě MŠ stejného typu s rozličným místem působení
nýbrž dvě MŠ odlišného typu, byť jedna je z Prahy a druhá z malé obce. Jejich výchovněvzdělávací proces je naprosto odlišný a zakládá se na jiných hodnotách, i když cíl mají
stejný – připravit dítě předškolního věku takovým způsobem, aby zvládlo další závažný
krok v jeho životě a aby jeho potřebné kompetence byly dostatečně rozvinuté a schopné
dalšího vzdělávání.
Lesní mateřská škola nabízí ze své podstaty bohatší využití času pro pohyb dítěte. Její
podmínky a zázemí k tomu přímo vybízí. Filozofie výchovy a vzdělávání v lesní mateřské
škole je harmonické prožívání sebe sama v souladu s přírodou. Podstatné je pro ně vedení
dětí k toleranci, k tvořivému projevu a sdílení. Kdežto běžná mateřská škola odpovídá více
institucionálnímu typu zařízení, kde je třeba děti více přizpůsobovat organizaci a režimu
dne. To způsobuje méně spontánního pohybu u dětí. Navzdory této situaci je ze zjištěných
skutečností potěšující, že se pedagogové snaží omezený spontánní pohyb nahrazovat
častějšími řízenými pohybovými činnostmi.
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ZÁVĚRY

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, v jakém ze sledovaných předškolních zařízení jsou
vhodnější podmínky pro optimální rozvoj pohybových schopností a dovedností.
Získané výsledky ukázaly, že pro optimální rozvoj pohybových schopností a dovedností je
vhodnější běžná mateřská škola. Výzkumné šetření však bylo provedeno jen ve dvou MŠ a
proto výsledky nelze zobecnit.
Na základě analýzy podmínek a organizace vzdělávání z hlediska pohybu v jednotlivých
MŠ, analýzy školních vzdělávacích programů a motorického měření dětí, byly zjištěny tyto
skutečnosti:

1.

Podmínky sledovaných školek jsou z hlediska prostoru a jeho využití

odlišného rázu. Pro naplňování potřeby pohybu jsou podmínky lepší v lesní
mateřské škole. Dítě zde má od příchodu do školky možnost aktivního pohybu
venku.
2.

Běžná mateřská škola je oproti lesní mateřské škole lépe vybavena

pomůckami pro pohyb. Disponuje pomůckami, jako jsou obruče, míče, švihadla,
lana a také nářadím a náčiním, které je pravidelně využíváno při pohybových
činnostech v tělocvičně.
3.

Řízené pohybové činnosti v běžné mateřské škole představují celkem 60

min. denně. Oproti lesní mateřské škole přesahují o 30 min. denně.
4.

U dětí z běžné mateřské školy a lesní mateřské školy byly naměřeny

rozdílné výkony. Ve všech 7 motorických testech dosáhly lepších výkonů děti
z běžné mateřské školy.
5.

Výzkumné šetření prokázalo, že pohyb dítěte v lesní mateřské škole je

veden převážně přirozeným způsobem a že je podporováno samotné objevování a
překonávání překážek čímž školka přispívá k rozvoji hrubé a jemné motoriky
dítěte. Naproti tomu běžná mateřská škola, která sídlí ve městě a spontánní pohyb
zde není v takové míře zajištěn jako v lesní mateřské škole, nabízí dětem více
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řízených pohybových činností, kde se cíleně rozvíjí a cvičí s pomocí pomůcek,
náčiní a nářadí v konkrétních pohybových schopnostech a dovednostech.
6.

Z uvedených důvodů se domnívám, že pouze vhodné podmínky pro pohyb

nestačí pro rozvoj a kultivaci základní motoriky dítěte předškolního věku. Pro
dostatečné rozvíjení pohybových schopností a dovedností je rozhodující cílená
tělesná výchova a řízené pohybové činnosti dětí předškolního věku, které na
základě zjištěných skutečností nabízí spíš běžná mateřská škola.
Samozřejmě je nutné podotknout a připomenout, že tělesná zdatnost dítěte není pouze
záležitosti výchovy a vedení mateřské školy. Větším a podstatným podílem na této
skutečnosti mají genetické predispozice dítěte a pozitivní vztah rodiny dítěte ke zdravému
životnímu stylu, sportu a pohybu vůbec.
Zde bych ráda uvedla doporučení pro praxi, které bych viděla jako vhodné pro oba typy
mateřských škol. Pohybové disciplíny tohoto typu (jejich měření) děti ze školky příliš
neznají, přitom by bylo nasnadě využít jejich zájmu a radosti v častější aplikaci podobných
testů či disciplín do vzdělávacího programu. Pedagogická analýza získaná pravidelným
měřením a sledováním výkonů dětí by mohla posloužit jako podklad pro tvorbu více
zacíleného programu pro rozvoj a kultivaci základní motoriky oné konkrétní třídy. Či by
mohla individuálně posloužit pro děti, které intervenci do vzdělávací oblasti Dítě a jeho
tělo, potřebují více než ostatní.
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Příloha 1 – písemný souhlas zákonných zástupců
Vážení rodiče,
Jmenuji se Michaela Havláková, pracuji v mateřské škole v Praze 5 - Zbraslavi a studuji
třetím rokem pedagogickou fakultu UK. Pro svou bakalářskou práci, která bude řešit
úroveň pohybových schopností a dovedností dětí předškolního věku v běžné mateřské
škole a lesní mateřské škole, bych Vás ráda požádala o případný souhlas s měřením
pohybových schopností Vašich dětí. Měření bude probíhat během dopoledního režimu
v lesní školce a bude se jednat cca o 6 testů z oblasti rychlosti, síly, obratnosti a rovnováhy.
Předem Vám děkuji za Vaši ochotu.

Souhlasím, aby se moje dítě zúčastnilo měření, které bude sloužit pro zjištění aktuální
úrovně dětí v pohybových schopnostech a dovednostech.
Výsledky měření budou zpracovány v bakalářské práci 2017 z oboru „Učitelství pro MŠ“

JMÉNO DÍTĚTE

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Příloha 2 – záznamový arch - dívky běžná mateřská škola

Dívky

T7 Vkládání zápalek

T6 Chytání míče

T5 Skok do stran

T4 Skok do dálky

T3 Běh na 20m

T2 Skok po jedné noze

T1 Výdrž ve stoji

Testované osoby

Motorické testy

Věk

D1

6,5

D2

5,8

D3

6

D4

5,9

D5

6,2

D6

5,3

D7

4,9

D8

5,2

1

1 6,05s

133 cm

25

5 50s

1

1 7,8s

114 cm

17

4 30s

1

1 5,9s

97 cm

17

4 34s

1

1 6,3s

103 cm

23

5 48s

1

1 6,2s

95 cm

15

4 31s

1

1 5,8s

115 cm

16

3 33s

1

1 6,7s

89 cm

10

3 43s

1

0 6,4s

97 cm

20

4 34s

Příloha 3 – záznamový arch - chlapci běžná mateřská škola

Chlapci

T7 Vkládání zápalek

T6 Chytání míče

T5 Skok do stran

T4 Skok do dálky

T3 Běh na 20m

T2 Skok po jedné noze

T1 Výdrž ve stoji

Testované osoby

Motorické testy

Věk

D1

6,5

1

1 5,9s

81 cm

15

4 28s

D2

6

1

1 5,5s

113 cm

33

4 31s

D3

5,9

1

1 6,08s

106 cm

18

5 27s

D4

5,3

1

1 6,1s

100 cm

13

4 33s

D5

5,9

1

1 5,7s

125 cm

26

5 40s

D6

5,1

0

1 6,4s

108 cm

11

2 45s

D7

5,2

1

1 6,1s

84 cm

11

5 46s

D8

5,5

0

0 6,4s

86 cm

12

1 30s

Příloha 4 – záznamový arch - dívky lesní mateřská škola

Dívky

T7 Vkládání zápalek

T6 Chytání míče

T5 Skok do stran

T4 Skok do dálky

T3 Běh na 20m

T2 Skok po jedné noze

T1 Výdrž ve stoji

Testované osoby

Motorické testy

Věk

D1

6,5

1

1 7,6s

82 cm

13

4 48,6s

D2

5,4

1

1 10,05s

62 cm

20

1 60,03s

D3

6

1

1 7,1s

90 cm

22

5 40,1s

D4

4,7

0

0 10,05s

92 cm

4

3 59,3s

D5

5,9

1

1 6,8s

87 cm

20

4 60,03s

D6

4,9

0

0 9,4s

70 cm

2

D7

5,5

1

1 9,3s

84 cm

15

D8

4,5

0

0 10s

75 cm

6

0 98s
5 58,3s
3 71s

Příloha 5 – záznamový arch - chlapci lesní mateřská škola

Chlapci

T7 Vkládání zápalek

T6 Chytání míče

T5 Skok do stran

T4 Skok do dálky

T3 Běh na 20m

T2 Skok po jedné noze

T1 Výdrž ve stoji

Testované osoby

Motorické testy

Věk

D1

6

0

0 7,8s

82 cm

6

4 60,04s

D2

6,5

1

1 6,5s

122 cm

25

5 31s

D3

4,1
1

0

0 7,7s

102 cm

3

1 79s

D4

5,2

1

1 7,6s

109 cm

13

D5

4,5

1

0 8,2s

70 cm

7

D6

5,2

1

1 7,4s

116 cm

17

D7

4,2

0

1 7,8s

75 cm

7

2 75s

D8

4,9

0

0 7,2s

102 cm

3

4 70s

5 60,04s
3 84s
3 53,33s

