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Abstrakt 

 

Název: Přehled programů podporujících pohybovou aktivitu dětí na základních školách 

v České republice 

Cíle: Bakalářská práce si klade za cíl sestavit přehled programů, které se v rámci 

základních škol snaží o navýšení pohybové aktivity žáků v České republice. Tento 

přehled by měl pomoci odborné veřejnosti ukázat, jaké programy na podporu pohybové 

aktivity dětí ve školách existují a na základě provedeného šetření i jaký je o ně ve školách 

zájem. 

Metody: V první fázi byly vyhledány programy splňující předem zvolená kritéria. 

K dohledání programů bylo využito několika pramenů: vlastní zkušenosti, internetový 

vyhledávač, stránky organizací zastřešující vzdělávání a pohyb dětí a mládeže, oslovení 

koordinátorů již dohledaných programů aj. Data v další části bakalářské práce byla 

získána pomocí  dotazníkového šetření, kterého se účastnili zaměstnanci škol zapojených 

do daných programů. Celkem bylo osloveno 329 škol a návratnost dotazníků činila  

ca 32 %. 

Výsledky: Celkově bylo nalezeno 8 programů, z nichž 7 se aktivně podílí na navýšení 

pohybové aktivity na základních školách v České republice. Z aktivních programů jsou 

pouze 2 zaměřeny i na 2. stupeň základních škol, zbylé jsou určeny jen pro žáky 1. stupně. 

Analýza dotazníkového šetření ukázala, že o programy podporující pohybovou aktivitu 

dětí je ve školách velký zájem, který má spíše rostoucí tendenci. Zároveň se ukázalo, že 

se programy pozitivně podílí na zlepšení postoje žáků k pohybové aktivitě a že se většina 

škol plánuje do programů zapojit i v dalším roce. 

Klíčová slova: pohybová aktivita, děti, základní škola, programy na podporu pohybové 

aktivity, tělesná výchova, pedagogika 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: An overview of the programmes supporting physical activity of children  

at elementary schools in the Czech Republic 

Objectives: The aim of the thesis is to sum up most of the programmes that strive to 

improve physical activity of children at elementary schools in the Czech Republic. This 

overview should help the scholarly public to get to know which programmes are there for 

the support of physical activity and their subsequent interest in them. 

Methods: In the first part, the programmes which meet the set requirements, were looked 

up. Following sources were used to find these programmes: the Internet, websites of the 

organisations engaged in children sport education, addressing coordinators of the 

programmes etc. The data in the next part of the thesis were acquired using a form of 

which participants were the employees connected to those stated programmes. In total, 

329 schools were approached and ca. 32 % of questionnaires were returned. 

Results: Overall, eight programmes were found and seven of them actively engaged in 

improving physical activity of the children at elementary schools in the Czech Republic. 

Out of all active programmes only two focus on the first grade of elementary schools as 

well as on the second grade. The rest of them are intended only for first grade students. 

The analysis of the research showed that the interest in these programmes is immense 

with upward tendency. Also, the research showed that that these projects improve the 

attitude of the children towards physical activity. It also shows that most of the 

approached schools plan on participating in these programmes in the following year. 

Keywords: physical activity, children, elementary school, programmes for the support of 

the physical activity, physical education, pedagogy 
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1 Úvod 

 Děti se hýbou čím dál méně a více času tráví u elektronických zařízení, jako jsou 

počítače, televizory a mobilní telefony.1 Nízká pohybová aktivita vede ke zdravotním 

obtížím různého druhu (obezita, kardiovaskulární onemocnění, diabetes). Stejně tak 

ovlivňuje držení těla a klenbu chodidel. Tyto problémy a špatné návyky si pak mladá 

generace přenáší i do dospělosti. Nezdravá populace pak více využívá zdravotní péče, 

jejíž náklady zatěžují celou společnost. Pokud se tedy děti samy nechtějí hýbat a ani 

rodiče je k pohybu nemotivují, zůstává na samotném státu, aby vlastními silami ukázal 

dětem význam pohybové aktivity a přispěl tak ke zdravé a pracovité společnosti.  

 Jedním z možných prostředků navýšení pohybových aktivit dětí je samozřejmě 

tělesná výchova na základních školách. Ta se však v této době z různých důvodů (malá 

atraktivita, nekvalifikovaní učitelé) netěší přílišné oblibě.  Stále častěji se v hodinách TV 

setkáváme se zvyšováním řad necvičících, kteří jsou rodiči uvolňování z hodin. Tento 

trend můžeme pozorovat zejména u žáků na 2. stupni základních škol, ale počty 

necvičících přibývají i mezi žáky na 1. stupni.  

 Když tedy samotná tělesná výchova nestačí, vstupují do hry další možnosti, které 

by děti přiměly k navýšení pohybové aktivity. Děti mohou navštěvovat sportovní kluby 

či různé kroužky. Členské příspěvky jsou však často vysoké nebo jsou kluby příliš 

vzdálené od bydliště, a tak si je některé rodiny nemohou dovolit. Další variantou jsou 

projekty a programy, které se pokouší o navýšení pohybových aktivit. Zmiňované 

programy jsou zpravidla zdarma a bývají součástí školních družin nebo využívají školní 

prostory, a tak nekladou na rodiče dětí žádné další finanční zatížení. 

 Cílem práce je předložit přehled programů, které se základních školách v Česku 

snaží přispět k navýšení pohybové aktivity dětí. Dále si klademe za cíl zjistit názory  

a zájem o ně, jak ze strany vedení a zaměstnanců škol, tak i ze strany rodičů a žáků. 

Hlavním společenským významem a přínosem práce by mělo být zmapování  

a systematické sepsání tématu, které doposud nebylo uceleně popsáno. 

  

                                                           
1 Na základě doporučení na webových stránkách FTVS: „V úvodu se necitují a nerozebírají díla jiných 

autorů.“ (Metodologie bakalářských a diplomových prací, © 2019), nejsou v úvodu práce uvedeny citace 

autorů. Celá práce se dále řídí doporučeními popsanými na těchto stránkách. 
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2 Syntéza poznatků 

2.1 Definice pohybové aktivity 

 Definic vymezujících pohybovou aktivitu (dále jen PA) existuje několik od 

různých autorů. Níže uvádíme vybrané z nich. 

 PA je suma těch činností, které jsou realizovány kosterním svalovým systémem  

a jsou podmíněny energetickým výdejem a součinností všech fyziologických funkcí. Jde 

tedy o každý tělesný pohyb produkovaný kosterními svaly, který má za následek 

kalorický výdej. PA je proces, který vede k uspokojování lidských potřeb, a to včetně 

potřeby pohybu (Měkota a Cuberek, 2007).  

 Podobnou definici uvádějí Sigmundovi (2011), kteří PA charakterizují jako 

jakýkoliv tělesný pohyb zabezpečený kosterním svalstvem a vedoucí ke zvýšení 

energetického výdeje nad úroveň klidového metabolismu jedince. Dodávají, že PA tvoří 

15 až 40 % z celkového energetického výdeje jedince. Dále uvádí, že PA je obecněji 

chápána jako komplexní mnohorozměrné chování, které může být charakterizováno 

termíny frekvence, intenzita, typ a trvání. 

 PA na základě obr. č. 1 definují Kalman, Hamřík a Pavelka (2009, str. 21) takto: 

„Pohybovou aktivitu je nutné chápat, jako celé spektrum činností v řadě oblastí lidského 

konání. Může být součástí sportu, školních aktivit, dětské hry nebo chůze do škol.“ 

Obr. č. 1: Struktura pohybové aktivity dle SIGHAP2 (2004) 

 
Zdroj: Kalman, Hamřík a Pavelka (2009) 

 PA jako základ života lidí a všech živých organismů spatřuje Machová (2016). 

Tvrdí, že lidský organismu je v neustálém pohybu a to jak vnitřním, tak vnějším. Vnitřní 

                                                           
2SIGHAP – Strategic Inter-Governmental forum on Physical Activity and Health 
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je tvořen pohyby buněk a pohyby dechovými, srdečního svalu, střev i dalších orgánů. 

Naopak vnější pohyby zajišťuje svalstvo. 

 Svoji definici PA přidává také Dobrý (2009), který ji vymezuje jako druh 

tělesného pohybu člověka, charakteristického jednak svébytnými vnitřními determinanty 

(psychickými, fyziologickými, požadavky na svalovou zdatnost, nervosvalovou 

koordinací apod.), ale i vnější podobou a formou vykonávaného hybnou soustavou při 

vyšší kalorické spotřebě.  

2.1.1 Pojmy související s pohybovou aktivitou 

 S pojmem pohybová aktivita jsou často spojovány další výrazy, které s ní úzce 

souvisejí. Definicemi těchto vybraných základních pojmů se zabývá Hendl, Dobrý a kol. 

(2011, s. 17-18). 

 „Sportovní pohybová aktivita – strukturované, druhově specifické 

pohybové aktivity vykonávané podle pravidel, spojené s účastí 

v organizovaných sportovních soutěžích a se snahou dosahovat 

subjektivně maximálního výkonu ve specifické disciplíně. Jsou popsatelné 

jednotkami času, vzdálenosti, intenzity a frekvence.  

 „Pohybová nedostatečnost – chování jedince projevující se velmi nízkým 

objemem bazální pohybových aktivit a deficitem strukturovaných 

pohybových aktivit, s prevalencí sedavého způsobu života.“ 

 „Aktivní způsob života – způsob života, jehož trvalou součástí jsou 

pohybové aktivity odpovídající doporučením zdravotnických institucí.“ 

 S pojmem pohybová aktivita souvisí také pohybová aktivnost, kterou Stackeová 

(2009) definuje jako souhrn bazálních a strukturovaných (těmito typy PA se dále budeme 

zabývat v kapitole 2.4 Dělení pohybové aktivity) pohybových aktvitit v určité časové 

jednotce (doba pobytu ve škole, doba mimo školu, v rodině, měsíc, den atd.). Dodává, že 

pohybová aktivnost je považována za jednu z nejdůležitějšcíh možností, jak ovlivnit 

vlastní zdraví u všech věkových skupin. 

2.2 Význam pohybové aktivity 

 Přestože už PA neslouží jako hlavní prostředek k zisku potravy, jako tomu bylo 

v dřívějších dobách, kdy lovci museli jídlo ulovit (dnes můžeme využít služeb, které nám 

jídlo přivezou až před práh domova), stále je pohyb nepostradatelnou součástí našeho 

života. 
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 Lidský organismus se po mnoho tisíc generací vyvíjel za podmínek náročných na 

pohyb, a proto jsou s PA úzce spjaty všechny funkce lidského těla. Prvořadý význam PA 

tak spatřujeme v primární i sekundární zdravotní prevenci. Důležité však nejsou jen 

finální rezultáty (zdravotní zisky, zvýšená produktivita práce apod.), ale také vnitřní 

prožitky, které PA provázejí. Patří sem převažující pocity libosti jako důsledek 

vyplavování endorfinů, které snižují bolest a zlepšují náladu. Dále pocity uspokojení 

z pohybu samotného a radosti z vítězství ve hře. PA má také širší sociálně-kulturní 

význam, ten se skýtá v příležitosti k navazování a udržování sociálních kontaktů  

a přátelských vztahů, čímž přispívá ke kohezi kolektivu (Měkota, Cuberek 2007). 

 Dle Rychteckého a Tilingera (2017) je PA významným atributem všech živých 

bytostí a je součástí životního stylu člověka. Uvádí, že význam PA roste více, než tomu 

bylo dříve, a to zejména vlivem rozšíření sportu masového i elitního, amatérského  

i profesionálního, organizovaného i neorganizovaného. Také Sigmundovi (2011) tvrdí, 

že PA byla hnacím motorem vývoje lidstva a fylogenetický pohled dokazuje, že lidské 

tělo je k PA nejen velmi dobře uzpůsobeno, ale je pro zdravý vývoj přímo nutná. Naráží 

však na paradox současnosti, kdy celosvětově progresivní technologický vývoj, 

urbanizace aj. eliminují běžné pohybové potřeby a možnosti lidí. S tím narůstá převaha 

sedavého životního stylu provázaného s pohybovou inaktivitou, která pak vede 

k nejrůznějším zdravotním problémům. 

 Lehce odlišným způsobem nahlížejí Kalman, Hamřík a Pavelka (2009), kteří 

spatřují význam PA ve spojení s ekonomickými přínosy. Uvádí, že PA má značný 

ekonomický potenciál, a to zejména v oblastech redukce léčebných nákladů, zvyšování 

produktivity práce a ve vytváření zdravějšího fyzického i sociálního prostředí. Nízká 

úroveň PA ovlivňuje ekonomicky nejen jednotlivce, ale i celou společnost. Odkazují na 

data z vyspělých zemí, které ukazují, že přímá finanční zátěž úrovně PA v populaci je 

enormní. Jako příklad uvádí USA, kde by se mohlo ušetřit až 5,6 miliard dolarů, kdyby 

10 % lidí se sedavým životním stylem začalo pravidelně chodit. 

2.3 Zdravotní benefity pohybových aktivit 

 Zdravotní benefity PA jsou neoddiskutovatelné a tímto tématem se zaobírá 

spousta autorů. Níže uvádíme získané poznatky některých z nich.  

 Hendl, Dobrý a kol. (2011, s. 17) definují zdravotní benefity pohybových aktivit 

takto: „Kumulativní efekty pohybových aktivit na zdraví; zdravotní prospěch, užitek, 
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zvýhodnění, výhody či hodnoty získané pravidelně vykonávanými aktivitami doporučené 

namáhavosti a frekvence.“ 

 Dle sportovní medicíny se PA podílí na tvorbě aktivního zdraví, nemocnosti, 

výkonnosti, a dokonce ovlivňuje i příští generace. Správně indikovaná PA má pozitivní 

význam pro zdraví a přispívá k omezení negativních vlivů pracovního zatížení. Dále 

působí jako prevence možného vzniku poruch kardiovaskulárních, metabolických nebo 

muskuloskeletálních. Sportovní medicína také zdůrazňuje, že jiné formy PA mají význam 

pro zlepšování funkce oběhového ústrojí, jiné pro ústrojí muskuloskeletální. Specifické 

požadavky mají i cvičení určená k prevenci obezity (Kučera, Dylevský a kol., 1999). 

 Kučera a kol. (1997, str. 167) uvádí: „Pohyb přímo ovlivňuje kostní změny, a to 

jak jejich průběh, tak dobu vzniku patologických změn.“ Dodává, že funkční i strukturální 

stav kosti je dán nejen vlastní zátěží, ale i PA odpovídající kvalitou i kvantitou té, které 

byl člověk vystaven v průběhu celé fylogeneze. Dále tvrdí, že u dítěte a adolescenta se 

pohyb přímo podílí na formování tvaru a funkce těla. U dospělého je zase PA důležitá 

pro udržování těchto funkcí a struktur z dětství. 

 Zdravotní benefity PA u dětí a u dospělých rozlišuje Stackeová (2009a). V dětství 

spatřuje tyto hlavní zdravotní benefity: 

 rozvoj kardiovaskulární a svalové zdatnosti 

 zvýšení hustoty a odolnosti kostní tkáně 

 ovlivnění složení těla ve smyslu zvýšení podílu aktivní tělesné hmoty 

 snížení depresivity 

V dospělosti a ve stáří zase uvádí zdravotní benefity vedoucí ke snížení rizik: 

 ischemické choroby srdeční a cévní mozkové příhody 

 hypertenze a pozitivní ovlivnění hladiny krevních lipidů 

 diabetes mellitus typu I. i II. 

 rakoviny tlustého střeva 

 a další 

 Fialová (2010) upozorňuje, že obyvatelé České republiky obecně považují tělesné 

aktivity za nedůležité a často nimi pohrdají. Vytyčuje několik zdravotních problémů, 

které jsou důsledkem špatného životního stylu, především tedy nezdravého stravování  

a nedostatku pohybu. 

 „Češi mají světové prvenství v úmrtnosti na rakovinu tlustého střeva.“ 
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 „52 % obyvatel trpí nadváhou, 17 % přímo obezitou (patříme mezi nejobéznější 

národy v Evropě)“ (Fialová, 2010, str. 78) 

 Další poznatky uvádí Hendl, Dobrý a kol. (2011), kteří poukazují na množství 

evidence dnešní vědy. Ty potvrzují, že lidé, kteří vedou pohybově aktivní způsob života, 

si život prodlužují a budou méně trpět srdečními chorobami, cukrovkou a rakovinou 

tlustého střeva. Dodávají, že chceme-li dosáhnout zdravotních benefitů, nemusí být PA 

namáhavá. Pro zlepšení zdraví stačí být mírně, ale pravidelně pohybově aktivní. Dále 

navazují Hendl, Dobrý a kol. (2011) zmínkou o pohybové nedostatečnosti, která má silný 

dopad na zdraví lidí. Tento fakt dokládají na příkladu USA, kde naprostou pohybovou 

nedostatečnost prokazuje 25 % obyvatel. Celkově uvádí, že v hospodářsky vyspělých 

zemích světa trpí pohybovou nedostatečností v důsledku sedavého způsobu života až  

70 % dospělé populace.  

 „Podpora pohybové aktivnosti je důležitým problémem zdraví veřejnosti. Je 

zapotřebí širokého přenosu intervencí založených na empiricky podložených důkazech, 

aby se dosáhlo širokého uznání zdravotních benefitů pohybových aktivit.“ (Dobrý, 2009, 

s. 47) 

2.4 Dělení pohybové aktivity 

 Pohybovou aktivitu můžeme dělit z mnoha různých hledisek. V této kapitole 

uvádíme některé z nich. 

 Základní dělení PA uvádí Stackeová (2009a). Ta dělí PA na: 

  - bazální, která označuje běžnou PA každodenního života (lokomoce,  

  manipulace) vykonávanou většinou nízkou intenzitou, z pohledu podpory 

  zdraví je většinou nedostačující 

  - plánovaná, která je zaměřena na rozvoj pohybových dovedností či na  

  zvyšování zdatnosti a podporu zdraví, cílem není maximalizace  

  sportovního výkonu 

 Další dělení dokládají Sigmundovi (2011): 

- organizovaná, která je pod vedením edukátora (učitel, trenér) 

- neorganizovaná, která je svobodně prováděna bez vedení edukátora 

 Frömel, Novosad a Svozil (1999) rozšiřují dělení o sportovní činnosti, které 

definují jako plánované a opakované činnosti vedoucí ke zlepšení tělesné zdatnosti. Mají 

ustálenou strukturu a k jejich vykonávání je potřeba speciální vybavení. 
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 Dále může být PA dělena dle časového úseku na denní, týdenní, měsíční, roční 

atd. Podle stupně intenzity potom na PA s nízkým, středním a vysokým stupněm 

intenzity.  

2.5 Pohybová aktivita dětí a mládeže 

 Stále častěji je PA skloňována ve vztahu k dětem a mládeži. Toto spojení je na 

místě, jelikož návyky, špatné i dobré, si děti často přenášejí i do dospělosti. Pojďme se 

tedy podívat, jak na toto téma nahlížejí různí autoři.  

 Dětskou pohybovou aktivitou se zabývají Měkota a Cuberek (2007), kteří tvrdí, 

že děti mají biologickou potřebu být spontánně aktivní a to se projevuje v objemu jejich 

habituální pohybové aktivity. Vyzdvihují, že zvláště typická je pro ně nízká tolerance 

k pohybové inaktivitě. U dětí spatřují charakteristickou PA, která se vyznačuje 

opakovanými krátkými úseky intenzivní aktivity prokládané odpočinkem. Také u nich 

během dne kumulují různorodé PA střední a vyšší intenzity. 

 Kaplan, Bartůněk a Neuman (2015) uvádí, že pohyb je pro děti důležitý nejen jako 

nevyhnutelný předpoklad přirozeného tělesného rozvoje, upevňování zdraví, zvyšování 

tělesné zdatnosti, ale také pro jejich sociální rozvoj. Zdůrazňují, že v současnosti se PA 

vetšiny dětí snižuje natolik, že často nemůže její rozsah a kvalita účinně přispívat k jejich 

zdravému vývoji. Tvrdí, že je to následek civilizačního pokroku, který je příčina 

nedostatku pohybu a současně i nárůstu nároků na psychiku. „Místo spontánní pohybové 

aktivity dochází mnohdy k hypoaktivitě, tedy nedostatečnému množství pohybové 

aktivity.“ (Kaplan, Bartůněk a Neuman, 2015, str. 12). Doplňují, že je u dětí stále 

oblíbenější pasivní způsob života, k němuž patří například sledování televize a hraní na 

počítači. Často tak děti nemají ani dostatek příležitostí osvojit si mnohé pohybové 

dovendosti, které byly dříve samozřejmostí (šplhání po stromech, běhání v různých 

terénech apod.). 

 PA ve spojení s dětskou obezitu se zabývá Bunc (2008). Tvrdí, že kvůli poklesu 

pohybových aktivit dětí a mládeže vzrůstá výskyt dětí s nadváhou nebo obezitou. Děje se 

tak, protože příjem energie se na rozdíl od PA u dětí nemění. Tedy příjem energie je vyšší, 

než je realizovaný výdej a to má za následek zvýšené ukládání tuku, což ve výsledku 

znamená rostoucí tělesnou hmotnost.  

 Existují dobré důkazy, že PA v dětství je nezbytná pro zdravý vývoj kostí  

a funkčnosti svalového aparátu. Udržuje optimální tělesnou hmotnost a je predispozicí 

zdravotních přínosů v dospělosti. (Hardman a Stensel, 2009). 
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 Kalman, Hamřík a Pavelka (2009) odkazují na studie WHO, které dokazují, že 

v mládí aktivní člověk zůstává s větší pravděpodobností aktivní i v dospělostí. Stejná 

studie také vyzdvihuje fakt, že čím více jsou mladí pohybově aktivní, tím méně kouří. 

Zárověn tvrdí, že existuje i přímá spojitost PA se studijními výsledky. 

 PA a volnému času dětí se věnují také Kalman, Vašíčková a kol. (2013), kteří na 

základě zprávy HBSC, uvádějí, že mezi lety 2002 a 2010 došlo ke snížení pohybové 

aktivity u dětí ve věku 11-15 let. Dále zdůrazňují fakt, že mezi dívkami a chlapci (ve věku 

11-15 let) existuje statisticky významný rozdíl, přičemž dívky vykazují nížší úroveň 

pohybové aktivity než chlapci. Také s věkem dochází ke snižování úrovně PA, v tomto 

případě dívky opět vykazují rychlejší snižování úrovně než chlapci. Publikují i několik 

hlavních zjištění: 

 „Velká část dětí není dostatečně pohybově aktivní.“ 

 „Dívky jsou méně pohybově aktivní než chlapci.“ 

 „Hraním počítačových her tráví 2 a více hodin denně nadpoloviční většina 

chlapců.“ 

 „2 a více hodin před televizní obrazovkou tráví ve všední dny celkově 63,3 % dětí, 

o víkendu je to potom 73 % dětí.“ 

 „Děti uváděly mezi nejdůležitější důvody k pohybové aktivitě: užít si zábavu, 

posílit zdraví, být v pohodě a vidět se s kamarády.“ 

 „Celkově roste podíl dětí, které tráví svůj volný čas sedavě.“  

(Kalman, Vašíčková a kol., 2009, str. 68)  

2.5.1 Pohybová aktivita v období mladšího školního věku 

 Mladším školním věkem myslíme věk mezi 6. a 11. rokem začínající vstupem do 

školy. Obecně by mělo platit, že mladší školák tráví v pohybu stejnou dobu, jakou tráví  

v sedě ve škole.  PA  v tomto věku musí obsahovat veškeré pohybové vzorce  

s přiměřeným střídáním (Kučera a kol., 1997). 

 PA je pro děti v tomto věkovém období přirozenou samozřejmostí a jsou vděčný 

za každou příležitost k ní. Díky rovnováze mezi tělesnou výškou a hmostností nedochází 

k žádným dysbalancím a neobejvují se problémy s koordinací. V tomto věku děti PA 

potřebují, tak aby si mohly správně vyvíjet a utvořit si své základní zdatnosti. Jedná se  

o geneticky danou fyziologickou potřebu (Fialová, Flemr, Marádová, Mužík, 2014). 
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2.5.2 Pohybová aktivita v období staršího školního věku 

 Obdobím staršího školního věku máme na mysli období ve věku od 12 let do 

ukončení povinné školní docházky. U zástupců tohoto období lze pozorovat změny  

v utváření těla, vnitřního prostředí, pohybového vybavení a také potřeb pohybu. Tyto 

změny mohou vést k dysbalancím a dyskordinacím pohybu. To často mění přístup 

pubescentů k PA (Kučera a kol., 1997). 

 Na doporučující směrnice pohybové aktivnosti pro dospívající odkazují Hendl, 

Dobrý a kol (2011). Podle nich by všichni adolescenti měli být pohybově aktivní denně 

nebo skoro každý den. PA mírné intenzity by měla trvat alespoň 30 minut a měla by být 

součástí týmových her, tělesné výchovy, individuálních sportů, transportu, rekreace nebo 

plánovaného trénink. Tyto činnosti by měly být v kontextu školy, rodiny nebo komunity. 

PA vyšší intenzity by měla být v období staršího školního věku zastoupena nejméně 

třikrát týdně a ve formě dvacetiminutových lekcí. 

2.6 Pohybová pyramida 

 Podobně jako pyramida výživy/potravinová pyramida, existuje také pyramida 

pohybových aktvit, která nabízí typy a varianty PA, které by děti měly zařadit do svého 

týdeního pohybového režimu. Součástí je i doporučená hodinová dotace konkrétní PA za 

týden. (Hrnčiříková,2010).  

Obr. č. 2: Pohybová pyramida  

 

Zdroj: Hejbej se! Nedej se! (Gajdošová, Košťálová, 2006) 
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Gajdošová, Košťálová (2006) popisují pyramidu takto: 

 1. patro: každodenní pohybová aktivita, která by se měla provádět v co 

největší míře (např. chůze pěšky, hry venku s kamarády, pomoc 

v domácnosti apod.) 

 2. patro: aerobní cvičení (běh, jízda na kole) a rekreační sporty, 

doporučují se  zařadit minimálně 3-5x týdně 

 3. patro: aktivity volnočasové (kuželky, turistický oddíl) a aktivity 

podporující obratnost a sílu (skákání přes švihadlo, jóga), doporučují se 

2-3x  týdně 

 4. patro: aktivity, které vedou k negativní energetické bilanci a jsou tak 

doporučeny snížit na minimun (sledování tv, hraní na počítači) 

 Na podobnou pohybovou pyramidu odkazují mimo jiné i Mužík a Švehlíková 

(2008, s.142), kteří ji popsují takto: 

 1. patro: aktivity prováděny jako součást normálního dne (chůze, domácí 

 práce, hry apod.), mělo bych jich být co nejvíce  

 2. patro: aerobní aktivity (jízda na kole apod.) se kterými by měly být děti 

 seznámeny postupně dle jejich odpovídajícím předpokladům, 

 dovednostem, věku a úrovni zralosti 

 3. patro: aktvity s vysokou úrovní zatížení (akrobacie, šplh apod.) vhodně 

 doplněné o kompenzační cvičení přiměřené k věku 

 4. patro: déletrvající období pohybové nečinnosti (sledování tv apod.), 

 které je vhodné minimalizovat 

 Některá doporučení přináší i Stackeová (2009b), dle které by děti a dospívající 

měli mít nejméně 60 min PA střední až vysoké intenzity denně. Také neopomíjí fakt, že 

rizikovým obdobím je počátek adolescence, kdy je typický projev snižování pohybové 

aktivnosti. Je důležité, aby se okolí adolescentů snažilo snížení PA zamezit, jelikož by to 

mohlo ovlivnit celoživotní vztah k PA a celkově způsobu života v dospělosti jedince.  

2.7 Pohybová aktivita v rámci výuky na základních školách  

 S nástupem dětí do škol přichází zásadní změna v zastoupení bazální pohybové 

aktivity v jejich životě. Dochází totiž k transformaci k sedavému způsobu trávení času 

během dne související s učením v lavicích. Proto je velmi důležité u dětí podporovat PA 

jinými nástroji. 
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 „Školy poskytují unikátní příležitost pro adekvátní pohybovou aktivitu pro všechny 

mladé lidi a to zejména využitím tělesné výchovy, různých sportovních programů  

a extrakurikulárních  sportovních iniciativ.“ (Kalman, Hamřík, Pavelka, 2009, s. 100) 

 Rychtecký a Fialová (2004) považují školní TV za nejrozšířenější a nejmasovější 

organizovanou formu PA u mladé populace. Jedná se o vzdělávací předmět, jehož cílem 

je stimulace rozvoje žáka či studenta prostřednictvím širokého spektra ověřených 

pohybových aktivit. Fialová (2010) se zmiňuje o tělesné výchově jako o součásti 

vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tento fakt umožňuje prohloubit vztah žáků ke zdraví 

a posílit rozumové a citové vazby k dané problematice. Dále rozvíjí praktické dovednosti, 

které určují zdravý životní styl a kvalitu budoucího života v dospělosti. Zařazení této 

vzdělávací oblasti dle ní vychází i z předpokladu, že dostatečně připravení a motivovaní 

absolventi studia mohou později ovlivnit životní a pracovní postoje v celé společnosti. 

Dodává, že minimální předepsaný rozsah výuky tělesné výchovy představují 2 hodiny 

týdně. Vyzdvihuje, že TV usiluje o trvalý vztah k pohybovým činnostem a o optimální 

rozvoj tělesné, sociální a duševní zdatnosti. 

 Připojují se i Hendl a Dobrý (2011), kteří vidí školní TV jako jediný školní 

předmět, který může mít přímý dopad na zdraví mládeže a později i dospělé populace. 

Zastávají názor, že TV je klíčovým faktorem v podpoře a zvyšování pohybové aktivnosti 

mládeže jako významného činitele primární zdravotní prevence.Také Kalman, Hamřík  

a Pavelka (2009) považují vzdělávací předmět tělěsná výchová jako součást 

komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví. Tělesná výchova podle nich 

směřuje jednak k poznání pohybových možostí a zájmů, na druhé straně pak k poznávání 

účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. 

Smyslem pohybového vzdělávání vidí schopnost samostatně ohodnotit úroveň své 

zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních 

pohybových potřeb a zájmů. 

 Naopak Hardman a Stensel (2009) poukazují na studii, která dokázala, že celkové 

množství PA u dětí na základních školách nesouvisí s počtem povinných hodin tělesné 

výchovy. Uvádí, že je to způsobeno zejména faktem, že děti s menším počtem povinných 

hodin TV si kompenzují nižší PA větší aktivitou ve svém volném čase. 

2.7.1 Problémy školní TV 

 Na přístup společnosti ke školní  tělesné výchově upozorňuje Fialová (2010). 

Tvrdí, že společnost vidí TV jako méně důležitou. Panuje povědomí, že TV má oproti 
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ostatním předmětům (např. matematice) menší význam. Tento fakt dle Fialové panuje  

i u některých ředitelů, rodičů a také u samotných žáků a studentů. S názorem menšího 

významu TV ve společnosti souhlasí i Hercig (2009), který spatřuje TV na okraji zájmu 

veřejnosti i pedagogického sboru a vedení škol. Dodává, že je zapotřebí podporovat 

implementaci TV do školních vzdělávacích programů. Uvádí dvě formy podpory, 

podporu přípravy a realizace didaktického procesu a podporu monitoringu a diagnostiky. 

 Možné příčiny nezájmu o školní TV zachycuje Bendíková (2009), která vidí 

problém zejména v nízké atraktivnosti a nedostatečné uvědomělosti žaků o významu 

pohybových aktivit. Dále se také zmiňuje o nedostatcích učitelů TV, kteří buď nemají 

zájem motivovat žáka k tělesnému a duševnímu rozvoji. Nebo v druhém případě nejsou 

dostatečně proškolení a neznájí prostředky, jak samotného rozvoje docílit. K problému se 

také vyjadřují Fialová a kol. (2014), kteří ve svém výzkumu poukazují na postavení 

tělesné výchovy mezi ostatními předměty. Zjistili, že mezi rodiči a učiteli převažuje 

názor, že TV je méně důležitá než ostaní předměty. Výsledky ukazují, že dokonce někteří 

učitelé tělesný výchovy (12 %) zastávají stejný názor a autoři se tak obávají o jejich 

působení na žáky ve smyslu naplnění cílů TV.  

 Z výše zmíněných důvodů se žáci stále časteji snaží hodinám TV na školách 

vyhýbat. Tento fakt bohužel podporují i někteří z rodičů dětí, kteří je neváhají z hodin 

uvolňovat. Statisticky to dokládají Kalman, Vašíčkový a kol. (2013) na základě výsledků 

HBSC studie z roku 2010. Její výsledky ukazují, že 7,9 % žáků bylo v době studie 

osvobozeno od povinné školní tělesné výchovy. Trend uvolňování žáků z hodin TV 

zmiňuje také Bendíková (2009), která upozorňuje, že rodič, který nemá vtah k PA, 

nebude nutit ani své děti se o ni zajímat. Jedná se tedy o jakýsi začarovaný kruh, ve kterém 

dochází k úpadku zájmu o PA. 

 Z pohledu učitelů se problémy školní TV ve svém příspěvku zabývá Flemr (2019), 

který na základě rozhovorů s učiteli tělesné výchovy identifikoval několik 

problematických témat. Učitelé TV si nejčastěji stežují na pohybovou nedostatečnost 

žáků přicházejících z 1. stupně. Dále se objevují obavy ohledně bezpečnosti dětí během 

hodiny TV, kdy se učitelé bojí případného zranění žáků, a tak raději volí nenáročné formy 

cvičení. Také jsou zmiňovány problémy ohledně známkování (to vidí autor jako 

problémové celkově u všech výchovných předmětů). V neposlední řadě vyvstávají otázky 

ohledně materiálních a prostorových podmínek, inkluze oslabených jedinců a příliš časté 

účásti žáků na soutežích. 
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2.8 Programy na podporu pohybové aktivity 

 Pakliže samotná školní tělesná výchova, jako hlavní nástroj budování kladného 

vztahu mládeže k pohybu nedostačuje (Fialová 2010), je potřeba nalézt jiné formy, které 

by zmíněný nelichotivý trend dokázaly napravit. Jednou z takových možností naskýtají 

nejrůznější programy a projekty na podporu PA. Forem pohybových programů, které 

podporují PA existuje velké množství. Často jsou součastí projetků zaměřujících se na 

celkový zdravý životní styl, zdravou výživu a stravování. 

 Jako vysoce aktuální vidí problematiku podpory pohybové aktivity, z hlediska 

zdravotních ukazatelů populace (výskyt nadváhy, kardiovaskulárních a metabolických 

onemocnění, bolestí zad apod.), Hendl, Dobrý a kol. (2011) a dodávají, že pouze 

komplexní a systematický přístup k řešení problému nedostatečné úrovně PA obyvatel 

může mít na sociální a zdravotnický systém Česka dopad. Také Hardman a Stensel (2009) 

uvádí, že PA dětí a dospívajících může být navýšena na základě programů v rámci školy. 

Aby tyto tyto programy dosáhly co nejlepších výsledků, měly by podle nich zahrnovat 

také rodinu a společnost. 

 Příklady programů na podporu PA v Česku pojmenovali Hendl, Dobrý a kol. 

(2011), kteří vídí programy a projekty jako jeden z veřejnoprávních nástrojů, který lze při 

podpoře aktivity využít. Uvádí některé příklady projektů a kampaní jako jsou VIPPA 

(Vývoj a implementace podpory pohybové aktivity), Aktivní životní styl v biosociálním 

kontextu, Centra podpory integrace, Národní portál podpory pohybové aktivity a další. 

Tyto programy a kampaně se liší způsobem, jakým se o podporu PA pokoušejí. Některé 

vytváří edukační systémy a systémy služeb, jiné zase tvoří publikace nebo se zaměřují na 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Také se objevují projekty kladoucí důraz na 

výzkum.  

 Další, kdo se v českém prostředí zabýval programy podporující pohybovou 

aktivitu a zdravým životním stylem je Vladislav Mužík. Zmiňuje se například o programu 

Activitygram/Fittnesgram (Mužík, Švehlíková 2008), který byl koncipován na Cooper 

Institute v USA a Mužík ho testoval v rámci českých škol. V dalším příspěvku Mužík  

a kol. (2010) shrnuje výsledky ověřování projektu Školáci v pohybu. Tento program se 

skládá z několika dílčích projektů (Škola v pohybu, Učení v pohybu, Celý den v pohybu) 

a hlavním úkolem je pomocí  intervence do školního režimu zlepšit PA dětí mladšího 

školního věku. Škola v pohybu se orientuje na učitele 1. stupně ZŠ, které pomocí 

metodického materiálu vede k využívání forem školní PA a jejich zpřístupnění žákům. 



22 

Učení v pohybu se zaměřuje na možnosti propojit PA s učební činností žáků v jakémkoli 

vyučovacím předmětu. Třetím a posledním dílčím projektem je Celý den v pohybu, který 

si klade za cíl vyvolat změny v realizační formě kurikula.  

 Velmi podrobně se zaobírá problematikou podpory životního stylu dětí na školách 

ve své práci Hrnčiříková (2010). Tvrdí, že programy přispívají ke zpestření výuky, 

celkově zlepšují školní prostředí a ze strany škol je o ně velký zájem. Součástí její práce 

je i přehled a popis těchto programů zaměřených  na zdravou výživu a pohybovou aktivitu 

zejména na 1. stupni ZŠ. : Výživa hrou aneb 48 s Danem jíme zdravě, Výživá dětí, 

Pyramidáček, Pyramidulka, Zdravá 5, Hravě žij zdravě aj.  

 Přehled sportovních projektů a programů pro žáky škol uvádí Kaplan (2017), který 

jejich výhodu spatřuje ve vzájemném prolínání školní TV a mimoškolních pohybových 

aktivit, což vede k zefektivnění účinku vlastního procesu pohybové kultivace dítěte. 

Kaplan (2018) dále rozšiřuje přehled o 2 další projekty (Atletika pro celou rodinu a 

Cyklokroužky), které kromě dětí oslovují i jejich rodiče. 

 Nejrůznější programy podporující PA ve školním prostředí existují po celém 

světě. V USA se tématem programů podporujících zdraví a PA zabývají  například Ward, 

Saunders a Pate (2007), které se zmiňují, jak o programech v rámci škol všech úrovní, tak 

i o veřejných programech v době mimoškolní. Za důležité považují oba druhy (školní a 

mimoškolní) pohybových aktivit a zejména na propojení programů mezi školou a 

domácností kladou velký důraz. Z mimoškolních uvádí například program DAMET: 

Daughters and Mothers Exercising Together nebo PACE+ (Patient-Centered Counseling 

for Exercise). Ze školních můžeme zmínit M-SPAN: Middle School Physical Activity 

and Nutrition, CKC: Catch Kids Club nebo TAAG: Trial of Activity for Adolescent Girls. 

 Z Anglie pak pochází studie (Hill et al., 2014), která zkoumala program, který byl 

zaměřen na žáky ve věku 13-14 let ze škol v jihozápadním regionu země. Cílem studie 

bylo zjistit, zdali má tento program vliv na sebedůvěru žáků. V rámci studie byli vybráni 

žáci, kteří disponovali nižším sebevědomím a nižší PA (na základě testů). Studie ukázala, 

že po 7 týdenním programu žáky pohyb začal nejen bavit a začali si při sportu věřit, ale 

dokonce se zlepšila i jejich celková sebedůvěra. Žáci si také pochvalovali, že se při 

lekcích cítili komfortně, na rozdíl od hodin TV, kde se jim nelíbí častý soutěžní charakter 

prováděných aktivit. Autoři tvrdí, že sice došlo k pozitivnímu ovlivnění sebevědomí 

probandů, ale program byl příliš krátký na to, aby ukázal dlouhodobější dopady a změny 

v jejich chování. 
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3 Cíle a úkoly práce, hypotézy 

 Práce si klade za cíl sestavit ucelený přehled pohybových programů, které se 

v rámci základních škol snaží o navýšení pohybové aktivity žáků v Česku. Tento přehled 

by měl širší veřejnosti ukázat, jaké pohybové programy existují a přiblížit jim i jejich 

význam. Dalším cílem práce je zmapovat současný stav programů na zapojených školách. 

Zjistit, jaký je o programy na školách zájem, a jestli se jim daří naplnit jejich cíle. Celkově 

by práce měla ukázat úspěšnost programů, a jestli se je do budoucna vyplatí realizovat.  

 Hlavním cílem práce je tedy odpovědět na výzkumnou otázku, která byla položena 

takto: Jaké existují programy na podporu pohybové aktivity dětí v rámci základních škol 

v České republice a jaký je o ně zájem? 

 Úkoly práce bylo shromáždit dosavadní poznatky o pohybové aktivitě dětí  

a mládeže, vytvořit přehled programů splňujících zvolená kritéria a analyzovat názory 

pedagogických pracovníků zapojených do daných pohybových programů. 

 Úkoly práce byly stanoveny takto: 

 na základě rešerše a cílů práce vybrat správnou metodu výzkumu 

 vytvořit přehled programů podporujících pohybovou aktivitu na 

základních školách 

 provést šetření ohledně vybraných pohybových programů na zapojených 

školách  

 analyzovat a vizualizovat získaná data 

 stanovit závěry a doporučení 

 Hypotézy nebyly stanoveny z několika důvodů. V práci je relativně velký podíl 

kvalitativního přístupu, jedná o formu sumarizace, tudíž by hypotézy nešly příliš 

kvalifikovat. Zároveň jsme nenarazili na další práci, která by se zabývala tímto tématem 

a na jejíž výsledkách by se daly hypotézy stanovit. 
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4 Metodika práce 

 Metodiku práce můžeme rozdělit na dvě hlavní části., které vychází ze 

stanovených cílů práce (vyhledat programy a zhodnotit je). V první části je popsán proces 

a kritéria výběru zkoumaných pohybových programů. V druhé je uveden výběr, proces  

a stavba vhodné metody výzkumu. Zmiňované části metodiky zachovávají skutečnou 

návaznost jednotlivých kroků. 

4.1 Proces vypracování přehledu programů 

 Proces vypracování přehledu programů se skládal z několika dílčích částí, které 

jsou níže podrobněji popsány. Samotný proces volně vyplynul při naplňování cílů 

výzkumu. 

4.1.1 Vyhledávání programů 

 V první řadě bylo nutné zjistit, jaké pohybové programy vůbec existují. 

K nalezení pohybových programů bylo využito několika pramenů. Nejdříve byly 

zařazeny programy, které byly známy z vlastních zkušeností. Dále byly programy 

vyhledávány pomocí internetového vyhledávače a na stránkách organizací zastřešujících 

vzdělávání, pohyb a pohybovou aktivitu dětí a mládeže. V neposlední řadě následovalo 

dotazování (pomocí e-mailu nebo telefonicky) povolaných osob z MŠMT, AŠSK  

a sportovních svazů. V poslední fázi byli dotazováni koordinátoři již dohledaných 

programů.  

4.1.2 Kritéria pro výběr zkoumaných programů 

 Poté, co byly vyčerpány veškeré prameny, přišla na řadu volba kritérií, podle 

kterých byl vytvořen přehled daných programů. Byly vytvořeny dvě úrovně kritérií. První 

úroveň pro širší výběr programů, které jsou začleněny do přehledové tabulky (Tab. č. 15: 

Přehledová tabulka programů podporujících pohybovou aktivitu dětí na základních 

školách v České republice). Druhá úroveň kritérií se týkala programů, které byly 

dotazovány v zapojených školách. 

 Pro širší výběr programů, které se objevují v přehledové tabulce, byla zvolena tato 

 kritéria: 

 program musí být zaměřen na pohybovou aktivitu žáků na základních 

školách 

 program musí probíhat v rámci základních škol 

 nesmí se jednat o soutěžní formu 
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 Pro užší výběr programů, které byly dotazovány na školách, byla kromě výše 

zmíněných zvolena i kritéria následující:  

 program musí být zdarma 

 program musí být aktivní 

 program musí probíhat pravidelně během školního roku 

4.1.3 Širší výběr programů 

 Výsledkem širšího výběru je kapitola 5 Výsledky – přehled programů. Data z této 

kapitoly jsou také v Tab. č. 15: Přehledová tabulka programů podporujících pohybovou 

aktivitu dětí na základních školách v České republice. V tabulce jsou zaznamenány 

statistické a faktografické údaje o daných programech. Tato data byla získávána pomocí 

dotazování koordinátorů programů prostřednictvím otázek zaslaných přes email. Jednalo 

se o 11 otázek zaměřené na detailnějších informace (počet zapojených žáků a škol, rok 

spuštění, hlavní cíle atd.). Seznam otázek je součástí kapitoly Přílohy. V případě 

nezodpovězení otázek (1 případ) byla data získána z webových stránek programu.  

4.1.4 Užší výběr programů 

 Programy, které se na základě vytyčených kritérii dostaly do užšího výběru, byly 

dále zkoumány, a to způsobem dotazovaní respondentů zaměstnaných na školách 

zapojených do daného programu. Do užšího výběru bylo zahrnuto celkem 5 programů. 

4.2 Výběr, proces a stavba dotazníkového šetření 

 K zisku dat o programech z užšího výběru byla využita metoda dotazníkového 

šetření. Dotazník hodnotí Jansa a kol. (2012) jako nejpoužívanější metodu ve 

společenských oborech. Jako podstatu vidí sběr informací a faktů nejenom  

o respondentovi, ale i o jeho názorech a postojích k danému tématu. Za hlavní výhody 

dotazníku považuje fakt, že se dá hromadně a stejnou formou oslovit poměrně velký počet 

respondentů. Další přednost vidí v možnosti získaná data vyjádřit v absolutních nebo 

relativních četnostech. Naopak jako negativní u dotazníkového šetření zmiňuje určitou 

subjektivitu odpovědí, která ve výsledku může zkreslovat získaná data.  

 Jednalo se o online dotazníky vypracované pomocí nástroje Google Formuláře. 

Online dotazníky byly zaslány jako odkaz v e-mailech směrovaných na vedení škol 

(ředitel, zástupce) s prosbou o přeposlání všem osobám zainteresovaným do programu. 

Seznamy zapojených škol byly získány na webových stránkách programů nebo od 

koordinátorů programů. U dvou programů byly zapojené školy nalezeny na základě 
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zmínek o zapojení do programů na samotných stránkách škol. E-mailové adresy na vedení 

škol byly získány na webových stránkách škol na základě seznamů zapojených škol. 

 Dotazník se skládá z 26 otázek. Je rozdělen na dvě části. První část je 

pojmenována „Informační část“ a je zaměřena na zisk dat o školách a respondentech. 

Druhá část je pojmenována „Hodnocení programu“ a její součástí jsou otázky ohledně 

zájmu o program a názoru respondentů na něj. Také jsou zde otázky ohledně webových 

stránek programu. Dotazník je tvořen otázkami uzavřenými, polootevřenými  

a otevřeným. V uzavřených otázkách měli dotazovaní na výběr z možností. Polootevřené 

nabízeli možnost „jiné, prosím vypište“, ve kterých se mohli respondenti rozepsat. Třetím 

typem otázek jsou otevřené, ve kterých nebyli respondenti nijak omezeni. Z 26 otázek 

bylo 23 povinných. Otázka č. 1. „Název školy“ byla nepovinná z důvodu zanechání 

anonymity. Další otázky (12a, 25 a 26) byly nepovinné, jelikož byly závislé na předchozí 

otázce.  

 Během výzkumu se pracovalo s lidmi, a tak bylo nutné požádat Etickou komisi 

FTVS UK o povolení k výzkumu. Informovaný souhlas a povolení jsou součástí kapitoly 

Přílohy. 

4.3 Analýza dat z dotazníků 

 Sběr dat probíhal v období 12. 6. – 28. 6. 2019 a celkově bylo osloveno 329 škol3 

(v rámci jednotlivých škol mohlo být osloveno více osob). Návratnost dotazníku se 

pohybovala kolem 32 %4. K podrobnější analýze a vizualizaci dat byl použit nástroj Excel 

2013. Po zisku dat z dotazníkového šetření bylo potřeba data očistit, tak aby mohla být 

dále vyhodnocena. Čištění probíhalo manuálně, a to ve formě kontroly a sjednocení 

jednotlivých odpovědí. Následně pak byla data vyhodnocena a vizualizována. Z odpovědí 

byly zjištěny četnosti, které byly procentuálně vyjádřeny v přiložených tabulkách  

a grafech. Během vyhodnocování byla zachována anonymita všech respondentů. 

4.4 Omezení výzkumu 

 Za největší omezení považujeme fakt, že dotazníky byly rozesílány elektronicky. 

Forma online dotazníku byla zvolena z důvodů, že šetření probíhalo ve školách 

rozmístěných po celém Česku. Papírová verze dotazníku, hlavně její distribuce do škol, 

                                                           
3 Počet škol je relativní, jelikož několik škol bylo osloveno v rámci různých programů vícekrát. 
4 Jedná se o přibližnou hodnotu, protože přesný počet oslovených škol není znám (několik škol bylo 

osloveno v rámci programů vícekrát a také někteří respondenti neuvedli název školy). 
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by byla velmi náročná. Domníváme se, že návratnost papírové verze by byla větší, ale 

z výše zmíněných důvodů byla přesto použita elektronická verze. 

 Dalším omezením výzkumu bylo odmítnutí (z důvodů, že se jedná o interní 

informace nebo kvůli ochraně osobních údajů) poskytnutí seznamu zapojených škol  

u dvou programů. Tento problém byl vyřešen pomocí internetového vyhledávače, díky 

kterému byly školy nalezeny na základě zmínek o zapojení do programů na samotných 

stránkách škol. 
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5 Výsledky – přehled programů 

 V práci používáme výraz „program“, přestože se na některých stránkách 

programů setkáváme s označením „projekt“. Jelikož není označení u všech zkoumaných 

objektů shodné, zachováváme v celé práci výraz „program“. Zachování jednotného 

výrazu upřednostňujeme z důvodu, aby nedocházelo ke zmatení čtenáře. Označení 

„program“ nám přijde vhodnější, a proto jsme se ho rozhodli používat v rámci celé práce. 

 Níže uvedené informace o programech byly získány přímo od koordinátorů, 

pomocí otázek (Příloha č. 4 - Seznam otázek pro koordinátory programů) rozeslaných na 

kontaktní e-maily, nebo z jejich webových stránek. Jména koordinátorů, kteří nám 

poskytli dané informace, neuvádíme z důvodu, že nemáme souhlas s jejich  uvedením. 

5.1 Atletika pro děti do škol 

 Program Atletika pro děti do škol vznikl v roce 2014 jako součást projektu 

Atletika pro děti, který běží již od roku 2009 a jeho hlavním cílem je nabídnout rodičům 

a jejich dětem kvalitní volnočasovou aktivitu.5 

 Program funguje pod hlavičkou Českého atletického svazu (ČAS), je určen pro 

školy po celém Česku a pro žáky a školy je zdarma. Ve školním roce 2018/19 bylo do 

programu zapojeno celkem 121 škol. Program je určen pouze pro 1. stupeň ZŠ  

a v některých školách jsou zapojeny jen některé jednotlivé třídy.6 

 Program Atletika pro děti do škol je součástí běžných hodin tělesné výchovy na 

prvním stupni ZŠ. Snaží se nejen zatraktivnit hodiny TV, ale také vede k pochopení 

důležitosti pohybu jako součásti zdravého životního stylu dětí. Program nabízí také 

školení a semináře pro pedagogy, celoroční soutěže a možnost zapůjčení pomůcek. 

Součástí programu je i vlastní metodika.5 

 Co se týká hodnocení úspěšnosti, je program hodnocen dle vnitřních kritérií ČAS 

(např. počet zapojených škol, úroveň komunikace). Z přímo zaslaných zpráv nelze 

hodnotit přímé zvyšování PA dětí.6 

5.2 Děti na startu  

 Děti na startu je celonárodní program věnovaný dětem ve věku 4 - 9 let, jehož 

pilotní verze byla spuštěna ve školním roce 2012/13 a oficiálně pak program běží od roku 

                                                           
5 Zdroj: O projektu – Atletika pro děti [online 12. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.atletikaprodeti.cz/o-

projektu/. 
6 Zdroj: Koordinátor/ka programu Atletika pro děti do škol (21. 5. 2019). 
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2013/14. Program poskytuje všeobecnou sportovní průpravu. Děti si vyzkouší základy 

atletiky, gymnastiky, míčových her, a to společně s hrami pro rozvoj síly, vytrvalosti, 

koordinace a rychlosti. Projekt probíhá pod vedením odborně vyškolených trenérů a 

instruktorů, a to v rámci mateřských škol, základních škol, družin jako součást vyučování 

nebo po vyučování.7 

 Hlavním cílem programu je probudit radost z pohybu, podpořit životní styl dětí  

a upozornit na potřebu aktivního pohybu jako nedílné součásti každodenní péče o zdraví. 

Dále si program klade za cíl prostřednictvím propagace pravidelné přiměřené fyzické 

aktivity nastartovat proces ozdravení tloustnoucí české populace.8 

 Program zaštituje Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz a ve školním roce 

2018/19 do něj bylo zapojeno 174 škol a 62 školních klubů. Celkem tedy okolo 7500 dětí 

ve věku 4 - 9 let (cca do 3. třídy ZŠ). Co se týká financování je licence na tento program 

zdarma a ČSA a fitness FISAF.cz za tuto aktivitu nic nevybírá. V rámci škol je cvičení 

zdarma, je součástí vyučování nebo školních družin a školám tak nevznikají žádné další 

náklady.8 

5.3 Sazka Olympijský víceboj 

 Sazka Olympijský víceboj je školní program v Česku, který je určen základním 

školám a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. Do programu se lze zapojit 

v hodinách tělesné výchovy a jsou nabízeny 3 možné varianty, které se liší disciplínami 

nebo tím, pro koho jsou určené. Je pod hlavičkou Českého olympijského svazu, a jelikož 

se uskutečňuje v rámci hodin TV, tak je pro žáky zcela zdarma. Součástí programu je i 

možnost vyhrát olympijské tréninky se známými sportovci nebo poukazy na sportovní 

vybavení pro školu.9 

 Program byl spuštěn v roce 2014, ale jedna z jeho nabízených variant (Odznak 

všestrannosti) funguje již od roku 2009. Ve školním roce 2018/19 se zapojilo přes 142 

tisíc žáků z 1274 škol.10 

 Sazka Olympijský víceboj nabízí tyto 3 varianty programů:9 

a) Olympijský diplom (doporučeno pro 1. stupeň ZŠ) 

b) Odznak všestrannosti (doporučeno pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia) 

                                                           
7 Zdroj: Oficiální stránka: Děti na startu [online 12. 8. 2019]. Dostupné z: https://ceskosehybe.cz/deti-na-

startu/. 
8 Zdroj: Koordinátor/ka programu Děti na startu (18. 6. 2019). 
9 Zdroj: Sazka Olympijský víceboj [online 12. 8. 2019]. Dostupné z: http://www.sazkaolympijskyviceboj. 

cz/. 
10 Zdroj: Koordinátor/ka programu Sazka Olympijský víceboj (7. 8. 2019). 
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c) Paralympijská výzva (pro děti s handicapem) 

Olympijský diplom 

 Cílem programu je najít přednosti žáků a podle toho jim doporučit sport, pro který 

mají talent. Obsahuje 8 disciplín testující rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, 

rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Výsledky dětí jsou pohybově zanalyzovány  

a zaneseny do diplomu, který děti obdrží na konci roku. Na diplomu je zaznamenáno, pro 

které sporty má dítě předpoklady a po přihlášení na web sportvokoli.cz je k dispozici  

i seznam klubů hodících se pro dané dítě.11 

Odznak všestrannosti (dříve odznak všestrannosti olympijských vítězů/OVOV) 

 Cílem programu je všestranný sportovní rozvoj žáka a sledování jejich pokroků. 

Během školního roku jsou zaznamenávány výsledky z jednotlivých disciplín a získávají 

tzv. odznaky všestrannosti dle jejich výsledků. Odznaky zajištují jakousi motivaci pro 

zlepšení. Pokud žák splní všech 10 disciplín, dostanou na konci školního roku diplom, 

kde vidí celkový výsledek a porovnání s předchozím rokem.11 

Paralympijská výzva 

 Tento program je zaměřený pro žáky handicapové či žáky se speciálním 

vzdělávacím programem. Učitel si zvolí, jestli se z žáky bude věnovat disciplínám 

z Olympijského diplomu, Odznaku všestrannosti nebo vyzkouší obě varianty. Součástí 

programu je odborná pomoc, kterou v případě potřeby může poskytnout speciální tým 

spolupracující s Českým paralympijským výborem.11 

5.4 Škola v pohybu 

 Škola v pohybu je projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v mateřských 

a základních školách po celém Česku, který je aktivní od podzimu roku 2018. Hlavním 

cílem programu je všeobecný pohybový rozvoje dětí v mateřských školkách a především 

na 1. stupni ZŠ (v případě zájmu i pro 2. stupeň ZŠ). Jde hlavně o inspiraci a rady učitelům 

ohledně základních principů organizace a vedení hodin tělesné výchovy a pohybových 

kroužků.12 

 Program je pod hlavičkou Fotbalové asociace České republiky a nabízí školám 

návštěvy trenérů mládeže, kteří mohou inspirovat pedagogy novými prvky se zaměřením 

                                                           
11 Zdroj: Sazka Olympijský víceboj [online 12-8-2019]. Dostupné z: http://www.sazkaolympijskyviceboj. 

cz/. 
12 Zdroj: Koordinátor/ka programu Škola v pohybu (22. 5. 2019). 
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na všeobecnou pohybovou průpravu a organizaci hodin. V rámci návštěv nabízí zábavnou 

hodinu plnou pohybu vedenou profesionálními trenéry, nové teoretické i praktické 

vědomosti pro pedagogy, materiální vybavení a informace k získání trenérské licence pro 

učitele.13 

 Alespoň jednou bylo navštíveno cca 1000 MŠ nebo ZŠ ze všech krajů Česka. Při 

těchto návštěvách bylo vedeno více jak 40000 dětí. Program je zcela zdarma, a to včetně 

seminářů pro učitele. Tyto semináře pro učitele TV se konají ve všech krajích. V roce 

2019 jich proběhlo 14, v každém kraji 1, a zúčastnilo se jich téměř 500 učitelů z MŠ  

a ZŠ. Co se týká hodnocení programu, disponují koordinátoři programu zpětnými 

vazbami učitelů, kteří metody z ukázek TV vyzkoušeli a ve většině případů vidí pozitivní 

změny v přístupu žáků k hodinám TV.14 

5.5 Sportuj ve škole 

 Sportuj ve škole je program zaměřený na navýšení pohybových aktivit žáků 

prvního stupně základních škol. Zajímavými a zábavnými hodinami by měl vzbudit zájem 

o pohyb, navýšit počet cvičících v hodinách TV a pomoci tak snížit osvobozování z hodin 

toho předmětu. Jedním z cílů je změna životního stylu dětí, ve kterém by si pohyb našel 

pevné místo a dále se objevoval i v dospělém životě. Základem programu je motivace k 

pohybu a utváření tak pozitivního vztahu žáků k pohybu a sportu.15 

 Sportuj ve škole navazuje na pilotní verzi programu Hodina pohybu navíc (HPN), 

který běžel ve školních letech 2015/16 a 2016/17. HPN byl vyhlášen pod záštitou MŠMT 

a realizátorem byl Národní ústav pro vzdělávání. Vznikl na podnět sportovních svazů, 

které přišly s novou metodikou, jak získat děti pro pohybové aktivity. Primárním cílem 

nebylo získat nové talenty, ale s pomocí propojení profesionálního sportu se školami 

zapojit co největší počet dětí do sportu a rozvíjet všeobecnou sportovní přípravu. 

Doprovodným prvkem projektu bylo zlepšení základny pohybově aktivních dětí, které se 

dále mohou specializovat na vybraný sport a přispějí tak k navýšení počtu dětí ve 

sportovních klubech.16 

 Od 1. září 2018 vystřídala ASŠK na pozici hlavního zřizovatele MŠMT a program 

dostal nový název „Sportuj ve škole“. Program funguje na stejném principu jako pokusné 

                                                           
13 Zdroj: Škola v pohybu - Můj první gól [online 12. 8. 2019]. Dostupné z: https://mujprvnigol.cz/skola-v-

pohybu. 
14 Zdroj: Koordinátor/ka programu Škola v pohybu (22. 5. 2019). 
15 Zdroj: Sportuj ve škole [online 12. 8. 2019]. Dostupné z https://www.sportujveskole.cz/. 
16 Zdroj: Metodický portál - Hodina pohybu navíc [online 12. 8. 2019]. Dostupné z: https://hop.rvp.cz/. 
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ověřování programu HPN. Hlavní metodickou příručkou, stejně jako v HPN, zůstává 

Metodické doporučení pro vedení pohybových aktivit žáků 1. – 3. ročníků základních 

škol, která je dostupná na nově vytvořeném webovém portálu www.sportujveskole.cz. 

Stejně tak jsou zde dostupné video metodiky převzaté z metodického portálu RVP a další 

informace, jak o samotném projektu, tak pro zájemce o zapojení.17 

 Na rozdíl od HPN, kde byla časová dotace 1 hodina týdně, probíhají lekce Sportuj 

ve škole jednu až tři hodiny týdně. Další rozdíl je, že HPN bylo zaměřeno pouze na 1. až 

3. ročník základních škol, lekcí Sportuj ve škole se však mohou účastnit i děti 4. a 5. 

ročníku.17,18 

 Lekce Sportuj ve škole probíhají v rámci školních družin a jsou pro děti zdarma. 

Jsou vedeny tělocvikáři, trenéry, aprobovanými učiteli 1. a 2. stupně ZŠ či zaměstnanci 

školní družiny, kteří získávají hrubou mzdu ve výši 350 Kč za lekci. Ve školním roce 

2018/19 se do programu zapojilo cca 1000 škol z celého Česka, čímž se zaplnila největší 

možná kapacita programu.18 

5.6 Sportovci do škol 

 Sportovci do škol je pohybový program zaměřený na oblast Brno město a okolí. 

Cílem programu je uspořádat sportovní kroužky na základních školách v Brně, ve kterých 

si děti mohou vyzkoušet různé sporty v rámci školní družiny. Dětem jsou nabízeny jak 

tradiční, tak i méně známe sporty.19  

 Kroužky jsou vedeny odborně zdatnými trenéry a v rámci škol jsou pro děti 

zdarma. Program byl spuštěn ve školním roce 2015/16 a jeho hlavním zřizovatelem je 

Městský sportovní klub Brno, z.s., který je ve spolupráci se statutárním městem Brno, 

z jehož dotací z rozpočtu je program financován.19,20 

 Program je určen pro žáky 1. - 5. tříd ZŠ v Brně a okolí a ve školním roce 2018/19 

se ho účastnilo cca 1000 žáků z 32 škol. Program se těší každoročnímu nárůstu nejen 

počtu zúčastněných škol a počtu zapojených žáků, ale i počtu vykonaných sportovních 

hodin týdně.20 

                                                           
17 Zdroj: Metodický portál - Hodina pohybu navíc [online 12. 8. 2019]. Dostupné z https://hop.rvp.cz/. 
18 Zdroj: Sportuj ve škole [online 12. 8. 2019]. Dostupné z https://www.sportujveskole.cz/. 
19 Zdroj: Sportovci do škol [online 12. 8. 2019]. Dostupné z http://www.sportovcidoskol.cz/. 
20 Zdroj: Koordinátor/ka programu Sportovci do škol (9. 5. 2019). 
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5.7 Pohyb do škol pro žáky a studenty 

 Program Pohyb do škol pro žáky a studenty byl jedním z produktů projektu Pohyb 

do škol, který se zaměřoval na rozšíření a obohacení spektra metod a forem výuky 

v oblasti výchovy a vzdělávání ke zdraví s cílem motivovat žáky ZŠ a SŠ k posílení jejich 

fyzické i psychické kondice.  Samotný program Pohyb do škol pro žáky a studenty se 

soustředil na podporu zdravého životního stylu prostřednictvím aktivit postavených na 

prvcích zážitkové pedagogiky. Na zapojených školách se program realizoval 

prostřednictvím seminářů, diskuzí, edukačních materiálů a projektového dne.21  

 Program probíhal ve školním roce 2014/15 a zúčastnilo se ho přes 4000 žáků ze 

47 škol (18 základních, 29 středních). Celý projekt byl určen pro školy v Olomouckém 

kraji a byl primárně určen pro 2. stupeň ZŠ a pro všechny ročníky SŠ. Dále se do 

programu zapojilo 150 pedagogických pracovníků, kteří se v rámci seminářů zapojili do 

aktivit vedoucích k implementaci změn týkajících se podpory zdravého životního stylu  

a pohybové aktivity ve školních vzdělávacích programech na daných školách. Hlavním 

zřizovatelem programu byla Univerzita Palackého v Olomouci a financování probíhalo 

z veřejného spolufinancování (většina ze strukturálních fondů, část ze státního 

rozpočtu).22  

5.8 Škola sportu 

 Škola sportu je projekt zaměřující se na praktická cvičení na podporu rozvoje 

pohybových dovedností dětí a seznámení s různými druhy sportů (fotbal, volejbal, 

basketbal a florbal) vhodně zvolenou formou. Projekt nabízí 7 pohybových programů pro 

MŠ a ŽŠ. Základním programem je Sportovní školička, který nabízí ucelenou sportovní 

přípravu dětí ve věku 3-10 let formou 7 lekcí v rámci školního roku. Dalším programem 

jsou kroužky a sportovní družiny po vyučování pro děti od 6 do 10 let. Lekce zajištují 

odborně vyškolení trenéři.23,24 

 Program byl spuštěn v roce 2016 a je rozšířen v 5 krajích Česka. Zaměřuje se 

hlavně na děti z MŠ (pouze 5 % dětí je ze ZŠ). Program disponuje vlastní metodikou 

zaměřenou na všeobecný pohybová rozvoj. Programy nejsou zdarma.23 

                                                           
21 Zdroj: Program Pohyb do škol pro žáky a studenty [online 12. 8. 2019]. Dostupné z: http://zdravi.upol. 

cz /program-pohyb-do-skol-pro-zaky-a-studenty-off1/. 
22 Zdroj: Koordinátor/ka programu Pohyb do škol pro žáky a studenty (24. 5. 2019). 
23 Zdroj: Koordinátor/ka programu Škola sportu (9. 5. 2019). 
24 Zdroj: Škola sportu [online 12. 8. 2019]. Dostupné z: http://www.skolasportusro.cz/. 
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5.9 Další formy podpory pohybové aktivity u dětí 

 Během pátrání po vhodných pohybových programech jsme narazili i na další 

formy podpory PA u dětí a na školách.  

 Příklady dalších forem podpory PA dětí:  

 Všichni za stůl (ČAST) 

 Pojď hrát hokej (ČSLH) 

 Junior NBA (ČBF) 

 Česko se hýbe ve školách (Český svaz aerobiku a fitness)  

 McDonald’s cup (AŠSK) 

 Čokoládová tretra (AŠSK) 

 Středoškolský atletický pohár (ČAS) 

 Sportovní liga O pohár ministra školství (AŠSK, ČUS, MŠMT) 

 Spolu v pohybu (ČOS) 

 Cvičíme se zvířátky (ČOS) 

 Hry třetího tisíciletí (AŠSK) 

 Pohyb a sport pro život (Rino sport akademie) 

 Sportovní liga základních škol (AŠSK) 

 Sportovní liga základních škol junior (AŠSK) 

 Výše zmíněné formy podpory PA nesplňují kritéria vymezená v kapitole  

4.1.2 Kritéria pro výběr zkoumaných programů, a proto jsme se jimi dále v práci 

nezabývali. 
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6 Výsledky - dotazníkové šetření 

 Celkově bylo získáno 121 vyplněných dotazníků ze 107 škol (způsobeno 

zapojením některých škol do více programů nebo vyplněním dotazníku více respondenty 

z jedné školy). Přesný počet respondentů nelze z dat zjistit, protože nelze odlišit, zdali 

odpověď neposlal stejný respondent víckrát. Minimální počet respondentů je 106. Z 

pohledu počtu oslovených škol a počtu škol, ze kterých jsme obdrželi vyplnění dotazník, 

můžeme hovořit o 32% návratnosti25. 

 Výsledky dotazníkového šetření jsou rozděleny na 2 části, které zachovávají 

strukturu samotného dotazníku. První část „Informační část“ zachycuje (s výjimkou 

otázky č. 13) odpovědi na otázky faktografické. Druhá část „Hodnocení programu“ 

zachycuje odpovědi hodnotícího rázu. Výjimkou je otázka č. 22 „Jak často se na škole 

program uskutečňuje?“, ve které sice respondenti nic nehodnotí, ale otázka je úzce 

spojena s otázkou č. 23 ohledně zlepšení postoje žáků k PA. 

6.1 Informace o zapojených školách a respondentech 

 V této části jsou zachyceny odpovědi na faktografické otázky o zapojených 

školách, o respondentech a vztazích respondentů k daným pohybovým programům.  

Otázka č. 1. Název školy: 

 Přestože bylo toto pole nepovinné, název školy uvedlo 97 % respondentů. Tento 

údaj nebyl dále v práci zpracováván, pouze posloužil jako nástroj k čištění dat.  

Otázka č. 2. Škola se nachází v kraji: 

 Cílem otázky č. 2 bylo zjistit, ve kterých krajích Česka se dotazované školy 

nacházejí. 

Tabulka č. 1: Zastoupení dotazovaných škol v rámci krajů 

 

                                                           
25 Jedná se o přibližnou hodnotu, jelikož přesný počet oslovených škol není znám (několik škol bylo 

osloveno v rámci programů vícekrát a také někteří respondenti neuvedli název školy). 

Kraj Zastoupení (v %) Kraj Zastoupení (v %)

Středočeský 20,6 Praha 5,7

Jihomoravský 16,8 Královehradecký 4,8

Ústecký 10,4 Vysočina 4,8

Moravskoslezský 9,4 Karlovarský 0,9

Jihočeský 8,6 Liberecký 0,9

Zlínský 8,6 Olomoucký 0,9

Plzeňský 6,7 Pardubický 0,9
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 Celkově (tab. č. 1) vyplnili dotazníky respondenti ze škol ze všech 14 krajů Česka. 

Nejvíce škol vyplnilo dotazník v kraji Středočeském (22). Pouze jednoho zástupce měli 

kraje Olomoucký, Liberecký, Karlovarský a Pardubický. 

Tabulka č. 2: Zastoupení programů v rámci krajů 

 

 Pokud se zaměříme na jednotlivé pohybové programy (tab. č. 2), ve 3 případech 

se školy vyskytují nejčastěji v kraji Středočeském. Výjimkou jsou programy Sportuj ve 

škole a Sportovci do škol. U programu Sportovci do škol jde o očekávaný výsledek, jelikož 

je program rozšířen pouze do škol v městě Brno a okolí. 

Otázka č. 3 Počet žáků na škole: 

 Cílem otázky č. 3 bylo zjistit, jaký počet žáků je na školách zapojených do 

výzkumu. 

 Při dělení škol na „velká“ a „malá“ jsme se inspirovali článkem Flemra (2015), 

který jako „malou“ definuje školu do 150 žáků a „velkou“ pak nad 150 žáků. Do malých 

škol počítáme školy do 150 žáků včetně. 

Tabulka č. 3: Velikost škol 

 

 Tabulka č. 3 ukazuje, že téměř tři čtvrtiny dotazovaných škol řadíme do škol 

„velkých“, tedy majících přes 150 žáků. Nejmenší zapojená škola měla 12 žáků, největší 

pak 960 žáků. 

Otázka č. 4 Počet stupňů na škole: 

 Při dělení škol podle stupňů jsme využili článku Flemra (2015), který školy dělí na 

„úplná“ a „neúplná“. Úplnou myslíme školy mající dva stupně. Neúplné jsou školy 

s jedním stupněm (1. nebo 2. stupněm). Vyjma jednoho případu spadaly do neúplných 

škol pouze malé školy.  

Tabulka č. 4: Organizace škol 

 

Program Nejzastoupenější kraj 

Atletika pro děti do škol Středočeský (33 %)

Děti na startu Středočeský (38 %)

Sazka olympijský víceboj Středočeský (23 %)

Sportovci do škol Jihomoravský (100 %)

Sportuj ve škole Jihomoravský (18 %)

Velikost školy Podíl (v %)

velká 74,5

malá 25,5

Organ. škol Podíl (v %)

úplná 81,1

neúplná 18,9
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 Tabulka č. 4 zobrazuje procentuální zastoupení úplných a neúplných škol 

zapojených do výzkumu. Přes 80 % odpovědí bylo zaznamenáno ze škol úplných, tedy 

majících 1. a 2. stupeň. Zbytek odpovědí (18,9 %) zaslaly respondenti ze škol neúplných. 

Otázka č. 5 Zřizovatel školy: 

 V otázce č. 5 nás zajímalo, kdo je zřizovatelem oslovených škol zapojených do 

vybraných pohybových programů. 

Tabulka č. 5: Zřizovatelé škol  

 

 Školy jsme dle zřizovatele (tab. č. 5) rozdělili na 3 typy (obec, kraj a soukromá 

osoba). Ve většině případů je zřizovatelem dotazovaných škol obec, pouze v jednom 

případě to je soukromá osoba (ředitel školy). Třetí možností, kterou uvedlo 3,8 % 

respondentů jako zřizovatele školy je kraj. 

Otázka č. 6 Škola se sportovním zaměřením? 

 V této otázce nás zajímalo, kolik škol zapojených do programů je sportovně 

zaměřených (tzn. má alespoň jednu sportovní třídu). 

Tabulka č. 6: Školy se sportovním zaměřením 

 

 Téměř 80 % zapojených škol je bez sportovního zaměření (tab. č. 6). Toto zjištění 

spatřujeme jako pozitivní, jelikož to znamená, že pohybové programy ve velkém procentu 

působí v nesportovních školách, ve kterých se dá předpokládat, že je pohybová aktivita 

během vyučování zpravidla menší (méně hodin povinné TV).  

Tabulka č. 7: Programy na sportovně zaměřených školách 

 

 Pokud se podíváme na zastoupení sportovně zaměřených škol v jednotlivých 

programech (tab. č. 7), pohybuje se podíl sportovních škol v rozmezí 23 - 28 %. Výjimkou 

je program Sportuj ve škole, zde je podíl sportovně zaměřených škol pouze 13,3 %. 

Největší podíl sportovně zaměřených škol je v programu Sportovci do škol.  

Zřizovatel Podíl (v %)

obec 95,3

kraj 3,8

soukromá osoba 0,9

Sportovní zaměření Podíl (v %)

Ne 79,2

Ano 20,8

Program Školy sportovně zaměřené (v %)

Atletika pro děti do škol 23,8

Děti na startu 23,1

Sazka olympijský víceboj 25

Sportovci do škol 27,5

Sportuj ve škole 13,3
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Otázka č. 7 Počet povinných hodin tělesné výchovy týdně: 

 Cílem otázky č. 7 bylo zjistit, kolik hodin tělesné výchovy týdně je na 

dotazovaných školách povinných. 

 Při dělení škol dle počtu povinných hodin jsme si školy rozdělili v závislosti, jestli 

jsou sportovně zaměřené nebo ne.  

Tabulka č. 8: Počet povinných hodin TV týdně na školách bez sportovního zaměření 

 

 Tab. č. 8 uvádí odpovědi respondentů ze sportovně nezaměřených škol. Přes  

82 % škol má 2 povinné hodiny TV týdně. Druhou nejčetnější odpovědí byly 3 hodiny. 

Někteří uvedli jiné odpovědi, v nichž se nejčastěji objevují rozmezí hodin v závislosti na 

ročnících. Nejvíce se vyskytují odpovědi s rozmezím 2 - 3 hodiny v závislosti na 

ročnících. V jedné škole jsou na 1. stupni tři povinné hodiny TV a na 2. stupni dvě.  

 Školy se sportovním zaměřením uvádí počty povinných hodin v závislosti, zdali 

se jedná o sportovní třídu či ne. V nesportovní třídách se objevují odpovědi 2 - 3 hodiny, 

ve sportovních třídách pak 3 a více. Nejvíce počet povinných hodin TV v rámci 

sportovních tříd je 5 hodin týdně.  

Otázka č. 8 Škola se účastní programu: 

 Cílem otázky č. 8 bylo zjistit, jakého z vybraných pohybových programů se škola 

a ji zastupující respondenti účastní. 

 Data získaná z odpovědí na tuto otázku jsou závislá na faktu, že počet oslovených 

škol zapojených do konkrétního programu nebyl stejný. Hlavním důvodem je skutečnost, 

že celkový počet škol zapojených do daných programů se liší. 

Tabulka č. 9: Počet oslovených škol v rámci programů 

 

 Z tabulky č. 9 lze vyčíst, kolik škol bylo osloveno v rámci programů. Není 

vyloučeno (naopak to bylo vyžadováno), že respondenti oslovení na základě konkrétního 

programu, vyplnili dotazník i v rámci jiného programu působícího na jejich škole. Také 

nemůžeme potvrdit, že respondent oslovený v rámci jednoho programu neodpovídal 

Počet hodin Podíl (v %)

2 hodiny 82,4

3 hodiny 5,9

jiné 11,7

Program Počet oslovených škol

Atletika pro děti do škol 92

Děti na startu 78

Sazka olympijský víceboj 48

Sportovci do škol 33

Sportuj ve škole 53
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ohledně programu jiného. Tyto důvody vysvětlují, proč počty odpovědí neodpovídají 

datům z grafu č. 1.  

Graf č. 1: Zastoupení programů na školách 

 

 Graf č. 1 ukazuje procentuální zastoupení programů v námi oslovených školách. 

Nejvíce odpovědí se nám dostalo ze škol zapojených do Sportuj ve škole, nejméně pak 

odpovídalo respondentů ze škol zapojených do programu Sportovci do škol. Tento fakt 

odpovídá skutečnosti, že Sportuj ve škole patří k nejrozšířenějším z těchto programů, 

naopak do program Sportovci do škol je z pohledu celkového počtu zapojených škol 

nejmenší.  

Otázka č. 9 Váš vztah k projektu? 

 Cílem této otázky bylo zjistit, jakým způsobem jsou respondenti zapojeni do 

programu a zdali plní v rámci programu jen jednu nebo více funkcí. 

 Graf č. 2 ukazuje, že nejvíce respondentů plní funkci aktivního realizátora, kteří 

jsou přímo zapojeni do programu a aktivně ho využívají (v hodinách TV, lekce mimo 

školní vyučování). 27,3 % respondentů je zapojeno jen formálně, tzn. že se podíleli na 

procesu zapojení školy do programu, ale dále už se v programu neangažují. Obě možnosti 

(aktivní realizátor i formální funkce) vykonává 14 % respondentů a jedná se tak o 

nejméně častou odpověď. 
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Graf č. 2: Funkce respondentů v rámci programu 

 

 Pokud se zaměříme na zastupující funkci respondentů v jednotlivých programech 

(tab. č. 10), největší podíl aktivních realizátorů nalezneme v Atletika pro děti do škol  

(71,4 %). Formální funkci plní nejvíce respondentů v programu Sportovci do škol  

(46,2 %). Obě možnosti pak zastupuje nejvíce odpovídajících (20 %) z programu Sportuj 

ve škole. 

Tabulka č. 10: Funkce respondentů v jednotlivých programech 

 

Otázka č. 10 Zatupuji funkci: 

 V této otázce nás zajímalo, jakou funkci ve škole respondenti zastupují. Bylo 

možné vybrat více možností (např. učitel/ka i ředitel/ka), a proto je počet vybraných 

možností (128) u této otázky větší, než počet odpovědí celkem (121). Několikrát jsou 

v grafu č. 3 započítáni i respondenti, kteří odeslali odpovědi za více programů. 

  Z grafu č. 3 můžeme vyčíst, že nejčastěji odpovídali učitelé/učitelky. Druhou 

nejčetnější skupinou jsou respondenti zastupující funkci ředitele. Dále odpovídali 

vychovatelé, zástupci ředitele a asistenti pedagoga. Ve 45 % případů se ředitelé účastní 

programu pouze formálně. Stejně tak 45 % zástupců ředitele plní pouze formální funkci. 

Naopak podíl vychovatelů ve formální funkci je jen 19 %. Dotazník vyplnili i 2 asistenti 

pedagoga, v obou případech působili jako aktivní realizátoři programu. 

 

 

program aktivní realizátor formálni funkce obě možnosti

Atletika pro děti do škol 71,4% 23,8% 4,8%

Děti na startu 56,3% 37,4% 6,3%

Sazka olympijský víceboj 66,7% 26,6% 6,7%

Sportovci do škol 46,2% 46,2% 7,6%

Sportuj ve škole 50,0% 30,0% 20,0%
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Graf č. 3: Funkce respondentů v rámci škol 

 

Tabulka č. 11: Funkce respondentů ve škole v rámci programů 

 

 Tabulka č. 11 nám ukazuje zastupující funkce respondentů ve školách v rámci 

jednotlivých programů. V prvních třech programech jsou nejvíce zastoupeny učitelé. 

V programu Sportuj ve škole a Sportovci do škol tvoří největší skupinu ředitelé. 

Vychovatelé tvoří (společně s řediteli) nejpočetnější zástupce u programu Sportovci do 

škol. Ani jeden zástupce ředitele není zastoupen v programech Atletika pro děti do škol a 

Sazka olympijský víceboj. Celkem očekávaný je výsledek podílu vychovatelů v Sazka 

olympijský víceboj (0 %), protože se tento program odehrává přímo v hodinách TV. Jediní 

2 asistenti pedagoga jsou součástí Sportuj ve škole a Sazka olympijský víceboj.  

Otázka č. 11 Pohlaví: 

 Cílem otázky č. 11 bylo zjistit, jakého pohlaví jsou respondenti.   

Tabulka č. 12: Zastoupení respondentů dle pohlaví 

 

 Celkově (tab. č. 12) bylo mezi respondenty zastoupeno 71,1 % procent žen  

a 28,9 % mužů. Tyto výsledky odpovídají trendu, kdy se ve školství objevuje více žen 

než mužů. Průměrně je ve školství v Česku zastoupeno 17 % mužů (Statistická ročenka 

školství 2018/19). Z tohoto pohledu je počet mužských respondentů v rámci našeho 

výzkumu nadprůměrný. Domníváme se, že větší procento mužských respondentů oproti 

program ředitel/ředitelka učitel/ka zástupce/kyně  ředitele/ky vychovatel/ka asistent pedagoga

Atletika pro děti do škol 19% 76,2% 0% 4,8% 0%

Děti na startu 25% 31,2% 18,8% 25% 0%

Sazka olympijský víceboj 12,9% 83,9% 0% 0% 3,2%

Sportovci do škol 30,8% 23,0% 15,4% 30,8% 0%

Sportuj ve škole 42,5% 32,5% 12,5% 10% 2,5%

Pohlaví Podíl (v %)

ženy 71,1

muži 28,9
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celkovému podílu mužů ve školství je zřejmě způsobený tím, že jsme se ve většině 

případů dotazovali školních pracovníků spojených s pohybovou aktivitou a tělesnou 

výchovou. 

Tabulka č. 13: Zastoupení respondentů dle pohlaví v rámci programů 

 

 Pokud se zaměříme na jednotlivé programy zvlášť (tabulka č. 13), nejvíce 

mužských respondentů odpovídalo ohledně programu Sportovci do škol (46,2 %). Naopak 

nejméně mužů odpovídalo v rámci programu Děti na startu (12,5 %).  

Otázka č. 12 Jakým způsobem jste se dozvěděli o programu? 

 Cílem otázky č. 12 bylo zjistit, z jakých zdrojů se respondenti dozvěděli  

o vybraných pohybových programech. 

Graf č. 4: Způsob, jakým se respondenti dozvěděli o programu 

 

 Celkově (graf č. 4) se nejvíce respondentů (38,8 %) dozvědělo o programech od 

samotných koordinátorů programů. Druhou nejčastější odpovědí byla možnost „od jiného 

zaměstnance“. 24 % odpovídajících objevilo program samo a 7,6 % se o programu 

dozvědělo jiným způsobem. Mezi „jiné zdroje“ uváděli např. na konferenci, na sportovní 

přednášce, od rodičů žáku.  

 

 

 

 

Program ženy muži

Atletika pro děti do škol 85,7% 14,3%

Děti na startu 87,5% 12,5%

Sazka olympijský víceboj 71,0% 29,0%

Sportovci do škol 53,8% 46,2%

Sportuj ve škole 62,5% 37,5%
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Graf č. 5: Porovnání programů v rámci způsobu, jakým se respondenti dozvěděli o programu 

 

 Jediným programem (graf č. 5), ve kterém není nejčastější odpověď „oslovil mě 

koordinátor programu“ je Sazka olympijský víceboj. U tohoto programu se respondenti o 

programu nejčastěji dozvěděli od jiného zaměstnance školy (41,9 %). Zároveň nikdo 

zapojený do Sazka olympijský víceboj neuvedl „jiný zdroj“. Nejčastěji (61,5 %) byly 

osloveni koordinátory programy respondenti zapojení do Sportovci do škol. U všech 

programů, uvádí „jiný zdroj“ nejmenší procento odpovídajících (u Sazka olympijský 

víceboj dokonce ani jeden respondent). 

Otázka č.12a Pokud jste u 12. otázky vybrali možnost "program jsem objevil/a 

sám/sama", prosím napište, jakým způsobem? 

 Možnost „program jsem objevil/a sám/sama“ uvedlo 24 % respondentů. Jako 

nejčastější způsoby uvádí: internet (72 %) zahrnující Facebook, webové stránky 

programů nebo stránky MŠMT. Jako další uvádí televizi, reklamní kampaň, školení  

a atletické akce. 

Otázka č. 13 Proces registrace školy do programu byl? 

 Cílem otázky č. 13 bylo zjistit, jak hodnotí respondenti proces registrace školy do 

vybraných programů. 

 Jako „jednoduchý“ považuje proces registrace škol do programu (graf č. 6)  

65,3 % respondentů. Procesu registrace se vůbec neúčastnilo 17,4 % respondentů.  

16,5 % ohodnotilo proces registrace jako „přiměřený“. Pouze 0,8 % odpovídajících 

uvedlo, že je proces „složitý“. Výsledky ukazují, že se ve většině případů respondenti 

nesetkali s většími problémy v průběhu procesu registrace škol do programů. 
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Graf č. 6: Proces registrace škol do programu 

 

 Porovnáme-li jednotlivé programy zvlášť (graf č. 7) proces registrace školy do 

programu se zdál nejjednodušší respondentům zapojeným do programu Sportovci do škol.  

Jediný program, u kterého se objevila možnost „složitý“ proces (3 %), je Sazka olympijský 

víceboj. U všech programů přišel proces „jednoduchý“ více jak 50 % respondentů. Do 

procesu registrace se nezapojilo nejvíce odpovídajících (25 %) v programu Děti na startu. 

Graf č. 7: Porovnání programů v procesu registrace škol do programu 

 

Otázka č. 14 Kolikátým rokem probíhá program na Vaší škole? 

 Cílem otázky č. 14 bylo zjistit, jak dlouho již na školách vybrané pohybové 

programy probíhají. 

 

 

65,3%

16,5%

17,4%

0,8%

jednoduchý přiměřený procesu jsem se neúčastnil/a složitý
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Tabulka č. 14: Jak dlouho jsou školy zapojeny do programu26 

Program max modus průměr 

Atletika pro děti do škol 6 1 3,0 

Děti na startu 6 4 2,9 

Sazka olympijský víceboj 8 5 4,0 

Sportovci do škol 5 3 2,5 

Sportuj ve škole27 5 1 2,2 

 Z tabulky č. 14 můžeme vypozorovat, že v průměru nejdéle na školách probíhá 

program Sazka olympijský víceboj. Zároveň disponuje i nejvyšší maximální dobou 

zapojení do programu (8 let) a současně respondenti zapojení do tohoto programu uváděli 

i nejvyšší nejčastější odpověď (5 let). Tyto výsledky podtrhují fakt, že je Sazka olympijský 

víceboj nejstarší z vybraných programů (jeden z jeho programů byl spuštěn  

v roce 2009).  

 Naopak nejnižšími čísly disponuje program Sportuj ve škole. Respondenti 

zapojení do tohoto programu uváděli průměrnou dobu zapojení 2,2 let. Také hodnoty 

maximální doby (5 let) a nejčastější odpovědi (1 rok) patří v tomto případě k nejnižším 

mezi programy. 

Otázka č. 15 Plánujete zúčastnit se programu i příští rok?  

 Cílem otázky č. 15 bylo zjistit, zdali respondenti plánují zapojit se do programu  

i příští rok. 

Graf č. 8: Zapojení škol do programů v dalším roce 

 

                                                           
26 Odpovědi byly upraveny tak, aby se daly dále analyzovat. Odpovědi „nevím“ byly vyřazeny a nejvyšší 

upraveny tak, aby nepřekračovaly dobu spuštění programu. 
27 Program Sportuj ve škole navazuje na program Hodina pohybu navíc, který byl spuštěn v roce 2015, 

proto je maximální doba zapojení vyšší než počet let od spuštění programu (2018). 

77%

18%

5%

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne
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 Graf č. 8 ukazuje, že 95 % respondentů se vyjádřilo pozitivně v ohledu zapojení 

se do programů i v dalším roce. „Rozhodně ano“ se chce dále do programů zapojit 77 % 

odpovídajících, 18 % pak uvádí možnost „spíše ano“.  Pouze 5 % se spíše neplánuje 

zapojit programu i v dalším roce. Ani jeden respondent neuvedl možnost „rozhodně ne“. 

Z výsledků tedy můžeme usuzovat, že o programy bude i v budoucnu dostatečný zájem 

a že počet zapojených škol nebude výrazně klesat.  

Graf č. 9: Porovnání programů v rámci zapojení škol do programu v dalším roce

 

 U všech programů (graf č. 9) můžeme vidět podobné rozložení odpovědí 

respondentů ohledně zapojení se do programu i v dalším roce. Lehce se odlišuje graf 

programu Děti na startu, u kterého respondenti odpovídali průměrně o 15 % častěji „spíše 

ano“. Největší procento (8 %) možnosti „spíše ne“ nalezneme u programu Sportovci do 

škol, nejmenší pak u Sportuj ve škole (3 %). Grafy jednotlivých programů odpovídají 

celkovému rozložení odpovědí v grafu č. 8. 

6.2 Hodnocení programu 

 V této části jsou zachyceny odpovědi respondentů na otázky týkající se hodnocení 

vybraných pohybových programů. Výjimkou je otázka č. 22 Jak často se program na 

škole uskutečňuje?, která úzce souvisí s otázkou č. 23, a tak zde byla ponechána. 

Otázka č. 16 Jak byste ohodnotil/a komunikaci s koordinátory programu? 

 Cílem otázky č. 16 bylo zjistit, jak jsou respondenti spokojení s komunikací 

s koordinátory programů. 

 

 

 

 



47 

Graf č. 10: Hodnocení komunikace s koordinátory programů 

 

 Přes 90 % respondentů hodnotí komunikaci s koordinátory (graf č. 10) pozitivně 

(„výborná“ / „dobrá“). Za výbornou pouvažuje komunikaci 66,4 % odpovídajících.  

5,7 % respondentů se nedostalo k žádné formě komunikace. Pouze 0,8 % respondentů 

hodnotí komunikaci jako „nedostatečnou“. Celkově tedy ze strany respondentů panuje 

spokojenost s komunikací s koordinátory programů. 

Graf č. 11: Porovnání programů v rámci hodnocení komunikace s koordinátory programu 

 

 Nejlépe ze všech vybraných programů (graf č. 11) hodnotí komunikaci 

s koordinátory respondenti zapojení do programu Atletika pro děti do škol, 86 % z nich ji 

uvedlo za „výbornou“, zároveň ji ale i největší procento (9 %) nenavázalo. Možnost 

„nedostatečná“ komunikace se objevila pouze u Sazka olympijský víceboj, kde tuto 

odpověď vybrali 3 % odpovídajících. U všech programů převažují pozitivní zkušenosti 

s komunikací s koordinátory. 

66,4%

27,1%

0,8%

5,7%

výborná (žádné problémy)

dobrá (vyskytly se menší problémy)

nedostatečná (koordinátoři programu nekomunikují dostatečně, trvá to příliš dlouho)

komunikaci jsem nepotřeboval(a)/nechtěl(a) navázat
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Otázka č. 17 Jak byste ohodnotil/a spolupráci s koordinátory programu? 

 Cílem otázky č. 17 bylo zjistit, jak jsou respondenti spokojení se spoluprací 

s koordinátory programů. 

Graf č. 12: Hodnocení spolupráce s koordinátory programů 

 

 Celkově hodnotí respondenti (graf č. 12) spolupráci s koordinátory programů 

pouze pozitivně. Ani jednou se neobjevila odpověď „nedostatečná“ spolupráce. Naopak 

68 % odpovídajících spatřuje spolupráci jako výbornou a téměř 25 % pak jako dobrou. 

7,4 % respondentů nepotřebovalo nebo nechtělo spolupráci s koordinátory navázat. 

Celkově tedy můžeme říct, že jsou respondenti se spoluprací s koordinátory spokojeni. 

Graf č. 13: Porovnání programů v rámci hodnocení spolupráce s koordinátory programu 

 

 Podíváme-li se na graf č. 13, můžeme u všech programů hovořit o stejném 

rozložení četnosti jednotlivých odpovědí, tzn. ve všech případech byla nejčastější 

odpověď „výborná“ spolupráce a druhá nejčastější „dobrá“ spolupráce. Výjimkou je 

program Atletika pro děti do škol, kde se procento možností „dobrá“ a „spolupráci jsem 

68%

24,6%

7,4%

výborná (žádné problémy)

dobrá (vyskytly se menší problémy)

nedostatečná (koordinátoři programu nekomunikují dostatečně, trvá to příliš dlouho)

spolupráci jsem nepotřeboval(a)/nechtěl(a) navázat
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nepotřeboval(a)/nechtěl(a) navázat shoduje (10 %). Současně u programu Atletika pro 

děti do škol nejvíce procent odpovědí „výborná“ spolupráce (80 %).  

Otázka č. 18 Jaký je zájem rodičů o program? 

 Cílem otázky č. 18 bylo zjistit, jaký je z pohledu respondentů zájem rodičů  

o vybrané pohybové programy. 

Graf č. 14: Zájem rodičů o program 

 

 Graf č. 14 ukazuje, že nejčastěji respondenti hodnotili zájem rodičů o program 

jako „spíše velký“. Druhou nejčastější odpovědí byla „nevím, nedokážu posoudit“, která 

může korespondovat s nedostatečnou zpětnou vazbou mezi učiteli a rodiči žáků. Celkově 

uvádí pozitivní zájem rodičů o program („velký“ / „spíše velký“) přes 50 % 

odpovídajících. Jako „malý“ zájem rodičů o programy hodnotí 3,3 % respondentů. 

Graf č. 15: Porovnání programů v rámci zájmu rodičů o program 
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 Porovnáme-li jednotlivé programy (graf č. 15), uvedlo „velký“ zájem rodičů  

o program nejvíce procent (37 %) respondentů zapojených do Děti na startu. Odpovědi 

„malý“ zájem se vyskytují jen u programů Atletika pro děti do škol (5 %) a Sazka 

olympijský víceboj (10 %). Sazka olympijský víceboj je zároveň jediný program, ve kterém 

odpovídající ani jednou neuvedli možnost „velký“ zájem rodičů o program. Dle odpovědí 

tak celkově panuje největší zájem ze strany rodičů u programu Děti na startu. 

Otázka č. 19 Jaký je zájem dětí o program 

 Cílem otázky č. 19 bylo zjistit, jaký je z pohledu respondentů zájem dětí o vybrané 

pohybové programy. 

Graf č. 16: Zájem dětí o program 

 

 Respondenti nejčastěji hodnotili zájem děti o program (graf č. 16) jako „spíše 

velký“ (56,6 %). Druhou nejčastější odpovědí byla možnost „velký“. „Spíše malý“ nebo 

„malý“ zájem o program uvedlo 9 % odpovídajících. Téměř 6 % odpovídajících 

nedokázalo zájem děti o program posoudit. Celkově se tedy dá mluvit o velkém zájmu  

o pohybové programy ze strany dětí (možnosti „velký“ a „spíše velký“ uvedlo dohromady 

přes 85 % respondentů). 

 Pokud porovnáme jednotlivé programy (graf č. 17), nejvíce respondentů uvedlo 

„velký“ zájem dětí o program Děti na startu (50 %). Zároveň respondenti zapojení do 

programu Děti na startu neuvedli ani jednou možnost „spíše malý“ ani „malý“ zájem. 

Největší procento odpovědí „malý“ zájem mezi programy nalezneme u programu Sportuj 

ve škole, kde tuto možnost vybralo 5 % respondentů. Z výsledku tedy vyplývá, že nejlépe 

z pohledu zájmu dětí, je na tom program Děti na startu, u kterého se nachází pouze 

pozitivní odpovědi „velký“ nebo „spíše velký“ zájem. 
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7,4%

1,6%

5,7%
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Graf č. 17: Porovnání programů v rámci zájmu dětí o program 

 

Otázka č. 20 Jak se vyvíjí zájem rodičů o program? 

 Cílem otázky č. 20 bylo zjistit, jakým způsobem se dle respondentů vyvíjí zájem 

rodičů o vybrané pohybové programy.  

Graf č. 18: Vývoj zájmu rodičů o program 

 

 Zájem rodičů o pohybové programy (graf č. 18) hodnotí nadpoloviční většina 

(54,9 %) respondentů jako stabilní. Odpověď, že se u rodičů zájem o programy zvyšuje, 

uvedlo 10,7 % odpovídajících, naopak 5,7 % uvedlo klesající tendenci zájmu. Fakt, že 

zájem rodičů o programy se těžko vystihuje, podtrhuje 28,7 % odpovědí respondentů, 

kteří nedokáží dostatečně zájem rodičů vyjádřit. Celkově tedy můžeme říct, že zájem 

rodičů o vybrané pohybové programy spíše roste, než klesá. 
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Graf č. 19: Porovnání programů v rámci vývoje zájmu rodičů o program 

 

 Porovnáme-li vývoj zájmu rodičů u jednotlivých programů zvlášť (graf č. 19), tak 

se procentuálně nejvíce zvyšuje zájem u programu Atletika pro děti do škol, kde 19 % 

respondentů uvedlo možnost „zájem se zvyšuje“. Zároveň se ale u stejného programu 

vyskytuje i největší procento odpovědí „zájem klesá“, stejně tak i procento odpovědí 

„nevím, nedokážu posoudit“ je největší ze všech vybraných programů. Celkově se tak 

podíly v rámci odpovědí respondentů zapojených do programu Atletika pro děti do škol 

nejvíce odlišují od celkových podílů odpovědí zbylých programů. U zbylých 4 programů 

(Děti na startu, Sazka olympijský víceboj, Sportovci do škol, Sportuj ve škole) se nejčastěji 

objevují odpovědi „zájem je stabilní“.  

Otázka č. 21 Jak se vyvíjí zájem dětí o program?  

 Cílem otázky č. 21 bylo zjistit, jak respondenti vnímají vývoj zájmu dětí  

o pohybové programy. 

 Graf č. 20 ukazuje, že nejčastěji (67,2 %) respondenti vnímají vývoj zájmu dětí  

o programy jako stabilní. 20,5 % respondentů uvádí, že se u dětí zájem o programy 

zvyšuje a 8,2 % nedokáží posoudit, jakým způsobem se zájem dětí vyvíjí. Nejméně 

procent odpovídajících si myslí, že zájem dětí o program klesá. Trend častějších odpovědí 

„zájem se zvyšuje“ něž odpovědí „zájem klesá“ hodnotíme pozitivně a naznačuje, že i do 

budoucna by mohly být pohybové programy u dětí oblíbené.  
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Graf č. 20: Vývoj zájmu dětí o program 

 

 U všech programů (graf č. 21) hodnotí respondenti nejčastěji zájem dětí o program 

jako stabilní. Dle odpovědí se nejvíce zájem dětí zvyšuje u programu Sazka olympijský 

víceboj. Na rozdíl od zbylých třech programů se u programů Děti na startu a Sazka 

olympijský víceboj neobjevují odpovědi „zájem klesá“. Nejvíce dle respondentů 

zapojených do daných programů zájem klesá u programů Sportovci do škol a Sportuj ve 

škole. Tuto možnost („zájem klesá“) uvedlo u obou programů shodně 8 % respondentů. 

Graf č. 21: Porovnání programů v rámci vývoje zájmu dětí o program 

 

Otázka č. 22 Jak často se program na škole uskutečňuje?  

 Cílem otázky č. 22 bylo zjistit, jak často se pohybové programy na školách 

uskutečňují. 
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Graf č. 22: Četnost lekcí na dotazovaných školách 

 

 Z grafu č. 22 lze vyčíst, že se pohybové programy uskutečňují nejčastěji (43,4 %) 

1x týdně. Druhou nejčastěji uváděnou odpovědí je 2x týdně (24 %), třetí je pak možnost 

1x za 14 dní. Nejnižší procento (6,4 %) respondentů (pokud nepočítáme „jiné“) uvedlo 

možnost „průběžně během roku“. Do „jiné“ (1,6 %) jsme zahrnuli odpovědi  

„na sportovních dnech“ a „nevím“. 

Graf č. 23: Porovnání programů v rámci četností lekcí na dotazovaných školách 

 

 Z grafu č. 23 je jasně patrné, že téměř všechny programy se nejčastěji na 

zapojených školách konají 1x týdně.  Výjimkou je program Atletika pro děti do škol, který 

se na zapojených školách nejčastěji vyskytuje 1x za 14 dní. Zejména u programu Děti na 

startu je tato možnost („1x týdně“) dominantní a zvolilo ji přes 80 % respondentů 

účastnících se tohoto programu. Zároveň program Děti na startu nabízí nejmenší 

spektrum odpovědí, konkrétně 2 a to „1x týdně“ a „2 týdně“. Naopak u programu Sazka 
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olympijský víceboj nalezneme všech 6 odpovědí. Tento fakt je způsobem tím, že program 

je součástí povinných hodin TV a učitelé si ho tak mohou zařadit volně podle své potřeby. 

Nejčastěji (3x týdně) se konají lekce na školách zapojených do programu Sportuj ve škole. 

Možnosti „1x za 14 dní“, „1x měsíčně“ a „průběžně během roku“ se vyskytují vždy jen 

u dvou programů, a to shodně u Sazka olympijský víceboj a Atletika pro děti do škol. 

Otázka č. 23 Myslíte si, že se postoj žáků k pohybové aktivitě během působení 

programu zlepšil? 

 Cílem otázky č. 23 bylo zjistit, zdali si respondenti zapojení do daných programů 

všimli nějaké změny v postoji žáků k pohybové aktivitě během samotného působení 

programu. 

Graf č. 24: Zlepšení postoje žáků k pohybové aktivitě 

 

 Z grafu č. 24 můžeme vypozorovat, že nejčastěji (60,7 %) respondenti uváděli 

odpověď „spíše ano“. Druhou nejčastější zvolenou možností byla „rozhodně ano“, kterou 

uvedlo 27 % odpovídajících. Přes 12 % respondentů si myslí, že spíše nedošlo ke zlepšení 

postoje žáků k PA. Možnost „rozhodně ne“ neuvedl ani jeden respondent. Celkově se 

téměř 88 % procent odpovídajících domnívá, že došlo („rozhodně ano“ / “spíše ano“) ke 

zlepšení postoje žáků k PA. Dá se tedy hovořit o tom, že většině případů mají pohybové 

programy pozitivní vliv na postoj žáků k PA. 

  Porovnáme-li jednotlivé programy zvlášť (graf č. 25), nejvíce se procentuálním 

zastoupením odpovědí odlišuje program Děti na startu. U tohoto programu jako jediní 

respondenti uváděli nejčastěji možnost „rozhodně ano“ (44 %). Ve zbylých programech 

se vyskytuje nejčastěji odpověď „spíše ano“. Zároveň je u programu Děti na startu 

nejvyšší procento odpovědí „spíše ne“. Celkově u jednotlivých programů převažují 
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pozitivní odpovědi („rozhodně ano“, „spíše ano) a respondenti všech programů častěji 

spatřují, než nespatřují zlepšení postoje žáků k PA. 

Graf č. 25: Porovnání programů v rámci zlepšení postoje žáků k pohybové aktivitě 

  

Otázka č. 24 Navštívil/a jste webové stránky programu? 

 Cílem otázky č. 24 bylo zjistit, jaké procento respondentů navštívilo webové 

stránky programu. Z výsledku by se pak dále mohlo usuzovat, jestli je pro respondenty 

existence webových stránek důležitá či ne.  

Graf č. 26: Návštěva webových stránek programu respondenty 

 

 Graf č. 26 poukazuje na fakt, že většina (přes 80 %) respondentů navštívilo 

webové stránky programu. Jen 20 % respondentů webové stránky programů nenavštívilo 

ani jednou. Tyto výsledky dokazují, že webové stránky jsou pro respondenty důležité  

a hrají významnou roli. Proto by se o stránky měli jednotliví koordinátoři programů dobře 

80,3%

19,7%
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starat, tak aby zde byly dostupné veškeré potřebné informace a aby stránky byly 

přehledné. 

Graf č. 27: Porovnání programů v rámci návštěvy webových stránek programu respondenty  

 

 Podíváme-li se na jednotlivé programy zvlášť (graf č. 27), je (vyjma jednoho 

programu) procentuální zastoupení odpovědí u všech programů podobné. Výjimkou je 

program Sportovci do škol, jehož webové stránky nenavštívilo 62 % respondentů 

zapojených do tohoto programu. To je v průměru o 48,5 % více, než u čtyřech zbylých 

programů. Příčinou nízké návštěvnosti webových stránek programu Sportovci do škol ze 

strany do programu zapojených respondentů může být odlišná forma nebo pouze lokální 

dosah tohoto programu.  

Otázka č. 25 Přišli Vám webové stránky programu přehledné? 

 Cílem otázky č. 25 bylo zjistit, zdali se webové stránky programů zdají 

respondentům přehledné (dokáží na stránkách snadno a rychle vyhledávat, dobře se jim 

se stránkami pracuje atd.). 

 Graf č. 28 ukazuje, že 98 % respondentů „rozhodně ano“/„spíše ano“ považuje 

webové stránky programů přehledné. Odpověď „spíše ne“ uvádí jen 2 % respondentů  

a možnost „rozhodně ne“ se neobjevila ani jednou. Nejčastější odpovědí (62,2 %) byla 

možnost „spíše ano“, kterou volilo přibližně o 27 % více respondentů než možnost 

„rozhodně ano“. Z celkových výsledků tedy můžeme usuzovat, že se zde naskýtá prostor 

ke zlepšení přehlednosti webových stránek programů, které by zjednodušilo uživatelům 

práci s nimi. 
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Graf č. 28: Přehlednost webových stránek programu 

 

 Porovnáme-li jednotlivé programy (graf č. 29) uvedlo odpověď „rozhodně ano“ 

největší procento (50 %) respondentů zapojených do programu Atletika do škol. Naopak 

možnost „spíše ne“ nejčastěji uvedli respondenti zapojení do programu Sportovci do škol. 

Tato možnost („spíše ne“) je dále zastoupena jen u programu Děti na startu (7 %).  

U programů Sportuj ve škole a Sazka olympijský víceboj můžeme pozorovat téměř stejné 

procentuální zastoupení odpovědí. Celkově tedy nejlépe hodnotí přehlednost stránek 

odpovídající zapojení do programu Atletika do škol. Nejhůře naopak dopadl program 

Sportovci do škol. 

Graf č. 29: Porovnání programů v rámci přehlednosti webových stránek programu 

 

Otázka č. 26 Našel/Našla jste na webových stránkách programu veškeré potřebné 

informace? 

 Cílem otázky č. 26 bylo zjistit, zdali se respondentům podařilo na webových 

stránkách programů dohledat veškeré potřebné informace (podmínky registrace, kontakty 

na koordinátory, užitečné dokumenty atd.). 
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Graf č. 30: Výskyt potřebných informací na webových stránkách programů 

 

 Z grafu č. 30 můžeme vyčíst, že 98 % respondentů „rozhodně ano“/“spíše ano“ 

dokázalo na webových stánkách programů dohledat veškeré potřebné informace. Pouze 

2 % odpovídajících uvedlo možnost „spíše ne“. Ani jeden respondent neuvedl odpověď 

„rozhodně ne“. Na základě odpovědí můžeme usuzovat, že pokud navštívíme webové 

stránky programů, budeme schopni na nich nalézt všechny potřebné informace spojené  

s daným programem.  

Graf č. 31: Porovnání programů v rámci výskytu potřebných informací na webových stránkách programu

  

 Podíváme-li se na každý program zvlášť (graf č. 31), rozhodně dokázalo potřebné 

informace dohledat největší procento (58 %) respondentů zapojených do programů 

Atletika pro děti do škol a Sportuj ve škole. Odpověď „spíše ne“ uvádí pouze zástupci 

dvou programů Atletika pro děti do škol (5 %) a Sportovci do škol (14 %). Porovnáme-li 

jednotlivé programy z pohledu výskytu veškerých potřebných informací na webových 

49%
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stránkách programů, nejlépe dopadl program Sportuj ve škole, který má sice stejné 

procento odpovědí „rozhodně ano“ jako Atletika pro děti do škol, ale ani jeden respondent 

v tomto případě, na rozdíl od respondentů zapojených program Atletika pro děti do škol, 

neuvedl odpověď „spíše ne“. Nejhůře, co se týká výskytu potřebných informací, dopadl 

program Sportovci do škol. 
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7 Diskuse 

 Z kapitoly 2. Syntéza poznatků je viditelné, že spousta současných autorů se 

zajímá o PA a stále častěji se objevují studie a zprávy o jejím vysokém významu a dopadu 

na zdraví lidské společnosti (Fialová, 2010, Hendl, Dobrý a kol., 2011, Sigmundovi, 

2011, Rychtecký a Tilinger, 2017). Často je význam PA spojován s dětmi  

a dospívajícími, jelikož si velice často návyky získané v tomto období (špatné i dobré) 

přenášíme i do dospělosti (Kalman, Hamřík a Pavelka, 2009). Pokud si tedy nenajdeme 

kladný vztah k PA v mladém věku, dá se předpokládat, že ani v dospělosti nebude PA  

v našem životě zaujímat velký význam. Na výstražné zprávy ohledně nadměrné pohybové 

neaktivnosti českých dětí (Kaplan, Bartůněk a Neuman, 2015) reagují koordinátoři  

a zakladatelé pohybových programů, které si kladou za cíl rozhýbat českou společnost.  

V době, kdy se TV na školách netěší velké oblibě (Fialová a kol., 2014), se tyto programy 

snaží, aby se PA stala pevnou součástí života dětí a mládeže.  

 Naše práce do jisté míry navazuje na článek Kaplana (2017), který uvádí přehled 

vybraných programů a projektů, ve kterém jsou mimo jiné popsány i některé námi 

zkoumané programy. Na rozdíl od naší práce, Kaplan nepopisuje hodnocení zájmu o 

programy. V tomto ohledu se dá hovořit o rozšiřujícím pohledu na dané téma, jelikož 

v jeho případě se jedná pouze o stručné seznámení s vybranými programy. 

 O tom, že toto téma je velice aktuální vypovídají roky spuštění zkoumaných 

programů (viz Tabulka č. 15: Přehledová tabulka programů podporujících pohybovou 

aktivitu dětí na základních školách v České republice). Ani jeden z nich nefunguje déle 

než 6 let. Průměrně tyto programy běží 4 roky, což ale není dostatečná doba na to, 

abychom mohli relevantně zhodnotit její zásah z pohledu celkového navýšení pohybové 

aktivity. Ze stejného důvodu se nedá tvrdit, zdali programy celkově přispívají ke zdravější 

populaci. Je důležité, aby pohybové programy fungovaly delší dobu a mohli jsme tak lépe 

posoudit a zhodnotit jejich účinnost a dopad na společnost.  

 Velkou výhodou zkoumaných programů je, že jsou zdarma (vyjma Škola sportu) 

a konají se v rámci škol či školních družin, a tak nikterak nezatěžují (ani časově, ani 

finančně) rodiče dětí. Zároveň jsou lekce vedeny odborně proškolenými 

trenéry/pedagogickými pracovníky, což by mělo zajistit dostatečně kvalitní náplň.  

V případech, kdy jsou do programů zapojení samotní učitelé tělesné výchovy, je časté, že 

si metodiku a různá cvičení učitelé osvojují a aplikují ji následně i ve vlastních hodinách 

TV, které se díky tomu mohou stát pro žáky atraktivnější.  
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 Stále častěji je s navýšením PA u dětí skloňována myšlenka třetí povinné hodiny 

TV na školách (Flemr, 2015). Otázkou však zůstává, jakým způsobem by se do školního 

týdne zařadila. Zařazení další povinné hodiny TV by bylo komplikované hned z několika 

úhlů pohledu. První otázkou je, kdo by další hodinu TV učil? Už takto je učitelů 

nedostatek a s navýšením povinných hodin TV by se tento problém ještě více prohloubil. 

Další otázkou je, kde by se hodiny TV konaly? Tělocvičny jsou často během celého dne 

plné a prostor pro další hodiny by se v rozvrhu tělocvičen hledaly jen těžko. Otázkou také 

zůstává, zdali by bylo nutné navýšit celkový počet vyučovacích hodinnebo by TV 

nahradil jiný předmět. O nahrazení jiného předmětu můžeme v rámci názoru na význam 

školní TV na základě autorů (Hercing, 2009, Fialová, 2010) silně pochybovat. Stejně tak 

není průkazné, že by případná třetí povinná hodina TV měla pozitivní dopad na navýšení 

PA dětí ve školách. Ohlédneme-li se na trend uvolňování žáků z hodin TV (Kalman, 

Vašíčková a kol., 2013), dá se předpokládat, že by další hodina neoblíbeného tělocviku 

znamenala jen další zvyšování počtu necvičících a ve výsledku by se toho moc nezměnilo.  

 Právě kvůli nevyřešeným otázkám ohledně zavedení třetí povinné hodiny TV, se 

nabízí podpora pohybových programů, které se zasluhují o navýšení pohybové aktivity 

žáků, a jejichž aplikace do týdenní cyklu dětí není tolik problematická. Zároveň tyto 

programy nepřidělávají žádné starosti vedení škol a výsledek je stejný, možná i lepší než 

myšlená povinná hodina školní TV navíc. 

 Vybrané programy se sice liší formou (lekce v družinách, v rámci hodin TV atd.), 

ale všechny mají stejný cíl, a to zlepšit vztah dětí k PA, která se stane součástí jejich 

životů, a to i v dospělosti.  Komplikovanou otázkou ohledně pohybových programů je 

otázka jejich hodnocení. Jak už jsme výše zmiňovali, hlavním cílem programů je vytvořit 

u dětí kladný vztah k PA. Jak ale zhodnotit, zdali si děti vytvořily dobrý vztah k PA  

a zdali bude pohyb součástí i jejich dospělého života? Na tuto otázku v současné době 

nelze odpovědět, protože zkoumané programy jsou příliš nové na to, abychom mohli 

hodnotit jejich dopad na dospělou společnost. Prozatím nám jako hodnotící prvkem může 

posloužit fakt, že se programy každým rokem zvětšují. Ať už je to zvyšující se počet dětí, 

které se jednotlivých lekcí účastní nebo zvyšující se počet lekcí, které se během školního 

roku v rámci pohybových programů uskuteční. Stejně tak počet škol zapojených do 

pohybových programů se každým rokem zvyšuje. 

 Přestože většina účastníků výzkumu poukazuje na velký zájem o pohybové 

programy, není jisté, že tento trend bude pokračovat do nekonečna. Je možné, že 

koordinátoři těží z faktu, že jsou programy relativně nové a s přibývajícím časem se jejich 
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popularita, stejně jako oblíbenost školní TV, sníží a bude potřeba nalézt nové prostředky, 

které by dokázaly školáky přimět k větší PA.  

 Domníváme se, že zkoumané programy mohou být atraktivní i pro 

ředitele/ředitelky škol. V první řadě rozšiřují nabídku pohybového vyžití žáků a přispívají 

tím k celkové spokojenosti rodičů žáků. Zároveň se samotná škola může díky nim stát  

u veřejnosti více populární a přilákat tak více potencionálních žáků. 

 V rámci práce se podařilo sestavit přehled programů podporujících PA dětí na 

základních školách v České republice. Uvědomujeme si, že počet existujících programů 

může být větší (v lokálním měřítku nejspíše i větší bude), ale v rámci programů s širším 

dopadem na navýšení PA u dětí si myslíme, že se nám podařilo dohledat všechny. Také 

mediální propagace samotných programů sehrála velkou roli v našich možnostech je 

dohledat. 
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8 Závěry a doporučení 

 Hlavním cílem práce bylo zmapovat, zhodnotit a popsat programy na podporu 

pohybové aktivity dětí na základních školách v Česku. Výsledkem práce je přehled 8 

programů, ve kterém jsou popsány základní informace o nich. Současně byla zpracována 

i tabulka, která zachycuje důležité parametry o daných programech na jednom místě  

a díky které se dají programy navzájem lehce srovnávat. Na základě zvolených kritérií 

bylo u 5 vybraných programů spuštěno dotazníkové šetření na školách zapojených do 

těchto konkrétních programů. Respondenti odpovídali na otázky týkající se nejen 

fungování programů na jejich školách, ale také hodnotili proces registrace, komunikaci a 

spolupráci s koordinátory nebo jakým způsobem spatřují projevující se zájem  

o programy ze strany rodičů i dětí. 

 Z výsledků vyplývá, že do programů je zapojeno různé spektrum škol a v rámci 

škol se ho účastní i různí pedagogičtí pracovníci. Tento fakt je pravděpodobně způsobem 

tím, že přestože mají vybrané pohybové programy stejný cíl, tak se ho každý snaží naplnit 

jinou formou, a tak si školy mohou vybírat, jaký z existujících programů se jim hodí 

nejvíce. Odlišnosti mezi jednotlivý programy hodnotíme jako pozitivní, jelikož to nejen 

školám, ale i žákům dává více možností výběru. 

 Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že o programy je na školách velký 

zájem, který stále narůstá. Respondenti si ve většině případů chválí, jak spolupráci, tak  

i komunikaci s koordinátory všech programů. Dále se většina respondentů domnívá, že 

se jejich školy do daných programů zapojí i v příštích letech, a tak lze očekávat, že počet 

škol nebude klesat, naopak je pravděpodobné, že počty zapojených škol budou růst. 

Stejně tak, a to je z hlediska navyšování počtu škol důležité, hodnotí proces registrace do 

škol jako jednoduchý. Co se týká zlepšení postoje žáků k pohybové aktivitě, také v tomto 

případě přináší výsledky šetření pozitivní dopad pohybových programů.  

 Také data z pohledu návštěvnosti a hodnocení webových stránek, na které se část 

dotazníku zaměřuje, se ukázala jako zajímavá. Webové stránky programů hrají důležitou 

roli a většina respondentů je alespoň jedenkrát navštívila. Proto je potřeba, aby se 

koordinátoři zaměřili na jejich spravování a aktualizaci, tak aby byly pro návštěvníky 

přehledné a poskytly jim veškeré potřebné informace. 

 Při podrobnějším zkoumání programů se ukázalo, že se většina z nich zaměřuje 

pouze na 1. stupeň základních škol. Z aktivních programů, se v práci objevují pouze 2 

(Sazka Olympijský víceboj a Škola v pohybu), které myslí i na žáky 2. stupně ZŠ. Z tohoto 
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faktu vyplývá i naše doporučení, zaměřit se v rámci programů podporujících pohybovou 

aktivitu i na 2. stupeň ZŠ. Tuto mezeru je nutné vyplnit, protože i u žáků 2. stupně ZŠ je 

pohybová aktivita potřebná, jak v rámci jejich zdravého vývoje, tak i z pohledu 

celkovému vztahu k ní. Do budoucna také podporujeme myšlenku navýšení počtu 

pohybových programů, které by umožnily školám ještě větší volnost ve výběru a zpestřilo 

tak žákům nabídku pohybových aktivit. Jejich spuštění také nabízí možnosti dalších 

metodik a forem, které by zkvalitnily celkovou nabídku. 

 V dalším výzkumu by bylo možné navázat na tuto práci ve smyslu podrobnějšího 

zaměření se na jednotlivé programy. Například by se na základě získaných informací daly 

srovnat a podrobněji popsat dva největší a nejrozšířenější programy (Sazka Olympijský 

víceboj a Sportuj ve škole). 

 Celkově práce ukázala, že zkoumané programy a jejich koordinátoři jdou 

správnou cestou a pozitivně se podílí na navýšení pohybové aktivity u českých dětí. Je 

potřeba tento nastolený trend udržet, tak aby do budoucna ubývalo zdravotních problémů 

spojených s nízkou pohybovou aktivitou a rostla tak zdravá společnost. 
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Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

 

(Na následujícím listu) 

  



 

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 

 

 Zjednodušený informovaný souhlas v podobě úvodu dotazníku naleznete 

v příloze č. 3 - Dotazník k bakalářské práci. 



 

Příloha č. 3 – Dotazník k bakalářské práci 

Dobrý den, 

 

jmenuji se Daniel Hájek a jsem studentem oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání 

(tělesná výchova-zeměpis) na UK FTVS. Rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku, který bude použit 

pro účely mé bakalářské práce s názvem: Přehled pohybových programů pro 1. stupeň ZŠ v Česku. 

 

Předpokládaný čas pro vyplnění dotazníku je 5 - 10 minut.  

 

Získaná data budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě, budou využita pro výzkum 

na UK FTVS a ochráněna před jiným užitím. S výsledky studie se můžete seznámit na emailové adrese: 

hajekdaniel@centrum.cz. 

 

Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí účastí v této výzkumné 

studii, o které jste byl/a informován/a, jakož i o právu odmítnout účast nebo svůj souhlas kdykoli odvolat 

bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS. 

 

Předem děkuji za Vaši ochotu při vyplnění dotazníku. 

Daniel Hájek 
 

I. Informační část 

1) Název školy:  

(nepovinné, slouží jen pro orientaci) 

…………………………………………………….. 

2) Škola se nachází v kraji: 

a) Jihočeský kraj    h) Olomoucký kraj 

b) Jihomoravský kraj ch) Pardubický kraj 

c) Karlovarský kraj i) Plzeňský kraj 

d) Královehradecký kraj j) Praha 

e) Kraj Vysočina  k) Středočeský kraj 

f) Liberecký kraj  l) Ústecký kraj 

g) Moravskoslezský kraj m) Zlínský kraj 

 

3) Počet žáků ve škole: 

…………………………………………………… 

 

4) Počet stupňů ve škole: 

…………………………………………………… 

 

5) Zřizovatel školy: 

…………………………………………………… 

 

6) Škola se sportovním zaměřením? 

a) ano 

b) ne 

 

7) Počet povinných hodin tělesné výchovy 

týdně? 

…………………………………………………… 

 

8) Škola se účastní programu: 

(v případě účasti ve více programech, prosím o 

vyplnění pro každý program zvlášť) 

a) Atletika pro děti do škol 

b) Děti na startu 

c) Sazka olympijský víceboj 

d) Sportuj ve škole (Hodina pohybu navíc) 

e) Sportovci do škol 

 

9) Váš vztah k projektu? 

a) aktivní realizátor 

b) formální funkce 

c) obě předchozí možnosti 

 

10) Zastupuji funkci:  

(více možných odpovědí) 

a) ředitel/ka školy 

b) zástupce/kyně ředitele/ky školy 

b) učitel/ka 

c) vychovatel/ka 

c) jiné – prosím vypište: 

…………………………………………………… 

 

11) Pohlaví: 

a) žena 

b) muž 

 

12) Jakým způsobem jste se dozvěděli o 

programu? 

a) oslovil mě koordinátor programu 

b) program jsem objevil/a sám/sama 

c) od jiného zaměstnance školy 

d) jiné – prosím vypište: 

…………………………………………………… 

 

12a) Pokud jste u 12. otázky vybrali možnost b), 

prosím napište, jakým způsobem? 

(např. internet, rádio, noviny atd.) 

…………………………………………………… 

 

13) Proces registrace školy do programu byl? 

a) jednoduchý 

b) složitý 

c) přiměřený 

d) procesu jsem se neúčastnil/a 



 

14) Kolikátým rokem probíhá program na Vaší 

škole? 

…………………………………………………… 

 

15) Plánujete zúčastnit se programu i příští 

rok? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

 

II. Hodnocení programu 

16) Jak byste ohodnotil/a komunikaci 

s koordinátory programu? 

a) výborná (žádné problémy) 

b) dobrá (vyskytly se menší problémy) 

c) nedostatečná (koordinátoři programu 

nekomunikují dostatečně, trvá to příliš dlouho) 

d) komunikaci jsem nepotřeboval(a)/nechtěl(a) 

navázat 

 

17) Jak byste ohodnotil/a spolupráci 

s koordinátory programu? 

a) výborná (žádné problémy) 

b) dobrý (vyskytly se menší problémy) 

c) nedostatečná (koordinátoři programu 

nespolupracují dostatečně) 

d) spolupráci jsem nepotřeboval(a)/nechtěl(a) 

navázat 

 

18) Jaký je zájem rodičů o program? 

a) velký  

b) spíše velký 

c) spíše malý 

d) malý 

e) nevím, nedokážu posoudit 

 

19) Jaký je zájem dětí o program? 

a) velký 

b) spíše velký 

c) spíše malý 

d) malý 

e) nevím, nedokážu posoudit 

 

20) Jak se vyvíjí zájem rodičů o program? 

a) zájem se zvyšuje 

b) zájem je stabilní  

c) zájem klesá  

d) nevím, nedokážu posoudit 

 

21) Jak se vyvíjí zájem dětí o program? 

a) zájem se zvyšuje 

b) zájem je stabilní 

c) zájem klesá 

d) nevím, nedokážu posoudit 

 

22) Jak často se program na škole uskutečňuje? 

a) 2x týdně 

b) 1x týdně 

c) 1x za 14 dní 

d) 1x měsíčně 

e) jiné – prosím vypište: 

…………………………………………………… 

 

23) Myslíte si, že se postoj žáků k pohybové 

aktivitě během působení programu zlepšil? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

 

24) Navštívil/a jste webové stránky programu? 

a) ano  

b) ne 

 

25) Přišli Vám webové stránky přehledné? 

(odpovídejte pouze v případě, že jste u otázky č. 

24 vybrali možnost „ano“) 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

 

26) Našel/Našla jste na webových stránkách 

veškeré potřebné informace? 

(odpovídejte pouze v případě, že jste u otázky č. 

24 vybrali možnost „ano“) 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 – Seznam otázek pro koordinátory programů 

 

Otázky – Pohybové programy 

Odpovědi budou použity ke zpracování bakalářské práce. Předem děkuji za Váš čas  

a veškeré sdělené informace.  

 

1. Kolik škol je zapojeno do programu? 

2. Jaký počet dětí je zapojeno do programu? Kolik z toho na 1. a 2. stupni? 

3. V jakém roce byl program spuštěn? 

4. Je program v současné době aktivní? 

5. Kdo nebo jaká organizace je hlavní zajišťovatel/zřizovatel programu? 

6. Jaký je hlavní cíl programu? 

7. Pro jakou oblast Česka je program určen? 

8. Na jakou věkovou kategorii je program zaměřen? 

9. Je program zdarma nebo za něj musí škola/rodiče platit? 

10. Jak je program financován? 

11. Jakým způsobem se hodnotí úspěšnost projektu? Existuje nějaká zpětná vazba o 

plnění hlavního cíle projektu? (např. Máte nějaké zprávy, zdali se zlepšuje postoj k 

pohybové aktivitě zapojených dětí?) 
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