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ABSTRAKT 

Předložená diplomová práce se zabývá pohybovými aktivitami žáků na 2. stupni 

základních škol v Jihočeském kraji. Jejím cílem je zmapovat podmínky pro výuku 

tělesné výchovy, zjistit její obsah výuky, posoudit, zda si ze školy žáci odnášejí získané 

znalosti či dovednost a vyhodnotit oblibu žáků provádět pohybovou aktivitu ve svém 

volném čase. Toto mapování bylo provedeno formou tří dotazníků, na které odpovídali 

jak ředitelé základních škol, učitelé tělesné výchovy, tak i jejich žáci. Výsledky práce 

mohou posloužit všem budoucím i současným učitelům tělesné výchovy. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

pohybová aktivita, školní tělesná výchova, starší školní věk, základní škola, 

Jihočeský kraj 

 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the analysis of physical activities of children 

at primary school in South Bohemia. It finds out the conditions for teaching physical 

education, content to teaching, find out if pupils take the acquired knowledge or skill 

from school and evaluate popularity of pupils to exercise physical activity in their 

leisure. This finding was done in form three questionnaires for directors of primary 

school, teachers of physical education and their pupils. The results of this thesis could 

help to all future and present teachers of physical education. 
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ÚVOD 

Vztah k pohybu má člověk už od pradávných časů. Nejprve mu tato aktivita zajišťovala 

vlastní přežití, později se nesla v duchu soupeření a následně získávala podobu různých 

her. Odnepaměti tak mají pohybové aktivity své nenahraditelné místo v tělesném vývoji 

dětí a mládeže. Jak plynula historie, staly se pohybové aktivity nedílnou součástí školní 

docházky. Dostáváme se k nim prostřednictvím tělesné výchovy. 

Jako každý jiný učitel tělesné výchovy chci i já svým žákům předávat jen to nejlepší. 

Proto mě tato motivace dovedla k nápadu, že zmapuji, jak probíhá výuka tělesné 

výchovy na 2. stupních základních škol v širším okolí mého bydliště, tedy v Jihočeském 

kraji. Kromě podmínek, jaké mají učitelé tělesné výchovy při výuce, jsem se zajímal 

i o to, jaký je obsah výuky v hodinách tělesné výchovy nebo zda učitelé stíhají během 

časové dotace tělesné výchovy učit dle školních vzdělávacích plánů. Také jsem 

se zaměřil na to, co žáci ve svém volném čase rádi dělají. 

Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol, které na sebe vzájemně navazují. 

V první kapitole popisuji cíl a problém práce. V druhé kapitole definuji školský systém, 

zmiňuji se o historii školství jak ve světě, tak hlavně v České republice. Popisuji školní 

tělesnou výchovu, ke které se vztahuje můj následný výzkum. Ve třetí kapitole 

se zabývám popisem pohybu, pohybové aktivity a jejím významem pro život člověka 

a hlavně pro dítě školního věku. Ve čtvrté kapitole se zabývám volným časem 

a představuji instituce, které pro žáky nabízí volnočasové aktivity. Součástí této kapitoly 

je komentář celostátního výzkumu, který se zabývá volnočasovými aktivitami dětí 

staršího školního věku. V páté kapitole představuji hypotézy, které jsem si stanovil. 

V šesté kapitole se zabývám samotným výzkumem. Popisuji tři dotazníky, které byly 

určeny ředitelům základních škol v Jihočeském kraji, jejich učitelům tělesné výchovy 

a jejich žákům. Následně se zabývám analýzou dotazníků a prezentuji výsledky 

zkoumání. V sedmé kapitole diskutuji stanovené hypotézy a shrnuji celý průběh 

dotazování. 
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1 CÍL A PROBLÉM PRÁCE 

Cílem diplomové práce je: 

- Zmapovat atraktivitu tělesné výchovy pro žáky. 

- Zmapovat názory žáků, učitelů TV a ředitelů škol na počet vyučovacích hodin 

TV. 

- Zjistit průběh výuky tělesné výchovy v rámci vyučovací jednotky. 

- Zjistit obsah výuky TV. 

- Zmapovat učivo jednotlivých sportovních disciplín v kontextu s požadavky 

s RVP. 

- Zmapovat náplň volného času žáků ve vztahu k pohybovým aktivitám. 

Problémy práce: 

- Je tělesné výchova pro žáky zábavná? 

- Chtějí žáci, učitelé TV a ředitelé škol navýšit časovou dotaci tělesné výchovy? 

- Jaká je struktura vyučovací jednotky TV? 

- Jaký je podíl jednotlivých sportovních disciplín (sportovní hry, atletika, 

gymnastika, pohybové hry a ostatní pohybové aktivity) ve výuce TV? 

- Co je obsahem výuky v jednotlivých sportovních disciplínách? 

- Jak moc provozují žáci sportovní pohybové aktivity ve svém volném čase? 

  



9 

 

2 ŠKOLSKÝ SYSTÉM 

V následujících kapitolách se budu věnovat školskému systému. Stručně nastíním 

historii vzdělávání a zaměřím se na školský zákon, který upravuje vzdělávání 

a stanovuje podmínky, za nichž vzdělávání a výchova probíhá. 

2.1 Historie školství 

Nějaká forma vzdělávání tu byla odjakživa, tedy od doby, co se na našem území usídlili 

první lidé. Ale o školství jako takovém můžeme hovořit až po příchodu věrozvěstů 

Cyrila a Metoděje. Školství má tedy v českých zemích velmi dlouho tradici. První školy 

vznikaly už v 10. století, kdy se na našem území začalo formovat české knížectví. Byly 

to tzv. školy klášterní, které vznikaly při klášterech, a školy katedrální, které byly 

zakládány v sídlech biskupů. Tyto školy připravovali své dorostence na církevní dráhu. 

K těmto dvou typům škol přibyly ve 13. století další, a to školy městské (nebo také 

partikulární), které sloužili jako příprava úředníků městské správy. Po vzniku univerzity 

(rok 1348) se dosavadní školy stávaly přípravnými pro následné univerzitní studium. 

Univerzita měla čtyři fakulty – medicínskou, právnickou, teologickou a artistickou, 

která byla povinným předstupněm vyšších odborných studií. V 16. století k těmto 

školám přibyly školy bratrské a jezuitské (Hrabinec a kol, 2017). 

Zásadní změny v českém školství nastaly až ke konci 18 století. Byla totiž zavedena 

všeobecná vzdělávací povinnost pro děti poddaných a byly pro ně zřízeny zvláštní 

školy. Ty, které již existovaly, byly reformovány. Se stále zvyšujícím se vlivem 

osvícenství i rakouské monarchii docházelo, že vědění je moc, a že negramotnost 

poddaných je brzdou společenského rozvoje. Byly zřízeny nové typy škol, z nichž 

některé poskytovaly takové vzdělání, že z nich bylo možno přestupovat na gymnázia, 

popřípadě jiné druhy vyšších škol. Těmito kroky byl dán základ dnešní třístupňové 

školské soustavě a vzniklo označení „střední školy“ pro dosavadní školy připravující na 

univerzitu. Roku 1774 byl vydán školní řád, kterým byly zavedeny tři druhy škol, 

jejichž názvy, místo a obsah učiva je v následující tabulce. Kromě uvedených předmětů 

byl prostor také pro tělesná cvičení (Hrabinec a kol, 2017). 
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Tabulka 2.1: Elementární školy v Rakousku po roce 1774 

 

Zdroj: Vališová, 2007, s. 70 

S novým školním řádem souvisela i poptávka po učitelích. Vznikly tak instituce pro 

jejich vzdělávání. To byly tzv. preparandy, kdy budoucí učitelé si upevňovali látku 

z normální nebo hlavní školy, aby jí mohli dále na školách triviálních a hlavních 

vyučovat (Vališová, 2007). 

Povinná vzdělávací povinnost nelze chápat jako povinnou školní docházku, neboť ta 

nebyla stanovena. Bylo mnohdy na učitelích, za kolik hodin dokáží žáky naučit. Ti pak 

měli předvést, co se naučili při závěrečných vizitačních zkouškách. Tento systém zůstal 

v platnosti až do roku 1855. V tomto roce se školství převedlo do rukou církve, která 

podstatně zredukovala vzdělávací obsah o reálie (předchůdce dějepisu, přírodopisu, 

zeměpisu, občanské výchovy apod.). K návratu školství do státních rukou došlo roku 

1868. Církvi zůstalo řízení náboženství a možnost zakládání vlastních soukromých škol 

(Vališová, 2007).  

Roku 1868 byl podepsán nový školský zákon, který zaváděl školu obecnou a 

měšťanskou. Obecné školy měly za cíl vychovávat děti v mravnosti, zbožnosti a rozvíjet 

jejich poznání (tzn. počty, psaní, jazyk, reálie, geometrie, zpěv a tělocvik). Na těch 

měšťanských bylo žákům poskytnuto vyšší vzdělání než na školách obecných. Současně 

byla zavedená povinná školní docházka, a to na dobu osmi let. Ta byla možno 

realizovat v podstatě trojím způsobem, jak dokládá následující obrázek (Vališová, 

2007). 
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Obrázek 2.1: Školský systém v Rakousku-Uhersku po roce 1869 

 

Zdroj: Vališová, 2007, s. 75 

Žáci ze škol vycházeli připraveni rovnou do praxe. Pokud chtěli jít dále na 

vysokoškolské vzdělání, museli absolvovat školu střední. Ty existovali jen v omezeném 

množství a platilo se na nich školné. Takže byly v podstatě určené jen pro děti 

z majetných rodin. V důsledku rozvoje průmyslu a zemědělství došlo ještě během 19. 

století k vytvoření a rozvoji různých odborných škol. Ty nebyly školami středními, ale 

na měšťanské navazovaly. Nepočítalo se totiž, že by absolventi šli dále studovat na 

školy vysoké. Až po první světové válce byl teprve umožněn postup absolventa dále na 

vysokou školu. Odborné školy byly podporovány různými společnostmi, které 

potřebovaly pro své odvětví mladé odborníky. Tento upravený, ale v zásadě nezměněný 

systém, vydržel až do období po druhé světové válce (Vališová, 2007). 

Další reforma přišla roku 1948 v podobě „Zákonu o jednotné škole“. Díky němuž došlo 

ke sjednocení základního vzdělání, které bylo určeno pro všechny děti ve věku 6–15 let. 

Prodloužila se tedy na devět let. Jednotná státní škola byla rozdělena na školy mateřské 

(pro děti ve věku od 3 do 6 let), první stupeň = národní škola (1. – 5. ročník), druhý 

stupeň = škola střední (6. – 9. ročník) a třetí stupeň = školy povinné a výběrové. Mezi ty 

povinné patřily odborné školy, kam chodili děti, které nechodili do výběrových škol. Do 

roku 1989 vzniklo několik reforem, které operovaly s délkou školní docházky, která 

byla osmiletá, devítiletá i dokonce desetiletá a s názvy typů škol (Vališová, 2007). 
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2.2 Současný školský systém v ČR 

Po roce 1989 došlo k řadě změn hlavně v oblasti řízení a financování. Školy se staly 

právně subjektivní, což znamená, že se staly samostatnými v rozhodování o věcech 

organizačních, finančních, personálních, ale i kutikulárních. Dále také bylo umožněno 

alternativní školství (např. církevní, waldorfské, montessoriovské, daltonské). 

Současný školský systém tvoří (Vališová, 2007): 

- Mateřské školy – Poskytují předškolní vzdělání pro děti od 3 do 6 let. Povinné 

jsou až od dovršení pěti let života (MŠMT1). 

- Základní školy (ZŠ) – Povinná školní docházka je stanovena na 9 let. Základní 

vzdělání se dělí na dva stupně. První stupeň je pro děti mladšího školního věku a 

druhý je pro děti staršího školního věku.  

- Střední školy – Sem se zařazují gymnázia (jak čtyřleté, tak i šestileté a 

osmileté), střední odborné školy, střední odborná učiliště a další, které poskytují 

střední vzdělání, střední vzdělání s maturitou nebo střední vzdělání s výučním 

listem. Jednotlivé školy se liší náročností, délkou a způsobem ukončení studia. 

- Konzervatoře – Připravují pro výkon uměleckých činností v oborech hudba, 

tanec, zpěv a hudebně-dramatické umění. Poskytují střední vzdělání, které je 

zakončeno maturitou, a vyšší odborné vzdělání, které je ukončeno absolutoriem. 

- Vyšší odborné školy – Tento typ školy studují žáci s maturitou, kteří si zde 

prohlubují získané vzdělání ze střední školy. Studium je ukončeno absolutoriem 

po obvykle dvou až třech letech. 

- Základní umělecké školy – Tyto školy poskytují základní umělecké vzdělání 

v jednotlivých oborech. Jsou tak přípravou na další vzdělání v příslušném oboru. 

Organizují přípravné studium, základní studium, studium s rozšířeným počtem 

hodin, a dokonce studium pro dospělé. 

- Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky – Vzdělání je poskytováno 

v cizích jazycích (Vališová, 2007). 

                                                 

1 Z webu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-

vzdelavani-aktualizace-k  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-aktualizace-k
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-aktualizace-k
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Schéma celého vzdělávacího systému České Republiky ve školním roce 2017/2018 je 

na následujícím obrázku. 

Obrázek 2.2: Schéma vzdělávacího systému České republiky ve školním roce 2017/2018 

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce, MŠMT 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) školským zákonem 561/20042 

Sb. stanovuje vzdělávací cíle, které jsou rozpracovány v Národním programu 

vzdělávání (tzv. Bílá kniha) (Vališová, 2007, s. 89). Tento dokument vymezuje hlavní 

vzdělávací oblasti, obsahy a prostředky. Na tento dokument navazují rámcově 

vzdělávací programy3 (RVP), které „stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a 

povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru 

vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování 

vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i podmínky pro 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, 

personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Podmínky ochrany zdraví pro uskutečňování vzdělávání stanoví ministerstvo v dohodě s 

Ministerstvem zdravotnictví“ (Školský zákon 561/2004 § 4 odst. 1). Tyto programy jsou 

závazné pro školní vzdělávací programy (ŠVP), který si každá škola zpracovává sama 

a podle něj následně vyučuje (Vališová, 2007). 

2.3 Školní tělesná výchova 

Tělesná výchova má ve vzdělávání tradiční místo. Její průnik do českého školství 

proběhl někdy před 150 lety, ale kořeny a půdu k tomu nacházíme daleko dříve. 

Základy bychom mohli nalézat již v pravěku, kdy tehdejší lidé používali pohyb k lovu 

zvěře. Dalo by se tedy říct, že jakási tělesná výchova vznikla už tehdy, kdy starší učili 

mladší, jak v lovu uspět. Ovšem o počátcích tělesné výchovy se dá mluvit až od 

starověku, kdy v Číně měli systém léčebné a zdravotní gymnastiky kong-fu, to byl 

předchůdce dnešního kung-fu, v Indii měli jógu, v Japonsku judo, v Antice kalokagathii 

a později Olympijské hry. Během středověku byl pohyb vnímán negativně a samotná 

tělesná výchova začala vzkvétat až s příchodem humanismu (Dobýval, 2014). 

Našim humanistou, který pohyb propagoval, byl Jan Ámos Komenský. Ten napsal 

učebnici Orbis Pictus, která byla vydána roku 1685. V té se mimo jiné věnuje právě 

tělesným cvičením, které jsou jednak ilustrované, tak i popsané. Ovšem do školních 

plánů se tělesná výchova dostala až za Marie Terezie. Bohužel nebyly stanoveny bližší 

                                                 

2 Z webu: http://www.msmt.cz/uploads/skolsky_zakon.pdf  

3 Odkaz na RVP: http://www.msmt.cz/file/43792/  

http://www.msmt.cz/uploads/skolsky_zakon.pdf
http://www.msmt.cz/file/43792/
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pravidla a tělesná výchova jen ubírala čas ostatním předmětům, tak vyučována většinou 

nebyla. 

Následovala vlna snažení několika známých osob např. Jan Jakub Ryba, Jan Evangelista 

Purkyně či Bernard Bolzano, kteří se snažili tělesnou výchovu popularizovat. Díky 

těmto snahám se rozšířila nepovinná tělesná výchova, a to jak do měst jako Praha, 

Hradec Králové, Klatovy, Plzeň, Cheb, ale i do jižních Čech, a to do měst Tábor a 

Jindřichův Hradec. Cvičilo se zde i podle systémů, které se k nám dostávali z jiných 

zemí např. z Německa, Anglie, Švédska, Francie. 

Během revoluce roku 1848 došlo ke změně ve školství a tělesná výchova byla zařazena 

mezi nepovinné předměty. Každá škola ji pak zaváděla podle místních poměrů a potřeb. 

Stávalo se, že na vesnicích se TV nevyučovala, neboť převažoval názor, že se děti 

nacvičí dost na polích. Roku 1862 založili Tyrš a Fügner spolek Sokol, který významně 

podpořil šíření tělesné výchovy. Několik let na to byla po porážce v prusko-rakouské 

válce roku 1866 tělesná výchova zavedena jako povinná. Cílem bylo zvednout fyzickou 

kondici u budoucích vojáků. Jelikož dívky do válek nechodily, byla pro ně roku 1883 

povinnost TV zrušena. Povinnost školní TV byla velmi pomalu rozšiřována i do dalších 

typů škol. Byl ale shledáván problém, že bylo málo míst, kde by se tělesná výchova 

vyučovala. Takže během zimních měsíců se nevyučovala. Během první světové války 

došlo k militarizaci tělesné výchovy a prostory pro výuku byly zabrány pro potřeby 

války. 

Po první světové válce došlo k výrazné podpoře školní tělesné výchovy. Vyučovala se 

cvičení pořadová, prostná, nářaďová, atletika, hry a sezónní aktivity v přírodě. Obsah 

učiva pro chlapce a dívky byl v podstatě stejný. Avšak některé prvky dívky neměly. 

Zůstala i dvouhodinová časová dotace, kterou už tehdy někteří silně kritizovali. Problém 

školní tělesné výchovy byl ve velkém rozdílu mezi školami, a to kvůli rozdílu ve 

vybavení. 

Před druhou světovou válkou došlo roku 1937 k zavedení tzv. branné výchovy. Ta byla 

po zavedení Protektorátu Čechy a Morava roku 1939 zrušena. Byly také vydány nové 

školské směrnice, které likvidovaly z výuky všechny prvky připomínající 

Československou republiku a její ideály. Navzdory tomu všemu se však zvýšila časová 

dotace na 4 hodiny týdně, což u tělocvikářů vyvolalo příznivý ohlas. 
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Po skončení druhé světové války byla roku 1946 obnovena tělesná výchova a byla 

postavena jako rovnocenná ostatním vyučovacím předmětům. Povinná byla pro všechny 

a na všech typech škol. Chlapci a dívky byly od 6. třídy na TV odděleni. Začalo se i 

jezdit na povinné výchovně-výcvikové zájezdy, ať už zimní lyžařské či letní v přírodě. 

Poprvé i došlo k vyrovnání platů učitelů TV s ostatními učitelskými platy. Časová 

dotace byla opět dvouhodinová a začaly se také formovat zájmové kroužky, které byly 

zaměřené na pohybové aktivity i brannou výchovu. 

K dalším dramatickým změnám už od té doby nedošlo. Snad jen roku 1968, kdy došlo 

ke zkrácení pracovního týdne na pět dní, což přivedlo některé k názoru, že by časová 

dotace TV měla být snížena. Naštěstí k tomu nedošlo. 

Po roce 1989 došlo k velkým změnám ve školství, avšak v tělesné výchově se toho moc 

nezměnilo. Roku 2004 byl vydán školský zákon, který zavedl RVP. Tělesná výchova 

byla zařazena do skupiny Člověk a zdraví, kam ještě patří Výchova ke zdraví. Tělesná 

výchova by měla tedy být zaměřena na zdravotně orientovanou zdatnost (Hrabinec a 

kol., 2017). 

Dlouho se již mluví o tom, že by se měla zavést třetí hodina tělesné výchovy. Bohužel 

se tak ještě nestalo. Naštěstí některé školy do svého ŠVP zahrnují pro některé ročníky 

další hodinu TV, což je v dnešním světě pro zdraví žáků velmi přínosné. 
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3 POHYB 

Pravidelný pohyb je nezbytný nejen jako prevence civilizačních chorob, ale je jednou 

z hlavních podmínek dobrého zdraví a zdravého životního stylu. Pohyb považujeme 

za nezbytnou součást naší existence. Provádíme ho prostřednictvím pohybové aktivity. 

Tento pojem zahrnuje jakýkoliv pohyb, který může člověk v průběhu života realizovat. 

Tedy jde nejen o sport, ale i pohyby běžných životních úkonů, pracovní aktivity, 

cvičení, turistiku a mnoho dalších aktivit, které jsou prováděny prostřednictví 

kosterního svalového aparátu. 

3.1 Pohybová aktivita 

Pohybová aktivita je tedy definována jako „Pojmy zahrnující jakýkoliv pohyb, který 

může člověk v průběhu života realizovat“ (Hrabinec a kol., 2017, s. 26). 

Jiná definice říká, že: „Pohybová aktivita je označením souhrnu bazálních pohybových 

aktivit a pohybových aktivit dovednostního charakteru v určité časové jednotce“ 

(Stackeová, 2009, s. 7). 

V mé diplomové práci budu užívat pojmy, které jsou úzce spjaty s pohybovou aktivitou. 

Zahrnují se sem tyto termíny: 

- Pohybový fond, který zahrnuje jak prosté pohyby těla a jeho částí, tak i pohyby 

s náčiním, na nářadí, s využití zvířecí síly, s pomocí stroje, ovládání střelných 

zbraní, překonávání přírodních překážek atd. Souhrn těchto pohybů se historicky 

utvářel lovem, bojem, prací, v tělesné kultuře a v běžném životě (Hrabinec a 

kol., 2007). 

- Pohybová inaktivita je pojem, který je chápán jako „nedostatek běžných 

denních pohybových aktivit s absencí strukturovaných pohybových aktivit 

dovednostního charakteru“ (Dobrý a kol., 2009, s. 11). 

- Tělesné cvičení je jedním z druhů pohybových aktivit, které jsou předem 

naplánované, mají strukturu a opakují se (Marcus, Forsyth, 2010). 



18 

Hrabinec definici uvádí takto: „Tělesné cvičení jako základní prostředek tělesné 

kultury je záměrnou motorickou činností, jejímž cílem je zdokonalování člověka 

jako celku – tedy nejen jeho pohybových předpokladů a anatomicko-fyzikálních 

funkcí organismu, ale celé jeho osobnosti v jednotě tělesné, psychické, sociální a 

emocionální stránky“ (Hrabinec, 2017. s 83) 

Dobrý a kol. uvádí definici pohybové aktivity následovně: „Pohybová aktivita je 

druh tělesného pohybu člověka, charakterizovaného svébytnými vnitřním 

determinanty (fyziologickými, psychickými, nervosvalovou koordinací, 

požadavky na svalovou zdatnost, intenzitou apod.) i vnější podobu a formou 

vykonávaného hybnou soustavou při vyšší kalorické spotřebě, tj. při 

energetickém výdeji vyšším než při stavu člověka v klidovém metabolismu. 

Pohybovou aktivitou je např. chůze, plavání, běh, skok, hod apod.“ 

- Tělesná zdatnost je podle WHO definovaná jako „schopnost vykonávat 

uspokojivě svalovou práci“ (Hrabinec a kol., 2017, s. 27). 

Tělesná zdatnost zahrnuje dvě složky, buď výkonovou zdatnost, anebo 

zdravotně orientovanou zdatnost.  

Výkonová definice uvádí, že se jedná o „harmonicky rozvinutou tělesnou 

rychlost, sílu, vytrvalost a obratnost člověka, jeho schopnost přizpůsobovat se 

nepříznivým podmínkám a překonávat fyzické překážky a zátěže“ (Čelikovský, 

1990). 

Zdravotně orientovaná zdatnost je charakterizována jako: „Pohybovou aktivitou 

získaná úroveň funkcí organismu člověka, která pozitivně ovlivňuje jeho 

zdravotní stav a působí preventivně na zdravotní problémy způsobené 

hypokinezí“ (Hrabinec a kol., 2017, s. 28). 

- Sportovní výkon je „projev specializovaných schopností a dovedností jedince 

v řešení pohybového úkolu, který je vymezen pravidly“ (Hrabinec a kol., 2017, s. 

29). 

- Pohybová schopnost je vrozený předpoklad k pohybovým činnostem. 

- Pohybová dovednost je učením získaný předpoklad k pohybové činnosti 

(Hrabinec a kol., 2017). 
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3.2 Význam pohybové aktivity 

S pohybovou aktivitou se setkáváme už od počátku naší existence, kdy byla zaměřena 

především na sběr a lov. S postupem času se její funkce změnily a rozvíjely. 

Pravidelná pohybová aktivita je důležitou součástí našeho života nejen jako prevence 

obezity, ale hlavně je jednou ze základních podmínek zdravého životního stylu a tím i 

zdraví. Pravidelné provozování pohybové aktivity má za následek celou řadu 

pozitivních účinků, a to nejen na zdraví fyzické, ale i na zdraví sociální a psychické. 

Díky pohybové aktivitě lidé poznávají sami sebe, mají možnost komunikovat s dalšími 

jedinci, ale je také vhodným prostředkem k nabývání sebevědomí, k získávání 

sebereflexe, soupeření a spolupráce. V současném životním stylu pravidelně prováděné 

pohybové aktivity zaujímají nezastupitelné místo a jsou právem označovány jako hlavní 

prvek zdravého životního stylu (Bunc, 2009). 

Pohybová aktivita se podílí na průběhu celé ontogeneze, spoluvytváří a usměrňuje 

vývoj lidského organismu. Při pohybové aktivitě celkově dochází ke zvýšení svalové 

činnosti. Ty potřebují kyslík, který po těle rozhání srdce, což ovlivňuje srdečně cévní 

systém. Kyslík se do těla dostane prostřednictvím dýchací soustavy. Je tedy jasné, že 

čím vyšší intenzitou pohybovou aktivitu provádíme, tím více zmiňované systémy musí 

pracovat. Tuto celkovou práci těla musí něco pohánět. K tomu slouží metabolické 

procesy, které různými procesy za různých podmínek vyrábí z energetických zásob 

energii, kterou využívají všechny tělní systémy. To jsou tedy systémy kosterní, svalový, 

srdečně cévní, dýchací, nervový, trávicí, vylučovací, rozmnožovací a lymfatický. 

Činnost svalů ovlivňuje jejich stavbu a funkci. Zároveň působí na klouby a kosti, které 

reagují přestavbou své struktury a zvyšováním své odolnosti. Pohybová aktivita má 

příznivý účinek i na vnitřní orgány, neboť při pohybu zvyšují svou funkci a tím zlepšují 

celkovou schopnost organismu se adaptovat a přizpůsobit se náročnějším podmínkám 

(Hrabinec a kol., 2017). 

Pozitivní vliv má pohybová aktivita i na rozvoj mozku. Rané pohybové zkušenosti 

rozvíjejí asociace v mozku a je předpokládáno, že jsou tyto zkušenosti dobré pro 

budoucí jednání v nových situacích. Pohyb od raného věku rozvíjí celou řadu funkcí. 

Mezi tyto funkce patří hlavně psychické funkce, jako je vnímání, a kognitivní funkce. Je 

rozvíjena paměť, myšlení, představy a tvořivost. Prožívání pohybových činností přináší 

celou řadu pozitivních a negativních emocí a pocitů, které se dítě učí zvládat. Vhodně 
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vybrané pohybové aktivity napomáhají rozvíjet sebevědomí, sebepojetí, sebehodnocení 

a podporují sebeidentifikaci (Hrabinec a kol., 2017). 

Machová a Kubátová definují pohyb jako: „Nezbytný a nejpřirozenější předpoklad 

k zachování a upevnění normálních fyziologických funkcí organismu: 

- Zvyšuje tělesnou zdatnost 

- Snižuje hladinu cholesterolu 

- Pomáhá proti bolestem v zádech 

- Zpevňuje kosti a zmenšuje tak riziko zlomenin, zvláště u lidí ve vyšším věku 

- Zlepšuje prokrvení kůže, a tím i fyzický vzhled 

- Je prevencí civilizačních chorob. 

Pohyb je odjakživa i základním výrazovým prostředkem člověka. Vyjadřuje pocity a 

nálady, je prvotní formou lidské komunikace.“ (Machová a Kubátová, 2009, s. 43). 

Významem a přínosem pohybové aktivity pro zdraví jedince se také zabývají jednotlivá 

ministerstva tělovýchovy členských států Evropské unie (EU). Roku 2008 byl vydán 

dokument „EU Physical Activity Guedelines“, který se přeložil jako „Pokyny EU pro 

pohybovou aktivitu“. Dokument slouží jako politické opatření na podporu zdraví. 

Pohybová aktivita je v něm definována jako „jakýkoliv tělesný pohyb spojený se 

svalovou kontrakcí, která zvyšuje výdej energie nad klidovou úroveň“. Tato definice 

zahrnuje všechny souvislosti pohybových aktivit. Také uvádí: „V současnosti existuje 

dostatek důkazů, které svědčí o tom, že pohybově aktivní život může lidem poskytnout 

mnohé zdravotní přínosy, včetně: 

- Snížení rizika kardiovaskulárních chorob, 

- prevence nebo oddálení vzniku arteriální hypertenze a zlepšení regulace 

arteriálního krevního tlaku u osob trpících vysokým krevním tlakem, 

- dobré výkonnosti kardiopulmonálních funkcí, 

- stabilní úrovně metabolických funkcí a nízkého výskytu cukrovky druhého typu, 

- zvýšeného využívání tuků, které může napomáhat udržování tělesné hmotnosti a 

tím snížení rizika obezit, 
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- sníženého rizika určitých typů rakoviny, například rakoviny prsu, prostaty a 

tlustého střeva, 

- zvýšení mineralizace kostí v mládí, které přispívá k prevenci osteoporózy a 

zlomenin ve starším věku, 

- zlepšení zažívání a regulace střevního rytmu, 

- udržování a zlepšování svalové síly a vytrvalosti a následně zvýšení funkční 

výkonnosti při provádění činností každodenního života, 

- udržování motorických funkcí včetně síly a rovnováhy, 

- udržování kognitivních funkcí a snížení rizika depresí a demence, 

- nižší úrovně stresu a s tím spojeného zlepšení kvality spánku, 

- zlepšení sebehodnocení a sebeúcty a zvýšení elánu a optimismu, 

- snížení absence v práci (pracovní neschopnosti ze zdravotních důvodů), 

- nižšího rizika pádů u dospělých velmi vysokého věku a prevence nebo oddálení 

chronických nemocí spojených se stárnutím“ (EU Physical Activity Guidelines, 

2008, s. 3). 

3.3 Nedostatek pohybu 

Na významu pohybové aktivity jak pro jedince, tak i pro celou společnost se shoduje 

celá řada českých odborníků (např. Slepičková, Stejskal, Hodaň atd.) i nadnárodních 

institucí (např. WHO, HEPA, CKV atd.), kteří se touto problematikou zabývají. O 

důležitosti pohybové aktivity pro ontogenezi není pochyb. Dnes ale dochází ke 

snižování intenzity výše zmiňované aktivity v životě člověka. To je zapříčiněno změnou 

životního stylu. Lidé si své životy zpohodlňují a svoji pozornost věnují moderním 

technologiím, které usnadňují lidem práci. Bohužel to má za následek upouštění od 

aktivního života. Svůj volný čas lidé tráví poleháváním na gauči a sledováním televize, 

hraním her na počítačích a ležením v posteli s chytrými telefony a tablety. Už několik 

let si dnešní mládež nahrazuje setkávání se s přáteli za přítomnosti pohybových aktivit 

například chatováním. 

Problém nedostatku pohybu není problémem jen u dětí a mládeže. Setkáváme se s ním 

i dospělých osob, kteří vyměnili chůzi za dopravní prostředky, pohyblivé schody a 
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výtahy. Tyto dospělé osoby se stávají rodiči a se svými dětmi se nehýbou. Tyto děti se 

v budoucnu stanou rodiči a zase svým dětem předají o to méně motivace k pohybu. 

Z tohoto začarovaného kruhu se stává začarovaná spirála, ze které je cesta ven velmi 

obtížná (Hodaň, 1997, Slepičková 2005, Stejskal 2004). 

3.4 Pohyb v životě žáka 

Pohybová aktivita obvykle probíhá v prostředí školní třídy. Ta je ve starším školním 

věku již rozdělena zájmy i vztahem k pohybu. Někteří žáci disponují jistou úrovní 

pohybových dovedností, ale především zájmem pohybovat se. Některým žákům se líbí 

soutěživé aktivity, pro některé jsou ale odrazující. Učitel by měl tedy nacházet i jiné 

aktivity, které podporují prožitek z pohybu jako takového. 

V tomto věku se vztah k pohybu mění. Je to důsledek tělesných změn i nástupem 

puberty. Růst obvykle zhorší ovládání vlastního těla, a to může vést k odmítání pohybu. 

Většinou je to spojeno i se změnou zájmů. Dochází k přetváření vrstevnických skupinek 

a k opozici vůči dospělým. Pohyb v tomto období je ale velmi důležitý. Neboť právě 

díky němu dochází k optimálnímu tělesnému vývoji. Také působí preventivně vůči 

civilizačním chorobám a slouží jako prevence vůči utváření part preferující nezdravý 

životní styl (alkohol, kouření, drogy). Pokud má ale žák rád pohyb, určitě navštěvuje 

nějaký sportovní kroužek nebo je součástí sportovního oddílu. Už tato skutečnost 

nejspíš povede k tomu, že těmto jedincům zůstane láska k pohybu do dospělosti 

(Hrabinec a kol., 2017). 

3.4.1 Charakteristika dítěte školního věku 

V následujících odstavcích se budu věnovat specifikům věku dítěte staršího školního 

věku. 

Přechod mezi dětstvím a dospělostí se nazývá období dospívání, které začíná přibližně 

v 11 letech a končí přibližně ve 20 letech. Vágnerová toto období ještě rozděluje na dvě 

fáze – pubescenci a adolescenci. První fáze dospívání lokalizuje mezi 11. a 15. rok a 

říká se jí také období staršího školního věku. Tu druhou fázi lokalizuje od 16. do 20. 

roku života. Je zde určitá individuální nepřesnost, která je dána především geneticky. 

V pubescenci dochází ke komplexním změnám všech složek osobnosti. Nejnápadnější 

je tělesné dospívání, které je spojeno s pohlavním dozráváním. Současně dochází i 
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k řadě psychických změn. Děti jsou často emočně labilní. V souvislosti s pubertou, což 

označuje právě pohlavní dospívání a nového začleňování jedince do společnosti, 

dochází ke změně zevnějšku, a to je podnětem k reakcím z okolí. To je období prvních 

velkých lásek a nepochopení ze strany rodičů. Velkou roli hraje přátelství (Vágnerová, 

2005). 

3.4.2 Fyzické znaky vývoje dítěte 

Fyzický vývoj dítěte je v období pubescence velice viditelný a projevuje se především 

dočasným výrazným zrychlením růstu, při kterém se mění proporce těla. Významnou 

roli zde hraje odlišnost pohlaví, neboť jsou změny u chlapců a dívek odlišné. 

U chlapců je významný především růst a rozvoj svalů. Vyšší postava a širší ramena je 

mezi vrstevníky výhodná, neboť představuje lepší vzhled a fyzickou sílu, a přináší jisté 

výhody i v dospělosti. Pohlavní znaky nejsou na první pohled tak nápadné a 

zneklidňující. 

U dívek je naopak vyšší postava méně žádoucí, protože neodpovídá sociokulturním 

standardům ideálu dívčí krásy. Zato pohlavní znaky jsou nápadnější a bývají 

v dospělosti chápány jako signál významnější a kvalitativní změny. Dochází 

k zaoblování postavy, rozšiřování boků a k nárůstu tukových vrstev. Tato tělesná změna 

může vést k úplné ztrátě sebevědomí. 

Obě pohlaví mají společný znak růstu a tou je růst ochlupení v pubické oblasti a 

v oblasti podpaží (Vágnerová, 2005). 

Obrázek 3.1: Změna tělesných proporcí u dívek a chlapců – před nástupem puberty a po jejím 

ukončení 

 

Zdroj: Vágnerová, 2005 
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3.4.3 Psychické znaky vývoje dítěte 

Již jsem zmiňoval, že v období pubescence dochází vedle vývoje fyzického 

i k vývoji psychickému a sociálnímu. Z psychického hlediska se v této fázi života 

jedince utváří jeho hodnoty, postoje a vztah k okolnímu světu, ale i k sobě samému. 

Jedinci staršího školního věku totiž záleží na tom, jak vypadá jeho zevnějšek, a proto 

toto období velmi prožívá. Zásadní a viditelná proměna těla může vyvolat pocity 

ohrožení a v krajním případě i ztrátu sebejistoty. Tato proměna se projevuje nejen 

větším zaměřením pozornosti na vlastní tělo, ale i na způsob oblékání a celkovou úprav 

vzhledu. Tento jev je patrný zejména u dívek, které se svým zevnějškem zabývají více 

než čímkoliv jiným. Jisté pochybnosti o svém vzhledu má i nejatraktivnější jedinci. 

Tato tělesná atraktivita má svojí sociální hodnotu, díky které jedinci získávají ve 

společnosti lepší sociální status. Pokud se dospívající za atraktivního nepovažuje a svůj 

boj pomalu vzdává, může to ovlivnit jeho další směřování nebo žebříček hodnot. To 

může být impulz k tomu, aby hledal jiný způsob seberealizace, což může paradoxně 

představovat výhodu, protože se menší atraktivita stane podnětem k dalšímu 

osobnostnímu rozvoji. 

Pocitem nespokojenosti obecně trpí více dívky. Dívky dospívají dříve než chlapci 

a dochází u nich ke změně tělesných proporcí, což může vyvolávat větší pocit nejistoty. 

Se svým vzhledem jsou nespokojeny i díky vnějším vlivům současného ideálu krásy, 

který vidí všude kolem sebe, např. v televizi nebo na internetu. Jde o extrémně štíhlé 

modelky, které mají úzké boky a stehna. Dívky se často snaží jít právě touto cestou, a to 

se jim nedaří, ba ani nemůže, a ony jsou pak z toho nešťastné. Chlapci mají v tomto 

ohledu jistou výhodu, neboť mužský ideál krásy není tak sociálně závazný, a hlavně 

není tak odlišný od průměrného vzhledu dospívajících chlapců. 

S touto kapitolou souvisí i pojem tzv. socializace. Každý jedinec ovlivňuje své sociální 

prostředí, čímž zahajuje jeho změnu. Jednou z hlavních charakteristik období staršího 

školního věku je důležitost dětí navázat interpersonální vztahy. Ty pak mají přednost 

před vztahy rodinnými (Vágnerová, 2005). 
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3.4.4 Pohybová aktivita dítěte ve starším školním věku 

U této věkové kategorie se objevují dva extrémy. V první skupině se objevují děti, které 

jsou sportovně zdatné, mají zvýšenou kloubní pohyblivost a jsou schopny zvládat i 

dovednosti, které jsou potřeba u mnohých jiných sportů, gymnastických sestav, tanců 

apod. 

V druhé skupině jsou děti, které jsou naopak obézní a neprojevují zájem o pohybovou 

aktivitu. Tito žáci k tomu můžou mít různé důvody např. neaktivita rodičů, zdravotní 

nebo sociální problémy. Děti přejímají vzorce chování a hodnot právě po svých 

rodičích. Pokud nejsou rodiče nakloněni ke sportu, je pravděpodobné, že ani jejich děti 

nebudou pohybovým aktivitám příliš naklonění. Většinou je to pak jednou z hlavních 

příčin obezity. 

Ovšem neobliba sportu nemusí nutně pramenit ze strany rodičů. Tento stav může 

vyvolat i samotné prostředí školy. Učitel tělesné výchovy by měl zaujmout všechny 

žáky, a to výběrem všestranně zaměřených pohybových aktivit. Pokud jedinec není na 

kolektivní sporty, může být právě na ty individuální nebo ho může bavit cvičit své tělo. 

To vše by měl během tělesné výchovy žák poznat a najít si tu svojí pohybovou aktivitu. 

Jednou z dalších příčin, které vedou k nedostatku pohybu, je trávení času u výpočetních 

technologií. Pastucha a kol. (2011) píše, že více než 20 % českých dětí denně stráví přes 

tři hodiny času u počítačů, tabletů a chytrých telefonů. 

Dlouhodobým sledováním výkonnosti školních dětí se zabývají Máček a Radvanský 

(2011). Potvrdili pokles množství pohybových aktivit a výkonnosti o 1–2 % za rok. 

Také vyzkoumali zřetelný rozdíl mezi dívkami a chlapci, u kterých už od 11–12 let 

klesá i celkový výdej energie o 20–30 %. U dívek je to ve srovnání s chlapci až ve věku 

13 let. Tito pánové rozdělují děti ve vztahu k pohybovým aktivitám do tří kategorií. 

- Děti s velkým rozsahem pohybové aktivity 

- Děti s kolísajícím podílem sedavého způsobu života. 

- Děti s jinými zájmy, než je pohybová aktivita. 

Z výsledku zkoumání prokázali, že pouhých 10 % dětí se věnuje pohybovým aktivitám 

ve velkém rozsahu (Máček, Radvanský, 2011). 
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3.5 Dělení pohybových aktivit 

Různí autoři dělí pohybové aktivity podle různých hledisek a parametrů. 

Podle Hodaně (1997) se pohybové aktivity dělí ze tří různých hledisek. 

Z hlediska řízení 

- Organizované – Jsou to aktivity, které jsou provozovány pravidelně, většinou 

pod odborným vedením a mají záštitu sportovního klubu. Jsou pořádány ve 

formě tréninků, soustředění, soutěží. Mají pevnou pozici v čase i v místě. 

- Neorganizované – Tyto aktivity se nejčastěji nazývají volnočasové. Nejsou 

nikým organizovány. Jedinec je provádí ze své vlastní vůle a sám rozhoduje o 

průběhů. Nemají stálý časový plán. 

Z hlediska fyzického zatížení 

- Závodní – Mají znaky pravidelnosti, systematičnosti, stanovení cíle k dosažení 

výkonu, podávání výkonu a seberealizace. 

- Rekreační – Mají funkci spíše společenskou, regeneraci organismu a zvyšují 

fyzickou a duševní kondici. Není tu cíl podávat co nejlepší výkon. 

Z hlediska opakování aktivit 

- Pravidelné – Jsou to pohybové aktivity, které jsou prováděny alespoň jedenkrát 

za týden po dobu čtyř týdnů. 

- Nepravidelné – Jsou prováděny náhodně a spontánně (Hodaň, 1997). 

Autoři Frömel, Novosad a Svozil (1999) rozdělují pohybové aktivity stejně jako Hodaň 

– na organizovanou a neorganizovanou. 

Další dělení vymezují Corbin, Pangrazi a Franks (2000), a to podle: 

Kontinuality 

- Kontinuální – Pohyb trvá několik minut bez přerušení. 

- Interminentní – Skládají se z krátkých intervalů, které trvají několik sekund až 

minut. Jsou tedy přerušované. 
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Výše intenzity 

- Mírné intenziy – Vykonávají se poměrně dlouho bez únavy organismu. 

- Vyšší intenzity – Pohybové aktivity vyžadují více energie. Zařazují se přestávky 

k odpočinku. 

Podle autorů Dobrého a kol. (2009) se pohybová aktivita dělí na dva poddruhy: 

Běžné denní pohybové aktivity 

Tyto aktivity jsou součástí běžné denní rutiny. K provozování těchto aktivit nepotřebuje 

člověk žádné zvláštní prostředí, vybavení ani prostor. Jsou sem zahrnuty činnosti jako 

úklid domácnosti, práce na zahradě, procházky, nákupy, čištění zubů atd. 

Pohybové aktivity dovednostního typu 

Na rozdíl od běžných denních aktivit vedou cíleně k udržování či zlepšování jedné nebo 

více složek tělesné zdatnosti, kterými například jsou flexibilita, svalová zdatnost, 

kardiovaskulární zdatnost, složení těla atd. Pohybové aktivity dovednostního typu jsou 

plánované, strukturované, záměrně opakované a časově a prostorově vymezené. Mají 

také svá pravidla a vykonávání těchto činností vyžaduje určité zařízení, náčiní a 

oblečení. 

Na následujícím obrázku je nakreslena struktura pohybových aktivit, na kterou lze 

nahlížet jako na spektrum činností. 

Obrázek 3.2: Struktura pohybových aktivit podle SIGPAH 2004 

 

Zdroj: Kalman, Hamřík, Pavelka, 2009 
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3.6 Doporučení pohybových aktivit 

Existují mnohá doporučení k pohybovým aktivitám dětí, která jsou odvozena ze 

zahraničních preventivních doporučení. Nabízejí se různé sportovní kluby, kroužky, ale 

i pohyb, který nespadá do organizovaných pohybových aktivit. 

Podle doporučení, která vydala roku 2007 World Health Organization (WHO = Světová 

zdravotní organizace), by se děti staršího školního věku měli pohybové aktivitě věnovat 

alespoň 60 minut denně. Ta by měla být v takové formě, aby byla brala v úvahu jejich 

zdravotní stav, přinášela jim radost a zahrnovala rozmanité činnosti. Podle studií ale tři 

čtvrtiny respondentů toto doporučení nedodržuje (MZČR). 

Další studie, kterou provedla Americká asociace pro sportovní medicínu (ACSM), 

doporučuje, aby se lidé věnovali středně namáhavým pohybovým aktivitám minimálně 

30 minut alespoň 5 dní v týdnu, nebo velmi namáhavým pohybovým aktivitám 

minimálně 20 minut alespoň 3 dny v týdnu (Marcus, Forsyth, 2010). 

Další doporučení přinášejí autoři Sigmund a Sigmundová, kteří píšou, že děti a mládež 

od 11 do 18 let, by se pohybové aktivitě měli věnovat alespoň 5x týdně, a to chůzí nebo 

středně velkou intenzitou alespoň po dobu 30 minut. Nebo se mají provádět vysokou 

intenzitou nejméně 20 minut alespoň 3x týdně. V převažujícím počtu dnů v týdnu by 

měl dosahovat počet kroků u děvčat 11 000 a 13 000 u chlapců. V rámci celého dne lze 

kombinovat předchozí doporučení pro pohybovou aktivitu střední nebo vysoké intenzity 

s možností rozložení času do 10minutových i delších úseků. Dále doporučují, aby žáci 

v tělesné výchově trávili alespoň 50 % času pohybovou aktivitou střední až vysoké 

intenzity. Také se objevuje doporučení, aby nepřetržité sledování televize či hraní na 

počítači nepřekračovalo 2 hodiny denně (Sigmund, Sigmundová, 2011). 

Hlavním úkolem je tedy nabídnout dětem co nejadekvátnější pohybové aktivity takové, 

aby byly vhodné pro jejich věk, které by je bavily, naplňovaly a zároveň vedly 

k podpoře zdravého životního stylu a celkově zdraví (Stackeová, 2009). 
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4 VOLNÝ ČAS 

Volný čas je pojem, který je definován velkým množstvím odborníků, jejichž názory se 

určitým způsobem prolínají a překrývají, ale částečně se i odlišují. První, kdo přišel 

s vymezením volného času, byl Řecký filosof Aristoteles. Ten chápal volný čas jako čas 

na rozumování, čtení veršů, setkávání se s přáteli a poslouchání hudby, nemá nic 

společného s lenošením a nicneděláním (Hodaň a Dohnal, 2005). 

Dnes je tento pojem podle autorů Linharta, Petruska, Vodákové a Maříkové definován 

jako: „Čas, v němž člověk nevykonává činnosti pod tlakem závazků plynoucích ze 

společenské dělby práce nebo z nutnosti zachování svého biofyziologického či 

rodinného systému“ (Linhart a kol., s. 156). 

Nejpřesněji dle mého názoru vystihuje volný čas Slepičková (2005): „Volný čas lze 

v souhrnu definovat jako dobu, časový prostor, v němž jedinec nemá žádné povinnosti 

vůči sobě ani druhým lidem a v němž se pouze na základě svého vlastního rozhodnutí 

věnuje vybraným činnostem. Tyto činnost ho baví, přinášejí mu radost a uspokojen a 

nejsou zdrojem trvalých obav či pocitů úzkosti.“ (Slepičková, 2005, s. 14). 

Tato doba je pro člověka většinou příjemnou záležitostí, ale přináší i problémy, které se 

týkají jak jedince, tak i celé společnosti. Ty souvisí jednak s vlastním nakládáním 

volného času a za druhé s podmínkami pro trávení volného času. Nejvyšší pozornost 

z hlediska věku je třeba věnovat skupině dětí a mládeže, jelikož se pohybuje v prostředí 

rodiny, školy a ve skupinách svých vrstevníků. Trávení volného času je závislé na 

způsobu, jakým tento čas zaplňuje rodina. Je ovšem otázkou, jestli volný čas umí trávit 

spolu, a to vhodným způsobem. Ke vlivům rodiny se připojují další vlivy, kterými jsou 

hlavně kamarádi. Proto, aby děti trávili svůj volný čas vhodným způsobem, je důležitý 

správný vliv prostředí a dostatek možností a podmínek k jeho trávení (Slepičková, 

2005). 

Volný čas dětí tedy nemůže být ponechán jen tak bez usměrnění. Je ho potřeba vhodně 

ovlivňovat, a to takovými činnostmi, které se svým druhem odlišují od vyučování. Mezi 

takové činnosti se dá zařadit sport, tělovýchova, zájmová činnost nebo přiměřená 

fyzická činnost. Obsah těchto činností by neměl být pokračováním ve vyučování. Má 

žákům poskytovat možnost aktivní seberealizace jako protiklad jejich podřízenosti ve 
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školním vyučování. Na rozdíl od volného času dospělých v něm dochází k vývoji všech 

stránek osobnosti (Veselá, 1997). 

4.1 Instituce s volnočasovými aktivitami 

Zájmy dětí mladšího školního věku nejsou ještě plně stabilizovaní, jsou proměnlivé, a 

proto jejich nabídka musí být pestrá a zajímavá. K tomu slouží instituce, které nabízejí 

dětem vyžití. Děti se tam seznamují s různými aktivitami, ať už pohybovými nebo i 

jinými, a objevují možnost stát se úspěšnými v dalších činnostech. S přibývajícím 

věkem se zájmy dětí nejen vyhraňují a prohlubují, ale také dochází k poklesu jejich 

zájmu o pravidelnou organizovanou činnost. V organizovaných institucích se uplatňuje 

pozornost členů na sociální kontakty uvnitř kolektivu. To je jeden z důvodů, proč tyto 

útvary mají dlouholetou tradici (Hájek a kol., 2011). 

Mezi tyto zájmové organizace se zařazují i školská zařízení, pro zájmové vzdělávání a 

sportovní organizace pracující s dětmi v jejich volném čase. Pro vykonávání 

sportovních aktivit je zapotřebí mít k dispozici vhodně vybavené prostředí tzn. 

tělocvičnu, posilovnu, plavecké bazény apod. Celá řada je pro širokou veřejnost 

nepřístupná, neboť slouží pouze jedinců, kteří jsou členy sportovních klubů a 

organizací. Do zájmových organizací tedy patří: 

- Sportovní kluby, oddíly – činnosti jsou typické svou pravidelností, účastí 

v soutěžích, fyzickou přípravou a většinou časovou náročností. 

- Školní družina – je zpravidla zřízená v základních školách a je určena pro žáky 

prvního stupně. Jejich hlavní předností je zabezpečení zájmových činností, 

rekreace a odpočinku dětí. 

- Školní klub – je určen pro žáky druhého stupně základních škol. Zájmové 

aktivity jsou řízené organizovanou formou. Činnost školní družiny a školního 

klubu může tvořit jeden organizační celek. 

- Střediska pro volný čas dětí a mládeže – jsou domy dětí a mládeže (DDM), 

které jsou jedna z mnoha forem středisek pro volný čas. Funkcí domu dětí a 

mládeže je naplňovat zájmovou činnost mimo vyučování. 

- Nestátní neziskové organizace – jsou důležitým prvkem pro vytváření žádoucí 

nabídky pro aktivní využití volného času dětí a mládeže. Jsou založeny na 
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předávání svých dovedností mladším dětem. V České Republice se setkáváme 

s několika organizacemi např. Junák, Pionýr, Skaut, Duha, Česká tábornická 

unie, Sokol atd. (Hájek, 2011). 

4.2 Volnočasové aktivity dětí staršího školního věku 

Otázky volnočasových aktivit se mnohdy posuzují podle míry preference hodnot. Na 

toto téma v ČR proběhlo několik průzkumů. Konkrétně zde uvedu průzkum4 Národního 

institutu dětí a mládeže MŠMT, který proběhl v roce 2011, a jehož cílem bylo zjistit, 

které volnočasové aktivity baví děti a mládež nejvíce, ať už v týdnu či o víkendu. 

Soubor respondentů se skládal celkem z 1483 dětí (740 chlapců, 743 dívek) ve věku od 

10 do 15 let ze všech krajů ČR. 

První důležitou informací je, jak děti tráví čas se svými rodiči. Podle výsledků výše 

zmíněného průzkumu se děti s rodiči často dívají na televizi, společně se stravují a 

povídají si. Na rozdíl od mladších dětí (10–12 let) se starší děti (13–15 let) méně účastní 

rodinných výletů, ale za to se více věnují společným koníčkům. Nejméně populární jsou 

pak návštěvy divadla a kostela.  

V následujícím obrázku je znázorněno, kolik procent respondentů ve věku 10–12 let 

odpovědělo, že alespoň 2x – 3x týdně vykonává ve všední den danou aktivitu. Nejvíce 

respondentů, tedy 94 %, odpovědělo, že pravidelně sledují televizi. Druhé místo ve 

výzkumu zaujímá s 89 % učení. Dále odpovědělo okolo 60 % respondentů, že svůj 

volný čas pravidelně tráví venku, poslouchají hudbu a stýkají se se svými kamarády. 

Naopak nejméně respondentů vypovědělo, že chodí do knihovny, do kina, na nákupy a 

do fastfoodů. Zajímavé je, že na nicnedělání odpovědělo 36 % dětí (viz Obrázek 4.1). 

                                                 

4 Z webu: https://znv.nidv.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/vyzkumy/cile-a-

vystupy/zaverecna-zprava-z-vyzkumu-hodnotove-orientace-deti-ve-veku-6-15-let  

https://znv.nidv.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/vyzkumy/cile-a-vystupy/zaverecna-zprava-z-vyzkumu-hodnotove-orientace-deti-ve-veku-6-15-let
https://znv.nidv.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/vyzkumy/cile-a-vystupy/zaverecna-zprava-z-vyzkumu-hodnotove-orientace-deti-ve-veku-6-15-let
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Obrázek 4.1: Trávení volného času ve všední den, děti 10-12 let 

Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2011 

V dalším obrázku jsou vyobrazeny volnočasové aktivity respondentů ve věku 13–15 let. 

Oproti mladší věkové kategorii se na televizi dívá 92 % respondentů. Doma se učí 82 % 

dětí a hudbu poslouchá 77 % dětí. Opět nejméně dětí chodí do knihovny, do kina a do 

fastfoodů. Na nákupy chodí přes 8 % dětí, což je o 4 p. b. více než v mladší věkové 

kategorii. Důvodem může být například to, že děti v tomto věku se již více zajímají o 

svůj vzhled, ve srovnání s mladšími. Nicnedělání provozuje 35 % dětí, což ve srovnání s 

mladší věkovou kategorií není žádná významná změna (viz Obrázek 4.2). 

Obrázek 4.2: Trávení volného času ve všední den, děti 13-15 let 

 

Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2011 

Následující obrázek znázorňuje vykonávání aktivit dětí ve věku 10–12 let o víkendu5. 

Nejvíce z nich, konkrétně 84 %, odpovědělo, že se ve svém volném čase o víkendu 

                                                 

5 Jde o respondenty, kteří danou činnost dělají téměř každý víkend nebo každý víkend. 
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dívají na televizi. Dále kolem 40 % dětí odpovědělo, že se o víkendu učí, poslouchají 

hudbu, tráví čas venku, navštěvují své kamarády a provozují sport mimo kroužky. 

Nejméně často děti odpovídaly, že chodí do knihovny, kina, nakupují, chodí do 

fastfoodů a navštěvují jiné zájmové kroužky než sportovní. O víkendu nicnedělání 

provozuje 28 % (viz Obrázek 4.3). 

Obrázek 4.3: Trávení volného času o víkendu, děti 10-12 let 

 

Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2011 

Následující obrázek ukazuje víkendové volnočasové aktivity dětí ve věku 13–15 let. 

Nejvíce z nich, konkrétně 81 %, odpovědělo, že se ve svém volném čase o víkendu 

dívají na televizi. Dále mezi 40-60 % dětí odpovědělo, že se o víkendu učí, poslouchají 

hudbu, tráví čas na internetu, chatují s kamarády, koukají na filmy, tráví čas venku, 

navštěvují své kamarády a provozují sport mimo kroužky. Nejméně často děti 

odpovídaly, že chodí do knihovny, kina, nakupují, chodí do fastfoodů a navštěvují jiné 

zájmové kroužky než sportovní. Nicnedělání provozuje 31 % dětí ve věku 13–15 let, 

což je o 3 p. b. více než děti v mladší věkové kategorii (viz Obrázek 4.4). 
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Obrázek 4.4: Trávení volného času o víkendu, děti 13-15 let 

 

Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2011 

Výsledné odpovědi autoři rozdělili do pěti následujících oblastí: 

- IT a hudba – tzn. internet, chatování, počítačové hry, sledování filmů, 

poslouchání hudby. Tato oblast představující způsob trávení volného času je ve 

srovnání s jinými způsoby rozšířen více. Poslech hudby patří mezi nejčastější 

aktivity. 

- Intelektuální činnost – tzn. četba knížek, četba časopisů, návštěvy knihovny, 

učení a jiné zájmy než ty sportovní. Do této oblasti spadají aktivity, které jsou 

v rozložení v populaci odlišné. Učení patří mezi nejrozšířenější. Zatímco 

návštěva knihovny či návštěva jiných zájmových kroužků je spíše okrajovou 

záležitostí. 

- Neorganizovaná činnost – tzn. setkávání se venku s kamarády, návštěva 

kamarádů u nich doma, sledování televize. Aktivity z této oblasti patří mezi 

nejrozšířenější. 

- Orientace na spotřebu – tzn. návštěva fastfoodů, nakupování, návštěva kina. 

Tento způsob trávení volného času je málo rozšířen. 

- Sport a kroužky – tzn. sportovní oddíly/kroužky, sport mimo kroužky, jiné 

zájmové kroužky. Ve srovnání s ostatními je středně rozšířený. 

- Nicnedělání – Tuto skupinu jsem vyzdvihl, neboť pro třetinu dětí je nicnedělání 

velmi častou činností. 
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V následujícím obrázku je zaznamenáno, jaké druhy kroužků jsou nejnavštěvovanější 

v závislosti na věku dětí. Sportovní a pohybové aktivity jsou navštěvovány 3/4 dětí 

v obou věkových kategoriích. Naopak nejmenší procento navštěvuje kroužky 

přírodovědně zaměřené a kroužky, které autoři zařadili mezi ostatní (viz Obrázek 4.5). 

Obrázek 4.5: Druhy navštěvovaných kroužků v souvislosti s věkem 

 

Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2011 

Další obrázek ukazuje rozdíl návštěvnosti kroužků dle pohlaví. Zde jsou významné 

rozdíly. 83 % chlapců a 63 % dívek dochází na sportovní a pohybové aktivity. Na 

hudebně dramatické aktivity chodí 50 % dívek, chlapců pouze 17 %. Chlapci nejméně 

dochází na přírodovědné aktivity a na kroužky, které autoři zařadili mezi ostatní. Dívky 

nejméně navštěvují technické aktivity a kroužky, které autoři zařadili mezi ostatní (viz 

Obrázek 4.6). 
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Obrázek 4.6: Druhy navštěvovaných kroužků v souvislosti s pohlavím 

 

Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2011 

Tento výzkum jsem zde uvedl záměrně, neboť jde o celostátní zkoumání. Já svůj 

výzkum provádím v Jihočeském kraji. 
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5 HYPOTÉZY 

Na základě studia literatury a vlastní zkušenosti jsem stanovil tyto výchozí hypotézy, 

které se pomocí mého průzkumu budu snažit ověřit: 

Hypotéza 1: Předpokládám, že pro více než 75 % žáků je tělesná výchova zábavná. 

Hypotéza 2: Předpokládám, že více než 75 % žáků chce navýšit časovou dotaci tělesné 

výchovy, ale 60 % ředitelů a učitelů TV nikoliv. 

Hypotéza 3: Předpokládám, že 70 % učitelů v hodinách TV dělá alespoň občas nástup, 

rozcvičení a závěrečné protažení. 

Hypotéza 4: Předpokládám, že učitelé průměrně věnují čas ve výuce z 30 % 

sportovním hrám, 25 % atletice, 20 % gymnastice, 15 % pohybovým hrám a zbylých 

10 % ostatním pohybovým aktivitám (plavání, bruslení, pohyb v přírodě, posilování 

atd.). 

Hypotéza 5: Předpokládám, že k základnímu obsahu výuky tělesné výchovy u 60 % 

učitelů patří: 

A) V atletice rychlý běh do 100 m, vytrvalostní běh na dráze do 3000 m, štafetový 

běh, skok daleký z rozběhu, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí. 

B) V gymnastice stoj na rukou, kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou, 

přeskok – roznožka, skrčka, šplh na tyči. 

C) Ve sportovních hrách brankové, síťové, pálkovací a netradiční hry. 

D) V úpolových sportech základy sebeobrany. 

E) V outdoorových aktivitách turistika, bruslení, lyžování a snowboarding. 

Hypotéza 6: Předpokládám, že chlapci staršího školního věku se budou věnovat 

ve svém volném čase 4 a více krát týdně sportovním aktivitám o 40 % více než dívky 

stejného věku.  
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6 VÝZKUMNÁ ČÁST 

Tato část diplomové práce je zaměřena na provedení výzkumu, který navazuje na 

teoretické poznatky získané v předcházejících kapitolách. Součástí této kapitoly je 

především vyhodnocení dotazníkového průzkumu.  

6.1 Metody a postup práce 

6.1.1 Výzkumný problém 

Cílem mého zkoumání bylo zjistit, jak moc se žáci ve věku od 11 do 15 let hýbají, ať už 

ve školách v rámci tělesné výchovy nebo doma ve všední dny a o víkendech. Také jsem 

zjišťoval, jaké sportovní aktivity nejraději provozují, a jestli je tělesná výchova ve škole 

baví. S tím souvisejí i podmínky, ve kterých se tělesná výchova učí. Tento průzkum byl 

realizován v Jihočeském kraji. 

6.1.2 Metoda sběru dat 

Pro účely mé diplomové práce jsem zvolil kvantitativní formu výzkumu založenou na 

třech strukturovaných dotaznících. Tento způsob dotazníkového šetření nejlépe 

odpovídá šíři vzorku a mým cílům výzkumu. 

Záměrně jsem zvolil systém tří dotazníků, které byly určeny pro ředitele základních 

škol, učitele tělesné výchovy a žákům druhého stupně ZŠ. Dotazníky byly realizovány 

pomocí online dotazníku. 

Oslovil jsem prostřednictvím emailové komunikace všechny ředitele základních škol, 

které mají druhý stupeň a mají klasickou výuku tělesné výchovy. Takových škol je 

v Jihočeském kraji celkem 164. Ředitelé se sami rozhodli, jestli se průzkumu budou 

chtít účastnit či nikoliv. Vyplnili online dotazník a vyzvali své učitele tělesné výchovy, 

aby tak také učinili. K žákům se dotazníky dostaly cestou od ředitele přes učitele 

informatiky. Ti byli požádáni, aby žákům na svých hodinách dotazník spustili a nechali 

jim čas na vyplnění. 
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6.1.3 Výzkumný soubor 

K provedení výzkumu jsem využil třech dotazníků. První byl pro ředitele základní 

školy, druhý pro učitele tělesné výchovy a třetí byl pro žáky druhého stupně ZŠ.  

Od ředitelů se mi vrátilo celkem 32 dotazníků. Což je návratnost 20 %. 

Dotazníků od učitelů tělesné výchovy jsem dostal 34. Návratnost bohužel určit 

nedokážu, neboť neznám celkový počet učitelů tělesné výchovy (ať už aprobovaných 

nebo neaprobovaných) v Jihočeském kraji. 

Od žáků se mi vrátilo 483 dotazníků. Procentuální návratnost opět nedokážu určit, 

protože neznám celkový počet žáků na druhých stupních základních škol v Jihočeském 

kraji. 

6.1.4 Charakteristika osídlení Jihočeského kraje 

Jihočeský kraj je jedním ze 14 krajů v ČR. Žije zde 640 869 obyvatel6. Svojí rozlohou 

10 056 km2 představuje druhý největší kraj a tvoří 12.8 % rozlohy státu. Ze všech krajů 

v ČR má tak nejnižší hustotu zalidnění, a to 63,7 obyvatele na km2. V Jihočeském kraji 

je celkem 53 měst a 623 obcí. Kraj je dále rozčleněn na 7 okresů7. 

6.1.5 Výběr škol 

V Jihočeském kraji je celkem 260 základních škol, jejichž zřizovatelem je kraj, obec, 

soukromník, církev nebo MŠMT. Z tohoto počtu 260 škol je v celém kraji 19 

praktických nebo alternativních škol, 44 základních škol má pouze první stupeň a 

dalších 33 škol jsou malotřídní. Klasickou tělesnou výchovu na prvním i druhém stupni 

má 164 škol, které jsem pro svůj výzkum oslovil. Procentuálně je to 63,1 % ze všech 

základních škol, které v Jihočeském kraji jsou (viz Tabulka 6.1: Výběr škol). 

 

 

                                                 

6 Podle dat Českého statistického úřadu ze dne 11. 9. 2018 

7 Jsou to tyto okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, 

Strakonice, Tábor 
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Tabulka 6.1: Výběr škol 

okres 

ZŠ praktická, 

alter. 
malotřídní ZŠ 1. stupeň ZŠ 1. a 2. stupeň 

počet % počet % počet % počet % 

České Budějovice 8 3,1 10 3,8 11 4,2 37 14,2 

Český Krumlov 1 0,4 6 2,3 7 2,7 19 7,3 

Jindřichův Hradec 3 1,2 7 2,7 7 2,7 24 9,2 

Písek 1 0,4 1 0,4 3 1,2 18 6,9 

Prachatice 1 0,4 7 2,7 3 1,2 17 6,5 

Strakonice 1 0,4 1 0,4 4 1,5 20 7,7 

Tábor 4 1,5 1 0,4 9 3,5 29 11,2 

Celkem 19 7,3 33 12,7 44 16,9 164 63,1 

Zdroj: Vlastní tvorba na základě dat MŠMT 

6.1.6 Konstrukce dotazníků 

Všechny tři dotazníky byly anonymní, avšak byly přiřazovány ke školám, kde jej 

respondenti vyplňovali. Při tvorbě jsem se snažil o to, aby dotazníky obsahovaly otázky 

ke všem tématům hodnoceným v mé diplomové práci. Zaměřil jsem se na vhodnou 

formulaci otázek, aby nedocházelo k odrazení vyplňujících. Volil jsem uzavřené otázky, 

a to proto, aby dotazníky šlo co nejjednodušeji vyhodnotit. Občas jsem přidával i 

polouzavřené otázky, aby respondenti případně doplnili takovou odpověď, se kterou 

jsem nemusel počítat. Na závěr jsem položil otevřenou otázku, ale to spíše jen pro 

zajímavost, než abych z ní dělal závěry. 

V následujících odstavcích popisuji jednotlivé dotazníky. 

Dotazník určený pro ředitele základní školy 

Pro ředitele základních škol jsem připravil dotazník, který se skládal celkem z 23 

otázek. První dvě otázky byly na zařazení školy do okresu. Dalších šest otázek se týkalo 

charakteristiky školy, zdali má zaměření, jaká je kapacita dětí a kolik učitelů na škole 

učí. Následujících pět otázek bylo zaměřeno na volnočasové aktivity, která škola nabízí, 

a soutěže, kterých se žáci ze školy účastní. Dále následovala série dvou otázek, které 

zjišťovaly, jaké podmínky mají žáci k výuce tělesné výchovy. Další otázky, které byly 

čtyři, byly zaměřeny na časovou dotaci tělesné výchovy. Zbylé čtyři otázky měly za 

úkol zjistit, jestli si ředitelé všímají poklesu fyzické kondice u žáků, a jestli se s tím 

snaží bojovat. Také jsem zde zařadil otázku, jak jsou na tom se sportem samotní 

ředitelé. Na úplný závěr jsem položil otevřenou otázku, kam ředitelé mohli napsat svůj 
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názor, ať už na dotazník nebo na problémy, na které se dotazník dotazoval. Celý 

dotazník je uveden v Příloha 1. 

Dotazník určený pro učitele tělesné výchovy 

Pro učitele tělesné výchovy jsem připravil dotazník, který se skládal celkem ze 41 

otázek. První dvě otázky byly na zařazení školy do okresu. Dalších osm otázek bylo 

zaměřeno na charakteristiku učitelovy kariéry, tzn. věk učitele, kolik let učí, jaké 

předměty učí atd. Následující tři otázky zjišťovali, jestli učitel zvládá plnit ŠVP a jaké 

cíle ve výuce tělesné výchovy má. Dále následovala série dvanácti otázek, které byly 

zaměřeny na výuku tělesné výchovy. Cíle bylo zjistit, jakým disciplínám (atletika, 

gymnastika, sportovní hry, úpolové hry atd.) učitel věnuje více času, a které aktivity 

s žáky při hodinách dělá (např. v atletice skok do dálky, v gymnastice výmyk na 

hrazdě). Další otázky, které byly čtyři, měly za cíl zjistit, jestli učitel jezdí s žáky na 

kurzy (lyžařské, cyklistické atd.), a jestli vyučuje nějaké sportovní kroužky, ať už tedy 

ve škole nebo mimo školu. Následovaly tři otázky o podmínkách k výuce tělesné 

výchovy. Konkrétně jsem se ptal na vybavení kabinetu tělesné výchovy. Další čtyři 

otázky zjišťovaly problémy kolem navýšení časové dotace tělesné výchovy. Cílem 

následující otázky bylo zjistit, jak učitelé v tělesné výchově hodnotí žáky, tedy jakým 

způsobem vytvářejí známku na vysvědčení. Následovaly čtyři osobní otázky, ve kterých 

jsem se učitelů ptal, jestli je práce učitele tělesné výchovy baví, jak jsou spokojeni 

s platem a zda se na hodiny tělesné výchovy převlékají. Také mě zajímalo, jak jsou na 

tom se sportem, tedy jestli sport provozují a kolikrát týdně. A na úplný závěr jsem 

učitelům položil otevřenou otázku, kam mohli napsat svůj názor, ať už na dotazník nebo 

na problémy, na které se dotazník dotazoval. Celý dotazník je uveden v Příloha 2. 

Dotazník určený pro žáky 

Pro žáky jsem připravil dotazník, který se skládal celkem z 35 otázek. První dvě otázky 

byly na zařazení školy do okresu. Další dvě otázky zjišťovali pohlaví žáků a jejich věk, 

respektive do jakého ročníku chodí. Následující tři otázky se týkaly účasti žáků na 

tělesné výchově. Zajímalo mě, jaká část žáků je trvale omluvena od lékaře a jaký postoj 

k tomu učitelé tělesné výchovy mají a jaké dávají žákům známky na vysvědčení. 

V dalších dvou otázkách jsem se ptal, jestli žáky tělesná výchova baví a popřípadě, proč 

je nebaví. Další otázka zjišťovala, jestli by žáci chtěli navýšit časovou dotaci tělesné 

výchovy. Následující čtyři otázky měly za cíl zjistit, v jak velké skupině žáci cvičí 
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a jestli jsou spojeni s jinou třídou. Následoval blok jedenácti otázek, které se zabývaly, 

jaké aktivity žáci v tělesné výchově měli a jaké znalosti na ní získali. V další otázce mě 

zajímalo, jak se učí novou sportovní hru. Tedy jestli jdou rovnou hrát nebo se napřed 

naučí pravidla a pak jdou hrát. V dalších dvou otázkách jsem se ptal, jaké známky žáci 

dostávají na vysvědčení a jak si myslí, že je učitel známkuje. Pět dalších otázek se 

zaobírá volným časem žáků. Zajímalo mě, jaké aktivity a kolik jim věnují času, dělají 

ve všední den a o víkendu. Zařadil jsem také jednu další otázku, kde jsem se žáků 

zeptal, jací si myslí, že jsou sportovci. A na úplný závěr jsem žákům položil otevřenou 

otázku, kam mohli napsat svůj názor, ať už na dotazník nebo na problémy, na které se 

dotazník dotazoval nebo si zde také mohli postěžovat na pana učitele / paní učitelku 

nebo na to, jak jejich hodiny tělesné výchovy (ne)fungují. Celý dotazník je uveden 

v Příloha 3. 

6.2 Výsledky výzkumu 

V této kapitole se budu zabývat analýzou dat, které jsem získal z dotazníků. Výsledky 

jednotlivých dotazníků jsem rozřadil do několika skupin, a to podle témat, která spolu 

souvisejí. Popíšu je v následujících podkapitolách. 

6.2.1 Výsledky dotazníku pro ředitele základních škol 

Od ředitelů základních škol v Jihočeském kraji se mi vrátilo 32 dotazníků. Nejaktivnější 

vyplňovatelé byli v okrese Strakonice, kde dotazník vyplnilo 9 ředitelů, což představuje 

28 % vyplněných dotazníků (viz Obrázek 6.1). 
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Obrázek 6.1: Struktura vyplnění dotazníků řediteli ZŠ podle okresů 

Zdroj: Vlastní tvorba 

V další otázce jsem se ptal, jakou maximální kapacitu mají školy a kolik žáků aktuálně8 

mají. S kapacitou školy úzce souvisí vybavenost školy. Například velká škola má více 

prostorů k výuce tělesné výchovy. Největší škola má kapacitu 1100 žáků, kde jich mají 

aktuálně 830 a nejmenší škola má kapacitu pouhých 131 žáků, kde jich aktuálně mají 

41. Průměrná maximální kapacita je 469 žáků a nyní školy navštěvuje průměrně 305 

žáků. Nejčastější maximální kapacita škol je 600 žáků (viz Obrázek 6.2). 

Obrázek 6.2: Kapacity ZŠ 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Také mě zajímalo, zda jsou školy zaměřené na nějakou oblast předmětů. 81 % 

dotazovaných ředitelů základních škol odpovědělo, že zaměřeni nejsou. Na cizí jazyky 
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je zaměřeno 12,5 % dotázaných škol a na umělecké předměty pouze 3 % škol. Potěšilo 

mě, že alespoň jedna škola je zaměřena na tělesnou výchovu, což v mém výzkumu 

vychází na 3 % dotázaných škol. 

V následující otázce jsem se zajímal o počty učitelů, a hlavně o to, kolik učitelů vyučuje 

tělesnou výchovu a kolik z nich je aprobovaných. Zjistil jsem, že je průměrně na 

školách 21 učitelů, 6 jich učí tělesnou výchovu a z nich jsou 3 aprobovaní k výuce 

tělesné výchovy (viz Obrázek 6.3). 

Obrázek 6.3: Počet učitelů na ZŠ 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

V další otázce jsem zjišťoval, jestli školy nabízejí volnočasové aktivity pro žáky. Pokud 

ano, tak jestli nabízí sportovní kroužky a popřípadě jaké. Pouze v 6 % dotázaných škol 

ředitelé uvedli, že žádné kroužky nenabízejí. Z těch 94 % škol, které kroužky nabízejí, 

všichni nabízejí sportovní kroužky. Umělecké kroužky nabízí 83 % škol, vědecké 23 % 

škol a jazykové 63 % škol. Mezi další byly zařazeny jiné odpovědi ředitelů, tedy např. 

rybářský, zdravotnický nebo kroužek, kde nabízejí doučování (viz Obrázek 6.4). 
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Obrázek 6.4: Školy provozující volnočasové aktivity 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

V dalším tématu jsem se zajímal o to, jaké prostory slouží školám k výuce tělesné 

výchovy. Do následujícího grafu jsem zaznačil školy, jejichž součástí jsou následující 

prostory. Větší tělocvičnu vlastní jen 41 % dotázaných škol, zatímco venkovní 

multifunkční hřiště vlastní 50 % škol. Zajímavostí je, že někteří ředitelé uvedli, že 

součástí jejich školy je například atletická dráha či 4 tělocvičny nebo beachvolejbalové 

hřiště (viz Obrázek 6.5). 

Obrázek 6.5: Počet škol vlastnící prostory k výuce TV 

Zdroj: Vlastní tvorba 

100

83

23

63

17

0

20

40

60

80

100

Sportovní Umělecké Vědecké Jazykové Další

%

41

0

41

22

50
47

59

0

10

20

30

40

50

60

70

Větší

tělocvična

Menší

tělocvična

Malá

tělocvična

Jiná místnost Multifunkční

hřiště

Hřiště Zahrada

%



46 

Následující graf ukazuje, jaká cizí zařízení školy využívají pro vyučování tělesné 

výchovy. Nejčastěji školy využívají plavecký bazén, a to přesně v 53 % případů. Ve 

44 % školy využívají místní multifunkční hřiště nebo ve 34 % případů hřiště 

s přírodním povrchem. Překvapivé je, že pouze 13 % dotázaných škol uvedlo, že 

využívají atletický stadion (viz Obrázek 6.6). 

Obrázek 6.6: Počet škol využívající cizí zařízení k výuce TV 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Následuje skupina otázek, které posloužily ke zjištění hodinové dotace výuky tělesné 

výchovy jednotlivých škol. Z těch vyšlo, že dvě hodiny týdně tělesné výchovy vyučuje 

94 % škol, kdežto tři hodiny týdně vyučují pouze 6 % škol. V osmém a devátém 

ročníku má dvě hodiny týdně 97 % škol, tedy 30 škol. Výjimku tvoří 3 % škol, které 

v osmém a devátém ročníku vyučuje čtyři hodiny týdně (viz Obrázek 6.7). 
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Obrázek 6.7: Časová dotace TV v jednotlivých ročnících. 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Škola, která má rozšířenou výuku tělesné výchovy, do dotazníku napsala, že v šestém a 
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ročníku mají pouze dvě. Třídy, které nemají rozšířenou výuku tělesné výchovy, mají 

kromě šestého ročníku dvě hodiny týdně. V šestém mají tři hodiny týdně. 
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uvedlo, že má snahu o to, aby se u nich týdenní hodinová dotace tělesné výchovy 

navýšila (viz Obrázek 6.8). 
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Obrázek 6.8: Názory ředitelů na zvýšení týdenní časové dotace TV 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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A 30 % ředitelů se obává, že by k výuce chyběly finance. S využíváním prostor mimo 

školu žádný ředitel problém neměl (viz Obrázek 6.9). 

Obrázek 6.9: Problémy související s navýšením časové dotace TV u ředitelů, kteří jsou proti zvýšení 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Ne, zvýšit časovou dotaci 

nechci.

31%

Ano, řešení 

nehledám.

56%

Ano, hledám 

řešení.

13%

80

70

30

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nemáme prostory Žáci budou déle ve

škole

Finance na pronájem V cizích zařízeních není

prostor

%



49 

Pokud zahrnu všechny ředitele, kteří se na výzkumu podíleli, tak největší problém vidí 

69 % z nich v tom, že by žáci museli být ve škole delší čas. 50 % ředitelů také 

odpovědělo, že nemají dostatečný prostor k výuce (viz Obrázek 6.10). 

Obrázek 6.10: Problémy související s navýšením časové dotace TV u všech ředitelů 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Na otázku, jaký hlavní problém vidí v navýšení počtu hodin tělesné výchovy, 

odpověděli ředitelé následovně. 50 % z nich napsalo, že by žáci trávili ve škole více 

času a 37 % ředitelů by mělo problémy s prostory k výuce. Dalších 13 % uvedlo, že by 

měli jiné problémy (viz Obrázek 6.11). 

Obrázek 6.11: Hlavní problémy s navýšením časové dotace TV 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Na závěr dotazníku měli ředitelé možnost se k tématu vyjádřit. Nejzajímavější mi přišel 

názor, který se shoduje i s tím mým. To je, že výuka tělesné výchovy je dostatečná, 

nicméně problém nedostatečného pohybu u žáků vidí v motivaci se hýbat. Ta se jim 

nedostává hlavně od jejich rodičů. To, že dochází ke dlouhodobému poklesu fyzické 

kondice u žáků, potvrdilo 97 % zúčastněných ředitelů. 

6.2.2 Výsledky dotazníku pro učitele tělesné výchovy 

Od učitelů tělesné výchovy na základních školách v Jihočeském kraji se mi vrátilo 

34 dotazníků. Nejaktivnější vyplňovatelé byli v okrese Tábor, kde dotazník vyplnilo 

9 učitelů TV, což představuje 26 % vyplněných dotazníků (viz Obrázek 6.12). 

Obrázek 6.12: Struktura vyplnění dotazníku učiteli TV na ZŠ podle okresů 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

V následující sérii otázek jsem se zajímal o věk učitelů a o to, kolik let učí tělesnou 

výchovu. Je velmi pravděpodobné, že s vyšším věkem učitele bude vyšší i počet let, 

které tělesnou výchovu dotyčný učitel vyučuje. Zjistil jsem, že nejmladšímu učiteli, 

který dotazník vyplnil, je 25 let. Naopak nejstaršímu je 65 let. Průměrný věk je 45 let. 

Nejvíce učitelů (65 %) odpovědělo, že tělesnou výchovu vyučuje více než 10 let 

(viz Obrázek 6.13). 
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Obrázek 6.13: Doba kariéry učitelů TV 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Obrázek 6.14: Vyučované předměty učiteli TV 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Dále jsem se dotazoval na to, zda jsou učitelé aprobovaní k výuce tělesné výchovy. 

Na tuto otázku odpovědělo 56 % učitelů, že ano. Naopak 41 % učitelů aprobaci 

na tělesnou výchovu nemá, přesto ji vyučují. Z těchto učitelů pouze 3 % chtějí tělesnou 

výchovu dostudovat (viz Obrázek 6.15). 
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Zdroj: Vlastní tvorba 
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tedy 9 %, odpověděl, že někdy stíhají, někdy ne. V následující otázce jsem se zajímal 

o cíle učitelů ve výuce tělesné výchovy. 79 % dotázaných učitelů odpovědělo, že mají 

snahu zvýšit fyzickou kondici žáků. 74 % učitelů chce žáky naučit co nejvíce druhů 

pohybových aktivit, sportů a her. 38 % učitelů chce zaujmout pozornost a postarat se 

o zábavu žáků. Zajistit především bezpečnost a zdraví žáků chce ve výuce tělesné 

výchovy 47 % učitelů. Jako další odpověď učitelé uvedli získat kladný vztah ke sportu. 

Toto přidalo 6 % dotázaných učitelů (viz Obrázek 6.16). Zajímavé by bylo zjistit, kolik 

učitelů by tento cíl zvolilo, kdyby byl v dotazníku k výběru. 

Obrázek 6.16: Cíle učitelů ve výuce TV 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Obrázek 6.17: Hlavní cíle učitelů ve výuce TV 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Obrázek 6.18: Předávané znalostí žákům 

Zdroj: Vlastní tvorba 

V nadcházející otázce jsem se dotazoval na rozložení jednotlivých pohybových aktivit 

během výuky tělesné výchovy. Zajímalo mě, kolik času během roku věnují atletice, 

gymnastice, pohybovým hrám, sportovním hrám a ostatním pohybovým aktivitám 

(například plavání, bruslení atd.). V průměru nejvíce času, tedy 30 %, učitelé věnují 

sportovním hrám, atletice 26 % času, pohybovým hrám 18 %, gymnastice 15 % 

a ostatním pohybovým aktivitám 11 % (viz Obrázek 6.19). Někteří učitelé uvedli, 

že atletice věnují 50 % vyučovaného času. Dokonce jeden z dotázaných učitelů ve své 

výuce věnuje 60 % času sportovním hrám. Na těchto případech je vidět, jaké sportovní 

odvětví mají učitelé rádi. 

100

79

71

41

0

20

40

60

80

100

Základní pravidla her. Základní pravidla

soutěží.

Názvy náčiní a nářadí. Gymnastické

názvosloví.

%



56 

Obrázek 6.19: Podíl jednotlivých sportovních oblastí ve výuce TV 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

V další otázce jsem se ptal učitelů tělesné výchovy na to, zda v různých ročnících 

vyučují stále ty samé hry, ale prohlubují učivo. Tento způsob preferuje 71 % 

dotázaných učitelů. Kdežto v každém ročníku vyučuje jiné hry 23 % učitelů. Zbylých 

6 % vychází na učitele, které vždy učí pouze jeden ročník (viz Obrázek 6.20). 

Obrázek 6.20: Způsob výuky TV v různých ročnících 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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neboť je to jedna z dovedností, kterou by žáci měli znát. 23 % učitelů odpovědělo, že do 

svých hodin ji občas zařadí. Naopak nástup nedělá 12 % dotázaných učitelů 

(viz Obrázek 6.21). 

Obrázek 6.21: Využívání nástupu na začátku hodiny 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Obrázek 6.22: Využívání rozcvičky na začátku hodiny   

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Třetí otázka se týkala protažení na závěr hodiny. 24 % dotázaných učitelů odpovědělo, 

že protažení na závěr hodiny většinou dělá, neboť si uvědomují, že je to pro žáky 

zdravé. Dále 50 % učitelů tělesné výchovy protažení občas do své hodiny zařadí. Chtějí, 

aby žáci věděli, že protahování má svůj smysl, ale zároveň tak šetří už tak vzácný čas. 

Zbytek dotázaných učitelů, tedy 26 %, rozcvičku na konec hodiny nedělá, protože jí 

buď nestíhá nebo ji nepovažují za důležitou (viz  

Obrázek 6.23). 

Obrázek 6.23: Protažení na závěr hodiny 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Další skupina otázek byla zaměřena na konkrétní náplň výuky. Zajímalo mě, jaké 

teoretické učivo učitelé tělesné výchovy žáky učí a jaké praktické pohybové aktivity s 

žáky dělají. V první otázce jsem se ptal na to, co všechno učitelé učí v atletice. Mezi 

učiteli jasně vede hod míčkem. Ten žáky učí všichni učitelé. Špatně na tom není ani 

rychlý běh do 100 m, ten je vyučován 97 % učitelů. Nejméně učitelů vyučuje běh přes 

překážky. Nejspíš to bude tím, že ne všude překážky mají nebo je příprava překážek 

pracná a učitele nechtějí ztrácet čas. Ostatní disciplíny jsou zaznačeny v grafu 

(viz Obrázek 6.24). 

Obrázek 6.24: Atletika – vyučované prvky 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Druhá otázka úzce souvisí s tou první, neboť se jedná o stejnou oblast ve výuce tělesné 
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výuky atletiky získat. 85 % dotázaných učitelů tělesné výchovy odpovědělo, že by 
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učitelů si myslí, že by jejich žáci měli znát základní startovací povely. 50 % učitelů si 

stojí za tím, že by jejich žáci zvládli zorganizovat jednoduchou soutěž a změřit a zapsat 

výkony jednotlivců. Pouze 38 % učitelů tělesné výchovy odpovědělo, že by jejich žáci 

zvládli upravit jednotlivé soutěžní sektory. Vše je zaznamenáno v následujícím grafu 

(viz Obrázek 6.25). 
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Obrázek 6.25: Atletika – znalosti, dovednosti 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Třetí otázkou jsem se ptal na to, co všechno učitelé učí v gymnastice. Všichni dotázaní 

učitelé vyučují kotoul vpřed a kotoul vzad. Většina, tedy 97 % učitelů, ve svých 

hodinách vyučují roznožku při přeskoku přes kozu. 94 % dotázaných učí i skrčku. 

Naopak toč vzad na hrazdě učí pouze 15 % učitelů. Všechny ostatní cviky jsou 

zaznamenány v následujícím grafu (viz Obrázek 6.26). 

Obrázek 6.26: Gymnastika – vyučované prvky 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Čtvrtá otázka v této sérii položená učitelům tělesné výchovy zjišťovala, jaké znalosti či 

dovednosti by jejich žáci měli během výuky gymnastiky získat. Většina, tedy 97 % 

dotázaných učitelů, si myslí, že jejich žáci zvládnou jednodušší cviky bez dopomoci. 

Ostatní znalosti a dovednosti jsou zaznamenány v následujícím grafu (viz Obrázek 

6.27). 

Obrázek 6.27: Gymnastika – znalosti, dovednosti 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

V další otázce jsem se ptal učitelů tělesné výchovy, které druhy sportovních her žáky ve 

svých hodinách učí. Většina, tedy 97 % dotázaných učitelů, vyučuje brankové sportovní 

hry. Síťové sportovní hry učí 94 % učitelů tělesné výchovy. Pálkovací sportovní hry učí 

65 % dotázaných učitelů a netradiční sportovní hry vyučuje pouze 26 % učitelů (viz 

Obrázek 6.28). Dle mého názoru je toto procento nízké. To může být však způsobeno 

tím, že si učitelé nedokážou některé hry, které běžně vyučují, spojit s pojmem 

netradičních her. Nebo to může být také způsobeno tím, že nemají k výuce her patřičné 

vybavení (např. trampolínku na spikeball atd.). 
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Obrázek 6.28: Vyučované sportovní hry 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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odnášejí z jejich hodin. Všichni učitelé odpověděli, že jejich žáci znají základní pravidla 

her. Většina, tedy 97 % dotázaných učitelů, si myslí, že jejich žáci znají pojem hrát fair 

play. 94 % učitelů si myslí, že jejich žáci zvládají základní herní činnosti jednotlivce. 

Zajímavé je, že žáci zvládnou údržbu náčiní a úpravu hřiště před a po utkání, si myslí 

pouze 41 % učitelů tělesné výchovy (viz Obrázek 6.29). 

Obrázek 6.29: Sportovní hry – znalosti, dovednosti 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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V následujícím „prázdném“ grafu jsou zaznačeny odpovědi učitelů tělesné výchovy na 

otázku, jaké úpolové sporty žáky učí. Nejčastěji jsou vyučovány základy sebeobrany, a 

to ve 47 % případů. Naopak jud, aikido nebo sumo neučí ani ne 10 % dotázaných 

učitelů. Karate dokonce neučí žádný učitel. Naštěstí úpolové hry učí alespoň 18 % 

učitelů tělesné výchovy (viz Obrázek 6.30). 

Obrázek 6.30: Vyučované úpolové sporty 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Poslední otázka z této série se zabývala tím, jaké outdoorové aktivity učitelé se svými 

žáky dělají. V otázce bylo upřesněno, že se otázka vztahuje i na kurzy mimo hodiny 
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dotázaných učitelů. 74 % učitelů se svými žáky provozuje turistiku. Naopak lanové 

aktivity a in-line bruslení se svými žáky dělá jen 9 % dotázaných učitelů (viz Obrázek 

6.31). Jeden učitel ještě uvedl, že své žáky učí orientační běh a dokonce triatlon. 
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Obrázek 6.31: Vyučované outdoorové aktivity 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Následující skupina dvou otázek byla zaměřena na sportovní kurzy. Zajímalo mě, jestli 

učitelé tělesné výchovy jezdí na sportovní kurzy spolu s žáky. Ano odpovědělo pouze 

74 % dotázaných učitelů (viz Obrázek 6.32). 

Obrázek 6.32: Sportovní kurzy 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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dotázaných učitelů. Na cyklistický kurz jezdí 24 % učitelů, na vodácký kurz 21 % 

učitelů a na kurzy v přírodě jezdí 18 % dotázaných učitelů (viz Obrázek 6.33). 

Obrázek 6.33: Sportovní kurzy, na které učitelé jezdí 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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volejbal a basketbal. 
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mi do dotazníku napsalo, že sportují spíše výjimečně. A zbytek učitelů, tj. 3 %, 

nesportují vůbec (viz Obrázek 6.34). 
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Obrázek 6.34: Postoje učitelů TV ke sportu 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Další sérií otázek je téma o vybavení kabinetu tělesné výchovy. Zeptal jsem se učitelů, 

jak na tom jejich škola je. 44 % dotázaných učitelů odpovědělo, že jsou plně vybaveni, 

což znamená, že mají většinu z těchto věcí: žebřiny, míče, koše, branky, žíněnky, 

gymnastický koberec, hrazdu, kruhy, kozu, koně, švédské bedny, lana, tyče, sítě. 

Dalších 53 % učitelů uvedlo, že jejich tělocvična je dostatečně vybavena pomůckami, 

což znamená, že se tam nějakou věc postrádají. Pouhé 3 % učitelů uvedlo, že jejich 

kabinet tělesné výchovy má pouze základní vybavení, tedy žebřiny, žíněnku a dva míče. 

(viz Obrázek 6.35). Potěšilo mě, že škol, které mají nevyhovující vybavení, je 

minimum. 

Obrázek 6.35: Vybavení kabinetu TV 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Dále jsem se zajímal, zda jsou učitelé spokojeni se stavem jejich vybavení v tělocvičně. 

Načež mi odpovědělo 18 % dotázaných učitelů, že jejich vybavení je v bezvadném 

stavu. Dalších 73 % učitelů je spokojeno, neboť sem tam mají něco opotřebované, ale 

jinak v pěkném stavu. Zbytek učitelů, tedy pouhých 9 %, odpověděl, že hodně jejich 

věcí je ve špatném stavu, a díky tomu spíše spokojení nejsou. Rozhodně naštěstí 

neodpověděl žádný učitel (viz Obrázek 6.36). 

Obrázek 6.36: Stavu vybavení v kabinetu TV 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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odpovědělo pouze 3 % dotázaných učitelů (viz Obrázek 6.37). 
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Obrázek 6.37: Snaha o obnovu a nákup vybavení 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Obrázek 6.38: Názor učitelů na zvýšení časové dotace TV 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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v tom, že by neměli prostory k výuce. 12 % dotázaných učitelů odpovědělo, že by škola 

neměla finance na pronájem cizích zařízení. 6 % učitelů si myslí, že by v cizích 

zařízeních nebyl prostor, kam všechnu výuku navíc vecpat (viz Obrázek 6.39). 

Obrázek 6.39: Problémy související s navýšením časové dotace TV u učitelů 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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32 % učitelů vidí problém jinde (viz Obrázek 6.40). Zajímavé je, že ve finanční stránce 
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Obrázek 6.40: Hlavní problémy související s navýšením časové dotace TV 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Dále mě zajímalo, jak by učitelé vyřešili nedostatek místa pro výuku, kdyby už ke 

zvýšení časové dotace došlo. Na to mi 44 % učitelů odpovědělo, že by mohli s žáky 
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že na některých školách mají v tělocvičnách dostatek volného prostoru. 18 % učitelů 

napsalo do kolonky jiné, že by se svými žáky cvičili venku. Několik otázek by poskytlo 

nepříznivé počasí. Bylo by díky tomu více nemocí? Nebo by si děti pěstovali imunitu 

vůči dalším nemocem? Nebo by to přineslo vyšší počet omluvenek od lékařů? Možná 

by řešení tohoto problému vidělo 12 % dotázaných učitelů, kteří by cvičili ve třídě (viz 

Obrázek 6.41). To opět přináší otázku, jestli by to bylo v běžné třídě? Nebo by se nějaká 

třída vyčlenila a udělal by se mini-sálek pro drobné hry nebo posilování s vlastním 

tělem? Možná by to některé žáky i bavilo, neboť by zjistili, že se v tělesné výchově 

nemusí jen hrát na výkony a na týmové aktivity, a že jde také o to, zda člověk vyroste se 

správným držením těla. 
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Obrázek 6.41: Řešení problému s místem pro výuku TV 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

V další otázce jsem se zeptal učitelů, jak určují známku žáků z TV na vysvědčení (viz 

Obrázek 6.42). Na to mi odpověděla většina učitelů, že prioritou pro udělení známky je 

přístup žáka. 6 % učitelů přihlíží i na hodnocení výkonů a dalších 6 % dotázaných 

většinou dává jedničky, bez ohledu na výkony či přístup žáka. Naštěstí pouze na výkony 

nehledí žádný učitel. Nedovedu si představit, že by někdo nechal propadnout 

nešikovného žáčka. 

Obrázek 6.42: Tvorba známek žáků z TV na vysvědčení 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Následovala série otázek, kde jsem se zajímal osobní záležitosti. 

Zajímalo, zda se učitelé převlékají na hodiny TV do úborů. Na to odpovědělo 94 % 

učitelů, že vždy a zbytek odpověděl, že se většinou převlékne. 

Také jsem se učitelů zeptal, zda je práce učitele tělesné výchovy baví. Načež mi 

odpovědělo 62 % učitelů, že je tato práce naplňuje. Zbylých 38 % odpovědělo, že je 

práce sice baví, ale je to pro ně jak fyzicky, tak psychicky náročné. 

V následující osobní otázce jsem zjišťoval, zda jsou učitelé TV spokojeni se svým 

platem. Na to mi odpovědělo pouhé 3 % učitelů, že jsou se svým platem zcela 

spokojeni. Dalších 65 % napsalo, že jsou spíše spokojeni. 26 % dotázaných učitelů spíše 

spokojeni nejsou. Zcela nespokojených učitelů je 6 % z celkového počtu dotázaných 

učitelů tělesné výchovy (viz Obrázek 6.43). 

Obrázek 6.43: Spokojenost učitelů se svým platem 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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6.2.3 Výsledky dotazníku pro žáky základních škol 

Od žáků 2. stupně základních škol v Jihočeském kraji se mi vrátilo 483 dotazníků. 

Nejaktivnější vyplňovatelé byli v okrese Strakonice, kde dotazník vyplnilo 211 žáků, 

což představuje 44 % všech vyplněných dotazníků. Na druhém místě v počtu 

vyplněných dotazníků od žáků skončil okres České Budějovice, kde žáci vyplnili 178 

dotazníků, což představuje 37 % všech dotázaných žáků. V okresu Jindřichův Hradec 

dotazník vyplnilo 57 žáků, tj. 12 % ze všech dotazníků. V okresu Prachatice se 

průzkumu zúčastnilo 25 žáků, tj. 5 % všech dotázaných. V okresu Tábor přispělo svými 

odpověďmi do průzkumu 11 žáků, což jsou 2 % všech dotázaných. V okresech Český 

Krumlov a Písek se průzkumu nezúčastnil nikdo (viz Obrázek 6.44). 

Obrázek 6.44: Struktura vyplnění dotazníků žáky ZŠ 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Průzkumu se zúčastnilo 55 % žáků a žákyň 45 % (viz Obrázek 6.45). Přibližně je to půl 

na půl, což je pro samotný výzkum dobrá zpráva, neboť zde nevyčnívají rozdíly mezi 

pohlavím, např. žáci dle výzkumu mají tělesnou výchovu radši než žákyně9. 

                                                 

9 Dle výzkumu doc. Pavelkové (2004) dostupné na webu 

https://cmps.ecn.cz/pd/2004/texty/pdf/pavelkova.pdf  
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Obrázek 6.45: Pohlaví žáků zúčastněných ve výzkumu 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Důležitou součástí dotazníku bylo rozlišení žáků, podle toho, do jakých ročníků chodí. 

Například ti, kteří jsou teprve v 6. ročníku pravděpodobně v atletice nevrhali koulí, 

zatímco žáci v 9. ročníků už ano. To se jistě projeví v dalším vyhodnocení otázek. 

Nejvíce vyplněných dotazníků jsem získal od žáků 9. ročníku. Tam svou snahou 

přispělo 39 % všech dotázaných. 8. ročník a 7. ročník shodně vyplnilo 13 % dotázaných 

žáků. Od žáků ze 6. ročníku jsem získal 35 % dotazníků (viz Obrázek 6.46). 

Obrázek 6.46: Počty žáků v jednotlivých ročnících 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Důležité bylo oddělit žáky, kteří jsou trvale uvolněni z tělesné výchovy. Těch bylo 

přesně 13, což je kolem 3 % všech zúčastněných. Ptal jsem se jich, jak nahrazují svoji 

neúčast v tělesné výchově. Na to mi odpovědělo 62 % z nich, že na tělesnou výchovu 

nemusí chodit vůbec. Dalších 31 % žáků si musí v tělocvičně sednout a koukat, jak 

ostatní cvičí. Zbylých 7 % žáků odpovědělo, že chodí na jiné hodiny do jiné třídy. 

Náhradní práci, typu psaní teoretických úkolů (např. zpracování pravidel z volejbalu), 

nemusí psát ani jeden zúčastněný žák. 

Také jsem zjišťoval, jak jsou tito žáci klasifikovaní. Na to odpovědělo 46 % uvolněných 

žáků, že dostávají automaticky 1 a dalších 46 % uvolněných žáků dostává N, tedy že 

jsou neklasifikování. 8 % uvolněných žáků získává známku jinak. Možná to buď neví 

nebo mají se svými učiteli nějakou vlastní dohodu. 

Další otázky v dotazníku byly směřovány těm žákům, kteří na tělesnou výchovu chodí. 

Ptal jsem se jich, jestli je tyto hodiny baví. Na to zareagovalo 49 % dotázaných 

cvičících žáků, že je to rozhodně baví. Dalších 35 % žáků mi sdělilo, že je tělesná 

výchova spíše baví. Spíše nebaví 11 % dotázaných žáků a rozhodně nebaví 5 % žáků 

(viz Obrázek 6.47). 

Obrázek 6.47: Atraktivita tělesné výchovy u žáků – Baví žáky TV? 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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byli klasifikování ve výchovách (tzn. hudební, výtvarná, tělesná výchova)? Možná by to 

v tělesné výchově snížilo počet žáků, kteří tělesná výchova odrazuje pro jejich 

„nešikovnost“. Vrátím se ale k dotazníku. 7 % žáků odpovědělo, že je jejich učitel TV 

nemá rád (viz Obrázek 6.48). 

Obrázek 6.48: Důvody, proč žáci nemají rádi TV 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Obrázek 6.49: Postoj žáků k navýšení hodinové dotace TV? 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Následovala série otázek, kterou jsem zaměřil na to, jak je jejich výuka tělesné výchovy 

organizována. Zajímalo mě, jestli žáci mají pana učitele nebo paní učitelku. Na tuto 

otázku mi 57 % žáků odpovědělo, že mají pana učitele. Dalších 40 % dotázaných má 

paní učitelku a zbylé 3 % žáků má pokaždé někoho jiného (viz Obrázek 6.50). 

Obrázek 6.50: Koho mají žáci na tělesnou výchovu 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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30 členů. 31 a více členů mají naštěstí jen 2 % žáků. V takto velké skupině se tělesná 

výchova obtížně vyučuje. Naopak v malé skupině v rozmezí 0-10 členů, ve které se 

výborně učí, cvičí 11 % dotázaných žáků základních škol (viz Obrázek 6.51). 

Obrázek 6.51: Velikosti skupin žáků na TV 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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totiž, když jsou na výuku odděleni. Proč tomu tak je jsem se zabýval v teoretické části. 

Nicméně 67 % dotazovaných žáků opravdu odděleně cvičí. 29 % odpovědělo, že cvičí 

společně s druhým pohlavím. Zbylé 4 % žáků jsou rozděleni jinak (viz Obrázek 6.52). 

Obrázek 6.52: Rozdělení žáků na výuku TV 
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Žáků a žákyň jsem se dále ptal, zda jsou spojování s jinou třídou (například kluci ze 

7.A + kluci z 8.A). Ano odpovědělo 56 % dotazovaných žáků. V tomto spojování vidím 

jak několik výhod, tak několik nevýhod. Jestli je to tedy vhodné pro výuku tělesné 

výchovy, by bylo na delší debatu. 

V další skupině otázek jsem se zaměřil na obsah hodin tělesné výchovy. V první řadě 

jsem se ptal, jaké skupiny pohybových aktivit žáky baví. Nejvíce hlasů, tedy 73 % 

všech, získaly sportovní hry. Individuální sporty, mezi které patří atletika, gymnastika, 

plavání, bruslení atd., baví 36 % dotázaných dětí. Kondiční cvičení, kam jsem zařadil 

posilování či běhání, má v oblibě 27 % dotázaných. Různé pohybové hry si oblíbilo 23 

% ze všech dotázaných žáků. Pohyb v přírodě má nejmenší zastoupení, a to jen 18 % 

dotázaných (viz Obrázek 6.53). 

Obrázek 6.53: Oblasti pohybových aktivit, které žáky baví 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Zeptal jsem se tedy, jaká skupina pohybových aktivit žáky baví nejvíce. 59 % žáků mi 

sdělilo, že je nejvíce baví sportovní hry. Naopak nejméně je baví pohybové hry. Ty má 

v oblibě jen 6 % žáků či žákyň. Toto procento je podle mě velmi malé. Možná si žáci 

neumí pod tímto pojmem představit mnoho, proto se raději přiklonili ke sportovním 

hrám. Tyto a další skupiny jsou zaznačeny v grafu (viz Obrázek 6.54). 
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Obrázek 6.54: Oblasti pohybových aktivit, které žáky baví nejvíce 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Obrázek 6.55: Průběh vyučovací hodiny TV 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Následující série otázek se zabývá konkrétní náplní hodin. Jako první mě zajímala 

atletika. Ptal jsem se žáků, jaké všechny disciplíny někdy v tělesné výchově dělali. 

Nejčastěji žáci házeli míčkem. To mi sdělilo 76 % ze všech dotázaných. 69 % žáků 

někdy skákalo do dálky a 56 % někdy běhali sprint. Naopak nejméně častý je běh 

v terénu. Ten na tělesné výchově dělalo jen 19 % dotázaných žáků (viz Obrázek 6.56). 

Obrázek 6.56: Atletika – vyučované disciplíny 
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V následující otázce jsem dal žákům možnost hodnotit sám sebe. Použil jsem klasické 

školní známkování (1 = souhlasím, umím; 5 = nesouhlasím, neumím). Chtěl jsem po 

nich, aby se zamysleli nad tím, jestli chápou význam atletiky jako vhodnou průpravu 

pro jiné sporty. Na to 38 % žáků ohodnotilo jedničkou a dalších 27 %. Což znamená, že 

význam atletiky chápe přes 65 % dotázaných žáků. Trojkaře jsem záměrně do součtu 

nepočítal. 7 % žáků vůbec nechápe, k čemu atletika je. Druhá otázka se ptala, zda by 

žáci uměli zorganizovat jednoduchou soutěž a změřit a zapsat výkony. Zde odpovědělo 

28 % žáků jedničkou a dalších 27 % dvojkou. Z toho jsem vyvodil, že by zorganizovat 

soutěž zvládlo 55 % dotázaných žáků a žákyň. Třetí otázka zjišťovala, zda by žáci 

zvládli úpravu jednotlivých soutěžních sektorů. Tady odpovědělo 20 % žáků jedničkou 

a dvojkou 27 %. Úpravu jednotlivých soutěžních sektorů by tedy zvládlo 47 % 

dotázaných žáků. V poslední otázce jsem se zeptal, jestli žáci znají základní startovací 

povely. Jedničku by si dalo 57 % žáků a dvojku 20 %. Dohromady zná tedy základní 

startovací povely 77 % dotázaných žáků. 6 % dle svého tvrzení by nezvládlo ani 

vyběhnout na výstřel (viz Obrázek 6.57). 

Obrázek 6.57: Znalosti a dovednosti žáků z atletiky 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Naopak rytmickou gymnastiku zná ze školy pouze 16 % dotázaných žáků. Docela mě 

překvapilo, že salto na trampolíně zná pouze 19 % (viz Obrázek 6.58). Za mé školní 

docházky bylo salto u kluků asi neoblíbenější disciplínou. 

Obrázek 6.58: Gymnastika – vyučované disciplíny 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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otázka se ptala na to, jestli žáci zvládnou složitější cvik s dopomocí. Zde uvedlo 38 % 

dotázaných žáků, že to na jedničku zvládnou. Dvojku si dalo 26 %. Dohromady 

složitější cviky s dopomocí zvládne přes 64 % žáků. 10 % žáků a žákyň opět cvik 

nezvládne, ani když je učitel cvikem pronese. Další otázka zjišťovala, jak jsou na tom 

žáci s tanečními kroky. Tady jedničkou odpovědělo 33 % ze všech dotázaných a 

dvojkou 16 % dotázaných. Dohromady je to 49 % žáků. Zde mě překvapuje 22 % 

„pětkařů“. Možná je to tím, že ne všichni rytmickou gymnastiku vyučují nebo si žáci 

v tomhle nevěří. Následovala otázka, která měla zjistit, zda žáci zvládnou z osvojených 

cviků připravit krátkou sestavu a zacvičit ji. Zde jedničkou odpovědělo 34 % 

dotázaných žáků a 19 % žáků odpovědělo dvojkou. Tedy dohromady to je 53 % ze 

všech dotázaných žáků. 12 % „pětkařů“ a 13 % „čtyřkařů“ mě moc nepřekvapuje, neboť 

pokud si nevěří u jednoduchých cviků bez dopomoci, pak nemůžou zvládnout ani 

sestavu z těchto cviků. V další otázce jsem se ptal žáků, zda umí využít gymnastické 

cviky pro rozvoj své zdatnosti a pro správné držení těla. Zde 29 % odpovědělo 

jedničkou a 21 % dvojkou. Dohromady si dokáže doma zacvičit pouze 50 % ze všech 

dotázaných žáků. Poslední otázka se ptala na bezpečnost při cvičení. Zde odpovědělo 

jedničkou 53 % a 24 % žáků dvojkou. Celkem si tedy dokáže ohlídat své zdraví a zdraví 

ostatních přes 77 % dotázaných žáků (viz Obrázek 6.59). Je pro mě smutné, že ani 

v tomto tématu si „čtyřkaři“ a „pětkaři“ z tělesné výchovy moc neodnášejí. 

Obrázek 6.59: Znalosti a dovednosti žáků z gymnastiky 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Následující skupina otázek se věnuje sportovním hrám. Zprvu mě zajímalo, jaké druhy 

sportovních her žáci na tělesné výchově někdy hráli. 90 % dotázaných žáků mi 

odpovědělo, že brankové hry ano, 79 % žáků hrálo v TV síťové hry, 50 % dotázaných 

hrálo pálkovací hry a netradiční někdy hrálo 10 % dotázaných žáků (viz Obrázek 6.60). 

Obrázek 6.60: Sportovní hry – druhy 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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chápou role v družstvu (tedy jestli ví rozdíl mezi obráncem a útočníkem nebo kdo je v 

softballe „kečr“).  Jedničku si dalo 53 % žáků a dalších 26 % se ohodnotilo dvojkou. 

Celkem tuto problematiku zná 79 % (viz Obrázek 6.61). Udivuje mě, že 4 % 

dotázaných žáků nezná ani rozdíl mezi útočníkem a obráncem. 

Obrázek 6.61: Znalosti a dovednosti žáků ve sportovních hrách 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Obrázek 6.62: Sportovní hry – způsob výuky nových her 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Obrázek 6.63: Úpolové sporty 
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Dále jsem se zajímal o to, jaké outdoorové aktivity žáci během své školní docházky 

v tělesné výchově dělali. 66 % žáků mi sdělilo, že chodili na plavání. Zajímavé je, že to 

není 100 %. Možná někteří mysleli, že se ptám pouze na druhý stupeň, což jsem zde 

nespecifikoval. 53 % dotázaných bylo na lyžařském výcviku. Zase by se dalo říct, že je 

to velmi nízký počet. Ale je to tím, že se průzkumu zúčastnili i žáci 6. ročníku, kteří 

lyžařský výcvik ještě pravděpodobně neměli. Nejméně žáků mělo lanové aktivity. 

Pouze 9 % dotázaných se s nimi během školní docházky setkalo (viz Obrázek 6.64). 

Obrázek 6.64: Outdoorové aktivity, které žáci během školní docházky dělali 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Obrázek 6.65: Známky žáků na vysvědčení z TV 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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by takto měl známkovat každý učitel. 

Obrázek 6.66: Způsob známkování TV na vysvědčení – Co si žáci myslí 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Občas dostanu 2

17%

Mám většinou 2

6%

Občas 3

4%

Často 3 nebo i 

horší

4%

Vždy 1

69%

Průměrem 

známek za mé 

výkony.

27%

Za výkony 

dostávám 

známky. Ale na 

vysvědčení 

dostanu známku, 

podle toho jak se 

snažím.

39%

Výkony nám neznámkují. 

Pouze naší snahu.

13%

Nevím.

21%



90 

Následující skupina otázek se zaobírá tématem volného času žáků. Jako první otázku 

jsem žákům položil, zda dělají nějakou mimoškolní sportovní aktivitu (například 

sportovní kroužky, turistika, jízda na kola atd.), a pokud ano, tak jak často. Na to mi 

odpovědělo 18 % žáků, že sportují 4 a více krát za týden, 3krát za týden má sportovní 

aktivitu 16 % žáků, 2krát sportuje 17 % dotázaných a jednou v týdnu 18 %. Co se mi 

ale moc nelíbí je to, že 31 % ze všech dotázaných žáků sportovní mimoškolní aktivitu 

nedělá vůbec (viz Obrázek 6.67). 

Obrázek 6.67: Dělají žáci mimoškolní sportovní aktivitu? 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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V následující otázce žáci odpovídali ne to, kolik hodin tráví jinak. Zde odpovědělo 

24 % žáků, že nic jiného nedělá ani hodinu a naopak 17 % dotázaných žáků svůj volný 

čas tráví jinak 5 hodin denně (viz Obrázek 6.68). 

Obrázek 6.68: Trávení volného času žáků 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Obrázek 6.69: Trávení volného času žáků o víkendech 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Také jsem chtěl znát názor dospívajících na sociální sítě. Zajímalo mě, jestli by raději 

šli s kamarády ven nebo si s nimi z pohodlí domova chatovali přes internet. 40 % 

dotázaných jde raději za kamarády ven, kde spolu nějakých způsobem tráví čas. 6 % 

žáků a žákyň raději zůstává doma a s kamarády si píše přes technologie. 54 % 

dotázaných žáků někdy dá přednost osobnímu kontaktu a jindy sociálním sítím (viz 

Obrázek 6.70). 

Obrázek 6.70: Sociální sítě vs. Osobní kontakt 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Obrázek 6.71: Sebehodnocení žáků ve sportu 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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nemají vhodné prostory pro výuku TV. Tento problém označilo 24 % ředitelů a 37 % 

učitelů za hlavní. Zajímavé je, že žádný učitel nevidí problém s ŠVP, nicméně 9 % 

ředitelů si myslí, že by se plány předělat musely (viz Obrázek 6.72). Zde žádný ředitel 

ani žádný učitel neviděl hlavní problém.  
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Obrázek 6.72: Porovnání problémů s navýšením časové dotace 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Dále jsem se zajímal o to, jestli ředitelé základních škol, učitelé tělesné výchovy a žáci 

zvýšení časové dotace tělesné výchovy vůbec chtějí. Celkově to vychází tak, že všechny 

tři subjekty zvýšení chtějí. Ano odpovědělo 69 % ředitelů, 61 % žáků a 59 % učitelů. 

Navýšení tedy nechce 41 % učitelů, 39 % žáků a 31 % ředitelů (viz Obrázek 6.73). 

Obrázek 6.73: Chtějí žáci, učitelé TV a ředitelé ZŠ navýšit časovou dotaci TV? 
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Obsah učiva 

V následujících odstavcích se budu věnovat samotnému obsahu učiva. Vyzdvihl jsem 

postupně několik sportovních disciplín. Ve všech následujících grafech je v prvním 

sloupečku uveden podíl učitelů, kteří následující prvky vyučují. V druhém sloupečku je 

vyznačen podíl žáků, kteří si daný prvek ze školy pamatují. 

V prvním grafu je vyznačené atletické učivo. Největší podíl (tedy všichni učitelé) 

vyučují hod míčkem. To si ze školy pamatuje 76 % žáků. Tento rozdíl může být 

způsoben tím, že se žáci s daným prvkem na 2. stupni ještě nesetkali. Naopak nejméně 

učitelů (15 %) učí běhu přes překážky 23 % žáků uvedlo, že se s tímto druhem běhu 

v tělesné výchově setkalo. Zajímavé je, že je zde více žáků než učitelů. Nejspíš jde o 

statistickou chybu, neboť v mém průzkumu došlo k nerovnoměrnému rozložení 

respondentů, tedy například, že jeden učitel na škole naučí desítky žáků běhat přes 

překážky, ale přitom se tento učitel průzkumu nezúčastnil, zatímco jeho žáci ano. Jeho 

odpověď se tedy ve výzkumu neprojevila, kdežto odpověď žáků ano. Nebo tento rozdíl 

mezi učiteli TV a žáky může být způsoben také tím, že si s tímto pojmem spojili žáci 

například gymnastickou průpravu z tělocvičny (viz Obrázek 6.74). 

Obrázek 6.74: Atletika – učitelé, žáci 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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učitelů (15 %) vyučuje toč vzad, ale podíl žáků je 25 %. Nejspíš jde opět o statistickou 

chybu (viz Obrázek 6.75). 

Obrázek 6.75: Gymnastika – učitelé, žáci 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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6.76). 

Obrázek 6.76: Sportovní hry – učitelé, žáci 
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Ve čtvrtém obrázku jsem se zaměřil na úpolové sporty. Zde se ve výuce nejvíce 

objevují základy sebeobrany, a to ze strany učitelů ve 47 % a ze strany žáků ve 24 %. 

Žádný učitel nevyučuje karate. Přitom 8 % žáků si ze školy karate odnáší. Buď je to 

tím, že si pouští o přestávkách video Karate Kid anebo jde opět o statistickou chybu, 

což je pravděpodobnější důvod (viz Obrázek 6.77). 

Obrázek 6.77: Úpolové sporty – učitelé, žáci 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Obrázek 6.78: Outdoorové aktivity – učitelé, žáci 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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7 DISKUZE 

V této kapitole se zabývám vyhodnocením stanovených hypotéz. 

Hypotéza 1 

Předpokládal jsem, že je tělesná výchova zábavná pro více než 75 % žáků. K potvrzení 

nebo vyvrácení této hypotézy jsem vycházel z otázky, kterou jsem žákům v dotazníku 

položil. Ze všech odpovědí, kterých bylo 483, mi 49 % žáků sdělilo, že ji rozhodně rádi 

mají. Pro dalších 35 % žáků je TV spíše zábavná (viz Obrázek 7.1). 

Obrázek 7.1: Atraktivita tělesné výchovy pro žáky 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

V součtu tedy vychází, že tělesná výchova je zábavná pro 84 % žáků základních škol 
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Hypotéza 2 

Předpokládal jsem, že více než 75 % žáků chce navýšit časovou dotaci tělesné výchovy, 

ale 60 % ředitelů a učitelů TV nikoliv. K potvrzení nebo vyvrácení této hypotézy jsem 

opět přímo vycházel z dat z dotazníků. 41 % žáků odpovědělo, že jsou rozhodně pro 

navýšení počtu hodin TV. A 20 % odpovědělo spíše ano. Tedy celkově je pro zvýšení 

časové dotace hodin tělesné výchovy 61 % žáků. 69 % ředitelů odpovědělo, že jsou pro 

zvýšení časové dotace tělesné výchovy. Tedy proti zvýšení je 31 % ředitelů. Podíl 

učitelů, kteří by pro navýšení časové dotace TV byli, je 59 %. Proti zvýšení je tedy 

41 % učitelů TV (viz Obrázek 7.2). 

Obrázek 7.2: Kladné názory na zvýšení časové dotace TV 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Hypotéza 3 

Předpokládal jsem, že 70 % učitelů v hodinách TV dělá alespoň občas nástup, 

rozcvičení a závěrečné protažení. Nástup pravidelně dělá 65 % učitelů a občas 23 % 

učitelů. Dohromady je to tedy 88 % učitelů TV. První část hypotézy se potvrdila. 

Rozcvičení dělají všichni učitelé. Takže se potvrdila i druhá část hypotézy. A závěrečné 

protažení dělá pravidelně 24 % učitelů, 50 % ho využívá občas. To je tedy 74 % učitelů. 

Potvrdila se tedy i třetí část hypotézy (viz Obrázek 7.3). 

Obrázek 7.3: Nástup, rozcvičení a závěrečné protažení v hodinách TV 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Hypotéza je tedy potvrzena. 
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Hypotéza 4 

Předpokládal jsem, že učitelé průměrně věnují čas ve výuce z 30 % sportovním hrám, 

25 % atletice, 20 % gymnastice, 15 % pohybovým hrám a zbylých 10 % ostatním 

pohybovým aktivitám (plavání, bruslení, pohyb v přírodě, posilování atd.). K potvrzení 

nebo vyvrácení hypotézy jsem využil jedné otázky z dotazníků pro učitele TV. Učitelé 

svůj čas ve výuce TV rozvrhli následovně: 30 % sportovní hry, 26 % atletika, 18 % 

pohybové hry, 15 % gymnastika a 11 % ostatní pohybové aktivity (viz Obrázek 7.4). 

Obrázek 7.4: Podíl jednotlivých sportovních disciplín ve výuce TV 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Hypotéza 5 

Předpokládal jsem, že k základnímu obsahu výuky tělesné výchovy u 60 % učitelů 

patří: 

A) V atletice rychlý běh do 100 m, vytrvalostní běh na dráze do 3000 m, štafetový 

běh, skok daleký z rozběhu, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí. 

B) V gymnastice stoj na rukou, kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou, 

přeskok – roznožka, skrčka, šplh na tyči. 

C) Ve sportovních hrách brankové, síťové, pálkovací a netradiční hry. 

D) V úpolových sportech základy sebeobrany. 

E) V outdoorových aktivitách turistika, bruslení, lyžování a snowboarding. 

Pro potvrzení nebo vyvrácení hypotézy budu nejprve postupně řešit dílčí hypotézy. 

Hypotéza 5A 

Mnou předpokládané prvky vyučuje v atletice více než 74 % učitelů. To je více, než 

mnou předpokládaných 60 % (viz Obrázek 7.5). 

Obrázek 7.5: Atletika – hypotéza 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Dílčí hypotéza je tedy potvrzena. 
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Hypotéza 5B 

Mnou předpokládané prvky vyučuje v gymnastice více než 79 % učitelů. To je více, než 

mnou předpokládaných 60 % (viz Obrázek 7.6). 

Obrázek 7.6: Gymnastika – hypotéza 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Dílčí hypotéza je tedy potvrzena. 

Hypotéza 5C 

Mnou předpokládané druhy sportovních her vyučuje více než 65 % učitelů. To je více, 

než mnou předpokládaných 60 % (viz Obrázek 7.7). 

Obrázek 7.7: Sportovní hry – hypotéza 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Hypotéza 5D 

Mnou předpokládané základy sebeobrany vyučuje 47 % učitelů. To je méně, než mnou 

předpokládaných 60 %. 

Dílčí hypotéza je tedy vyvrácena. 

Hypotéza 5E 

Mnou předpokládané outdoorové aktivity vyučuje více než 65 % učitelů. To je více, než 

mnou předpokládaných 60 % (viz Obrázek 7.8). 

Obrázek 7.8: Outdoorové aktivity – hypotéza 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Dílčí hypotéza je tedy potvrzena. 

Celkově je tedy hypotéza vyvrácena, neboť jsem jednu dílčí hypotézu vyvrátil. 

 

 

 

 

 

 

82
74

62

0

20

40

60

80

100

Lyže a snowboard Turistika Bruslení

%



106 

Hypotéza 6 

Předpokládal jsem, že chlapci staršího školního věku se budou věnovat ve svém volném 

čase 4 a více krát týdně sportovním aktivitám o 40 % více než dívky stejného věku. 

K potvrzení nebo vyvrácení této hypotézy jsem si potřeboval spočítat o kolik procent 

chlapci sportují více než dívky, a to 4 a více krát týdně. Spočítal jsem, že na 100 dívek 

připadá 169 chlapců. 

Vychází to tedy o skoro 69 % (viz Obrázek 7.9). 

Obrázek 7.9: Mimoškolní sportovní aktivity 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Hypotéza je tedy potvrzena. 
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ZÁVĚRY 

V diplomové práci jsem se zabýval analýzou pohybových aktivit žáků na 2. stupni 

základních škol v Jihočeském kraji. Zkonstruoval jsem tři dotazníky, které byly určeny 

pro ředitele základních škol, jejich učitele tělesné výchovy a pro jejich žáky. Na základě 

získaných dat jsem provedl analýzu podmínek pro výuku TV, obsahu výuky TV, 

znalostí či dovedností, které si žáci z hodin odnášejí a pohybových aktivit, které žáci 

dělají ve svém volném čase. Celkem jsem řešil šest hypotéz. 

1. Zajímalo mě, jestli je pro více než 75 % žáků tělesná výchova zábavná. 

K vyřešení tohoto problému jsem potřeboval posčítat pozitivní odpovědi, 

kterých bylo 84 %. 

Výsledky dotazníkového šetření prokázaly, že tělesná výchova je pro žáky 

atraktivním školním předmětem, a žáci mají tento předmět rádi. 

2. Zajímalo mě, jestli 75 % žáků chce navýšit časovou dotaci tělesné výchovy, ale 

60 % ředitelů a učitelů TV nikoliv. K vyřešení tohoto problému jsem posčítal 

odpovědi od ředitelů, učitelů TV a žáků. 

Tuto hypotézu jsem musel vyvrátit, neboť navýšit kapacitu chtělo jen 61 % 

žáků, a naopak proti navýšení časové dotace TV bylo jen 31 % ředitelů 

a 50 % učitelů. 

3. Zajímalo mě, jestli 70 % učitelů v hodinách TV dělá alespoň občas nástup, 

rozcvičení a závěrečné protažení. K vyvrácení nebo potvrzení hypotézy jsem 

vycházel z otázek, které jsem položil v dotazníku učitelům. Nástup dělá 88 % 

učitelů TV, rozcvičení dělají všichni učitelé a závěrečné protažení 74 % učitelů 

TV. 

Z těchto výsledků jsem vyvodil, že se učitelé drží již zažitých standardů 

a dbají tak na zdraví žáků, neboť své žáky na začátku připraví na hodinu 

a na závěr provedou kompenzační cvičení. 

4. Zjišťoval jsem, jakým způsobem učitelé tělesné výchovy rozdělují čas mezi 

jednotlivé sportovní disciplíny. 



108 

Z výsledků dotazníkového šetření jsem zjistil, že učitelé tělesné výchovy 

svůj čas rozdělují v poměru 30 % sportovním hrám, 26 % atletice, 18 % 

pohybovým hrám, 15 % gymnastice a na ostatní pohybové aktivity připadá 

11 %. 

5. Zajímalo mě, zda alespoň 60 % učitelů v tělesné výchově vyučuje základní 

prvky jednotlivých sportovních disciplín. Zjistil jsem, že: 

A) V atletice ano, neboť učí hod míčkem, rychlý běh do 100 m, skok daleký 

z rozběhu, vytrvalostní běh na dráze do 3 km, štafetový běh, skok 

vysoký a vrh koulí. 

B) V gymnastice ano, protože vyučují kotoul vpřed, kotoul vzad, přeskok – 

roznožku, přeskok – skrčku, stoj na rukou, šplh na tyči a přemet 

stranou. 

C) Ve sportovních hrách ano, neboť vyučují brankové, síťové a pálkovací 

sportovní hry. 

D) V úpolových sportech ne, protože základy sebeobrany učí pouze 47 % 

učitelů. 

E) V outdoorových aktivitách ano, protože je vyučováno lyžování 

a snowboarding, turistika a bruslení. 

6. Zjišťoval jsem, jestli chlapci ve svém volném čase 4 a více krát sportují více než 

dívky, a to o 40 %. 

Z dotazníkového šetření vyšlo, že chlapci ve svém volném čase provozují 

sport 4 a více krát o 69 % více než dívky stejného věku.  

Po vyhodnocení výsledků dotazníků lze říct, že tři hypotézy se potvrdily, dvě se 

potvrdily částečně a jedna hypotéza se vyvrátila. Cíle práce jsou tedy splněny. 

Tato diplomová práce je vodítkem k budoucímu sledování aktivit našich dětí, neboť je 

dle mého názoru velmi důležité, aby naši potomci byli k pohybu vedeni. 

Tato práce by mohla posloužit všem začínajícím učitelům tělesné výchovy, neboť 

přináší užitečné informace o celkové situaci ve výuce tohoto předmětu. Také by mohla 

posloužit zkušeným učitelům tělesné výchovy, jelikož se v práci objevují fakta o tom, 

co si žáci z hodin odnášejí.  
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Příloha 1: Dotazník pro ředitele základní školy 

DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

děkuji za Vaši podporu mého výzkumu týkajícího se fyzické zdatnosti dětí. Tento statistický průzkum mi 

bude sloužit k analýze faktorů ovlivňující fyzickou zdatnost a pokusím se v rámci své diplomové práce 

také sestavit návrh opatření vedoucí ke zlepšení tohoto stavu. Všechny informace, které mi poskytnete, 

považuji za důvěrné a neposkytnu je třetí osobě bez Vašeho souhlasu a ani nebudu uvádět ve své práci 

nic, co by vedlo k přímé nebo nepřímé identifikaci Vaší školy a jejích žáků. 

Děkuji 

Bc. Jan Šimek 

Vyberte okres: 

 České Budějovice 

 Český Krumlov 

 Jindřichův Hradec 

 Písek 

 Prachatice 

 Strakonice 

 Tábor 

Vyberte svou školu: 

… výčet škol ve zvoleném okresu 

Jakou maximální kapacitu dětí má Vaše škola? 

 

Kolik žáků je aktuálně ve Vaší škole? (Postačí přibližný počet zaokrouhlený na 

desítky). 

 

Kolik je na Vaší škole celkem učitelů? 

 

Kolik z nich učí tělesnou výchovu (dále TV)? 

 

Kolik z těchto učitelů má aprobaci na TV? 

 

Nabízí Vaše škola volnočasové aktivity? 

 Ano 

 Ne 

… Po odpovědi „Ano“ následuje: 
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Jaké volnočasové aktivity Vaše škola nabízí? (Možnost více odpovědí) 

 Sportovní kroužky 

 Umělecké kroužky 

 Vědecké kroužky 

 Jazykové kroužky 

 Jiné:  

Zúčastňují se děti z Vaší školy nějakých nesportovních soutěží (např. matematická 

olympiáda)? 

 Ano 

 Ne 

Zúčastňují se děti z Vaší školy sportovních soutěží? 

 Ano 

 Ne 

… Po odpovědi „Ano“ následuje: 

Jakých sportovních soutěží se žáci zúčastňují? 

 Kolektivních sportovních her. 

 Individuálních odvětví. 

 Individuálních i kolektivních. 

Jaké máte ve škole prostory k výuce TV? (Možnost více odpovědí) 

 Tělocvična s rozměry alespoň hřiště na basketbal (26x14 m). 

 Tělocvična s rozměry alespoň hřiště na volejbal (18x9 m). 

 Tělocvična s menšími rozměry, než má hřiště na volejbal. 

 Jiná místnost (gymnastický sál, zrcadlový sál, tatami (místnost pro karate), …). 

 Multifunkční hřiště. 

 Hřiště (alespoň o velikosti volejbalového hřiště). 

 Zahrada (zelená plocha). 

 Jiné:  

Jaké jiné prostory, které nejsou součástí Vaší školy, využívá Vaše škola pro výuku 

TV? (Možnost více odpovědí) 

 Tělocvična s rozměry alespoň hřiště na basketbal (26x14 m). 

 Tělocvična s rozměry alespoň hřiště na volejbal (18x9 m). 

 Tělocvična s menšími rozměry, než má hřiště na volejbal. 

 Jiná místnost (gymnastický sál, zrcadlový sál, tatami). 
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 Plavecký bazén. 

 Multifunkční hřiště. 

 Hřiště s přírodním povrchem. 

 Bruslařská dráha. 

 Zimní stadion. 

 Posilovna. 

 Jiné:  

Jaké má Vaše škola zaměření? 

 Tělesná výchova a sport. 

 Cizí jazyky. 

 Matematika a přírodovědné předměty (M, F, Ch, …). 

 Umělecké předměty (HV, VV, …). 

 Jiné předměty. 

 Bez zaměření. 

Jaká je hodinová dotace TV na Vaší škole v jednotlivých ročnících? 

6. ročník (klasická třída):  

7. ročník (klasická třída):  

8. ročník (klasická třída):  

9. ročník (klasická třída):  

6. ročník (třída s rozšířenou výukou TV):  

7. ročník (třída s rozšířenou výukou TV):  

8. ročník (třída s rozšířenou výukou TV):  

9. ročník (třída s rozšířenou výukou TV):  

Myslíte si, že by se měla časová dotace TV zvýšit? 

 Ano, hledám řešení, aby se výuka TV mohla u nás rozšířit. 

 Ano, ale v současné době řešení nehledám. 

 Ne, je plně dostačující. 
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Jaké problémy souvisí s navýšením časové dotace? (Možnost více odpovědí) 

 Nemáme prostory pro další hodiny výuky TV. 

 Žáci by museli trávit další čas ve škole. 

 Nemáme finance na pronájem cizích zařízení. 

 V cizích zařízeních není prostor. 

 Jiné:  

Vyberte hlavní problém související s navýšením časové dotace. 

 Nemáme prostory pro další hodiny výuky TV. 

 Žáci by museli trávit další čas ve škole. 

 Nemáme finance na pronájem cizích zařízení.  

 V cizích zařízeních není prostor. 

 Jiný. 

Myslíte si, že dlouhodobě dochází k poklesu fyzické kondice u žáků? 

 Ano 

 Ne 

Máte Vy osobně snahu o zlepšení fyzické kondice žáků? 

 Ano, snažím se proto, aby se žáci více hýbali (např. sportovní dny, navýšení časové dotace, 

dobrovolné kroužky, spolupráce se sportovními oddíly atd.) 

 Ne, o změnu se nesnažím. 

Jaký je Váš postoj ke sportu a k pohybu? 

 Pravidelně (alespoň 3x týdně) sportuji nebo se pohybuji. 

 Sportuji, ale spíše výjimečně. 

 Nesportuji. 

Dotazník je u konce. Děkuji Vám za jeho vyplnění, vážím si Vašeho názoru. Pokud 

byste rád(a) ještě něco sdělil(a), zde na to máte prostor. (Např. Váš názor na 

celkovou situaci poklesu fyzické kondice u dětí, Váš návrh, jak by se mohla výuka 

TV upravit, postěžovat si na celkovou situaci školství atd.)) 
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Příloha 2: Dotazník pro učitele tělesné výchovy 

DOTAZNÍK PRO UČITELE 

TĚLESNÉ VÝCHOVY 

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 

děkuji za Vaši podporu mého výzkumu týkajícího se fyzické zdatnosti dětí. Tento statistický průzkum mi 

bude sloužit k analýze faktorů ovlivňující fyzickou zdatnost a pokusím se v rámci své diplomové práce 

také sestavit návrh opatření vedoucí ke zlepšení tohoto stavu. Všechny informace, které mi poskytnete, 

považuji za důvěrné a neposkytnu je bez souhlasu školy třetí osobě a ani nebudu uvádět ve své práci nic, 

co by vedlo k přímé nebo nepřímé identifikaci Vaší školy a jejích žáků. 

Děkuji 

Bc. Jan Šimek 

Vyberte okres: 

 České Budějovice 

 Český Krumlov 

 Jindřichův Hradec 

 Písek 

 Prachatice 

 Strakonice 

 Tábor 

Vyberte svou školu: 

… výčet škol ve zvoleném okresu 

Kolik je Vám let? 

 

Kolik let učíte tělesnou výchovu (dále jen TV)? 

 1. rokem 

 2-5 let 

 6-10 let 

 Více než 10 let 

Kolik vyučovacích hodin TV týdně učíte tento školní rok? 

 

Máte aprobaci na TV? 

 Ano, mám. 

 V současnosti nemám, ale plánuji dostudovat. 

 Ne, nemám. 
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Učíte ještě jiné předměty kromě TV? 

 Ano. 

 Ne, učím pouze TV. 

… Po odpovědi „Ano“ následuje: 

Jaké další předměty kromě TV tento školní rok učíte? (Možnost více 

odpovědí) 

 Matematika 

 Fyzika 

 Chemie 

 Dějepis 

 Biologie 

 Zeměpis 

 Jazyky (Čj, Aj, Nj, …) 

 Občanská výchova 

 Výchova ke zdraví 

 Jiný:  

Kolik vyučovacích hodin celkem (včetně TV a ostatních předmětů) týdně 

učíte tento školní rok? 

 

Zvládáte ve výuce TV plnit ŠVP? 

 Většinou ano. 

 Jak kdy, záleží na třídě. 

 Většinou ne. 

Jaké jsou Vaše snahy/cíle ve výuce TV? (Možnost více odpovědí) 

 Zvýšit fyzickou kondici žáků. 

 Naučit žáky co nejvíce druhů pohybových aktivit, sportů a her. 

 Především zaujmout pozornost a postarat se o zábavu žáků. 

 Zajistit především bezpečnost a zdraví žáků. 

 Jiné:  

Jaká je Vaše hlavní snaha/cíl ve výuce TV? 

 Zvýšit fyzickou kondici žáků. 

 Naučit žáky co nejvíce druhů pohybových aktivit, sportů a her. 

 Především zaujmout pozornost a postarat se o zábavu žáků. 
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 Zajistit především bezpečnost a zdraví žáků. 

 Jiné. 

Jaké teoretické poznatky v rámci TV žákům sdělujete? (Možnost více odpovědí) 

 Základní pravidla her (pravidla fotbalu, hokeje, …). 

 Základní pravidla soutěží (atletických, gymnastických disciplín, …). 

 Názvy náčiní a nářadí. 

 Gymnastické názvosloví. 

 Jiné:  

Uveďte, jakou část výuky věnujete jednotlivým aktivitám během celého školního 

roku. Přiřaďte % jednotlivým aktivitám tak, aby součet byl 100 %. 
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Pohybové hry: 
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V hodinách tělesné výchovy v různých ročnících: 

 Vyučuji stále ty samé hry, ale prohlubuji učivo. 

 Každý ročník učím jiné hry. 

 Učím jen jeden ročník. 

Provádíte v hodinách TV tradiční nástup? 

 Ano pravidelně. Je to jedna z dovedností, kterou by měli žáci znát. 

 Ano občas (důležité, aby jej žáci uměli, ale pravidelně to nestíháme). 

 Ne. 
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Jakou formou obvykle provádíte zahřátí a rozcvičení žáků? 

 Rozběhání (hrou či během kolem tělocvičny). 

 Klasická rozcvička (protahovací, mobilizační, posilovací cvičení). 

 Rozcvička v daném tématu hodiny (např. při výuce basketbalu žáci driblují). 

 Pokaždé jinak. 

 Rozcvičení nedělám, je to ztráta času, zahřejí se v průběhu. 

Provádíte v hodinách TV protažení na závěr (strečink)? 

 Většinou ano. Je to důležité pro správný růst. 

 Občas ano, jen aby žáci věděli, že je to pro ně zdravé.  

 Nedělám, nestíhám to. 

Označte atletické učivo, které žáky učíte. (Možnost více odpovědí) 

 Rychlý běh do 100 m 

 Vytrvalostní běh na dráze do 3000 m 

 Běh v terénu až do 20 minut 

 Běh přes překážky 

 Štafetový běh 

 Skok daleký z rozběhu 

 Skok vysoký (flop – při vhodných podmínkách) 

 Víceskok z místa 

 Hod míčkem 

 Vrh koulí 

 Jiné:  

Co by měli žáci po Vaší výuce atletiky umět (vědět)? (Možnost více odpovědí) 

 Chápat význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty. 

 Umět zorganizovat jednoduchou soutěž a změřit a zapsat výkony. 

 Zvládat úpravu jednotlivých soutěžních sektorů. 

 Znát základní startovací povely. 

 Jiné:  

Označte gymnastické učivo, které žáky učíte. (Možnost více odpovědí) 

 Stoj na hlavě 

 Stoj na rukou 

 Kotoul vpřed 

 Kotoul vzad 
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 Přemet stranou 

 Přeskok – roznožka 

 Přeskok – skrčka 

 Hrazda – výmyk 

 Hrazda - toč vzad 

 Hrazda – podmet 

 Kruhy - překot vzad 

 Kruhy – komíhání 

 Trampolína – salto 

 Šplh na tyči (s přírazem nebo bez přírazu) 

 Šplh na laně (s přírazem nebo bez přírazu) 

 Rytmická gymnastika (počítací doba, tempo, rytmus, …) 

 Taneční výchova (lidové tance, společenské tance, taneční styly součastnosti: zumba, hiphop, …) 

 Jiné:  

Co by měli žáci po Vaší výuce gymnastiky umět (vědět)? (Možnost více odpovědí) 

 Znát osvojované pojmy a názvy náčiní a nářadí. 

 Umět cvičit dle slovních pokynů nebo grafického nákresu. 

 Umět dát ostatním dopomoc při cvičení. 

 Zvládat jednodušší cviky bez dopomoci. 

 Zvládat obtížný prvek s dopomocí. 

 Zvládat jednoduché taneční kroky. 

 Zvládat z osvojených cviků připravit krátkou sestavu a zacvičit ji. 

 Umět využívat gymnastické cviky pro rozvoj své zdatnosti a pro správné držení těla. 

 Dbát na bezpečnost při cvičení. 

 Jiné:  

Označte sportovní hry, které žáky učíte. (Možnost více odpovědí) 

 Brankové (fotbal, basketbal, házená, florbal, korfbal, frisbee, ...) 

 Síťové (volejbal, nohejbal, ringo, tenis, badminton, stolní tenis, ...) 

 Pálkovací (softbal, basebal, kriket, ...) 

 Netradiční (bumbácbal, ringet, discgolf, kanjam, spikeball, ...) 
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Co by měli žáci po Vaší výuce sportovních her umět (vědět)? (Možnost více 

odpovědí) 

 Hrát fairplay. 

 Zvládat základní údržbu náčiní a úpravu hřiště před a po utkání. 

 Zvládat základní herní činnosti jednotlivce. 

 Zvolit taktiku hry. 

 Znát základní pravidla her. 

 Chápat role v družstvu. 

 Jiné:  

Označte úpolové sporty, které žáky učíte. (Možnost více odpovědí) 

 Základy sebeobrany 

 Judo 

 Karate 

 Aikido 

 Sumo 

 Jiné:  

Označte outdoorové aktivity, které s žáky děláte (ve škole nebo na kurzech). 

(Možnost více odpovědí) 

 Turistika 

 Cykloturistika 

 Vodní turistika 

 Lyžování a snowboarding 

 Lanové aktivity 

 Inline bruslení 

 Bruslení na ledě 

 Plavání 

 Jiné:  

Jezdíte s žáky na sportovní kurzy? 

 Ano 

 Ne 

… Po odpovědi „Ano“ následuje: 
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Na jaké sportovní kurzy s žáky jezdíte? (Možnost více odpovědí) 

 Lyžařský kurz 

 Kurz v přírodě 

 Cyklistický kurz 

 Vodácký kurz 

 Jiné:  

Vyučujete Vy osobně na škole nějaký sportovní kroužek? (Pokud ano, napište 

jaký.) 

 Ne 

 Ano:  

Vyučujete sport mimo školu (např. někde v oddíle)? (Pokud ano, napište jaký) 

 Ne 

 Ano:  

Jaké máte ve škole vybavení kabinetu TV? 

 Jsme plně vybaveni (máme žebřiny, míče, koše, branky, žíněnky, gymnastický koberec, hrazdu, 

kruhy, kozu, koně, švédské bedny, lana, tyče, sítě, … tedy skoro všechno, co lze k výuce využít). 

 Jsme dostatečně vybaveni (většinu máme, ale něco nám chybí). 

 Máme pouze základní vybavení (žebřiny, žíněnku, dva míče). 

 Nemáme téměř žádné vybavení. 

Jste spokojen se stavem vybavení? 

 Rozhodně ano (vše máme v bezvadném stavu). 

 Spíše ano (sem tam něco je staré a opotřebované). 

 Spíše ne (hodně věcí je ve špatném stavu). 

 Rozhodně ne (většina vybavení je ve špatném stavu). 

Snažíte se o obnovu a nákup vybavení? 

 Ano, je to v mé kompetenci. 

 Ano, ale o vybavení se stará jiný učitel. 

 Ne. 

Myslíte si, že by se měla časová dotace TV zvýšit? 

 Ano určitě, není dle mého názoru dostatečná. 

 Ne, je plně dostačující. 

 Nevím. 
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Jaké problémy podle Vás souvisí s navýšením časové dotace TV? (Možnost více 

odpovědí) 

 Nemáme prostory pro další hodiny výuky TV. 

 Žáci by museli trávit další čas ve škole. 

 Nemáme finance na pronájem cizích zařízení. 

 V cizích zařízeních není prostor. 

 Jiné:  

Který konkrétní problém je podle Vás nejdůležitější? 

 Nemáme prostory pro další hodiny výuky TV. 

 Žáci by museli trávit další čas ve škole. 

 Nemáme finance na pronájem cizích zařízení. 

 V cizích zařízeních není prostor. 

 Jiné. 

Pokud by se časová dotace navýšila, mohli bychom... (Možnost více odpovědí) 

 chodit do tělocvičny (máme v ní dostatek prostoru pro zvládnutí navýšení). 

 chodit plavat, bruslit nebo do posilovny. 

 cvičit ve třídě (pilates nebo drobné pohybové hry). 

 Jiné  

Jak určujete známku žáků na vysvědčení? 

 Jako průměr známek z jednotlivých disciplín (=hodnotím pouze výkony, nikoliv morálku nebo chuť 

cvičit). 

 Prioritou pro udělení známky je přístup žáka (=výkony si pouze zaznamenávám, dávám za ně dílčí 

známky, ale na tvorbu celkové známky nemají vliv). 

 Většinou všem dávám jedničky. 

 Jinak:  

Baví Vás práce učitele? 

 Ano, tato práce mě naplňuje. 

 Spíše mě baví, ale je to pro mě fyzicky i psychicky náročné. 

 Spíše mě nebaví (převažuje počet negativ). 

 Vůbec mě nebaví. 

Jak jste spokojen/a se svým platem? 

 Zcela spokojen/a 

 Spíše spokojen/a 
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 Spíše nespokojen/a 

 Zcela nespokojen/a 

Převlékáte se na hodiny TV? 

 Vždy 

 Většinou ano 

 Spíše ne 

 Nikdy 

Jaký je Váš postoj ke sportu a k pohybu? 

 Jsem aktivním sportovcem (závodím nebo hraji soutěž v oddíle). 

 Jsem pasivním sportovcem (dříve jsem býval aktivní, dnes sportuji pravidelně, protože mě to baví). 

 Sportuji, ale spíše výjimečně. 

 Nesportuji. 

Dotazník je u konce. Děkuji Vám za jeho vyplnění, vážím si Vašeho názoru. Pokud 

byste rád(a) ještě něco sdělil(a), zde na to máte prostor. (Např. Váš názor na 

celkovou situaci poklesu fyzické kondice u dětí, Váš návrh, jak by se mohla výuka 

TV upravit, postěžovat si na celkovou situaci školství atd.)) 
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Příloha 3: Dotazník pro žáky 

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Milá žákyně, milý žáku, 

tento dotazník je zaměřený na Tvůj názor na výuku tělesné výchovy na této škole. Spolu s Tebou jej 

obdrželi jak ostatní žáci 2. stupně základních škol v celém Jihočeském kraji, tak učitelé tělesné výchovy i 

pan ředitel/paní ředitelka. 

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak probíhá výuka na základních školách a následně se pokusit učinit 

takové kroky, které by vedly ještě k lepší a pestřejší výuce tělesné výchovy. 

Proto je důležité, abys dotazník vyplnil pravdivě a podle Tvého názoru. Tvé odpovědi jsou plně 

anonymní a nikdo se k nim nedostane. 

 

Vyberte okres, kde sídlí Vaše základní škola: 

 České Budějovice 

 Český Krumlov 

 Jindřichův Hradec 

 Písek 

 Prachatice 

 Strakonice 

 Tábor 

Vyberte svou školu: 

… výčet škol ve zvoleném okresu 

Jsi: 

 muž 

 žena 

Do jakého ročníku chodíš? 

 6. ročník 

 7. ročník 

 8. ročník 

 9. ročník 

Chodíš na tělesnou výchovu? 

 Ano. 

 Ne. Jsem trvale omluven od lékaře. 

… Po odpovědi „Ne. Jsem trvale omluven od lékaře.“ následuje: 
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Jak nahrazuješ svou neúčast na tělesné výchově? 

 Chodím do jiné třídy na jiné hodiny. 

 Na tělocviku si musím sednout a koukat na ostatní, jak cvičí. 

 Na tělocviku si musím sednout a ještě musím dělat teoretické úkoly navíc. 

 Na tělocvik chodit nemusím, ale musím pravidelně zpracovávat teoretické úkoly. 

 Na tělocvik chodit nemusím vůbec. 

 Jinak (napiš):  

Jakou známku z tělesné výchovy míváš na vysvědčení? 

 Automaticky N (neklasifikován). 

 Automaticky 1. 

 Moje známka je za moje náhradní úkoly. 

 Jinou. 

… následuje otázka „ Děláš teď nějakou sportovní mimoškolní aktivitu …“  

Baví Tě tělesná výchova? 

 Rozhodně ano. 

 Spíše ano. 

 Spíše ne. 

 Rozhodně ne. 

… Po odpovědích „Spíše ne“, „Rozhodně ne“ následuje: 

Proč Tě nebaví tělesná výchova? (Možnost více odpovědí) 

 Dostávám z něj špatné známky na vysvědčení. 

 Nemám rád pana učitele / paní učitelku. 

 Pan učitel / paní učitelka mě nemá rád / ráda. 

 Pohyb není moje silná stránka. 

 Jiný důvod (napiš ho):  

Myslíš si, že by měl být navýšen počet hodin tělesné výchovy? 

 Rozhodně ano, bylo by to super. 

 Spíše ano. 

 Spíše ne. 

 Určitě nechci více hodin tělocviku. 
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Koho máš na tělesnou výchovu? 

 Pana učitele 

 Paní učitelku 

 Pokaždé někoho jiného 

Jak velkou skupinu na hodinách tělesné výchovy tvoříte (=kolik lidí většinou 

cvičí)? 

 0-10 

 11-20 

 21-30 

 31 a více 

V hodinách tělesné výchovy jste většinou jako třída: 

 Pohromadě (kluci i holky cvičí dohromady). 

 Rozděleni zvlášť na kluky a holky. 

 Rozděleni jinak. 

Jste obvykle při hodinách tělesné výchovy spojeni s jinou třídou? 

 Ano (příklad: kluci ze 7.A + kluci z 8.A). 

 Ne (příklad: jen holky z 9.B). 

Jaké aktivity Tě v hodinách tělesné výchovy baví? (Možnost více odpovědí) 

 Individuální sporty (atletika, gymnastika, plavání, bruslení,…). 

 Pohybové hry (úpolové, hry s nošením spolužáka, překážkové hry, obratnostní hry (kutálení, 

zasahování cíle,…),…). 

 Pohyb v přírodě (turistika, cykloturistika, lyžování, …). 

 Sportovní hry (vybíjená, přehazovaná, pingpong, fotbal, florbal, basketball,…). 

 Kondiční cvičení (posilování, běhání,…). 

 Jiné:  

Vyber, která skupina aktivit Tě v tělesné výchově baví nejvíce? 

 Individuální sporty (atletika, gymnastika, plavání, bruslení,…). 

 Pohybové hry (úpolové, hry s nošením spolužáka, překážkové hry, obratnostní hry (kutálení, 

zasahování cíle,…),…). 

 Pohyb v přírodě (turistika, cykloturistika, lyžování, …). 

 Sportovní hry (vybíjená, přehazovaná, pingpong, fotbal, florbal, basketball,…). 

 Kondiční cvičení (posilování, běhání,…). 

 Jiné: 
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Zaškrtni, co většinou na hodině tělesné výchovy děláte? (Možnost více odpovědí) 

 Nástup. 

 Rozcvička. 

 Posilování. 

 Nějaká hlavní část, kde něco děláme. 

 Protažení na konci. 

Označ atletické učivo, které jste ve škole někdy dělali. (Možnost více odpovědí) 

 Rychlý běh do 100 m 

 Vytrvalostní běh na dráze do 3000 m 

 Běh v terénu až do 20 minut 

 Běh přes překážky 

 Štafetový běh 

 Skok daleký z rozběhu 

 Skok vysoký (flop – při vhodných podmínkách) 

 Víceskok z místa 

 Hod míčkem 

 Vrh koulí 

 Jiné:  

K výrokům doplň známky (1=souhlasím, 5=nesouhlasím) tak, aby to vystihlo Tvé 

znalosti a dovednosti. 

Chápu význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty: 

1 
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5 

 

Uměl bych zorganizovat jednoduchou soutěž a změřit a zapsat 

výkony: 

1 
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4 

 

5 

 

Zvládl bych úpravu jednotlivých soutěžních sektorů: 

1 
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4 
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Znám základní startovací povely: 
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3 

 

4 

 

5 

 

Označ gymnastické učivo, které jste ve škole někdy dělali. (Možnost více odpovědí) 

 Stoj na hlavě 

 Stoj na rukou (stojka) 

 Kotoul vpřed 

 Kotoul vzad 
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 Přemet stranou (hvězda) 

 Přeskok - roznožka (přes kozu) 

 Přeskok - skrčka (přes kozu) 

 Hrazda – výmyk 

 Hrazda - toč vzad 

 Hrazda – podmet 

 Kruhy - překot vzad 

 Kruhy - komíhání (houpání ve visu) 

 Trampolína – salto 

 Šplh na tyči (s přírazem nebo bez přírazu = s použitím nohou nebo bez) 

 Šplh na laně (s přírazem nebo bez přírazu = s použitím nohou nebo bez) 

 Rytmická gymnastika (počítací doba, tempo, rytmus, …) 

 Taneční výchova (lidové tance, společenské tance, taneční styly součastnosti: zumba, hiphop, …)

 Jiné:  

K výrokům doplň známky (1=souhlasím, 5=nesouhlasím) tak, aby to vystihlo Tvé 

znalosti a dovednosti. 

Znám osvojované pojmy a názvy náčiní a nářadí: 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Umím cvičit dle slovních pokynů nebo grafického nákresu: 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Umím dát ostatním dopomoc při cvičení: 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Zvládám jednodušší cviky bez dopomoci: 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Zvládám obtížný prvek s dopomocí: 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Zvládám jednoduché taneční kroky: 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Zvládám z osvojených cviků připravit krátkou sestavu a zacvičit 

ji: 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Umím využívat gymnastické cviky pro rozvoj své zdatnosti a 

pro správné držení těla: 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Dbám na bezpečnost při cvičení: 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Označ sportovní hry, které jste ve škole někdy dělali. (Možnost více odpovědí) 

 Brankové (fotbal, basketbal, házená, florbal, korfbal, frisbee, ...). 

 Síťové (volejbal, nohejbal, ringo, tenis, badminton, stolní tenis, ...). 

 Pálkovací (softbal, basebal, kriket, ...). 

 Netradiční (bumbácbal, discgolf, ringet, kanjam, spikeball). 

 Jiné:  

K výrokům doplň známky (1=souhlasím, 5=nesouhlasím) tak, aby to vystihlo Tvé 

znalosti a dovednosti. 

Hraji fairplay (nefauluji a přiznávám se, když provedu něco 

proti pravidlům): 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Zvládl bych základní údržbu náčiní a úpravu hřiště před a po 

utkání (příprava branek, uklizení sítě na volejbal, ...): 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Zvládám základní herní činnosti jednotlivce (při basketu umím 

driblovat a zároveň běhat, při florbale umím střílet na bránu, ...): 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Umím zvolit taktiku hry (například hodně útočit anebo naopak 

bránit, ...): 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Znám základní pravidla her: 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Chápu role v družstvu (brankář, obránce, útočník, zadák (kečr) 

v softballu, ...): 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Označ úpolové sporty, které jste ve škole někdy dělali. (Možnost více odpovědí) 

 Základy sebeobrany 

 Judo 

 Karate 

 Aikido 

 Sumo 

 Jiné:  

Označ outdoorové aktivity, které jste ve škole nebo na kurzech někdy dělali. 

(Možnost více odpovědí) 

 Turistika 

 Cykloturistika 
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 Vodní turistika 

 Lyžování a snowboarding 

 Lanové aktivity 

 Bruslení (inline nebo lední) 

 Plavání 

 Jiné:  

Když Vás pan učitel / paní učitelka učí novou sportovní hru, jaký je průběh 

výuky? 

 Nejprve se teoreticky učíme pravidla hry a pak rovnou hrajeme zápas. 

 Nejdříve se naučíme herní činnosti jednotlivce (v basketbalu driblovat, ve florbale vést míček atd) a 

až potom hrajeme zápas. 

 Zápas hrajeme rovnou a v průběhu hry nám říká pravidla. 

Jaké jsou Tvé známky z tělesné výchovy na vysvědčení? 

 Vždy 1. 

 Občas dostanu 2. 

 Mám většinou 2. 

 Občas 3. 

 Často 3 nebo i horší. 

Zaškrtni, jak Tě pan učitel / paní učitelka známkuje? 

 Průměrem známek za mé výkony. 

 Za výkony dostávám známky. Ale na vysvědčení dostanu známku, podle toho, jak se snažím. 

 Výkony nám neznámkují. Pouze naši snahu. 

 Nevím. 

Děláš teď nějakou sportovní mimoškolní aktivitu (např. nějaký kroužek, 

pravidelná turistika, ...) 

 Ano – 4 a více krát za týden 

 Ano – 3 krát za týden 

 Ano – 2 krát za týden 

 Ano – 1 krát za týden 

 Ne. 

Ve svém volném čase většinou trávím chvíle (odpověz počtem hodin) 

hraním her (na PC, konzolích, tabletu, mobilu): 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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hýbu se někde venku (na hřištích, v lese, na zahradě, ...): 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

na kroužkách (sportovních i ostatních dohromady): 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

jinak: 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

O víkendech většinou trávím chvíle: 

 Doma a hraji hry (na PC, konzolích, tabletu, mobilu). 

 Doma, ale bývám venku (na hřištích, v lese, na zahradě, ...). 

 Da chalupě, ale jsem uvnitř a nějak zabíjím čas. 

 Da chalupě, ale pracuji nebo se pohybuji venku. 

 U příbuzných. 

 Na cestách. S rodiči nebo kamarády jezdíme na výlety. 

 Pokaždé jinak. 

 jinak (napiš jak):  

Myslíš si, že je lepší používat facebook, či jiné sociální sítě, než jít s kamarády ven? 

 Ano, zůstávám doma u facebooku. 

 Jak kdy. 

 Ne, raději jdu s kamarády ven a trávíme čas třeba hraním her venku. 

Napiš, jaký sport nebo pohybová aktivita Tě baví nejvíce (pokud žádná, nech pole 

prázdné). 

 

Jaký / Jaká si myslíš, že jsi sportovec / sportovkyně? 

 Jsem dřevo a sportovat mě nebaví. 

 Sport mě baví, ale jsem hrozné dřevo. 

 Sport mě baví, ale jsem průměrný. 

 Jsem nejlepší. 

Dotazník je u konce. Děkuji Ti za jeho vyplnění, vážím si Tvého názoru. Pokud bys 

rád(a) ještě něco sdělil(a), zde na to máš prostor. (Např. Tvůj názor na učitele 

tělesné výchovy, co se Ti líbí nebo nelíbí na tělesné výchově atd.) 
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Příloha 4: Evidenční list 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Evidenční list 
 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do 

zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za 

studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné 

práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená 

v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 

 
 

 

Poř. č. 
 

 

Datum 
 

 

Jméno a příjmení 
 

 

Adresa trvalého bydliště 
 

 

Podpis 
 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 


