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Abstrakt 

 

Název:  Postoje žáků ZŠ ve Slaném k tělesné výchově 

 

Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jak žáci vybrané základní 

školy vnímají tělesnou výchovu a identifikovat faktory, které jejich postoje 

ovlivňují.  

 

Metody:   Studie byla provedena na zvolené základní škole ve Slaném. Zúčastnilo  

se jí 99 žáků 6. až 9. třídy, tedy ve věku 11–16 let. V práci je použita 

metoda elektronického dotazování, které bylo aplikováno na žáky základní 

školy prostřednictvím internetových stránek katedry druhého stupně. 

Žákům byl touto formou distribuován dotazník o 23 otázkách, který byl  

před zveřejněním konzultován s vedoucím práce a ověřen pilotáží.  

Ke zhotovení teoretické části byla nastudována odborná literatura  

a internetové zdroje týkající se dané problematiky. 

      

Výsledky:  Z výsledků dotazování vyplývá, že většina žáků má k tělesné výchově 

kladný postoj, převážně z důvodu, že jim tělocvik přináší zábavu a úlevu 

od běžného sezení v lavicích při jiných předmětech. Část žáků  

však tělesnou výchovu vnímá negativně, neboť ne všichni jsou stejně 

pohybově nadaní a ti, kteří v některých sportech nevynikají, prožívají jisté 

obtíže. Záporně je žáky vnímána skutečnost, že jsou za své výkony 

v hodinách hodnoceni známkami, což by mohlo být právě pro skupinu 

méně pohybově talentovaných dětí demotivující. 

 

Klíčová slova: postoje, tělesná výchova, děti, sport 

 

 



 

 
 

Abstract 

 

Title:  Pupils’ Attitudes to Physical Education at a Primary School in Slaný 

 

Objectives: The primary aim of this study is to find out how pupils of the chosen 

primary school in Slaný perceive PE and to determine factors,  

which influence their attitudes.  

 

Methods:  The study took place at a chosen primary school in the city of Slaný  

and 99 pupils from 6th to 9th grade took part in it. The children were asked  

to complete an electronic questionnaire consisting of 23 questions,  

which was loaded to the website of the lower secondary school department. 

Before publishing, the questionnaire was consulted with the head  

of this bachelor thesis and verified by a few other people.  

For the theoretical part, some secondary data from professional articles, 

literature and websites were collected and analysed.  

 

Results:  According to the results, most children have a positive attitude to PE.  

It brings them joy and relief from sitting at a desk as in the other subjects. 

There are also pupils, who have negative feelings about PE.  

Not all the students have the same skills and aptitudes in sports and those 

who are not as good at some activities have certain struggles during  

the classes. Their motivation is affected mainly by the fact that they  

are evaluated for their performance and can get a poor grade.  

 

Keywords: attitudes, physical education, children, sport 
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1 Úvod 

Technologický pokrok přinesl lidstvu mnoho dobrého a usnadnil běžný život, ale některé 

aspekty lidského života zasáhl negativně. Děti již neprožívají své dětství pobíháním 

venku, lezením po stromech a házením si míčem na ulici. Přicházejí tak o zážitky  

a zkušenosti, které si starší generace nesou po celý život. Tyto aktivity pro nás byly  

před 20 a více lety naprosto běžné, ale dnes je nahradily televize, telefon a počítač.  

Díky těmto novým technologiím získávají děti cenné dovednosti pro život ve 21. století, 

ale jak vyplývá z předchozího odstavce, mají výrazně méně pohybu, než měli v dětství 

jejich rodiče. Z toho plynou jisté problémy, neboť doba se sice mění, ale lidské tělo 

zůstává stejné. Všechny tyto prostředky představují novou formu zábavy i mezilidské 

komunikace, čímž dochází k omezení fyzického kontaktu i pohybu.  

Význam pohybu pro lidské tělo a zdraví je všeobecně známý, avšak velmi často 

opomíjený. Samotné dítě žádný fyzický přínos pohybu nepociťuje, ale i tak je potřeba  

ho k němu vést, aby se předešlo negativnímu dopadu nedostatku pohybu v dospělosti. 

Zároveň se zapojením do sportovních aktivit rozvíjí osobnost dítěte, kdy je nuceno čelit 

novým výzvám a překážkám, které se učí překonat, což mu pomáhá i v běžném životě. 

Překonávání překážek pomáhá rozvíjet sebedůvěru a víru ve vlastní schopnosti.  

Sport má i socializační funkci a pomáhá budovat spolupráci, týmového ducha a smysl  

pro fair play. 

Člověk se v průběhu života neustále učí, malé děti především formou napodobování, 

jehož prostřednictvím absorbují vše ze svého okolí. Pokud dítě obklopují lidé mající 

kladný vztah k pohybové aktivitě, s nejvyšší pravděpodobností se probudí tyto sympatie 

i v něm samém. 
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2 Cíle a úkoly práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je pomocí metody elektronického dotazování zjistit,  

jak žáci vybrané základní školy vnímají tělesnou výchovu a jakými faktory jsou jejich 

postoje ovlivněny. Následně na základě výsledků vypracovat doporučení pro udržení 

nebo zvýšení zájmu žáků o tělesnou výchovu a jejich motivace k vykonávání sportovní 

činnosti.  

Dílčí úkoly pro tento průzkum jsou následující:  

1. rozborem odborné literatury, článků a elektronických zdrojů definovat a objasnit 

základní pojmy týkající se tématu,  

2. zkoumat faktory, které ovlivňují a určují postoj žáků k tělesné výchově – jak je 

ovlivněn náplní hodin, známkováním, okolím,  

3. zjistit úroveň motivace žáků v hodinách tělesné výchovy a co ji podněcuje – jak 

moc se snaží, jak sami sebe hodnotí v tělocviku,  

4. zjistit, jaký mají děti přehled o důležitosti pohybu pro zdraví, 

5. porovnat, jak se zjištěné informace liší podle pohlaví,  

6. na základě získaných výsledků vypracovat doporučení pro udržení / zvýšení 

zájmu žáků o tělesnou výchovu a pohyb jako takový.  
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3 Teoretická východiska práce 

V teoretické části práce se budu zabývat několika aspekty, které jsou klíčové  

pro problematiku daného tématu. Prvním je tělesná výchova, která bývá mezi ostatními 

předměty mnohdy vnímána jako druhořadá, a to i přes to, že právě pohyb je jedním  

ze zásadních faktorů ovlivňujících zdravý vývoj dítěte. Pohybem se budu zabývat  

i v následující části práce, kde se zaměřím na jeho vazbu na zdraví, dále na pohyb  

ve školách a na pyramidu pohybu, která znázorňuje žádoucí pohybovou aktivitu  

pro udržení zdravého životního stylu. Dále je nutné zmínit a definovat postoje a čím jsou 

všeobecně ovlivněny. Po vymezení těchto hledisek se budu věnovat formování postojů 

k tělesné výchově a pohybové aktivitě.  

3.1 Tělesná výchova 

Pod pojmem výchova si většina lidí představuje záměrnou činnosti rodičů či učitelů 

vedoucí k formování osobnosti dítěte. Na tuto skutečnost poukazuje i Jansa (2012, s. 11), 

který říká, že „bez smysluplného vedení v období dětství a mládí by člověk nebyl schopen 

plnohodnotné existence ve složitém společenském prostředí“.   

Stejně tak je tomu i u výchovy tělesné. Vilímová (2009, s. 12) ji definuje  

jako „cílevědomou výchovnou a vzdělávací činnost působící na tělesný a pohybový vývoj 

člověka, upevňování jeho zdraví, zvyšování tělesné zdatnosti a pohybové výkonnosti  

na získání základního teoretického a praktického tělovýchovného vzdělání, na utváření 

trvalého vztahu člověka k pohybové aktivitě“. 

Jansa (2012) uvádí, že tělesná výchova je nezastupitelná složka, která se prostřednictvím 

tělesných cvičení zaměřuje na fyzický rozvoj člověka a na jeho pohybovou kultivovanost. 

Obeznamuje ho se základními sportovními dovednostmi, usiluje o rozvoj pohybových 

schopností a režimových návyků s ohledem na jeho tělesné i psychické zdraví a má také 

vliv na socializační procesy.  

Podle Belšana (1980) přispívá přirozená pohybová aktivita nejen ke zdravému vývoji 

člověka, ale je současně také vhodnou a účinnou ochranou proti vzniku civilizačních 

chorob. Význam, který má pohyb pro náš život, je velmi mimořádný a nelze ho nahradit. 

Člověk se fylogeneticky vyvíjel v závislosti právě na tělesném pohybu, který lidskou 

existenci umožňoval. Je tedy k pohybové aktivitě funkčně přizpůsoben. Málo pohybu 
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u dětí často vyvolává jistá omezení ve formě pohybových a funkčních nedostatků,  

které se projeví v dospělosti. 

Mazal (2007) říká, že pohybová činnost účinkuje na psychiku člověka, zvyšuje 

sebedůvěru, rozvíjí asertivitu a redukuje napětí a deprese. Pohybová aktivita také jedince 

zasadí do různých sociálních rolí. Je nucen se přizpůsobovat a kooperovat a osvojuje  

si určité sociální dovednosti. Dochází k seznámení se s novými postoji a názory a rozvoji 

schopnosti komunikace. Všechny zmíněné faktory jsou považovány za základní přínos 

pohybových činností pro osobnost člověka.  

Studiem odborné literatury i na základě vlastní zkušenosti jsem dospěla k závěru, že vztah 

člověka k pohybu obecně se formuje již od raného dětství a k jeho ukotvení v našich 

životech napomáhá právě tělesná výchova. Tento vztah není jednoduché formovat  

a je nutné věnovat mu jak čas, tak úsilí. Nejedná se o něco, co učitel žáka jednoduše naučí, 

jako hodit míč nebo přeskočit švihadlo. Jedná se o křehký vztah, který se liší od žáka 

k žáku, podle jejich individuální povahy a pohybových vloh a odvíjí se také od přístupu 

učitele k výuce.  

Armour (2011) dělí žáky do 3 skupin, právě podle jejich postoje k tělesné výchově. 

• První skupina má k tělocviku pozitivní vztah a má silnou vnitřní motivaci.  

Tento typ žáků by si předmět vybral i v případě, že by nebyl povinný.  

Užívají si ho a přináší jim potěšení a radost.  

• Pro druhý typ je tělesná výchova prostou součástí povinné školní docházky.  

Jsou jisté aktivity, které tyto žáky baví a do nich vkládají určitý stupeň úsilí. 

Převažují však aktivity, o které příliš zájem nejeví. Jejich motivace je mnohem 

nižší, než v případě první skupiny. Kdyby došlo na volbu, zvolila by si tělesnou 

výchovu i tato část žáků, ale spíše s úmyslem se vyhnout jiným povinným 

předmětům, které vyžadují větší míru koncentrace a učení.  

• Třetí, poslední typ, má k tělesné výchově vztah negativní. Tito žáci jsou  

bez motivace vynakládat úsilí a předmět jim nepřináší žádnou radost.  

Mají v hodinách pasivní postoj a nevidí v nich smysl. V tomto případě je na učiteli,  

zda je schopný rozpoznat tuto skupinu žáků a volit dostatečně rozmanitou škálu 

aktivit, aby alespoň do určité míry zaujal co nejvíce pasivních školáků. 

I mnoho dalších autorů souhlasí s názorem, že klíčovým obdobím pro rozvoj pohybové 

aktivity a vztahu ke sportu je právě dětství. Správný pohybový režim se nejsnáze formuje 
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prostřednictvím přímé zkušenosti, kdy dítě kolem sebe pozoruje příklady chování,  

které je zdraví přínosné. Stejně tak i režim školy, nejen hodin tělesné výchovy, by měl 

žáky směřovat ke zdravému životnímu stylu. Dlouhé sezení v lavicích představuje  

pro dětský organismus poměrně velkou zátěž, proto je vhodné volit pohybový režim, 

který by bránil vzniku svalové dysbalance (Kubátová, Machová, 2009).  

Školní tělesná výchova by měla alespoň do určité míry kompenzovat dlouhé sezení 

během ostatních vyučovaných předmětů a má tak i rehabilitační funkci. Je obvykle 

dotována dvěma až třemi hodinami týdně, které však ani zdaleka nestačí na pokrytí reálné 

potřeby pohybu u dětí. Z hlediska odbourávání stresu je důležité, aby byla pohybová 

aktivita prováděna v odpoledních hodinách a tím došlo k vybití energie,  

která se v člověku nahromadila během stresových situací v průběhu dne (Kubátová, 

Machová, 2009). 

Pro pochopení významu tělesné výchovy a její soudobé podoby je nutné také nahlédnout 

na její vývoj v minulosti, čemuž je věnována další podkapitola.  

3.1.1 Historie tělovýchovy v českých zemích 

V souvislosti s tělesnou výchovou došlo v českých zemích k převratným změnám 

v dobách Marie Terezie v podobě zavedení povinné školní docházky. Toto ustanovení 

vyzývalo rodiče, aby posílali své děti ve věku od 6 do 12 let do školy. Mezi předměty 

vznikl prostor i pro tělesnou výchovu, která však byla v dané době přijímána spíše 

negativně. Do programu byly zařazovány pouze drobné hry a vycházky (Štumbauer, 

1991). 

Dle Štumbauera (1991) lze tento krok považovat za prvopočátek tělesné výchovy  

ve školách, avšak přes všechny snahy ji ve školním programu udržet, byla po dlouhou 

dobu vynechávána. Snaha o změnu školství dosáhla vrcholu v revolučním roce 1848,  

kdy stále více zaznívaly požadavky na změny, včetně zavedení tělesné výchovy do osnov 

všech škol.  

Hrabinec (2017) uvádí, že k hlavní reformě, která se zasadila o změnu školské soustavy, 

došlo po prohře v prusko-rakouské válce roku 1866. V platnost vešla nová ústava 

obsahující základní občanská práva a zákon o poměru školy a církve, kde je stát uznáván 

jako nejvyšší orgán řídící školství. O 3 roky později vešel v platnost říšský zákon 

o školách, který zohlednil potřeby státu a armády na zavedení tělocviku jako povinného 

předmětu do obecných škol. Zákon vyhradil pro tělesnou výchovu dvě hodiny týdně 
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a vyžadoval také výstavbu nových tělocvičen, cvičišť a hřišť. Přičinil se rovněž o odborné 

vzdělávání učitelů tělesné výchovy. 

Školní tělesná výchova se v dané době soustředila především na rozvoj síly, obratnosti, 

jistoty v pohybu, ale i na další důležité hodnoty jako je odvaha a sebedůvěra. S postupem 

času byla obohacována o prvky z různých zemí a tělovýchovných jednot a hnutí,  

což mělo za následek přetvoření osnov. K tomuto kroku došlo po roce 1910 (Hrabinec, 

2017). 

V průběhu první světové války i v období krátce po ní se podle Vilímové (2009) vývoj 

tělesné výchovy zbrzdil. Tělocvičny byly využívány pro vojenské účely a mnoho učitelů 

narukovalo do armády. Již ve 20. letech se však tělesná výchova opět těšila pozornosti 

a začala být významně ovlivňována Sokolem. Osnovy procházely v průběhu 20. století 

mnoha změnami. V druhé polovině století začaly cíle tělocviku směřovat více k požitku 

z pohybu, rozvoji pohybových dovedností a schopností a důraz byl kladen především  

na formování pozitivního vztahu k pohybové činnosti. 

Jako povinný předmět byl tělocvik zaveden ve všech typech škol roku 1948. Do 6. třídy 

cvičili všichni žáci dohromady, ve vyšších ročnících probíhala tělesná výchova děvčat 

a chlapců odděleně. V tomto období se začala dostávat do popředí také výkonnostní 

stránka cvičenců. Od žáků bylo vyžadováno, aby plnili postupně rostoucí limity 

u vybraných sportovních disciplín (Vilímová, 2009). 

K dalším důležitým změnám v oblasti tělesné výchovy došlo, jak uvádí Vilímová (2009), 

v důsledku listopadových událostí v roce 1989 ve smyslu liberalizace. Zvyšovaly  

se nároky na učitele, na tvorbu osnov vyučování a na zlepšování materiálního vybavení 

školních objektů.  

Rychtecký a Fialová (2002) poskytují náhled, jak vypadaly osnovy v průběhu 20. století. 

Pro srovnání jsem vybrala osnovy z roku 1924 a 1997, na kterých je vidět velký rozdíl 

v jejich vývoji. V dřívějších letech byla cvičení poměrně prostá a nekomplexní, později 

byl kladen důraz na všestrannější rozvoj žáků, čemuž byly uzpůsobeny i hodiny tělesné 

výchovy.  
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Obrázek 1: Srovnání osnov školní tělesné výchovy z roku 1924 a 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Rychtecký, Fialová (2002, s. 17, s. 20) 

Spolu s přechodem do nového století se školský systém dále rozvíjel. Cílem vzdělávacího 

procesu se stal tělesně a pohybově kultivovaný člověk, který uznává pohybovou aktivitu 

jako nedílnou součást svého každodenního života (Mužík, Tupý, 1999). 

Tyto historické události dovedly tělesnou výchovu až do její současné podoby,  

kterou se zabývá následující část textu. 

3.1.2 Současný stav tělesné výchovy  

V současnosti má tělovýchovná činnost na základních školách pravidla stanovená 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV), který udává 

a upřesňuje jednotlivé předměty a jejich propojení. Určuje hlavní témata a normy 

základního vzdělání. Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (2020) je tento 

rámcový vzdělávací program rozdělen do 10 oblastí, kterými jsou: 

• jazyk a jazyková komunikace – český jazyk, cizí jazyky,  

• matematika a její aplikace,  

• informační a komunikační technologie,  

• člověk a jeho svět,  

• člověk a společnost – dějepis, výchova k občanství,  

• člověk a příroda – fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis,  
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• umění a kultura – hudební a výtvarná výchova,  

• člověk a zdraví – výchova ke zdraví a tělesná výchova,  

• člověk a svět práce,  

• doplňující vzdělávací obory – dramatická výchova, etická výchova apod. 

Učivo tělesné výchovy je podle RVP ZV z roku 2017 rozděleno na činnosti ovlivňující 

zdraví a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností. Do první skupiny činností 

patří:  

• význam pohybu pro zdraví – pohybový režim školáků, doba trvání a intenzita 

pohybu,  

• přípravná fáze – příprava na pohybovou činnost, protahovací cvičení, 

• činnosti zamřené na zdraví – správné držení těla, průpravná, kompenzační, 

relaxační cvičení,  

• rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a koordinace,  

• hygiena při tělesné výchově – vhodné oblečení a obuv, hygiena cvičebního 

prostředí,  

• bezpečnost při pohybových činnostech – zabezpečení cvičebního prostoru i šaten 

a umýváren, bezpečná manipulace s nářadím a pomůckami, první pomoc  

při tělesné výchově. 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností jsou následující:  

• pohybové hry – s různým zaměřením a s využitím netradičního náčiní, 

• základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, 

• rytmické a kondiční formy cvičení – cvičení s hudbou, estetický pohyb,  

• úpoly,  

• atletika – základní atletické dovednosti, rychlostní i vytrvalostní běh, skoky  

do dálky a výšky,  

• sportovní hry – základy manipulace s míčem, pálkou nebo jiným herním náčiním, 

spolupráce ve hře,  

• turistika a pobyt v přírodě – chůze v terénu, táboření, pravidla chování 

v dopravních prostředcích, ochrana životního prostředí,  

• plavání – povinná základní plavecká výuka. 
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Osnovy tělesné výchovy jsou zhotoveny tak, aby docházelo v co největší míře k plnění 

cílů tělesné výchovy, kterými se budu zabývat dále.  

3.1.3 Cíle a úkoly tělesné výchovy 

Pravidla spolu se strategickými cíli a učebními osnovami vydává nebo schvaluje 

zpravidla Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jsou závazná  

pro každou základní i střední školu ve státě. Podle učební osnovy tělesné výchovy 

Národního ústavu odborného vzdělávání, kterou v roce 1991 schválilo MŠMT,  

je hlavním cílem tělesné výchovy podporovat všestranný a harmonický rozvoj žáků 

upevňováním zdraví a zdokonalováním pohybových schopností a dovedností.  

Dále rozvoj vědomostí, které se týkají tělesné kultury a v neposlední řadě formování 

kladných osobnostních rysů a vlastností (nuov.cz, 2020). 

Tělesná výchova má podle výše zmíněného zdroje i dílčí cíle. Měla by:  

• rozvíjet základní pohybové dovednosti v tělovýchovných i sportovních 

aktivitách,  

• poskytnout žákům základní poznatky z oblasti tělesné kultury,  

• napomáhat k formování pozitivních postojů žáků k pohybovým činnostem  

a podporovat budoucí životní orientaci na zdravý způsob života související 

s pochopením zdravotního a kompenzačního významu pohybu,  

• využívat pohybovou rekreaci v každodenním režimu dětí ve škole k potřebnému 

odpočinku a regeneraci od pracovního nasazení a soustředěnosti. 

Vilímová (2009) se zaměřuje na některé základní úkoly, které jsou nezbytné k dosažení 

cíle, který by měla tělesná výchova plnit, tedy především vyrovnaný a všestranný rozvoj 

jedince. Jedná se o zvládnutí, nácvik, zdokonalování a automatizaci pohybových 

dovedností, dochází k rozvoji koordinačních i kondičních pohybových schopností, 

a hlavně se utváří trvalý a pevný vztah dítěte k fyzickým aktivitám. 

Kolektiv autorů ze sítě Eurydice ve spolupráci s generálním ředitelem Evropské komise 

pro vzdělávání a kulturu provedli studii o tělesné výchově ve školách „Tělesná výchova 

a sport ve školách v Evropě“, aby zmapovali situaci ve 30 zemích, včetně České 

republiky. Země zapojené do této studie zastávají názor, že „tělesnou výchovu nelze zúžit 

pouze na zlepšování fyzických schopností, neboť zahrnuje mnohem širší spektrum 

dovedností, částečně citových a sociálních, a také kognitivní procesy, motivaci a morální 
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hodnoty“ (Eurydice, 2013, s. 17). Jako hlavní cíl tělesné výchovy uvádějí tělesný 

a zároveň i osobnostní a sociální rozvoj mladé populace. 

1. Tělesný rozvoj je hlavní prioritou vzdělání v oblasti tělesné výchovy. Děti se učí 

zvládat nové pohybové dovednosti, zlepšovat koordinaci, rychleji reagovat, zvyšovat 

úroveň vytrvalosti, rychlosti, obratnosti, síly i rovnováhy. Další velmi důležitý úkol 

tělesné výchovy je vynahradit hodiny prosezené v lavici při ostatních předmětech 

a obecně učit děti aktivnímu životnímu stylu a zrazovat je od sedavého způsobu 

života.  

2. Osobnostní rozvoj zásadně přispívá k intelektuálnímu růstu mladých lidí, vede  

je k vnímání vlastního těla a upevňuje důvěru ve vlastní tělesné schopnosti.  

Pocit dobré fyzické zdatnosti a kondice posiluje sebedůvěru i sebeúctu. Tělesná 

výchova také upevňuje vůli, učí zodpovědnosti, trpělivosti a odvaze. Pohybové 

aktivity mají vliv i na vyrovnanost psychických postojů. Tělocvik usiluje o rozvoj 

asertivního chování a jeho aplikaci v různých situacích, učí mladé lidi konstruktivně 

řešit negativní pocity a stres a rozvíjí také respekt pro druhé a schopnost s nimi 

komunikovat.  

Je zdůrazněn význam toho, že tělesná výchova podporuje zdravou soutěživost.  

Školy umožňují žákům účast na sportovních soutěžích a akcích, kde jsou nuceni  

se potýkat opět s novými výzvami a učí se je překonat s co nejlepším výsledkem.  

Kromě role soutěžícího se mohou dostat i na pozici rozhodčího, organizátora, diváka 

a učí se aplikovat strategii a taktiku.  

3. Sociální rozvoj je dalším neopomenutelným přínosem tělovýchovných aktivit. 

Představuje především rozvoj tzv. „měkkých dovedností“, jako je schopnost dobře 

komunikovat, spolupracovat a jednat s ostatními jako sobě rovnými. Nezbytné  

pro sociální rozvoj dětí a mládeže je sociální začlenění, čímž je podporován rozvoj 

solidarity, soucitu, týmového ducha, fair play a respektování pravidel, nejen v oblasti 

sportu, ale i obecně uznávaných životních hodnot.  

Pro další účely práce se již budu věnovat jen přínosu pohybu z hlediska zdraví a zdravého 

vývoje dětí.  
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3.2 Vliv pohybové aktivity na zdraví   

Mnozí odborníci se shodují, že pohyb je klíčový pro správný vývoj člověka a spolu 

s vyváženou stravou představuje jeden ze základních pilířů v prevenci před mnoha 

onemocněními a zdravotními komplikacemi.  

Zdraví patří k nejvýznamnějším hodnotám lidského života. Jsme-li zdrávi, můžeme 

pracovat a realizovat své sny a přání. Zdraví jako takové tedy není cílem života,  

ale představuje jednu z podmínek smysluplného bytí (Kubátová, Machová, 2009). 

Kubátová a Machová (2009) uvádí jako jeden z nejdůležitějších faktorů působících  

na naše zdraví právě pohyb. Zejména v dětském věku by měl pohyb představovat velkou 

část každodenního života. Různé sportovní a pohybové aktivity jsou ideální formou,  

jak trávit volný čas a začlenit se do kolektivu, čímž lze předejít nežádoucím sociálním 

jevům. Dostatečná pohybová aktivita tedy ovlivňuje jak fyzické zdraví, tak psychické.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že pohyb ovlivňuje nejen naše fyzické zdraví,  

ale reprezentuje i jiné pozitivní účinky na člověka. Kromě socializačních 

a komunikačních se jedná o takové, jež mají regenerační, regulační a relaxační dopad  

na psychiku. Mají pozitivní vliv na duševní rovnováhu jedince, neboť fungují  

jako prevence stresu, negativních emocí a dalších nežádoucích jevů. Aktivní pohyb  

by se měl stát nedílnou součástí každodenního režimu životního stylu člověka (Kubátová, 

Machová, 2009). 

I podle Čavely, Čeledové a Dolanského (2009) přináší pohyb mnoho benefitů lidskému 

tělu tím, že: 

• pomáhá zvyšovat tělesnou zdatnost a snižovat hladinu cholesterolu, 

• podporuje duševní rovnováhu, duševní svěžest a ustaluje pocit duševního klidu, 

• rozvíjí odolnost vůči stresu, 

• napomáhá lepšímu okysličení a prokrvení mozku, prokrvení kůže a tím pozitivně 

působí na fyzický vzhled, 

• slouží jako prevence před vznikem chronických neinfekčních tzv. civilizačních 

chorob.  

Odpovídající pohybová aktivita je podle Kučery (1998) nedílnou složkou obvyklého 

tělesného rozvoje, vývoje motorických schopností a dovedností, zvýšení úrovně tělesné 
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zdatnosti a celkového zdraví. K zásadnímu rozvoji motorických funkcí dochází v různém 

věku podle dané schopnosti. Tyto ontogenetické etapy jsou následující:  

• 10–13 let: obratnost, 

• 12–14 let: ohebnost,  

• 12–15 let: rychlost,  

• 13–17 let: síla,  

• 14–18 let: vytrvalost.  

Věk pro očekávanou vrcholnou tělesnou a sportovní výkonnost v oblasti motoriky je:  

• 12–16 let: ohebnost,  

• 14–22 let: obratnost,  

• 17–22 let: rychlost,   

• 20–30 let: síla a vytrvalost. 

Pohybový základ, který získá člověk v dětství, a vztah, který si v této době k pohybu 

vytvoří, ve velké míře ovlivňuje jeho zdravotní stav v dospělosti a v pozdějším věku. 

Nedostatečný pohyb může zapříčinit vznik mnohých chronických chorob, jako například 

kardiovaskulární onemocnění, astma, nemoci trávicí soustavy, duševní poruchy 

a choroby kosterně-pohybového aparátu (Kubátová, Machová, 2009). 

Přínosy pohybové aktivity kardiovaskulárnímu systému jsou často velmi podceňovány. 

U dospělých studie ukázala, že pravidelná pohybová aktivita snižuje kardiovaskulární 

rizika až o 50 %. U lidí v mladším věku se prokázalo, že dostatek pohybu působí  

jako prevence vzniku rizikových faktorů určitých onemocnění, jako diabetes mellitus  

II. typu či metabolický syndrom, který vede k předčasným obtížím oběhového systému 

spolu s hypertenzí, aterosklerózou a nízkou hladinou HDL cholesterolu (Gidding, 2007). 

Dalším velmi běžným zdravotním problémem v západním světě je vysoký krevní tlak, 

tedy hypertenze. Widimský (2010) uvádí jako jednu z variant nefarmakologické léčby 

právě dostatečnou fyzickou aktivitu v rozsahu 30–45 minut 3 až 4 dny v týdnu.  

Kromě kardiovaskulárních problémů může dlouhodobě zvýšená hladina krevního tlaku 

zapříčinit vznik mozkových příhod. Ve výzkumech se opět potvrdilo, že u jedinců 

s nedostatkem pohybu je výskyt hypertenze vyšší. Sportovci staršího věku mají  

ve srovnání se svými vrstevníky, kteří nesportují krevní tlak ve většině případů nižší.  
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Skálová (2010) uvádí, že nedostatečná pohybová aktivita a sedavý, neaktivní způsob 

života spolu s nadbytečným příjmem potravy, jsou jednou z nejběžnějších příčin poruchy 

zdraví, především nadváhy a obezity. Počet obézních pacientů se neustále zvyšuje, 

obezita začíná ohrožovat světové zdraví. Problém s nadváhou a obezitou se bohužel 

dotýká ve velké míře i dětí a situace se bude podle odhadů zhoršovat. Pokud se obezita 

neřeší již v dětském věku, 80 % lidí zůstane obézních také v dospělosti.  

Hlúbik (2014) charakterizuje obezitu jako chronické onemocnění, které je způsobeno 

hromaděním tukových zásob v těle. WHO dokonce prohlásila obezitu za celosvětovou 

epidemii představující jeden z nejzásadnějších zdravotních problémů lidstva. U obyvatel 

Evropy je obezita v 80 % doprovázená cukrovkou II. typu, u 35 % ischemickou chorobou 

srdeční a u 55 % pacientů vede k vysokému krevnímu tlaku, jehož dopad na lidské zdraví 

je již objasněn výše. Podle odhadů lze říci, že 1/13 úmrtí Evropanů ročně souvisí 

s obezitou. 

Podle výzkumné studie HBSC z roku 2016, kdy bylo zapojeno přes 220 000 dětí školního 

věku ze 42 zemí světa, vykazuje známky nadváhy až obezitu 29 % jedenáctiletých,  

28 % třináctiletých a 23 % patnáctiletých chlapců. U dívek je výskyt těchto problému 

téměř na poloviční hodnotě oproti chlapcům (hygpraha.cz, 2020). 

Problémy s vyšší hmotností má více než 1/5 českých dětí ve věkovém rozmezí 11–15 let. 

Z nich má 15 % nadváhu a 6 % trpí dokonce obezitou. Jak bylo již zmíněno,  

s těmito problémy se potýkají častěji chlapci než dívky (zdravagenerace.cz, 2020). 

Hlúbik (2014) navrhuje jako řešení problému obezity dietní léčbu, fyzickou aktivitu 

a v krajních případech i chirurgickou léčbu. V rámci práce se budu věnovat pouze fyzické 

aktivitě jakožto jednomu z nejdůležitějších opatření pro redukci obezity.  

Cílem pohybové aktivity by mělo být omezení sedavého způsobu života a podpora 

fyzických denních aktivit v podobě procházky, chůze ze schodů či jízdy na kole. Při léčbě 

obezity se doporučuje zejména dynamicky orientovaná fyzická aktivita prováděná  

4–5 x týdně po dobu 30–45 minut. Intenzita by měla být kolem 65 % maximální tepové 

frekvence. Jelikož u obézních osob je i při klidovém režimu vynakládána větší zátěž  

na srdce, plíce i samotný pohybový aparát, považují se za vhodné aktivity zejména běžná 

chůze, plavání a jízda na kole. Nedoporučují se aktivity, při kterých dochází k další 

dodatečné velké zátěži na kardiovaskulární a plicní systém (Hlúbik, 2014). 
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Základní vztah lidí k pohybu je formován již v dětství a je tedy žádoucí, aby měly děti 

dobré základy ze školy. Školní pohybové aktivitě je věnován další oddíl práce.  

3.2.1 Pohybová aktivita ve školách a její vazba na vývojová období dítěte 

Pro děti před nástupem do školy je pohyb především symbolem zábavy a radosti.  

Je pro ně naprosto přirozené neustále pobíhat, poskakovat. Po nástupu dítěte do školy 

však nastanou velké změny, volný pohyb je omezen a na dítě jsou kladeny nové nároky 

a úkoly. Spontánní pohybovou aktivitu dětí v předškolním věku by měla alespoň částečně 

nahradit povinná tělesná výchova ve školách, ale vzhledem k týdenním dvouhodinovým 

dotacím není možné poskytnout dostatečný prostor pro potřebnou pohybovou aktivitu. 

Dvořáková (2012) uvádí, že při pohybových činnostech jsou pro děti klíčové pozitivní 

a radostné prožitky, které formují pozitivní vztah k aktivitám pohybového charakteru. 

Pokud dítě baví, samo je vyhledává a dochází k upevňování jejich pravidelného začlenění 

do života jedince.  

V období dětství by měl být kladen důraz na formování pozitivního vztahu k pohybovým 

aktivitám, čemuž má napomoci právě tělesná výchova rozmanitou nabídkou pohybových 

činností. Hodiny tělocviku by neměly být primárně zaměřeny na výkon,  

ale na emocionální (prožitkovou) rovinu. Pouze škola však nezajišťuje a neutváří celý 

účinný pohybový režim. Pohybové aktivity by měly být přeneseny i do mimoškolního 

života dítěte, pro což je zásadní spolupráce rodičů a učitele (Mužík, Tupý, 1999). 

Vágnerová (2012) člení školní věk, tedy období, kdy dítě dochází na základní školu,  

do 3 následujících kategorií. 

• Raný školní věk – trvá od 6 do 9 let. V tomto období dochází ke změnám 

sociálního postavení, což vede k dalšímu rozvoji dětské osobnosti i některých 

schopností a dovedností. Dochází k osvojení základních vzdělávacích činností, 

jako je čtení, psaní a počítání. 

• Střední školní věk – trvá v rozmezí 9–12 roku, tedy do doby, kdy dítě přechází  

na 2. stupeň základní školy. Tato doba se považuje za období relativního klidu, 

který však může být narušen ve formě nátlaků ze strany rodičů, školy  

nebo vrstevníků. Dítě si buduje určitou pozici ve vrstevnické skupině,  

která ovlivňuje a formuje některé charakterové znaky a rysy, které z části 

předurčují jeho budoucí sociální postavení. 
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• Starší školní věk – končí spolu s ukončením povinné školní docházky ve věku  

15 let. Jedná se o období pubescence, tedy počáteční fáze dospívání. Jedinec 

začíná jinak uvažovat a prožívat situace, osamostatňuje se a učí se být závislý  

sám na sobě. 

Jansa (2012) dělí školní období na mladší a starší školní věk. 

a) Mladší školní věk (6–11 let) – je obvykle pozvolný a rovnoměrný tělesný růst, 

harmonie mezi výškou a hmotností. Kostra ještě není kompletně dovyvinuta, 

výrazně se prodlužují končetiny a postupně dochází ke zvyšování a hromadění 

tělesné energie a tím i k růstu výkonnosti. Tělesná cvičení a další sportovní 

aktivity by měly být orientovány na rozvoj rychlosti a obratnosti, jednostranně 

silová a vytrvalostní cvičení nejsou v daném věku žádoucí.  

b) Starší školní věk (11–15 let) – neboli pubertální období značí přechod mezi 

dětstvím a ranou dospělostí. Roste kapacita plic i srdce, čím se zvyšuje tělesná 

výkonnost. Tato zvýšená tělesná zdatnost ústí v rostoucí zájem o sportovní 

činnosti. Především chlapci vyhledávají soutěže, ve kterých se mohou předvádět 

a ukazovat své schopnosti. Mnohé dívky i chlapci zvládají technicky náročné 

činnosti i specializaci dané sportovní disciplíny a účastní se soutěží  

na vysokých výkonnostních úrovních.   

V České republice byl proveden výzkum, jak nástup dětí do školy ovlivňuje jimi 

vykonávané pohybové aktivity. V roce 2005 bylo zkoumáno 104 předškoláků. 

V následujícím roce proběhlo měření znovu u 54 dětí v první třídě na základní škole. 

Výsledky ukázaly, že již na samém počátku povinné školní docházky došlo k razantnímu 

snížení počtu kroků u sledovaných dětí. Za týden klesl počet kroků u chlapců o více  

než 6000, z 21 665 na 15 207 kroků. U dívek nastal pokles z 18 514 na 13 065.  

Klesla celková doba chůze a běhu, čímž se snižuje i energetický výdej (Miklánková, 

Sigmund, Frömel, 2007). 

Je těžké stanovit optimální počet kroků, které by dítě mělo za den ujít nebo denní 

energetický výdej, ale existují příručky, které uvádí ideální množství pohybových aktivit 

v průběhu týdne. Jednou z nich je pyramida pohybu.  

3.2.2 Pyramida pohybu 

Podle článku Hlavaté (2017) slouží pyramida pohybu jako pomocník a návod k tomu,  

jak často, jak intenzivně a jak dlouho bychom se měli každý den hýbat. Je složena  
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ze 4 pater, z nichž každé symbolizuje určitý stupeň zátěže. Jednotlivá patra jsou 

zobrazena v následujícím schématu.  

Schéma 1: Pyramida pohybu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní (2020) 

Hlavatá (2017) uvádí, že první patro pyramidy, tedy její základna, představuje běžný 

nenáročný pohyb prováděný každý den. Jedná se především o chůzi, ať už jen cestou 

z jednoho místa na druhé, nebo ve formě delších procházek, chůze do schodů, pohyb  

na čerstvém vzduchu, domácí práce či práce na zahradě. Jedná se pohybové aktivity 

s nízkou intenzitou, kdy nedochází k výraznému zvýšení srdeční a dechové frekvence. 

Měly by v průběhu dne čistého času zaplňovat alespoň 1,5 hodiny. 

Druhé patro představuje pohybové aktivity se střední intenzitou, kdy dochází k mírnému 

zadýchání. Tyto aktivity by měly být zařazeny do programu alespoň 3–5x týdně po dobu 

minimálně 60 minut. Patří mezi ně rychlá chůze a běh, jízda na kole, koloběžce  

či kolečkových bruslí, plavání i běh na lyžích. Lze sem zařadit také různé sportovní 

a průpravné hry i některé individuální sporty, které jsou prováděné s mírnou intenzitou. 

Třetí patro pyramidy zahrnuje pohybové aktivity s vyšší mírou intenzity působící 

znatelné zadýchání a následnou únavu. Jedná se o vytrvalostní (aerobní) zátěž.  

Je doporučené se těmto aktivitám denně věnovat alespoň 30 minut. Řadíme sem delší 

běh, rychlou jízdu na kole, sportovní hry a individuální sporty na soutěžní úrovni, 

déletrvající plavání, závodní běh na lyžích. 

Pohybové 
aktivity 

s maximální 
intenzitou

Pohybové aktivity 
s vyšší intenzitou

Pohybové aktivity se střední 
intenzitou

Pohybové aktivity s nízkou intenzitou
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Na střeše pyramidy nacházíme aktivity, které dokážeme provádět jen po velmi krátkou 

dobu, zpravidla do 20 vteřin. Jsou to pohybové aktivity s velmi vysokou intenzitou,  

pro opakované provádění je nutný přiměřený odpočinek. Zátěž přechází do anaerobní 

roviny. Patří sem sprint, běh či jízda na kole v náročném terénu, šplh na laně nebo tyči, 

rychlostní plavání krátkých úseků atd. 

V předchozím úseku textu jsem se snažila uvést některé přínosy pohybové aktivity  

a obecně její vliv na člověka. Dále se přesunu se k dalšímu teoretickému východisku, 

kterým jsou postoje.  

3.3 Postoje 

Důležitým pojmem, který je v rámci práce nutné charakterizovat, je postoj. Chápeme  

ho jako vyjádření vztahu k nějaké hodnotě, tedy jako určitý způsob hodnocení. Fiske 

(2010, s. 356) charakterizuje postoj jako „mentální a nervový stav pohotovosti, 

organizovaný zkušeností, vyvíjející direktivní nebo dynamický vliv na odpovědi individua 

vůči všem objektům a situacím, s nimiž je v relaci“.  

Zastávat vůči něčemu postoj tedy znamená zaujmout vůči určitému objektu v podobě 

věci, události, bytosti nějaké hodnotící stanovisko. Postoje mohou být považovány  

za „hodnotící vztahy“. V rámci těchto vztahů přiřazujeme objektům určitou hodnotu 

podle toho, jak potřebný a žádoucí je, je-li dobrý či špatný, morální nebo nemorální, 

nezbytný či nepotřebný, hezký a ošklivý, pravdivý nebo lživý (Nakonečný, 1970). 

Postoje se podle Nakonečného (2009) utváří již v raném věku v důsledku primárního 

začleňování do společnosti, kdy se dítě postupně oprostí od vrozených smyslových 

hodnot a dochází k seznámení se s hodnotami sociálního prostředí. Dítě se učí oceňovat 

a rozlišovat dobré od špatného a tuto schopnost si poté přenáší skrz celé své dospívání  

až do dospělosti. K rozlišení dochází ve dvou rovinách, a to v rovině společensko-

normativní, kdy dobré od špatného rozlišuje sociální a kulturní prostředí a v rovině 

subjektivní, kde se na dobré a špatné pohlíží z hlediska osobní zkušenosti.  

Vágnerová (2004) také zastává názor, že jsou postoje výsledkem sociálního učení.  

Může být přejatý od jiných lidí nebo přijmeme postoj, který převažuje v sociální skupině. 

Postoje jsou také formovány na základě vlastní zkušenosti.  
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Nakonečný (2003) a další autoři se zabývají tím, proč postoje vznikají a jaké jsou jejich 

zdroje. Za zdroje jsou považovány: specifické zkušenosti, sociální komunikace, modely 

a faktory institucionální povahy.  

• Specifické zkušenosti jsou zkušenosti působící na utváření postojů tak,  

že proběhne-li například několik příjemných setkání s druhou osobou, náš postoj, 

který se k ní začne formovat, bude pozitivní.  

• Pod pojmem sociální komunikace rozumíme, že velká část postojů je přenesená  

např. z rodičů na děti jako pevně daná schémata hodnocení.  

• Modely ukazují, že postoje mohou také vznikat nápodobou určitého chování 

a jednání jiných osob na základně pozorování vzorů jejich chování.  

• Za další zdroj jsou považovány faktory institucionální povahy, kam se řadí 

instituce, jako jsou politické strany, náboženské organizace atd. 

Postoje mají i své velmi důležité funkce. Katz (1960) rozlišuje čtyři následující funkce. 

1. Funkce instrumentální: spočívá v tom, že si osoba utváří pozitivní postoj  

vůči objektům, které mají spojitost s odměnami a negativní postoj k objektům 

spojovaným s tresty a jejich očekáváním.  

2. Funkce chránící ego: postoje mohou sloužit jako ochranná funkce – chrání osobu 

před přiznáním si nepříjemné pravdy o jeho chování, činech a samotných 

vlastnostech, čímž dochází k redukci záporných složek sebepojetí.  

3. Funkce vyjadřující hodnotu: osoba nachází uspokojení ve veřejném šíření 

a realizování svých postojů, např. v politice nebo náboženství. Často se hlásí 

k postoji, který je v souladu s jeho hodnotami a sebehodnocením. 

4. Funkce poznávací: spočívá v tom, že člověk má potřebu poznávat svět a sebe 

samého. Tyto poznatky se následně snaží uspořádat, hledat v nich určitý řád, 

nalézat smysl života, vztahů, událostí a tato tendence se prolíná i do utváření 

postojů, které propojují poznávání a cítění v určitý systém hodnot.  

Spolu s měnícími se podmínkami může docházet i ke změnám postojů. 

3.3.1 Změny postojů 

Významné postoje mají stabilní místo a běžně se ve velké míře nemění, a pokud ano,  

tak jedině vlivem výrazné zkušenosti. Touto událostí může být například nějaký silný 

psychický otřes či životní krize (Nakonečný, 2009). 
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Krech, Crutchfield a Ballachey (1968) poskytují nástin základních charakteristik postojů 

a jak se prolínají do možných změn postojů prostřednictvím následujících tvrzení:  

• Výhradně negativní nebo čistě pozitivní vztah k danému objektu není tak častý, 

ale zato velmi intenzivní a méně náchylný ke změnám.  

• Postoj může být jak jednoduchý, tak mnohotvárný. Založen na jednom jediném 

faktu nebo na větším množství podkladů. Jednoduché postoje mají větší tendenci 

se měnit než mnohotvárné. 

• Důležitou roli hraje také konzistentnost postoje – psychologická vyrovnanost 

vnitřních složek postoje. Například je možné někoho nenávidět, ale zároveň 

v mnohých věcech obdivovat.  

• Postoje mají mezi sebou vzájemnou spojitost a různou míru závislosti. 

Nábožensky založený člověk, kterého respektujeme, může probouzet pozitivní 

vztah k náboženství i v nás samých. Čím větší je míra psychologického propojení 

mezi postoji, tím jsou odolnější vůči případným změnám.  

• Pokud se postoje shodují a podporují, mají tendenci být vůči změnám více 

rezistentní.  

• Postoje mají velký vliv na uspokojování potřeb jedince (jistoty, pozitivního 

sebehodnocení atd.). Čím více důležitých potřeb naplňují, tím více změnám 

odolávají v důsledku toho, že pozitivně působí na vyrovnanost osobnosti.  

• Existují tzv. centrální hodnoty postojů. Jsou to postoje vůči objektům,  

které pro nás mají velký význam a ke změnám jsou poměrně málo náchylné.  

Veškeré změny postojů mají své příčiny a faktory, kterými jsou způsobeny. Pro účely 

práce se budu dále věnovat faktorům, které ovlivňují postoj žáka v rámci výchovně 

vzdělávacího procesu a k tělesné výchově.  

3.3.2 Faktory ovlivňující postoj žáka k výchovně vzdělávacímu procesu 

Hlavní roli ve vzdělávacím procesu hraje vztah učitel – žák, ale není ani zdaleka jediným 

faktorem, který ovlivňuje přístup dítěte. Za základní prvky vzdělávacího procesu školní 

tělesné výchovy lze podle Rychteckého a Fialové (2002) považovat:  

• projekt vzdělávání a výchovy, 

• činnosti žáka, 

• činnosti učitele, 

• podmínky. 
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Schéma 2: Systém vzdělávacího procesu ve školní tělesné výchově 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle Rychteckého a Fialové (2002) 

• Projekt vzdělávání a výchovy zahrnuje základní tendence a cíle tělesné výchovy 

spolu s učebními osnovami, učivem a metodickými směrnicemi. Spadá sem 

i školní a kvalifikační řád a bezpečnostní předpisy. Má určující roli ve vztahu  

k cílům, programům a obsahu školního tělocviku.  

• Druhým bodem jsou činnosti žáka. S pomocí učitele a v souladu s výše zmíněným 

projektem si osvojuje znalosti, tělovýchovné a sportovní dovednosti, rozvíjí  

své schopnosti, dochází k formování jeho postojů k pohybové aktivitě a učí  

se novým sociálním vztahům a normám.  

• Činnosti učitele zahrnují profesní vyučovací a výchovné aktivity učitele i jeho 

osobní dispozice a vlastnosti. Učitel funguje jako zprostředkovatel pro realizaci 

záměrů projektu vzdělávání a výchovy ohledně rozvoje osobnosti školáků.  

Jeho úkolem je průběh výchovně vzdělávacího procesu plánovat a řídit tak,  

aby byl co nejefektivnější.  

• Podmínky představují souhrn společenského, materiálního a právního prostředí, 

ve kterém se proces školní tělesné výchovy odehrává. V porovnání s ostatními 

zmíněnými faktory má spíše podpůrnou roli, avšak i přes to může do velké míry 

ovlivňovat efektivitu tohoto procesu.  

Rychtecký a Fialová (2002) zmiňují ještě další faktory, které mají na postoj dítěte nemalý 

vliv.  
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V první řadě je nutné zmínit rodinnou výchovu. Nejen postoje rodičů k pohybové 

činnosti, ale také sourozenců a prarodičů mají schopnost výrazně ovlivnit, jak bude dítě 

na tyto aktivity samo nahlížet. Proběhly i studie, ve kterých se zkoumalo, kdo má na dítě 

v tomto ohledu největší vliv. Mnoho odborníků zastává názor, že matky mají schopnost 

lépe zorganizovat sport pro svoje děti, zatímco otcové dítě ovlivňují tím,  

že jsou kladným příkladem svým chováním. U většiny autorů však převažuje 

přesvědčení, že právě otcové mají dominantní vliv na zájem dítěte o pohybové aktivity.  

Seabra (2008) zkoumal portugalskou mládež a došel k závěru, že je větší 

pravděpodobnost, že dcera bude sportovat, pokud je do sportovního života zapojena její 

matka. V této své studii také zjistil, že přes 70 % chlapců i děvčat se zapojilo  

do pohybových aktivit, pokud sportovali jejich oba rodiče i sourozenci, v 73 % z nich 

vzbudili zájem o sport vrstevníci a 63 % přilnulo k pohybové činnosti díky učiteli tělesné 

výchovy.  

Učitel má moc zásadně ovlivnit přístup svých žáků k pohybu správným vedením a volbou 

vhodných aktivit, které děti baví a rozvíjí. Může dítě natolik nadchnout, že se těmto 

aktivitám bude věnovat i ve svém volném čase. V opačném případě může dítěti pohybové 

aktivity tak znechutit, že si k nim vybuduje negativní postoj, který bude velmi těžké 

zvrátit.  

Dalším faktorem dominujícím především v dnešní moderní době jsou masmédia,  

tedy televize, rozhlas, tisk i internet. Mají silný dopad především na skupiny 

v pubertálním věku. Jejich prostřednictvím lze prezentovat, jaký význam má pohyb 

v životě moderního člověka a také lze vyobrazit vzory a ideály mládeže, ke kterým 

vzhlíží (Rychtecký, Fialová, 2002). 

Nutné je také zmínit vliv pohlaví. Spolu s věkem a zkušenostmi se rozvíjí osobnost 

jedince a osobnostní charakteristiky, názory a postoje se u děvčat a chlapců v mnohém 

rozchází. Z osobních zkušeností vyvozuji, že od sportu a pohybu obě skupiny očekávají 

jiný přínos; pro chlapce je důležitý růst svalové hmoty, zdokonalování pohybových 

schopností a dovedností, mají silnou touhu soutěžit a ukazovat se v co nejlepším světle. 

Dívky se zaměřují spíše na zdravotní přínos pohybu, správné držení těla, postavu a ideální 

tělesnou hmotnost.  
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4 Metodologie 

Průzkum pro účely mé práce je postaven na primárních datech, která jsou vytvářena právě 

pro tuto danou studii. Lze tak získat názory a informace poskytnuté přímo vybranými 

respondenty.  

4.1 Sběr primárních dat 

„Primární informace jsou původní údaje, které musí být teprve shromážděny  

pro specifický účel. Jsou získávány prostřednictvím našeho vlastního výzkumu a slouží 

výhradně nebo především k potřebám tohoto výzkumu“ (Kozel, 2006, s. 66). 

Mynářová (2011) definuje tři základní metody sběru primárních dat: pozorování, 

experiment a dotazování. 

a) Pozorování – použijeme především v situacích, kdy nechceme, aby pozorovaná 

osoba věděla, že je předmětem zkoumání. Tento přístup zajistí, že chování nebude 

záměrně zkreslené.  

b) Experiment – je vhodný v případech, kdy je složité údaje získat v reálném životě. 

Respondenti bývají zváni do předem stanoveného a vytvořeného prostředí nebo jsou 

uměle zasazeni do konkrétní situace. Tímto způsobem lze získat informace o vztahu 

mezi příčinou a důsledkem, např. testování vlivu obalu výrobku na kupní chování 

testované cílové skupiny. 

c) Dotazování – nejznámější metoda, která umožňuje získávání odpovědí přímo  

od respondentů. Umožňuje nám zjistit jejich názory, znalosti, preference, postoje atd. 

Typ dotazování volíme podle vhodnosti v konkrétním případě, podle současné situace 

a také podle výběrového souboru respondentů. Volíme tedy kontakt s respondentem, 

ať osobní, poštovní, telefonní styk nebo kontakt prostřednictvím internetu.  

Jednotlivé formy dotazování a jejich výhody a nevýhody jsou podle Kozla (2006) 

následující.  

• Osobní – hlavní výhody spočívají ve snadném zpracování a vysoké návratnosti. 

Zároveň tato metoda umožňuje přesvědčit či motivovat respondenty, v případě 

potřeby otázky upřesnit, dovysvětlit a měnit pořadí otázek podle průběhu 

dotazování. Naopak k nevýhodám se řadí vysoká finanční a časová náročnost 

přípravy a provedení. Výběr tazatelů může být problematický, musí být dostatečně 

zaškoleni, připraveni a kontrolováni, aby bylo co nejvíce eliminováno riziko 
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zkreslení odpovědí tazatelem. Další nevýhodou je, že je tato metoda založena  

na ochotě respondenta. 

• Písemné – představuje formu relativně méně finančně nákladnou a jednodušší  

na organizaci. Dokáže pokrýt široké spektrum a územní rozložení respondentů.  

Je adresné. Respondent má dostatek času na odpověď a zároveň není ovlivňován 

tazatelem. Návratnost však není příliš vysoká a často se na odpovědi čeká poměrně 

dlouhou dobu.  

• Telefonické – výhodami telefonického dotazování je nízká nákladnost, spojení 

s počítačem, který signalizuje logické chyby a zároveň má tazatel možnost 

průběžně sledovat výsledky. Tato metoda však vyžaduje vyšší míru soustředění 

respondenta a neumožňuje využití pomůcek, škál a většího množství otázek. 

• Elektronické – je rychlé, levné a adresné. Poskytuje možnost využít pomůcky  

a dotazník dobře graficky prezentovat. Respondent má dostatek času na odpověď 

a vyhodnocování je díky přehlednosti a propojení s PC poměrně snadné. 

K hlavním nevýhodám patří nižší důvěryhodnost spočívající v tom, že respondenti 

si mohou odpovědi přizpůsobit svým představám.  

Ke sběru potřebných informací byla zvolena kvantitativní metoda elektronického 

dotazování, a to především kvůli zajištění anonymity a dalším výše uvedeným výhodám.  
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4.2 Tvorba dotazníku 

Při konstrukci dotazníku jsem se řídila postupem tvorby dotazníku od Příbové (1996). 

Schéma 3: Postup při tvorbě dotazníku 

Zdroj: vlastní zpracování podle Příbové (1996, s. 75) 

4.2.1 Seznam informací 

„Odpověď na otázku, na co se budeme ptát, vychází již z předchozích přípravných etap – 

ze stanoveného cíle výzkumu a jeho transformace do požadovaných kvantifikovatelných 

údajů“ (Příbová, 1996, s. 76). 

Je tedy nutné pokládat otázky, které umožní pochopit postoje žáků a rozpoznat faktory, 

které na ně působí.  

Dotazník by měl přinést: 

a) základní informace o respondentech – věk, pohlaví, do kolikáté třídy chodí,  

b) vztah respondenta k tělesné výchově – zda ho baví, naplňuje, 

c) informace o náplni hodin tělesné výchovy a jak jsou tyto aktivity vnímány žáky,  

d) faktory, které žáky v souvislosti s tělesnou výchovou ovlivňují a co je motivuje 

k výkonům – známkování, učitel, 

e) povědomí dětí o významu pohybu pro zdraví.  

Pro tento účel byla provedena operacionalizace. 
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Schéma 4: Operacionalizace 

 Zdroj: vlastní (2020) 

Jelikož postoj jako takový je poměrně složité zjistit, je potřeba ho rozdělit na menší, 

snadněji postihnutelné části. Při zjišťování postoje je třeba odhalit základní pohled  

na daný problém, v konkrétním případě tedy jak žáci vnímají tělesnou výchovu.  

Dalším styčným bodem jsou hlavní faktory, které pohled a postoj žáků ovlivňují. Jedná 

se především o náplň hodin, a jaké aktivity vnímají žáci pozitivně, či naopak negativně.  

Následujícím bodem je snaha a motivace žáků, od které se odvíjí jejich přístup k tělesné 

výchově. Prostřednictvím těchto otázek bych se ráda dostala k hlavním aspektům,  

které motivaci podněcují, zda jsou tyto faktory vnitřní, pramenící z žáků samotných,  

nebo spíše faktory vnější (např. učitel, který hodiny vede, známkování).  

Dále je důležité zjistit postoj žáků k pohybu obecně, jakou roli zastává v mysli dětí  

a do jaké míry si uvědomují jeho přínosy a význam.  

Na závěr je zařazeno několik otázek sloužících k identifikaci respondentů zjišťující 

charakteristiky jako je věk a pohlaví. 

4.2.2 Určení způsobu dotazování  

Pro účel práce jsem zvolila metodu elektronického dotazování, jehož popularita 

v posledních letech velmi rychle roste vzhledem k modernímu technickému vybavení  

a jeho stále snadnější dostupnosti. Tato volba je časově, organizačně i finančně poměrné 

málo náročná. Zároveň přináší jistá pozitiva pro respondenty, především tím,  
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že zachovává anonymitu a je možné dotazník pohodlně vyplnit z domova. Podle Kozla 

(2006) je další výhodou také adresnost, jelikož konkrétní webové stránky, v případě  

této práce stránky katedry druhého stupně dané školy, navštěvují výhradně uživatelé,  

kteří jsou naší cílovou skupinou.  

4.2.3 Specifikace cílové skupiny respondentů a jejich výběr 

„Důležitou oblastí je vymezení výběrového vzorku, kdo bude respondentem, která cílová 

skupina obyvatelstva se má stát výběrovým souborem. Nejprve definujeme cílový 

segment, tedy základní soubor, a určíme, zda půjde o určitou přesně určenou skupinu 

osob nebo lidi určitého věku atd.“ (Kozel, 2006, s. 82). 

Kozel (2006) navrhuje základní kroky k určení výzkumného vzorku: 

a) vybrat, kdo bude dotazován – rámec vzorku, 

b) stanovit techniku pro výběr vzorku,  

c) určit kolik osob bude dotazováno – velikost vzorku. 

Cílovou skupinu představují všichni žáci vybrané základní školy ve Slaném, kde šetření 

probíhalo, tedy 569 dětí. Základní soubor byl zúžen podle věku, neboť byli  

pro dotazování vybráni pouze žáci 2. stupně, celkem 269 dětí. Takto zúžený základní 

soubor se nazývá výběrový. Představuje skupinu jednotek, které skutečně zkoumáme 

(Disman, 2011). 

Žáky prvního stupně jsem vynechala z dotazování, protože se domnívám, že jejich názory 

a s tím i související postoje zatím nejsou zcela ucelené a vyplňování samotného dotazníku 

by pro ně mohlo být poměrně složité. Výběrový soubor tedy tvoří žáci 6. až 9. tříd  

ve věku od 11 do 16 let.  

Předpokládaná velikost vzorku je cca 80–100 dětí, jelikož se jedná o žáky několika tříd 

s kapacitou přibližně 20 žáků. Domnívám se, že je tento interval pro účely práce 

dostačující, ale pro komplexnější a hlubší výzkum by bylo samozřejmě nutné počet žáků 

zvýšit.  

4.2.4 Konstrukce otázek  

V dotazníku lze zvolit několik typů otázek. 

• Uzavřené – nabízí několik pevně daných alternativních odpovědí, ze kterých 

respondent vybírá podle sebe tu nejvhodnější. Výhodou uzavřených otázek  

je jednodušší vyhodnocení odpovědí. 
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• Otevřené – respondent má možnost sám slovy vyjádřit svůj názor bez možnosti 

volby předem určených odpovědí od tvůrce dotazníku. Naopak od uzavřených 

otázek je jejich vyhodnocování komplikovanější. Tato skutečnost je znásobena 

tím, že výzkumný soubor představují děti, pro které může být složité svůj názor 

vyjádřit. 

• Polouzavřené – respondentovi jsou nabídnuty varianty a jedna volná kolonka  

pro vlastní odpověď. Dotazovaný má tedy možnost se vyjádřit v případě,  

že žádná z alternativních odpovědí nesouhlasí s jeho názorem.  

Otázky v dotazníku jsou přizpůsobeny dětské populaci, jsou snadno pochopitelné  

a lze na ně lehce odpovědět. Dotazník je tvořen 23 otázkami. Uzavřených otázek je 13, 

z nichž je 5 filtračních, aby respondenti nemuseli odpovídat na následující otázku 

v případě, že nekoresponduje s jejich předchozí odpovědí. Pokud tedy respondent odpoví 

tak, že následující otázka není pro jeho odpověď relevantní, tato otázka se mu nezobrazí  

a bude přeskočena. Otevřených otázek je 5 a polouzavřených s možností vlastní odpovědi 

také 5. Odpovědi jsou ve většině případů slovní. Jedna odpověď je koncipovaná formou 

hodnotící číselné stupnice, která je určena pro zjištění subjektivního názoru žáků ohledně 

jejich snahy v tělesné výchově. Na výběr mají čísla od 1 do 5, 1 symbolizuje velmi nízkou 

snahu, 5 maximální. Jedna otázka spočívá v seřazení nabízených odpovědí  

podle oblíbenosti. 

4.2.5 Konstrukce dotazníku 

Dotazník je uveden krátkým počátečním textem seznamujícím respondenty a jejich rodiče 

s účelem dotazování a podmínkami zpracování a interpretace dat. Tento text odpovídá 

informovanému souhlasu pro rodiče žáků, který je nezbytný pro provádění výzkumu  

na nezletilé části populace.  

Na začátek dotazníku jsem zvolila snadné úvodní otázky ohledně atraktivity tělesné 

výchovy pro žáky a náplně hodin. V následující části se věnuji věcným otázkám 

zkoumajícím faktory, které ovlivňují přístup dětí a jejich motivaci ve spojitosti 

s tělocvikem a na závěr jsem zařadila několik identifikačních otázek pro zjištění 

některých charakteristik respondenta jako je věk a pohlaví.  

Dotazník byl zhotoven na serveru vyplnto.cz, který umožňuje relativně snadno  

a přehledně vytvořit požadovaný formulář. Nabízí možnost všech výše uvedených otázek 
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včetně filtračních, které umožňují respondentům přeskočit otázky na základě jejich 

předchozí odpovědi a tím usnadňují vyplňování.  

4.2.6 Pilotáž  

Před zveřejněním dotazníku je nutné ověření jeho funkce a nalezení případných 

nedostatků a nejasností. Obsah dotazníku jsem konzultovala s vedoucím práce  

PhDr. Vladimírem Janákem, CSc. a následně jsem provedla pilotáž u 7 dospělých z mého 

okolí, kteří byli schopni nalézt případné chyby ve formulaci a gramatice a poté u 6 dětí 

ve věku 10–14 let pro zpětnou vazbu ohledně srozumitelnosti dotazníku pro cílovou 

věkovou skupinu.   

Na základě této zpětné vazby jsem u otázek č. 7 a č. 8 přidala ještě možnost vlastní 

odpovědi a u otázky č. 15 jsem použila hodnotící škálu, aby bylo pro děti všech věkových 

kategorii relativně snadné vybrat nejvhodnější možnost.   

4.3 Sběr a analýza dat  

Dalším krokem je sběr dat, tedy realizace samotného dotazování. Probíhal za pomoci 

učitelů vybrané základní školy, které jsem seznámila s obsahem i účelem dotazníku, 

výběrem respondentů i časovým harmonogramem. Webový odkaz na dotazník byl 

zveřejněn na katedře 2. stupně školy. Zde k němu mají přístup rodiče i žáci,  

neboť jsou jim touto cestou distribuovány i domácí úkoly.  

Dotazování probíhalo během června. Návratnost dotazníku je 62,9 %. Návratnost je podle 

serveru vyplnto.cz, kde byl dotazník vytvořen, dána „poměrem vyplněných a zobrazených 

dotazníků“. Průměrný čas vyplňování byl 7 minut. 

Následuje analýza dat ve smyslu vyhodnocení výsledků a získání potřebných údajů,  

které byly graficky zpracovány a slovně popsány.  
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5 Praktická část  

V praktické části bakalářské práce budou prezentovaný výsledky dotazování, které jsou 

zpracovány do grafů a s nimi souvisejících komentářů. Výsledky jsou ve většině případů 

rozděleny podle pohlaví, aby byl lépe znatelný rozdíl mezi tím, jak vnímají tělesnou 

výchovu děvčata a chlapci. Na základě poznatků, které dotazování přineslo, jsou v další 

části práce navržena potenciální doporučení.  

5.1 Vyhodnocení výsledků dotazování 

V následující části práce budou graficky i slovně vyhodnoceny odpovědi respondentů. 

Dotazník je rozdělen na několik částí vyplývajících z operacionalizace, zaměřující  

se na různé oblasti zkoumaného problému. Celkem bylo získáno 99 vyplněných 

dotazníků, z toho 52 od děvčat a 47 od chlapců. 

5.1.1 Základní pohled na tělesnou výchovu 

První zkoumanou oblastí byl základní pohled žáků na tělesnou výchovu. Jak ji vnímají 

ve vazbě na ostatní předměty a co tento pozitivní či negativní pohled podněcuje.  

Otázka č. 1 – „Zařadil/a bys tělesnou výchovu mezi své oblíbené předměty?“  

Graf 1: Oblíbenost tělesné výchovy 

 

Zdroj: vlastní (2020) 
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Mezi své oblíbené předměty řadí tělesnou výchovu 77 % žáků, bez většího rozdílu  

mezi chlapci a dívkami. 23 % z celkového počtu dětí tělesnou výchovu za svůj oblíbený 

předmět nepovažuje, konkrétně se jedná o 15 % dívek a 8 % chlapců. Tato skutečnost 

může být podmíněna mnoha důvody, které zjišťují otázky v dalších částech dotazníku.  

Otázka č. 2 – „Seřaď následující předměty podle oblíbenosti.“ zjišťuje, kam žáci řadí 

tělesnou výchovy mezi ostatními předměty. Respondenti seřazovali následující předměty: 

• matematika,  

• český jazyk a ostatní jazyky, 

• tělesná výchova, 

• výtvarná výchova, 

• hudební výchova,  

• vědy – dějepis, zeměpis. 

Graf 2: Oblíbenost předmětů 

 

Zdroj: vlastní (2020) 
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předměty. Jako druhý nejoblíbenější předmět žáci zvolili vědy, jako jsou zeměpis  

a dějepis, volené ve větší míře chlapci. Matematiku zařadilo mezi své oblíbené předměty 

12 % žáků, z čehož jsou pouze 3 % děvčata a zbytek chlapců. Český jazyk a ostatní jazyky 

zvolilo žáků pouze 11 % a v této skupině naopak dominují dívky. Toto zjištění odpovídá 

i mé školní zkušenosti. Ve třídě bylo více chlapců s rozvitějším logickým myšlením,  

a naopak více dívek s lepšími lingvistickými schopnostmi. 

Otázka č. 3 – „Těšíš se na hodiny tělesné výchovy?“ dále zjišťuje, jak pozitivně  

či negativně žáci tělocvik vnímají.  

Graf 3: Těšíš se na hodiny tělesné výchovy? 

 

Zdroj: vlastní (2020) 
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Graf 4: Důvody, proč se žáci těší 

 

Zdroj: vlastní (2020) 

Ze 72 % žáků, kteří mají k tělesné výchově pozitivní vztah, se největší procento žáků těší 

na míčové hry (24 %) a obecně na sport a pohyb (21 %). Další část, tvořící 15 %, vidí 

největší přínos tělesné výchovy v tom, že nemusí sedět v lavici. Z tohoto zjištění plyne, 

že by bylo dobré volit i v ostatních předmětech, pokud je to alespoň trochu možné,  

méně sedavý způsob výuky. Některé děti, konkrétně 9 % z nich, se těší na tělocvik 

z důvodu, že jsou v těsnějším kontaktu se svými přáteli, mohou si i povídat a nejsou  

za to postihováni. 11 % žáků má radost, že se mohou učit něco nového a dále se rozvíjet.  

Další skupina respondentů s 13 % žáků se na tělesnou výchovu těší díky učiteli.  

Jelikož je na hodinách osobně přítomen a vytváří je, je hlavním subjektem,  

který má přímý vliv na postoj žáků během hodin i na formování jejich vztahu k pohybu 

obecně. 

Kategorie jiné, kterou tvoří 7 % odpovědí, zahrnuje zbylé důvody, na nichž se tolik žáků 

neshodlo. Dva žáci odpověděli, že jim tělesná výchova přináší odpočinek a uvolnění. 

Jeden, že je tělesná výchova jediný předmět, při kterém není jeho hyperaktivita problém 

a 4 se těší pouze na hodiny tělesné výchovy, které jsou venku. 

Otázka č. 5 – „Proč se netěšíš?“ zjišťovala důvody od žáků, kteří na otázku č. 3 

odpověděli záporně.  
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Graf 5: Důvody, proč se žáci netěší 

 

Zdroj: vlastní (2020) 

Celkově odpovědělo 28 % žáků, že se na tělocvik netěší. Na základě jejich odpovědí 

vzniklo 5 skupin. Průzkum ukázal, že u 35 % z těchto žáků je důvodem pro negativní 

vnímání tělesné výchovy hodnocení. Ne všechny děti jsou stejně pohybově nadané,  

a jelikož jsou v tělesné výchově hodnoceni, tak jako v ostatních předmětech, může právě 

tato známka i v jiných ohledech nadanému žákovi výrazně zhoršit průměr. 

Na podstatnou část tvořící 27 % respondentů má nepříznivý vliv učitel. Jak zmiňuji  

již výše, učitel tělesné výchovy má zásadní vliv při formování postoje žáků k tělocviku. 

Může tento vývoj ovlivnit nejen pozitivně, ale také negativně, což si s sebou dítě ponese 

s největší pravděpodobností i do dospělosti a jeho vztah k pohybu a sportu bude spíše 

záporný. Dítě, které má špatné zkušenosti, nebo se mu jisté aktivity zprotiví, je těžké 

přesvědčit o opaku.  

Tři žákyně odpověděly, že je od tělesné výchovy odrazují spolužačky. Odůvodnění bylo, 

že je nepustí ke hře, nechtějí je do týmu nebo se jim smějí. Obecně si myslím, že tento 

problém se skutečně týká spíše děvčat. Především v dospívání se začíná projevovat touha 

některých z nich se prosadit na úkor ostatních, třeba méně zdatných.  

Zbylá část žáků tvořící dohromady 27 % se u tělocviku nudí, nemají z něj požitek  

nebo je trápí fakt, že jsou jejich spolužáci ve sportech lepší. V některých případech může 
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tato skutečnost motivovat k lepším výkonům, v jiných, opět především u děvčat,  

může způsobit, že dítě se tělocviku ani jiných pohybových aktivit nebude chtít účastnit. 

Otázka č. 6 – „Přál/a by sis více hodin tělesné výchovy týdně?“ zjišťuje, zda žákům stačí 

dvě podle současné legislativy povinné hodiny tělesné výchovy týdně nebo by si přáli 

hodin více.  

Graf 6: Počet hodin tělesné výchovy 

 

Zdroj: vlastní (2020) 

62 % dětí odpovědělo, že by si přálo hodin více, ať už z důvodu, že se během tělesné 

výchovy nemusí stereotypně učit jako v jiných předmětech, nebo proto, že se rády hýbou. 

Avšak pro část odpovídající 38 % respondentů je daný týdenní příděl dostačující.  

Tato skupina je z větší části tvořena děvčaty. Pouze pro 14 % chlapců je dostačující mít 

tělesnou výchovu dvakrát v týdnu.  

5.1.2 Hlavní faktory působící na postoj žáků k tělesné výchově 

Tato část dotazníku se zaměřuje na faktory, které přístup žáků ovlivňují. Z největší části 

se jedná o náplň hodin, a jaké aktivity žáci vnímají pozitivně, a tudíž kladně ovlivňují 

jejich postoj a které mají naopak negativní vliv. 

Otázka č. 7 – „Co tě v hodinách tělesné výchovy nejvíce baví?“ přináší přehled  

o nejoblíbenějších aktivitách mezi žáky. Respondenti měli na výběr z 6 variant: 
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• atletika – běhy, skoky, vrhy, 

• tancování nebo cvičení s hudbou, 

• gymnastika, 

• závodní a běhací soutěže v týmech, 

• jiné (vlastní odpověď). 

Graf 7: Nejoblíbenější aktivity 

 

Zdroj: vlastní (2020) 

Podle předpokladu dává většina dětí (55 %) přednost míčovým hrám, z toho 26 % děvčat 

a 29 % chlapců. Míčové sporty mnohostranně rozvíjí pohybové dovednosti a podporují, 

obecně – jako pohyb samotný – zdravý vývoj. Zlepšuje se i schopnost se soustředit  

a všeobecná koordinace při pohybu. Významný dopad mají tyto sporty i v sociální rovině, 

jelikož kolektivní sporty rozvíjí schopnost spolupracovat, učí disciplíně a respektu vůči 

ostatním i určitým pravidlům.  

Další na seznamu oblíbených aktivit je atletika. Tuto možnost zvolilo celkem  

18 % respondentů, z nich mají větší zastoupení děvčata (10 %). Chlapců řadí atletiku  

na první místo pouze 8 %. Na dané základní škole se jedná především o různé štafetové 

soutěže, sprinty a skoky do dálky. Od běhu odvozené jsou i méně oblíbené závodní  

a běhací soutěže v týmech, kdy jsou žáci rozděleni do skupin, za které soutěží.  

Tyto aktivity naopak preferuje o 2 % více chlapců než dívek. Ideální je zařadit  
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tyto soutěže na začátek hodin. Žáci se zahřejí, rozcvičí a probudí se v nich přirozená 

soutěživost a motivace pro další výkon v hodině.  

Gymnastiku zvolilo 8 % respondentů, tancování a cvičení s hudbou pouze 3 %. Ani jeden 

chlapec nezařadil tyto možnosti mezi své oblíbené činnosti. 

Jako poslední možnost jsem poskytla vlastní volbu formou „jiné“, kterou využilo  

6 % žáků. Mezi uvedenými odpověďmi byla jóga a dýchací cvičení, posilování, plavání  

a bruslení.  

Otázka č. 8 – „Co tě naopak baví nejméně?“ je zaměřena na aktivity, které žáci vnímají 

negativně. Stejně jako u předchozí otázky bylo několik možností na výběr a jedna vlastní 

odpověď.  

Graf 8: Nejméně oblíbené aktivity 

 

Zdroj: vlastní (2020) 

Jak vyplývá již z vyhodnocení předchozí otázky, jsou gymnastika, tancování a cvičení 

s hudbou populární víceméně pouze u děvčat. Většina chlapců řadí tyto sporty na první 

místo mezi svými nejméně oblíbenými. Domnívám se, že je to dané už jen samotným 

fenoménem, že se jedná spíše o ženské sporty. Chlapci je nepovažují za dostatečně 

mužské a mají tendenci podléhat kulturním a genderovým stereotypům.  

Na další místo se řadí atletika, která nevyhovuje 9 % dětem. U běhu a skoků,  

kde je nezbytná koordinace celého těla, je skutečnost, že některé děti jsou pohybově méně 
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schopné, velmi znatelná. Stejně je tomu tak i u závodních a běhacích soutěží, kde si děti, 

které nemají rády běh, příliš neužijí. I tak je vhodné zařadit tyto aktivity do učebního 

plánu právě kvůli výše zmíněným výhodám jako je rozehřátí na začátku hodiny. Obě tyto 

skupiny tvoří pouze dívky. 

Míčové hry jsou řazeny na poslední místo v žebříčku oblíbenosti jen u 5 % žáků,  

a to pouze u děvčat. Tato skutečnost se pravděpodobně opět odvíjí od nerovnoměrné 

výkonnostní úrovně, což může slabší jedince odradit.  

Jako „jiné“ volili žáci šplhání nebo posilování, 3 děti odpověděly, že nemají žádnou 

aktivitu, kterou na tělocviku nechtějí vykonávat, že je baví vše. Je normální mít určité 

preference, tudíž je pochopitelné, že většina dětí má některé sporty a aktivity radši  

než ostatní, všestrannost je v tomto případě spíš výjimečná.  

Otázka č. 9 – „Líbilo by se ti v hodinách tělesné výchovy zkoušet i nové, méně tradiční 

sporty?“ zkoumá zájem žáků vykonávat aktivity, které nejsou běžně ve školách  

do učebního plánu zapojovány, ale dle mého názoru by právě tyto činnosti mohly vzbudit 

zájem i žáků, kteří jinak přistupují k tělesné výchově spíše pasivně. Rozmanitost 

v učebním plánu by mohla zaujmout a zabavit širší okruh žáků.  

Tato otázka byla filtrační. Pokud respondent odpověděl „ANO“ byl přesměrován  

na otázku č. 10 – „Jaké netradiční sporty bys chtěl/a v rámci tělesné výchovy 

vyzkoušet?“, pokud odpověděl „NE“, otázka č. 10 byla přeskočena. Záporně odpovědělo 

19 % žáků, ostatní byli tedy odkázání na desátou otázku, kde jim byl nabídnut výčet 

několika netradičních sportů, ze kterých vybírali. Byla jim poskytnuta i možnost vlastní 

odpovědi. 
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Graf 9: Netradiční sporty 

 

Zdroj: vlastní (2020) 

Z 81 % žáků, kteří by netradiční sporty rádi vyzkoušeli, zvolila velká část (52 %) 

sebeobranu jako aktivitu, kterou by nejraději do tělocviku zapojili. Tuto skupinu tvoří  

jak dívky, tak chlapci v zastoupení 25 % děvčat a 27 % chlapců. Domnívám se, že alespoň 

příležitostně formou nárazových kurzů nebo přednášek by sebeobrana měla být  

na školách prezentována.  

Další atraktivní možností pro 24 % žáků je frisbee. Může se jednat jak o běžné házení 

létajícím talířem, tak kolektivní sport, jehož cílem je se pomocí přihrávek dostat  

až za stanovenou hranici k soupeřům. Pro tento sport je lepší venkovní prostředí,  

kde je více místa, tudíž nabízí inovativní metodu, jak využít venkovní sportoviště u školy.  

Část respondentů (15 %) by do programu ráda zařadila i zumbu. Jedná se o zábavné 

spojení tance a posilování, které má mnohé výhody pro organismus. Tuto skupinu tvoří 

pouze dívky. 

Mezi zbylými zmiňovanými sporty převládalo ragby a ping-pong. Ragby je preferováno 

chlapci, pouze jedno děvče ragby uvedlo jako jeden ze sportů, který by mělo zájem 

vyzkoušet. Jelikož se jedná o kontaktní a v jistých ohledech nebezpečný sport jsem 

názoru, že by do učebního plánu být zapojen neměl. Ping-pong je zábavný, ale náročný 

na organizaci a vybavení. Každá škola nemá prostředky pro jeho realizaci.  
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Respondenti, kteří v otázce č. 9 odpověděli záporně, byli odkázáni přímo  

na otázku č. 11 – „Chodíte v rámci tělesné výchovy někdy na venkovní sportoviště?“. 

Jedná se o další otázku prověřující rozmanitost hodin tělesné výchovy. Ani jeden žák 

neodpověděl, že ven nechodí, tudíž se celkový počet respondentů rozdělil mezi tři možné 

odpovědi.  

Graf 10: Preference venkovních a vnitřních sportovišť 

Zdroj: vlastní (2020) 

Z výsledků vyplývá, že je poměrně složité jasně určit preference. Více než 1/3 žáků žádné 

nemá, venkovní i vnitřní aktivity je baví stejně. 31 % žáků má raději aktivity v tělocvičně, 

o 1 žáka více baví tělesná výchova spíše venku. Podle výsledků lze odvodit, že chlapci 

chodí raději v rámci tělesné výchovy ven a dívky raději do tělocvičny, kde lze vykonávat 

i mezi děvčaty oblíbenou gymnastiku a tancování. 

 Následující otázka č. 12 – „Jaké sporty venku děláte?“ zjišťovala konkrétní sporty,  

které žáci venku praktikují. Z výsledků vyplynulo, že se ve venkovním prostředí věnují 

tolik oblíbeným míčovým hrám minimálně. Na venkovní sportoviště chodí hrát 

z míčových sportů pouze fotbal. Nejčastěji se zde věnují atletice – především běhy, skoky 

do dálky. Ostatní sporty jsou vykonávány jen v tělocvičně. Pokud je to tedy možné 

vzhledem počasí a kapacitám venkovních sportovišť, je dobré jej využít, aby byly děti  

na čerstvém vzduchu. 
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Otázka č. 13 – „Děláte v rámci školy i zimní sporty?“ se zaměřuje na další možné formy 

rozšíření spektra aktivit tělesné výchovy, konkrétně o zimní sporty.  

Graf 11: Zimní sporty 

 

Zdroj: vlastní (2020) 

Celkem 92 % žáků odpovědělo, že zimní sporty jsou do tělesné výchovy zařazeny.  

Z toho 61 % si myslí, že dělají zimní sporty často a 31 % žáků, že pouze málo. Zajímavé 

je, že většina žáků, kteří na tuto možnost odpověděli kladně, jsou aktuálně v 6. třídě.  

Pouze 8 % žáků odpovědělo, že venkovní sporty nedělají vůbec. Tito žáci byli 

přesměrování rovnou na otázku č. 15, ostatní na otázku č. 14 – „Jaké zimní sporty 

děláte?“. 

Odpovědi jsou v podstatě jen dvojího rázu, a to bruslení a lyžování. Přímo naproti škole 

je zimní stadion, se kterým má škola vyjednané výhodné podmínky pro návštěvy.  

Druhý zmíněný zimní sport je lyžování. Pro žáky jsou uspořádány zimní lyžařské kurzy  

v 7. třídě. Tyto lyžařské kurzy jsou pro žáky povinné, avšak jsem názoru, že pokud  

má škola prostředky pro organizaci těchto zájezdů i pro ostatní třídy, případně 

hromadnější zájezdy, bylo by přínosné je využít. Zapojením těchto sportů se dále rozvíjí 

sportovní vzdělanost a všestrannost žáků.  

5.1.3 Snaha a motivace  

Následující část dotazníku je zaměřena na motivaci a snahu žáků a co je podněcuje.  
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Otázka č. 15 – „Jak moc se při tělesné výchově snažíš?“ je koncipována formou 

hodnotící škály. Respondenti vybírají číslo v intervalu 1–5, které nejvíce odpovídá 

skutečnosti. Číslo jedna symbolizuje téměř nulovou snahu a „laxní“ přístup, druhý stupeň 

hodnotící škály představuje snahu také poměrně malou, ale žák alespoň některým 

aktivitám věnuje větší úsilí. Číslo 3 znamená, že se žák snaží, ale bez problémů  

by ze sebe dokázal dostat i lepší výkon. Čtvrtá příčka odpovídá velké snaze,  

ale ne maximální. Tu představuje číslo 5.  

Graf 12: Snaha 

 

Zdroj: vlastní (2020) 

Ve vyhodnocování je samozřejmě nutné brát v úvahu, že hodnocení tohoto typu je čistě 

subjektivní. Téměř polovina žáků ohodnotila svou snahu číslem 4, z čehož plyne,  

že vyvíjí v hodinách značné úsilí, k čemuž musí být něčím motivováni. 33 % respondentů 

svůj výkon ohodnotilo číslem 3, které symbolizuje průměrnou snahu. Tímto číslem  

svou snahu hodnotí z větší část děvčata, chlapci spíše volí číslo 4. Ostatní hodnocení mají 

menší než 10 % zastoupení mezi žáky. V průměru se žáci hodnotí číslem 3,6. 

Otázka č. 16 – „Proč se v hodinách snažíš?“ je zaměřena na aspekty podněcující snahu. 

Zjišťuje, proč se žáci v hodinách tělesné výchovy snaží a co je motivuje. Zkoumá faktory, 

které ovlivňují vůli žáků dosáhnout co nejlepšího výkonu. Nabízela 4 možné varianty,  

a navíc jednu možnost vlastní odpovědi, kterou využili 3 % žáků.  
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Graf 13: Motivace 

 

Zdroj: vlastní (2020) 

Snahu u rozhodujícího procenta žáků podněcuje fakt, že je tělesná výchova baví. S těmito 

žáky je práce v hodinách značně jednodušší, jsou otevřeni učení se novým dovednostem 

a přistupují k pohybu pozitivně. Druhá část, kterou tvoří 28 % respondentů je motivována 

známkou. 22 % z této skupiny je tvořeno děvčaty. Problematiku známkování v tělesné 

výchově zmiňuji již výše, ale v tomto případě, pokud slouží jako podnět ke snaze, může 

být dopad známkování spíše pozitivní. Na druhou stranu stále existují děti,  

které i přes veškeré úsilí na vyšší úroveň pohybových schopností nedosahují. V důsledku 

této skutečnosti bude jejich výsledná známka horší než jejich spolužáků,  

i když vynakládají stejné úsilí. Je důležité, aby byla tato snaha patřičně oceněna  

i v případě, že výsledky nejsou perfektní, aby dítě zůstalo motivované.   

Pro možnost „chci být nejlepší“ se rozhodlo 16 % žáků, z nichž je 7 % ambiciózních 

děvčat a 9 % chlapců.  

Poslední nabízená varianta zjišťovala, jakou část dětí motivuje k výkonu jiná osoba, 

konkrétně jsme uvedla učitele. Tuto možnost zvolilo 8 % žáků a zbylá 3 % uvedla 

odpověď vlastní. Dvě děvčata uvedla, že se snaží, aby se jim spolužačky nesmály.  

Jeden chlapec odpověděl, že mu sportovní příprava v rámci tělesné výchovy pomáhá 

v mimoškolních koníčcích, konkrétně v hokeji. 
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U otázky č. 17 – „Stačí ti pohybová aktivita, kterou dostáváš ve škole?“ respondenti 

odpovídali, zda je pro ně pohybová aktivita, kterou jim poskytuje škola dostatečná,  

nebo zda sportují i mimo ni.  

Graf 14: Školní pohybová aktivita 

 

Zdroj: vlastní (2020) 

Podle očekávání se většina dětí věnuje pohybu i mimo školu, konkrétně 74 % z nich 

v zastoupení 36 % dívek a 38 % chlapců. Znepokojivé zjištění je, že pro 26 % z celkového 

počtu respondentů je školní pohybová aktivita jediná, kterou vykonávají. Ze zákona jsou 

povinné dvě hodiny tělesné výchovy týdně poskytující žákům necelých 45 minut pohybu. 

Pro zdravý vývoj by mělo mít dítě aktivní pohyb alespoň 3 – 4x týdně po dobu 60 minut. 

Z tohoto zjištění plyne, že téměř 1/3 respondentů má nedostatek pohybu, se kterým  

se pojí mnohá negativa, jak je zmíněno v textu výše. Tento problém se podle výsledků 

týká z větší části dívek než chlapců. 
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Respondenti, kteří na tuto otázku odpověděli, že sportují i mimo školu byli přesměrováni 

na otázku č. 18 – „Kolikrát týdně mimo školu sportuješ?“.  

Graf 15: Mimoškolní aktivity 

 

Zdroj: vlastní (2020) 

Výsledky této otázky jsou poměrně pozitivní. Přes polovinu respondentů má mimo školu 

dostatek pohybu podporující zdravý životní styl, tedy 3 – 4x týdně. Alespoň dvakrát týdně 

vykonává mimoškolní pohybové aktivity 20 % dětí, z toho 13 % děvčat a pouze  

7 % chlapců. Tyto tři výše zmíněné kategorie by se dalo říci, že mají žádoucí množství 

pohybu. Menšinová skupina respondentů se věnuje sportu mimo školu pouze 1x týdně  

a naopak jsou i žáci, kteří sportují 5x, 6x, dokonce i 7x týdně. Na této vrcholové úrovni 

sportují většinou chlapci a jen 2 % děvčat. Příliš mnoho pohybu a vysoké nároky na lidské 

tělo, které vyžadují především vrcholové sportovní soutěže, může mít dopady obdobně 

negativní jako nedostatek pohybu. Přehnané nároky na dětské tělo, které ještě není plně 

dovyvinuto, ho mohou deformovat a způsobit problémy do budoucna.   
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V otázce č. 19 – „Jaký/Jaká se cítíš v tělocviku?“ respondenti hodnotili sami sebe.  

Zda by se v tělocviku zařadili mezi průměrné, nadprůměrné či podprůměrné.  

Graf 16: Sebehodnocení 

 

Zdroj: vlastní (2020) 

Z grafu je znatelné, jak rozdílně se vnímají děvčata a chlapci. Z výsledků vyplývá,  

že chlapci sami sebe hodnotí spíše pozitivně. Pouze dva chlapci se ohodnotili  

jako podprůměrné, zatímco z celkového počtu 52 děvčat se do této kategorie zařadilo  

14 z nich. Problém s nízkým sebevědomím postihuje především v pubertě velké množství 

dívek. Jsou ve vývinu, neustále se mezi sebou srovnávají a jsou porovnávány  

i okolím. V tělesné výchově jsou na základě svých schopností a dovedností hodnoceny 

známkou. Již výše několikrát zmiňuji, že tento faktor může působit velmi negativně, 

neboť ne všichni žáci mají stejné sportovní a pohybové předpoklady a vlohy. Je důležité 

ocenit i samotnou snahu, aby dítě nepřestalo být motivované a už tak nízké sebevědomí 

se ještě více nesnižovalo.  

Z celkového počtu 47 chlapců se tedy jen dva zařadili do kategorie podprůměrný,  

22 z nich se hodnotí jako průměrní a 23 chlapců se v rámci tělesné výchovy řadí  

mezi nadprůměrné. U děvčat se rozdělení liší. Více než polovina dívek (34) hodnotí samy 

sebe jako průměrné, pouze 5 děvčat si myslí, že v tělesné výchově vynikají natolik,  

aby se zařadily mezi nadprůměrné a zbylá děvčata, jak je již zmíněno se hodnotí  

jako podprůměrné.  
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5.1.4 Význam pohybu 

Následujícími otázkami jsem se snažila zjistit, zda si děti uvědomují hlavní přínos pohybu 

a tělesné výchovy a proč by se jí měly aktivně věnovat.  

Otázka č. 20 – „Proč myslíš, že je tělocvik důležitý?“ měla posoudit, zda si žáci 

uvědomují, proč je tělesná výchova prospěšná.  

Graf 17: Přínos tělesné výchovy 

 

Zdroj: vlastní (2020) 

Většina žáků považuje za největší přínos tělesné výchovy, že prostřednictvím pohybu 

dochází k podpoře zdraví a zdravého vývoje a rozvoje. Tuto skutečnost si však 

uvědomuje jen 61 % respondentů. 27 % žáků tělesnou výchovu považuje pouze  

za prostředek k prožití zábavných chvílí se svými spolužáky. Jedná se především  

o chlapce, pouze 8 % děvčat vnímá tělesnou výchovu jako čistou zábavu.  

Tento fakt samozřejmě také přispívá ke zdravému rozvoji tím, že podporuje duševní 

pohodu, avšak za hlavní přínos tělesné výchovy ho nepovažuji. Část tvořící 5 % zvolila 

možnost, že tělesná výchova zlepšuje kondici, vzhled a postavu. Domnívám se, že náplň 

hodin tělesné výchovy není dostatečně výkonnostně zaměřená, aby docházelo 

k výraznému zlepšení kondice, vzhledu nebo postavy. Zbylá část žáků vybrala, že tělesná 

výchova zlepšuje náladu. Tento názor bych opět nepovažovala za hlavní důvod,  

proč je tělocvik důležitý, ale stejně jako zábava se spolužáky podporuje psychické zdraví 

a pohodu. Dítě, které je spokojené, je snazší motivovat a nadchnout pro různé aktivity. 
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Otázka č. 21 – „Je podle tebe pohyb nezbytný pro zdraví člověka?“ navazuje  

na předchozí otázku a ověřuje, zda si děti uvědomují význam pohybu v životě člověka. 

Z celkového počtu 99 respondentů si pouze 1 % tento zásadní význam neuvědomuje  

a usuzuje, že pohyb není nezbytný pro zdraví člověka. Myšlenku, že je pohyb nezbytný 

pro zdraví je nutné rozvíjet a posilovat, aby dítě samo pochopilo vliv pohybu a chtělo 

touto formou podporovat své zdraví.  

5.1.5 Identifikace 

Závěrečná část dotazníku zjišťuje identifikační údaje o žácích.  

Otázka č. 22 – „Jaké je tvoje pohlaví?“  

Graf 18: Pohlaví respondentů 

Zdroj: vlastní (2020) 

Celkově na dotazník tedy odpovědělo 52 děvčat a 47 chlapců. Tato čísla odpovídají  

také skutečnosti, že na dané škole převažuje počet děvčat nad chlapci.  

Otázka č. 23 – „Do kolikáté třídy chodíš?“ zjišťuje, jakou třídu respondenti navštěvují. 

Dotazováni byli žáci druhého stupně, tedy od 6. do 9. třídy.  
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Graf 19: Navštěvovaná třída 

Zdroj: vlastní (2020) 

Z výsledků vyplývá, že nejvíce žáků, kteří dotazník vyplnili, bylo z 6. a 7. třídy.  

Tyto třídy ve většině případů naplňují děti ve věku 11–14 let. Procentní zastoupení žáků  

z 8. a 9. třídy ve věku od 14 do 16 let je o mnoho nižší. Se zvyšujícím se věkem roste 

množství povinností a ubývá volný čas, což se dle mého názoru promítá i do ochoty 

dotazník vyplnit.  
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6 Diskuze 

Výsledky rozebrané v předchozí části práce vzešly z 99 vyplněných dotazníků. 

Domnívám se, že je toto číslo vzhledem k celkové velikosti výběrového souboru 

dostačující, ale pro uplatnění výsledků na širší okruh dětské populace a získání statisticky 

významných výsledků by bylo vhodné průzkum rozšířit. Bylo by přínosné zapojit i další 

zkoumané roviny, jako například odlišnost postojů žáků ze škol ve velkých městech 

v kontrastu s dětmi z vesnic. Zároveň se hlouběji zaměřit na rozložení aktivit žáků  

ve volném čase a jakou roli zde zaujímá sport a jiné pohybové aktivity a jaká je tedy 

korelace mezi postojem k tělesné výchově a volbou volnočasových aktivit.   

Daná základní škola ve Slaném byla zvolena po konzultaci s vedoucím práce a na základě 

známosti jednoho člena místního učitelského sboru, díky kterému jsem měla snazší 

přístup k žákům. Nemám však žádný osobní zájem na výsledcích práce a je tudíž 

dodržován princip objektivity. Práce může být škole poskytnuta k nahlédnutí pro zjištění 

současné situace a pro inspiraci ohledně některých doporučení týkajících se podpory 

zájmu žáků o tělesnou výchovu. 

Podle výsledků dotazování lze říci, že situace na vybrané základní škole je spíše pozitivní. 

Ve své práci dělím žáky do dvou skupin, na ty s kladným postojem k tělesné výchově  

a ty se záporným. Z šetření vyplývá, že kladný postoj má většina dětí, což je vhledem  

k mnohým přínosům pohybových aktivit pro zdraví, pozitivní zjištění. Tímto rozdělením 

žáků se zabývá také Armour (2011), která je řadí podle jejich postoje do 3 skupin.  

První skupina má vztah k tělocviku kladný se silnou vnitřní motivací. Druhá skupina  

se k tělesné výchově staví spíše neutrálně a bere ji pouze jako součást povinné školní 

docházky a třetí skupina má postoj negativní a pasivní.  

Zjištění, že žáci mají tělesnou výchovu a s ní související pohybové aktivity rádi,  

je uspokojivé především v souvislosti s příznivými vlivy pohybu na organismus.  

Těmto dopadům se věnuje celá řada autorů v čele s Kubátovou a Machovou (2009), 

Giddingem (2007) a Widimským (2010). Jde především o snižování pravděpodobnosti 

výskytu kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky a vysokého cholesterolu.  

Hlúbik (2014) a Skálová (2010) dále rozšiřují pozitiva, která pohybová činnosti přináší  

o omezování obezity ve světě. Tou podle HBSC studie z roku 2016 trpí téměř třetina 

z 220 000 dotazovaných dětí.  
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Z výsledků lze také vyvodit některé příčiny výsledného postoje žáků. Žákům tělesná 

výchova poskytuje uvolnění a odpočinek od sezení v lavicích, které je spojeno s jinými 

předměty. Touto skutečností se zabývá Kubátová a Machová (2009) a kolektiv autorů sítě 

Eurydice (2013), kteří provedli studii o tělesné výchově ve školách. Některým žákům 

přináší tělocvik radost a zábavu, což má kladný dopad na duševní zdraví. Toto tvrzení  

je podloženo úvahami Čavely (2009) i Kubátové a Machové (2009). Mnozí žáci také rádi 

využijí možnosti učit se novým dovednostem, které si prostřednictvím tělesné výchovy 

mohou osvojit. Tomuto přínosu se věnuje Rychtecký a Fialová (2002).  

Je nutné pojmenovat faktory, které mají zásadní vliv na pozitivní postoj žáků k tělocviku 

a pohybu. Žáci řadí tělesnou výchovu ke svým oblíbeným předmětům především 

z důvodu, že jim přináší zábavu a mají rády pohyb a sport obecně. Nezanedbatelný vliv 

na postoj žáků má také učitel, který je ovlivňuje přímo svým působením v hodinách  

a stavbou hodin, která by měla podle Rychteckého a Fialové (2002) podporovat 

všestranný rozvoj žáků. Vlivem učitele na žáky se dále zabývá také Seabra (2008),  

který zkoumal portugalskou mládež a zjistil, že 63 % dotazovaných přilnulo 

k pohybovým aktivitám právě díky učiteli.  

Z šetření však plyne i zjištění, že učitel může mít na žáky také opačný vliv. Mnoho žáků 

se vyjádřilo, že tělesná výchova nepatří mezi jejich oblíbené předměty právě kvůli učiteli. 

Pedagog může být příliš přísný, tvrdý, mít přehnaně vysoké nároky nebo být naopak 

nedůsledný a tyto skutečnosti mohou děti od účasti v hodinách odrazovat nebo snížit 

jejich prožitek. Stejný dopad má na některé žáky skutečnost, že jsou za svůj pohybový 

výkon známkováni. Hodnocena by měla být spíše snaha a případný pokrok než výkon, 

vzhledem k odlišným úrovním schopností a dovedností. Toto zjištění podporuje  

Katz (1960) v charakteristice instrumentální funkce postojů plynoucí z toho, že člověk  

má pozitivní postoj spojen s odměnami a negativní s tresty. V tomto případě se dá za trest 

považovat špatná známka, za odměnu naopak dobrá.  

Již výše je zmíněna stavba hodin a jejich náplň, která se také podílí na formování postoje 

žáků k tělesné výchově. Monotónní náplň hodin omezuje zábavu, možnost učit se novým 

věcem a další přínosy, které žáci očekávají. Náplň hodin se samozřejmě nemůže řídit 

pouze přáním žáků, vychází z vymezených osnov, jejichž vývoj ve své publikaci nastiňují 

Rychtecký a Fialová (2002) a sleduje cíle předmětu. Dnes je vše formulováno ve školním 

vzdělávacím programu dané školy, který se inspiruje rámcovým vzdělávacím programem 

pro základní vzdělávání. 
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Dalším důležitým faktorem, který také podmiňuje rozdílnost postojů, je pohlaví. 

Z výsledků práce jsou znatelné rozlišné preference ve vykonávání konkrétních činností 

v rámci tělesné výchovy mezi chlapci a děvčaty. Chlapci upřednostňují míčové hry, 

naopak gymnastiku a tancování hodnotí negativně. Dívky se také rády věnují míčovým 

hrám, ale z výše zmíněných činností mají kladný vztah i ke gymnastice a tancům. 

Samozřejmě se tyto preference liší člověk od člověka a nelze veškeré zjištěné 

předpoklady uplatnit bez výjimek na každé dítě.  

Z dostupných literárních a internetových zdrojů vyplývá, že faktorů, které se podílejí  

na formování vztahu dětí k tělesné výchově je široká škála, nicméně pro potřeby  

této práce byl okruh zúžen na oblasti, na které jsou děti schopny jednoznačně odpovědět 

s ohledem na svůj věk a kognitivní vývoj. Při vyhodnocování dotazníku mě na základě 

zjištěných odpovědí a souvislostí napadaly další otázky či oblasti, které by bylo přínosné 

detailněji prozkoumat. Do budoucna bych ráda do zkoumání zapojila vliv rodiny, 

vrstevnických skupin a masmédií za použití také jiných výzkumných metod  

jako například rozhovorů a pozorování.  
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7 Závěr a doporučení 

Předložená práce vychází ze skutečnosti, že společenský pokrok a změna životního stylu 

vedou do jisté míry k omezení pohybu dětí, který bývá nahrazen jinými aktivitami. 

Účelem práce bylo zjistit, jaký postoj děti mají k tělesné výchově, která by jakožto 

součást školních osnov měla v žácích budovat kladný vztah k pohybu a sportu obecně. 

K získání potřebných dat byla zvolena metoda elektronického dotazování aplikovaná  

na žáky druhého stupně základní školy ve Slaném. Odpovědi byly vyhodnoceny, 

rozděleny podle pohlaví respondentů a zpracovány do grafů. 

V úvodní části dotazníku bylo zkoumáno, jak žáci vnímají tělesnou výchovu  

a zda je jejich postoj k ní kladný či záporný. Z výsledků plyne, že většina dotazovaných 

považuje tělesnou výchovu za svůj oblíbený předmět. Dále jsou zjišťovány důvody  

pro jejich postoj. Mnoho dětí tělocvik baví, protože představuje zábavnou aktivitu  

nebo mají rády sport. Značný dopad na žáky má také pedagog. Utváří hodiny, má možnost 

děti podpořit či naopak demotivovat a z této pozice hraje roli hlavního aktéra  

ve formování jejich postoje k tělesné výchově i pohybu. 

Další část dotazníku je věnována náplni hodin, a jak je hodnocena žáky. Zaměřuji  

se na zjištění aktivit, které jejich zájem přitahují a které je naopak odrazují. Z průzkumu 

vyplývá, že jak dívky, tak chlapci preferují míčové hry. Menší skupiny žáků baví atletika, 

gymnastika, tancování nebo různé soutěže.  

Následujících několik otázek se zaměřuje na snahu a motivaci respondentů v souvislosti 

s tělesnou výchovou. Z výsledků plyne, že žáci v průměru hodnotí svou snahu číslem 3,6, 

kdy jedna symbolizuje snahu nejnižší a číslo 5 naopak maximální. Žáky k výkonu nejvíce 

motivuje skutečnost, že je tělocvik baví. Jiní se snaží, aby nedostali špatnou známku  

a nezhoršil se jim průměr. Další skupina respondentů je motivována snahou se zlepšovat 

a vynikat. Jak je zmíněno výše, také učitel má možnost žáky motivovat a podporovat 

v nich zájem o pohybové aktivity a v odpovědích respondentů je to jasně vidět. 

Jedním z cílů bylo také zjistit, zda jsou dvě povinné hodiny tělesné výchovy týdně  

pro děti dostačující. Většina respondentů se vyjádřila, že sportují i mimo školu  

a pohybová aktivita poskytovaná v rámci školní docházky pro ně není dostatečná a jediná, 

kterou vykonávají. Věnují se mimoškolním sportovním aktivitám ve většině případů 

minimálně 2–3 x týdně, což na základě tvrzení mnoha autorů lze posoudit  
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jako postačující. Znepokojivé zjištění bylo, že pro 26 dětí je školní pohybová činnost 

jediná, které se věnují. Nedostatek pohybu přináší mnohá negativa, pohybové deformace 

a omezení, která jsou rozvedena v teoretické části.  

Závěrečná část dotazníku je věnována tomu, jaký hodnotící postoj zaujímají žáci  

vůči sobě samým v rámci tělocviku a jak si uvědomují přínos pohybu, který tělesná 

výchova poskytuje. V této části jsou dle mého názoru nejjasněji vidět rozdíly mezi 

dívkami a chlapci. Pubertální věk je citlivé období nejen pro fyzický, ale i psychický 

vývoj a dívky mnohdy trpí pocity méněcennosti. V tělesné výchově je tento problém 

způsoben nestejnými pohybovými schopnostmi a dovednostmi. Tuto skutečnost ještě 

podtrhuje fakt, že jsou žáci v hodinách hodnoceni za svůj výkon známkou. 

Pro omezení těchto negativních dopadů si myslím, že by se mělo známkování odvíjet 

spíše od vynaložené snahy, a ne od úrovně schopností, jelikož se fyzické a pohybově 

koordinační dispozice u každého člověka liší. Doporučila bych hodnotit žáky více slovně, 

aby věděli, na co konkrétně se zaměřit a získali rady, jak se v určitých činnostech zlepšit. 

Přidělení známky poskytne pouze informaci o úrovni výkonu, a to ještě často ve srovnání 

se zbytkem třídy, nikoli návrhy, jak být v daných činnostech lepší. 

Z dotazování vyplynulo, že větší část žáků má skutečně k tělesné výchově kladný postoj 

a má o pohyb zájem. Druhá část má postoj negativní převážně z několika výše uvedených 

důvodů. Domnívám se, že by bylo možné tuto skupinu zaujmout zapojením nových 

sportů a pohybových činností, které jsou i pro většinu ostatních dětí nové a začínají  

tedy všichni na stejné výkonnostní úrovni. Respondenti projevili zájem především  

o sebeobranu, zumbu a frisbee. Rozmanitost hodin je dle mého názoru jedním z klíčových 

faktorů nejen pro zvýšení zájmu pasivních žáků, ale také udržení zájmu ostatních dětí.  

Sportovně talentovaní žáci reprezentují školu na různých soutěžích a meziškolních 

turnajích. Ti, jejichž schopnosti na tyto soutěže nestačí, by mohli být zapojeni jiným 

způsobem než přímou účastí. Mohou na utkáních fandit a podporovat své spolužáky,  

aby se také cítili jako součást týmu, měli radost z úspěchu a pocit sounáležitosti.  

K méně pohybově nadaným dětem je potřeba přistupovat obezřetně, a i přes nižší úroveň 

schopností je v pohybu podporovat.  

Dotazování také přineslo zjištění, že se žáci těší na tělesnou výchovu z důvodu,  

že se vyhnou dlouhému sezení v lavicích, které je jim nepříjemné. Na základě  

této informace si myslím, že by bylo žádoucí zvážit, zda je možné alespoň příležitostně 
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obměnit standardní formy vyučování a přesunout i v rámci jiných předmětů výuku 

například ven nebo zvolit méně sedavý způsob výuky.  

Hlavní cíl bakalářské práce, kterým bylo zjistit, jak žáci vnímají tělesnou výchovu a jaký 

k ní mají postoj, byl splněn. Zároveň bylo možné na základě dostupných výsledků 

vypracovat doporučení pro zlepšení situace. Tyto závěry budou v případě zájmu 

poskytnuty dané základní škole ve Slaném jako inspirace. 
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Příloha 1 – Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 
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Příloha 2 – Úvodní text k dotazníku (informovaný souhlas pro rodiče) 

Vážení rodiče,  

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je nezbytný pro mou 

bakalářskou práci. Jsem studentkou 3. ročníku Fakulty tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy a píši práci na téma „Postoje žáků ZŠ ve Slaném k tělesné výchově“. 

Cílem je zjistit postoje žáků k tělesné výchově a identifikovat faktory, které tento vztah 

ovlivňují.  

Prosím Vás tedy, zda byste spolu s Vaším dítětem vyplnili dotazník. Je sestaven tak, aby 

byl srozumitelný a jeho vyplňování nezabralo více než 10 minut. 

Vyplňování dotazníku je zcela anonymní, neuvádí se žádné osobní údaje, pouze věk a 

pohlaví. Veškerá získaná data budou zpracována, publikována a uchována v anonymní 

podobě, budou využita pro výzkum na UK FTVS a chráněna před jiným užitím. 

S výsledky studie se můžete seznámit na emailové adrese: 

halbichova.adelka@seznam.cz. Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že 

dobrovolně souhlasíte s účastí Vašich dětí v této výzkumné studii, o které jste byl/a 

informována, jakož i o právu účast odmítnout nebo svůj souhlas kdykoliv odmítnout bez 

represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS.  

Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci.  

Halbichová 
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Příloha 3 – Dotazník 

1. Zařadil/a bys tělesnou výchovu mezi své oblíbené předměty? 

a. ANO 

b. NE 

2. Seřaď prosím následující předměty podle oblíbenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Těšíš se na hodiny tělesné výchovy?  

a. ANO 

b. NE 

4. Proč se těšíš? Na co? 

………………………….. 

5. Proč se netěšíš? Na co? 

………………………….. 

6. Přál/a by sis více hodin tělesné výchovy týdně? 

a. ANO 

b. NE 

7. Co tě v hodinách tělesné výchovy nejvíce baví? 

a. Míčové hry 

b. Atletika – běhy, skoky, vrhy 

c. Tancování nebo cvičení s hudbou 

d. Gymnastika 

e. Závodní a běhací soutěže v týmech 

f. Vlastní odpověď 

8. Co tě naopak baví nejméně? 

a. Míčové hry 

b. Atletika – běhy, skoky, vrhy 

Český jazyk a ostatní jazyky 

Vědy – zeměpis, dějepis 

Hudební výchova 

 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Matematika 



 

65 

 

c. Tancování nebo cvičení s hudbou 

d. Gymnastika 

e. Závodní a běhací soutěže v týmech 

f. Vlastní odpověď 

9. Líbilo by se ti v hodinách tělesné výchovy zkoušet i nové, méně tradiční sporty? 

(sebeobrana, zumba, ragby…) 

a. ANO 

b. NE 

10. Jaké netradiční sporty bys chtěl/a v rámci tělesné výchovy vyzkoušet? 

a. Sebeobrana 

b. Zumba 

c. Ragby 

d. Frisbee 

e. Vlastní odpověď 

11. Chodíte v rámci tělesné výchovy někdy na venkovní sportoviště? 

a. ANO, baví mě to venku více než v tělocvičně 

b. ANO, baví mě to více v tělocvičně 

c. ANO, baví mě to stejně venku i v tělocvičně  

d. NE, nechodíme 

12. Jaké sporty venku děláte? 

…………………………. 

13. Děláte v rámci školy i zimní sporty? 

a. ANO, často 

b. ANO, ale málo 

c. NE, neděláme 

14. Jaké zimní sporty děláte? 

…………………………. 

15. Jak moc se při tělesné výchově snažíš?  

Vyber číslo od 1 do 5  

1 znamená nejmenší snahu – nemáš snahu být nejlepší, moc se nezapotíš 

2 malá snaha, ale při některých aktivitách se snažíš více 

3 snažíš se, ale klidně bys zvládl i lepší výkon 

4 velká snaha, ale ne maximální 

5 znamená, že se snažíš, co nejvíce to jde a TV tě unaví 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4 

 

5
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16. Proč se v hodinách snažíš? 

a. Baví mě to 

b. Abych nedostal/a špatnou známku 

c. Chci být nejlepší 

d. Kvůli učiteli 

e. Vlastní odpověď 

17. Stačí ti pohybová aktivita, kterou dostáváš ve škole? 

a. ANO, stačí 

b. NE, sportuji i mimo školu 

18. Kolikrát týdně mimo školu sportuješ? 

…………………………… 

19. Jaký/Jaká se cítíš v tělocviku? 

a. Podprůměrný/á 

b. Průměrný/á 

c. Nadprůměrný/á 

20. Proč myslíš, že je tělocvik důležitý? 

a. Jako zábava se spolužáky 

b. Zlepšuje kondici, vzhled a postavu 

c. Podporuje zdraví 

d. Vlastní odpověď 

21. Je podle tebe pohyb nezbytný pro zdraví člověka? 

a. ANO 

b. NE 

22. Jaké je tvoje pohladí? 

a. Dívka 

b. Chlapec 

23. Do kolikáté třídy chodíš? 

a. 6. 

b. 7. 

c. 8. 

d. 9. 

 

 


