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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá faktory ovlivňujícími výuku sportovní gymnastiky  

na druhém stupni základní školy. Bylo zjišťováno, kdy se učitelé sami setkali s výukou 

sportovní gymnastiky, jejich názory na zařazování sportovní gymnastiky do školní tělesné 

výchovy, materiální vybavenost tělocvičny, kterou mají k dispozici a rizika možných 

zranění. V teoretické části je popisováno zařazení sportovní gymnastiky do školního 

vzdělávacího programu. Praktická část porovná výsledky dotazníků, na které odpovídali 

učitelé druhého stupně základní školy a jsou doplněny o rozhovor. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Tělesná výchova, gymnastika, sportovní gymnastika, rámcový vzdělávací program, školní 

vzdělávací program, dotazník, rozhovor  
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ABSTRACT 

This diploma thesis is focused on the factors influencing the teaching of sport gymnastics at 

lower secondary school. It was found out when the teachers met themselves with the teaching 

of artistic gymnastic, their opinions of the inclusion of sport gymnastics in school physical 

education, the material equipment of the gym at their disposal and the risks of possible 

injuries. The inclusion of sport gymnastics into the school educational program will be 

described in the theoretical part. The practical part is compare the results of questionnaires 

answered by teachers from the primary and lower secondary school and completed by an 

interview. 

KEYWORDS 

Physical education, gymnastics, sports gymnastics, framework educational program, school 

educational program, gym, equipment, tools, questionnaire, interview  
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Úvod 

Téma diplomové práce jsem si vybrala nejen na základě vlastních zkušeností jakožto 

žákyně/studentky, ale už i učitelky tělesné výchovy. Před čtyřmi lety jsem byla poprvé  

ve škole na praxi a nyní už to budou dva roky, co učím tělesnou výchovu na víceletém 

gymnáziu.  

Jelikož jsem se od malička věnovala akrobatickému rock and rollu, neměla jsem v hodinách 

gymnastiky sebemenší problém jak při hodinách, jejichž náplní byla akrobacie, tak při 

hodinách na nářadí. Na základní škole jsme měli skvěle vybavenou tělocvičnu,  

a učitele, který s námi praktikoval snad veškeré gymnastické disciplíny. Na střední škole 

jsme se podívali do Sokolovny asi dvakrát a to ve „čtvrťáku“ z toho důvodu, že jsem se 

učiteli zmínila o přijímačkách na vysokou školu na Pedagogickou fakultu a chtěla si některé 

prvky zopakovat. Nebýt mých „akrobatických“ zkušeností, asi bych se na školu nedostala. 

A právě výuka gymnastiky na vysoké škole mi připomněla, proč mám gymnastiku tak ráda 

a utvrdila mě v tom, jak je důležitá pro správný rozvoj jedince. 

Práce se zabývá faktory, které ovlivňují výuku gymnastiky na druhém stupni, mezi něž patří 

náplň hodiny, výbava a prostory, v nichž výuka probíhá, žák a samozřejmě učitel.  

Teoretická část kromě charakteristiky samotného sportu uvádí kurikulární dokumenty, 

v nichž je, nebo byl měla být, sportovní gymnastika zapracována a seznamuje s jejím 

zařazením do školní tělesné výchovy.  

Třetí kapitola je zaměřena na praktickou část. Popisuji zde metody zvolené k výzkumu, 

charakteristiku respondentů a analýzu dat. Dochází zde k rozboru dotazníku doplněným o 

rozhovor s učitelkami-bývalými gymnastkami.  
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1 Cíl práce 

Cílem diplomové práce bylo zkoumat faktory ovlivňující výuku sportovní gymnastiky na 

druhém stupni základní školy.  

Ve své práci se snažím odpovědět na tyto základní otázky: 

1) Co je důvodem malého zařazování sportovní gymnastiky do hodin tělesné výchovy?  

2) Patří mezi ovlivňující faktory fyzická připravenost dětí z prvního stupně? 

1.1 Postup práce 

Pro vypracování diplomové práce a v kontextu otázek stanoveného cíle byly vytyčeny 

následující úkoly: 

1) Vyhledat, analyzovat a nastudovat odbornou literaturu týkající se vzdělávacích 

programů, školní tělesné výchovy a gymnastiky. 

2) Vytvořit, zpracovat a následně distribuovat dotazníkové šetření. 

3) Vytvořit, realizovat a následně zpracovat rozhovory s vyučujícími. 

4) Zpracovat a vyhodnotit dotazníky. 

5) Interpretovat závěry. 
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2 Teoretická část 

2.1 Charakteristika gymnastiky  

Obsah pojmu gymnastika se vývojově neustále měnil. Většina tělovýchovných a sportovních 

činností, které vznikaly, měly základ v gymnastice. Tato pohybová činnost se zaměřuje na 

rozvoj koordinačních schopností, estetické působení, vnímání a prožívání této činnosti. 

Z tohoto důvodu se gymnastika zařazuje mezi esteticko – koordinační či technicko – 

estetické sporty. Cílem gymnastiky je tělesný a pohybový rozvoj jedince. Jelikož gymnastika 

působí kladně na pohybový aparát člověka, má kondiční, fyzioterapeutické a zdravotní 

účinky a z tohoto hlediska tvoří tato cvičení podstatnou roli u lidí jak zdravých, tak u lidí 

s oslabeným pohybovým aparátem. 

V dosavadní zrychlené moderní době je i na odvětví gymnastiky kladeno větší množství 

nových požadavků. Gymnastika se vyvíjela a prošla nespočetným množstvím proměn, které 

souvisely s úrovní poznání, ovlivněným ekonomickým, historickým, politickým a 

samozřejmě kulturním prostředím v jednotlivých obdobích vyvíjející se společnosti. 

(Skopová & Zítko, 2005)  

Gymnastika, jako jedna z forem tělesné výchovy, pomáhá nejen k zvyšování sportovní 

úrovně na vrcholové úrovni, ale zároveň přispívá k obohacení životního stylu. Jak ve své 

publikaci uvádí Krištofič (2003), je gymnastika vhodná pro všechny věkové kategorie, a to 

díky rozsáhlé škále jejího použití, venku v přírodě, v bytě, v tělocvičně apod. Název 

gymnastika pochází ze slov „gymnasein“ znamenající „cvičit nahý“ a „gymnastes“, značící 

cvičence, bojovníka a člověka zabývajícího se vědou o tělesná cvičení. 

V mnoha publikacích, i na internetu se gymnastika vysvětluje jako systematicky uspořádaná 

cvičení, kdy samotná systematika je založena na promyšleném sestavení cvičebního plánu.  

Gymnastická motorika je pro jedince dnešní doby obtížnou, ale velmi potřebnou součástí 

pro zdravý a udržitelný rozvoj jednak fyzického ale i psychického zdraví. Z důvodu 

všestranného rozvoje pohybových funkcí, je význam gymnastických cvičení neustále větší.  

Gymnastická průprava nám přináší několik kladů, do nichž jsou zahrnuty tyto oblasti:  

▪ Pohybová všestrannost – tedy vytváření pohybových stereotypů. 

▪ Zdravotně preventivní význam – který předchází vzniku svalových dysbalancí a 

soustředí se na kompenzaci (ať už se jedná o důvody civilizační, sportovní či 

pracovní). 
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▪ Zvýšení kinestetické citlivosti a kinesteticko – diferenciační schopnosti – tedy cvičení 

se svoji vlastní vahou (ve smyslu „unésti se“). 

▪ Motoricko-funkční připravenost – která je základem ke všem pohybovým aktivitám, 

neustálého učení se novým dovednostem, řešit časoprostorově obtížné pohybové 

úkoly. 

▪ Hudebně pohybová výchova – rozvíjení rytmických schopností za doprovodu hudby. 

▪ Obohacení prožitkové sféry – vnímání krásy pohybu, pozitivní postoj k pohybovým 

aktivitám a aktivnímu způsobu života (Betlachová, 2017). 

Gymnastika napomáhá zlepšení úrovně pohybových a balančních schopností a určuje 

povědomí o prostoru kolem cvičence. Werner, Williams, & Hall (2012) ve své publikaci 

definují gymnastiku jako fyzické cvičení na podložce či nářadí, které vede k podpoře růstu 

úrovně vytrvalosti, síly, flexibility, hbitosti, koordinaci a kontroly těla. A právě v tom je dle 

autorů odlišná od her a tance. Avšak mnoho autorů se shoduje, že je gymnastika 

pravděpodobně nejvhodnější aktivitou pro celkové učení kontroly nad lidským tělem. 

Posiluje a zlepšuje držení těla, zvyšuje sílu, flexibilitu a celkovou kondici. A vytváří mimo 

jiné zkušenosti aplikovatelné do jiných sportů. (Krištofič, 2003, Skopová a Zítko, 2005). 

 

2.1.1 Dělení gymnastiky 

„Gymnastiku chápeme jako otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových činností 

esteticko – koordinačního charakteru se zaměřením na tělesný a pohybový rozvoj člověka, 

na udržení a zlepšování zdraví“ (Skopová, Zítko, 2005). 

Pro funkční rozdělení gymnastiky bylo zapotřebí utřídit obsah dle určitých kritérií. Tato 

pohybová činnost splňuje specifické úkoly: 

- Kultivace pohybového projevu a držení těla. 

- Rozvoj tělesné zdatnosti. 

- Osvojování dovedností s kladným prožitkem jako předpoklad vytvoření trvalého 

vztahu ke gymnastickým pohybovým programům. 

- Pochopení vlivu pravidelné pohybové činnosti na zdraví člověka.  

V publikaci dle Skopové a Zítka (2005) je rozdělení gymnastiky inspirováno napojením na 

mezinárodní gymnastické společenství. Jelikož se všechny směry a druhy gymnastiky 

navzájem prolínají a ovlivňují, vymezují se dvě hlavní skupiny dle obsahu a účelu cvičení.  
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První skupinou jsou Gymnastické sporty, kam řadíme: sportovní gymnastiku, moderní 

gymnastiku, skoky na trampolíně, sportovní akrobacie, sportovní aerobik TeamGym, 

aerobik fitness družstev, akrobatický rokenrol, fitness jednotlivců, estetická skupinová 

gymnastika. Tuto rozsáhlou skupinu můžeme rozdělit na sporty olympijské a neolympijské. 

Do olympijských patří pouze sportovní gymnastika, moderní gymnastika a skoky na 

trampolíně. (Šípková, 2013) 

Druhá skupina, Druhy gymnastiky, nemá soutěžní charakter a je rozdělena na tři 

podskupiny.  

- Základní gymnastika (účelové aplikace základní gymnastiky) 

- Rytmická gymnastika (hudebně – pohybová výchova, tanec) 

- Aerobik 

Tabulka č.1: Dělení gymnastiky, (Svobodová 2014) 

 

Zdroj: Didaktika gymnastiky – Svobodová (2014) 

Nejčastěji se setkáme se dvěma základními principy dělení gymnastiky. Tím prvním je 

dělení dle organizační struktury mezinárodní gymnastické federace na světovou a evropskou 

FIG (Fédération Internationale de Gymnastique), UEG (Union Européenne de 

Gymnastique), což se zobrazuje do dělení gymnastických svazů a organizací.  
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V současné době se struktura FIG dělí na: 

1) sportovní gymnastiku mužů,  

2) sportovní gymnastiku žen,  

3) skoky na trampolíně,  

4) moderní gymnastiku,  

5) všeobecnou gymnastiku,  

6) neolympijská sportovní odvětví. 

Až na všeobecnou gymnastiku a neolympijská odvětví se jedná o olympijské disciplíny. 

V České republice patří řízení gymnastických odvětví pod svazy zařazené v ČSVT, jsou to 

např. Český svaz moderní gymnastiky (ČSMG) nebo Česká gymnastická federace (ČGF). 

Druhým principem pro rozdělení obsahu je cvičení, kde dochází k rozdílům hlavně u 

nezávodních forem gymnastiky. Že je gymnastika nadřazeným pojmem pro veškeré činnosti 

gymnastického charakteru zmiňuje ve své práci Novotná (2012). Podle ní se gymnastika dělí 

dle cíle a obsahu prováděné činnosti na gymnastické druhy a gymnastické sporty. 

Gymnastické druhy se dělí následně na základní gymnastiku (ZG), rytmickou gymnastiku 

(RG) a aerobní gymnastiku (AE). Gymnastické sporty jsou děleny na sporty olympijské a 

neolympijské. Pro lepší orientaci viz obrázek č.1. 

Obr. č.1: Dělení gymnastiky 

 

Zdroj: Dělení gymnastiky (Novotná, V., Panská Š., Chrudimský, J., 2009) 
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2.1.2 Základní gymnastika 

„Základní gymnastika napomáhá k tělesnému a pohybovému rozvoji, přispívá  

k mnohostranným pohybovým zkušenostem, k získání dovedností a návyků potřebných pro 

životní režim práce a odpočinku u různých věkových stupňů a obou pohlaví,“ (Kubička aj., 

1993). 

Základní gymnastika je součástí vzdělávacích programů všech typů škol i sportovní přípravy 

mládeže ve většině sportovních odvětví. Je to teoreticky i prakticky propracovaný soubor 

všeobecně rozvíjejících cvičení, který se přirozeně prolíná do ostatních druhů gymnastiky i 

jiných pohybových aktivit a sportů. Díky svému otevřenému pohybovému obsahu a 

metodám výuky je klíčovou součástí při vytváření kvalitních pohybových a posturálních 

stereotypů a zároveň při rovnoměrném a všestranném pohybovém rozvoji člověka. 

V různých kombinacích svého obsahu plní základní gymnastika nárok účinného 

pohybového programu pro nejlépe vyhovující vývoj jedince s důrazem na získání, udržení a 

zvýšení tělesné zdatnosti i celkové kultivace člověka. Základní gymnastika vytváří 

předpoklady pro kladné ovlivnění zdraví, výchovy a vzdělání za podmínky respektování 

aktuální situace cvičenců různého věku, pohlaví, zájmů, zaměření a tělesné zdatnosti a díky 

tomu přispívá k plnění hlavního úkolu tělesné výchovy a sportu (Skopová & Zítko, 2005). 

Gymnastika je pokládána jako jedno z hlavních „nosných“ sportovních odvětví, mající 

nezastupitelný vliv na rozvoj pohybové gramotnosti a tělesné zdatnosti dětí a mládeže. 

Obsah základní gymnastiky, lze zvolit jako vhodnou pohybovou aktivitu díky výhodám jako 

jsou: 

• Velká variabilita a pestrost obsahu, 

• Pohybová přístupnost všem (není věkově vyhraněna), 

• Možnost zacílení účinku cvičení (lokálně, komplexně), 

• Všestranné působení, kultivování pohybového projevu, 

• Možnost odstupňování zátěže – výběr cviků, tempa, dávkování činnosti a odpočinku, 

• Kladné ovlivnění životního stylu, udržení a zlepšování zdraví, 

• Formativní účinky na hybný systém člověka, 

• Duševní osvěžení, zvýšení odolnosti, sebevědomí a estetického cítění (FTVS, AK 

2009/2010). 
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Cvičební obsah základní gymnastiky 

Cvičební obsah je složený jednak z přirozených pohybů a poloh a zároveň z uměle 

vytvořených cviků, pro něž je vytvořena odborná terminologie se základy v názvosloví 

tělesných cvičení. Všestranné a specializované cvičební programy lze přímo cíleně sestavit 

a zaměřit podle účelového hlediska. Obsahem základní gymnastiky jsou cvičení: 

1) Prostná (cvičení jednotlivce, dvojic, skupin), 

2) S náčiním (tyče, švihadla, míče, činky aj.), 

3) Na nářadí (lavičky, žebřiny, bedny, žebříky, šplhadla aj.), 

4) Užitá (běhání, skákání, lezení, přenášení břemen, překonávání překážek), 

5) Akrobatická (odrazová cvičení, rotační, zpevňovací aj.), 

6) Z oblasti hudebně pohybových vztahů (tance, prvky z rytmické gymnastiky), 

7) Pořadová (organizování cvičenců – nástupy, postoje, pohyby, obraty aj.) 

(Skopová & Zítko, 2005). 

Cvičení prostná obsahují různé druhy postojů, pohybů celého těla i jednotlivých segmentů. 

Rozdělují se podle poloh a částí těla na polohy a pohyby hlavy, polohy a pohyby končetin, 

polohy a pohyby trupu. 

Polohy a pohyby celého těla se při cvičení dále rozdělují na: postoje, kleky, sedy, lehy a 

podpory. Lokomoční pohyby celého těla dělíme na: chůze, poskoky, skoky, běhy a obraty. 

Cvičení s náčiním bývá zařazováno po technicky dobře zvládnutém cvičení bez náčiní. 

Využívá základních poloh, postojů a pohybů, které jsou rozšířeny o základní principy 

techniky s náčiním. Často používané při výuce rytmické gymnastiky. 

Cvičení na nářadí je samo o sobě pro žáky atraktivní pro svou variabilnost a možnost 

využití. Nemusí být vždy zařazováno pro vykonávání cviků, pro které je určeno, ale můžeme 

je do cvičení zařazovat pro obohacení hodiny. Žáci tak mohou získat kladnější vztah k jeho 

využívání. Při cvičení na nářadí zahrnujeme do obsahu cvičení veškeré pohybové prvky ze 

cvičení prostných a akrobatických. Specifické pohybové činnosti jsou charakteristickým 

cvičebním obsahem, v němž jsou zahrnuty přechody z vyšších poloh do nižších a naopak, 

visy, komíhání apod (Hrabinec a kol., 2017). 

Užitá cvičení je poměrně zastaralé označení, do kterého patří nejjednodušší přirozená 

cvičení jako různé druhy chůze, běhů, skoků, házení, šplhání, překonávání překážek a 

přenášení břemen. 
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Akrobatická příprava není pouze obsahem školní tělesné výchovy a gymnastických 

sportů. Je i významnou součástí veškerých sportovních odvětví s motoricko – funkční 

přípravou. Obsahuje cvičení zpevňovací, odrazová, doskoková, rotační, podporová a 

rovnovážná. 

Cvičení z oblasti hudebně pohybových vztahů je významná při rozvoji zdravotně 

orientované zdatnosti. Prvky rytmické gymnastiky a tance podporují vyšší emocionálnost, 

účinnost a estetický prožitek při cvičení (Skopová & Zítko, 2005). 

Pořadová cvičení obsahují: nástupy, postoje, pochody, obraty, hlášení. Dle Svobodové 

(Svobodová, 2014) „souvisí pořadová cvičení s organizací cvičenců. Jsou používána při 

zahájení i v závěru cvičebních jednotek, při organizování pohybových aktivit mládeže nebo 

při akcích pro větší počet cvičenců.“ 

 

2.1.3 Rytmická gymnastika 

Rytmická gymnastika je pokládána za nejpropracovanější metodu hudebně pohybové 

výchovy s gymnastickým zaměřením. Až teprve počátkem 20. století se začíná v učebních 

osnovách objevovat rytmická gymnastika a postupně dochází i k nástupu aerobních forem 

gymnastiky. Rytmická gymnastika má za cíl zlepšit zdravotně orientovanou zdatnost žáků a 

naučit je kultivovanému a estetickému pohybovému projevu s hudebním doprovodem. Pro 

rytmickou gymnastiku existuje mnoho dělení, jelikož ne všechny druhy lze jednoznačně 

zařadit.  

Obsahem rytmické gymnastiky jsou čtyři části: 

a) Hudebně pohybová výchova, kde je zapotřebí umět ovládat počítací dobu, dynamiku, 

rytmus, tempo apod. 

b) Cvičení bez náčiní, kde cvičenec ovládá chůzi, běh, taneční kroky, obraty, vlny, 

rotace, akrobatické tvary apod. 

c) Cvičení s náčiním, které je zařazováno po zvládnutí dvou předchozích bloků. Jsou 

zde zařazovány různé typy náčiní jako, švihadlo, míč, obruče, stuha, kužele apod. 

d) Taneční výchova, v níž je aplikována výchova různých tanečních technik, stylů a 

druhů tanců (Novotná a spol., 2011). 
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V publikaci pro učitele sepsané vysokoškolskými pedagogy je rytmická gymnastika dle 

Hájkové (2017) dělena na:  

a) Rytmickou gymnastiku s převážně estetickým účinkem – ta obsahuje základní 

skupiny cvičení jako: hudebně – pohybovou výchovu, cvičení bez náčiní, cvičení 

s náčiním a taneční výchovu. 

b) Rytmickou gymnastiku s převážně kondičním účinkem – kam je zařazováno 

cvičení s hudbou, zaměřené na rozvoj kondičních pohybových schopností. 

Do učiva rytmické gymnastiky se zařazuje i rozvoj tzv. zdravotně orientované zdatnosti, 

která zahrnuje kondiční programy a manipulaci se zatížením. Zdravotně orientovaná 

zdatnost rozvíjí vytrvalostní schopnosti pomocí různých aerobních forem gymnastiky 

s hudebním doprovodem.  

Do školních vzdělávacích programů je rytmická gymnastika zařazována převážně dle 

podmínek, které tělocvična nabízí. Zda je zde vhodná akustika, hudební přehrávač, počet a 

kvalita používaného nářadí a náčiní apod. Cvičení rytmické gymnastiky je atraktivnější spíše 

pro dívky, ale do pohybových skladeb např. na konci školního roku nebo jiné akce, jsou 

samozřejmě zařazováni i chlapci (Hrabinec a kol., 2017). 

2.2 Sportovní gymnastika  

Libra (1973) ve své publikaci uvádí, že sportovní gymnastika je jediným sportovním 

odvětvím, kde je pohybový obsah u žen zcela jiný než u mužů. U žen se ve vývoji ustálil 

gymnastický víceboj zahrnující přeskok, bradla o nestejné výši žerdi, kladinu a prostná. 

Mužský víceboj zahrnuje kromě prostných, přeskoku, bradel o stejné výši žerdi ještě hrazdu, 

koně našíř a kruhy. Odlišné disciplíny mužských a ženských vícebojů vyžadují nácvik 

rozdílných souborů cvičebních tvarů za naprosto jiných mechanických podmínek.  

Cvičení akrobatická (prostná) se vyznačují značně vysokou náročností na pohybovou 

soustavu – svalstvo, kostru – společně se správnou činností nervové soustavy. Při 

akrobatických výkonech záleží vždy na zdravotním stavu cvičence, jeho tělesné zdatnosti a 

činnosti nervové soustavy. Akrobatická cvičení mají význam nejen zdravotní, ale i 

výchovný. 

Gymnastická disciplína přeskok, je od ostatních disciplín odlišena tím, že zahrnuje i rozběh. 

Správným rozběhem získává cvičenec rychlost a spolu s odrazovou silou nohou a paží, jež 

zajišťují při tomto pohybu potřebnou pohybovou energii, překonává metací nářadí. 
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V publikaci od Appelta (1989) je zmiňováno, že právě tréninkem přeskoku dochází k rozvoji 

činnosti vnitřních orgánů, a to konkrétně srdce a plic. Přeskok se rozkládá na několik částí, 

první částí je rozběh, na něj navazuje odraz, díky němuž rozvíjíme odrazovou schopnost a 

sílu dolních končetin, dále nastupuje první letová fáze, po které následuje dohmat a odraz 

pažemi, a nakonec druhá letová fáze zakončena doskokem (Appelt, 1989). 

Švihová cvičení jsou další charakteristickou součástí gymnastiky. Těmito cviky vznikají 

nové cvičební tvary a spoje. Švihová cvičení rozvíjí svalovou sílu, obratnost, orientaci 

v prostoru, správné držení těla a smysl pro pohybovou orientaci. Pro tato cvičení jsou 

charakteristickým nářadím bradla s žerdí o stejné výši. Setkáváme se ale i s bradly 

o nestejné výši žerdí, která prošla v historii dlouhým vývojem (Appelt, 1989). Při cvičení na 

bradlech dochází k postupnému zdokonalování vybraných tělesných funkcí a pohybového 

aparátu. Největšího zatížení dochází hlavně v horní polovině těla, konkrétně ramenním 

pletenci. Bradla o nestejné výši žerdi nejsou zahrnuta do školní tělesné výchovy (Libra, 

1973). 

Cvičení na kruzích patřilo dříve i do ženského víceboje, ale nyní na něm závodí pouze muži. 

Kruhy jsou nejjasnější ukázkou gymnastické síly. Svojí pohyblivostí a nestabilitou jsou 

odlišeny od ostatního nářadí. Kromě značného náporu na svalový systém jsou kladeny 

nároky i na prostorovou orientaci, kterou musí cvičenec ovládat při švihových cvičení a 

kyvadlovém pohybu vpřed a vzad (Libra, 1973).  

Kladina bývá přiřazována výhradně jako ženské nářadí. Na kladině se uplatňují akrobatické 

prvky spojené se skoky. Cvičení na kladině rozvíjí hlavně smysl pro rovnováhu a 

prostorovou orientaci. Díky neustálému rozvoji obtížnost této disciplíny neustále stoupá 

(Appelt, 1989). 

Disciplína, v níž jsou kladeny velké nároky na sílu, dynamiku, rovnováhu a koordinaci těla 

je kůň s madly. Pohybovou náplň tvoří mety ve vzporu a jsou předváděny výhradně muži. 

Do školní tělesné výchovy není kůň s madly zařazen. Tak jako cvičení na koni našíř, 

vyžaduje dle Appelta (1989) a mnoha dalších autorů, i cvičení na hrazdě značnou úroveň 

všestranně obratnosti a koordinovanosti pohybů. Sestavy se neustále stávají pestřejšími díky 

mnoha vazbám a přeletům nad hrazdou. K všeobecným zásadám nácviku na hrazdě patří 

pečlivá příprava nářadí a místa doskoku. 
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Sportovní gymnastika, a tedy cvičení na nářadí je pokládáno, za jednu ze sportovních 

činností, které se podílejí na rozvoji nejedné z potřebných kompetencí (např. kompetence 

k řešení problému, při překonávání metacího nářadí, či držení rovnováhy apod.). 

2.2.1 Motoricko – funkční příprava  

„Motoricko – funkční příprava je stavební materiální pro vytvoření technických návyků a 

mechanismů přenosu těchto návyků do konkrétních pohybových dovedností.“ (Krištofič, 

2004, s 16). 

V každém sportovním odvětví je dobrá výkonnost jedince podmíněna dobrou přípravou. 

Motoricko – funkční příprava je stěžejním bodem jedince, která rozvíjí jeho pohybové 

funkce. Nejedná se však pouze o přípravu ve smyslu učení se konkrétním cvikům, ale 

zaměřuje se na všestranný rozvoj jednice. Může být zařazována jako část propojující 

technickou a kondiční část přípravy. Každá složka motoricko – funkční přípravy rozvíjí jinou 

pohybovou funkci. Proto je důležité si při výběru cvičení vybrat tu pohybovou funkci, kterou 

chceme v daném cvičení rozvíjet (Krištofič, 2006). 

„Gymnastické aktivity díky své šíři můžeme považovat za základ pohybové gramotnosti 

jedince a motoricko-funkční (pohybovou) přípravu jako nositelku této způsobilosti.“ 

Při rozvoji jednotlivých pohybových funkcí musíme brát v potaz důležitý fakt, jímž je 

genetika. Každá pohybová funkce je totiž do jisté míry ovlivněna geneticky, takže  

u konkrétního jedince můžeme tyto funkce ovlivnit jen do určité míry. I když si to možná 

nikdo neuvědomuje, do motorického učení zahrnujeme celou škálu základních lidských 

činností, které jsou ve výsledku pohybovou dovedností. Ve fázi raného dětství se učíme 

základním pohybům jako je lezení, chůze, běh, zavazování bot apod. Cílem veškeré 

motoricko – funkční přípravy je účelné, efektivní a ekonomické provedení pohybu, které je 

předpokladem několikanásobného opakování cvičení bez zdravotních rizik (Krištofič, 

2004). 

Jiříková (2006) definuje motoricko – funkční přípravu následujícím způsobem: 

„Motoricko-funkční příprava je všestranná příprava umožňující sportovci řešit 

časoprostorově obtížné pohybové úkoly, rychle a trvale se učit novým dovednostem, 

adekvátně reagovat na změny vnějších a vnitřních podmínek.“ 

Motoricko-funkční příprava je spojovacím článkem mezi kondiční a technickou přípravou 

(též akrobatickou přípravou). Je tedy nezbytné, aby byly vytvořeny podmínky ke kvalitnímu 
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osvojování konkrétních dovedností, které bývají ovlivňovány všestrannou pohybovou 

dovedností žáků. Kvalitně připravený žák se snáze učí novým pohybovým dovednostem, 

které má trvale uloženy. Následujícím způsobem je strukturován otevřený systém motoricko 

– funkčních příprav: 

• Příprava zpevňovací – je důležitá nejen z hlediska vědomého ovládání těla, ale i 

z hlediska zdravotní prevence a zabraňuje nežádoucím souhybům tělesných 

segmentů. 

• Příprava podporová – má za úkol připravit paže a pletence ramenní tak, aby byl 

zajištěn podpor a vzpor ve cvičebních polohách a pohybech. 

• Odrazová příprava – má za úkol zajistit odrazovou vytrvalost a zvýšit úroveň svalové 

síly dolních končetin.  

Rozlišujeme čtyři skupiny odrazových cvičení: 

o Cvičení pro rozvoj odrazové vytrvalosti – dochází k posílení a zpevnění nejen 

svalového ale i šlachového a vazivového aparátu 

o Cvičení pro rozvoj svalové síly – podřepy, výpony, výskoky a seskoky 

snožmo 

o Cvičení pro rozvoj reaktivních schopností dolních končetin – opakované 

výskoky a seskoky na nářadí různých velikostí 

o Cvičení pro rozvoj speciálních odrazových schopností – poskoky prováděné 

na speciální odrazové ploše (air floor) (Hrabinec a kol. 2017). 

 

• Doskoková příprava – má za úkol ovládat koordinovanou sílu dolních končetin, 

orientovat se v prostoru a ovládat rovnovážné schopnosti.  

• Rotační příprava – je důležitá z hlediska značného využívání otáčivých pohybů a 

prostorové orientaci při vykonávání většiny cviků. Největší zatížení dochází 

v centrální nervové soustavě a smyslových orgánech. 

• Pohyblivostní příprava – je závislá na konkrétních disciplínách, v nichž je třeba 

zajistit dostatečný rozsah v jednotlivých kloubních spojích. 

• Rovnovážná příprava – má za úkol rozvíjet způsobilost vnímání a vyvažování polohy 

těla, a to jak ve statickém, tak dynamickém režimu (jsou zde zahrnuty balanční 

techniky využívající zmenšené plochy opory) (Hrabinec a kol. 2017). 
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2.2.2 Sportovní gymnastika ve školní tělesné výchově  

Akrobacie se pokládá za hlavní pohybový základ pro veškeré gymnastické disciplíny a je 

jedním z hlavních prostředků pro rozvoj koordinačních schopností. 

Ve výuce na druhém stupni jsou do ŠVP zařazovány následující prvky: stoj na rukou, kotoul 

vpřed, kotoul vzad, kotoul letmo, kotoul roznožmo, přemet stranou, stoj na lopatkách apod. 

Nácvik akrobacie je uskutečňován na akrobatickém pásu, případně na několika stejných 

žíněnkách, o stejné velikosti, poskládaných za sebou. Některé školy mají k dispozici tzv. air 

floor (air track), což je nafukovací odrazová pomůcka, která má vlastnosti trampolíny. Při 

nácviku poskytuje air floor (air track) pohodlné podmínky pro nácvik odrazu, rozvoj 

koordinačních a rotačních dovedností a usnadňuje např. při kotoulu letmo, přemetu vpřed či 

rondátu, snazší a větší odraz z dolních končetin. Díky své měkkosti zmírňuje strach a obavy 

žáků jak z doskoku, tak dopadu.  

Mezi cvičení na nářadí se ve školách zařazuje nejčastěji: přeskok – roznožka a skrčka, 

cvičení na trampolíně, cvičení na kruzích, cvičení na hrazdě a cvičení na kladině. 

Pro výuku přeskoku je nutné mít zkontrolované veškeré vybavení a tedy můstek, kozu či 

švédskou bednu ve správné výšce a dostatek žíněnek. U dětí je tato gymnastická disciplína 

často spojována s výraznou psychickou zábranou. Můžeme ji zmírnit obložením noh 

gymnastického nářadí, postupným prodlužováním rozběhu, postupným oddalováním 

můstku od nářadí, poskytnutím správné dopomoci a záchrany, nekončit výuku špatným 

pokusem a při neúspěchu se přesunout o jeden didaktický krok zpět. Značně náročná je při 

této disciplíně koordinace nohou a paží. Proto se zde uplatňuje analyticko – syntetický 

postup, kdy žáky učíme nejdříve rozběh s náskokem na můstek, výskok snožmo na nářadí, 

výskok do vzporu dřepmo apod. 

Malá trampolína představuje značně zábavné a atraktivní zpestření výuky. Je třeba dbát na 

dostatečně připravenou doskokovou plochu, jelikož bude žák dopadat z větší výšky než při 

přeskoku. Kromě zpevňovacích cvičení je zahrnuta před cvičením krátká doskoková a 

odrazová příprava. Vyučují se skoky přímé, skoky se skrčením přednožmo, skoky s bočným 

roznožením, schylka, štika apod. 

Velmi oblíbeným nářadím je cvičení na kruzích. Toto nářadí je vhodné pro všechny věkové 

kategorie, jelikož při něm dochází k rozvoji nejen tělesných, ale i morálních vlastností, mezi 

které se řadí odvaha, obratnost i prostorová orientace. Abychom zabránili „sklouznutí“ 
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z nářadí, je nezbytné používat pro cvičení na kruzích magnézium, které nadbytečnému 

pocení dlaní zabrání. Pro cvičení na tomto nářadí v „hupu“ je nezbytné ovládat veškeré cviky 

ve statických polohách – svis vznesmo, svis střemhlav, shyb, leh vznesmo.  

Hrazda patří mezi méně oblíbené gymnastické nářadí. Je zde kladen značný důraz na 

koordinační, a hlavně silové vlastnosti. Prvky na tomto gymnastickém nářadí, které jsou 

zahrnuty ve většině ŠVP ZV, jsou přešvih skrčmo, vzpor – přešvih únožmo, výmyk, toč 

vzad, seskok odkmihem.  

Typickým cvičením rovnováhy, které přispívá nejen k rozvoji obratnosti, ale i rozvoji přesné 

svalové koordinace, je cvičení na kladině. Úzká plocha tohoto nářadí podmiňuje náročný 

charakter cvičení, ať už se jedná o jednoduché či složité tvary. Pro seznámení s nářadím jsou 

zahrnovány nejdříve jednoduché hry, chůzi – upažit, chůzi vpřed, chůzi ve výponu, chůzi 

s přednožováním, chůzi podřepmo („nabírání vody“), chůzi se skrčením přednožmo a 

následným přednožením, chůzi stranou, chůzi vzad, obraty ve výponu apod (Vaculíková, 

2011, Hrabinec a kol., 2017). 

2.3 Vývojové zákonitosti  

Obsahem této kapitoly bude charakteristika dětí staršího školního věku a jejich vývojové 

vlastnosti spojené s pohybovou zdatností a základní vzdělávání. 

2.3.1 Základní vzdělávání 

Základní vzdělávání nastupuje po vzdělávání předškolním a po výchově v rodině. 

V současné době je jedinou povinnou etapou vzdělávání, jíž musí absolvovat každý občan 

České republiky. Základní vzdělávání umožňuje každému jedinci dosáhnout stupně 

základního vzdělání v oboru základní škola. Řídí se Rámcovým vzdělávacím programem 

pro základní vzdělávání. V roli dítěte hraje toto vzdělání důležitou roli. Podstatným 

aspektem tohoto vzdělávání je schopnost motivovat žáky k učení a naučit je spolupráce 

s ostatními. Veškeré zkušenosti získané na základní škole mají vliv na budoucí osobní život 

a zaměstnání dotyčného (Jeřábek aj., 2007 b). 

Základní vzdělávání zahrnuje výuku na prvním a druhém stupni. Jednotlivé etapy se od sebe 

odlišují obsahem vzdělávacích cílů, poskytují rozdílné metody a formy práce a odlišné 

komplikace nutné k řešení (MŠMT ČR, 2001). 

Podstatnou součástí základního vzdělávání je naplnění jejich cílů, mezi něž patří různé 

metody učení, které během získávání dalšího vzdělání mohou žáci využívat, vytvoření 
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motivace k celoživotnímu učení, logické myšlení, uvažování a rozhodování, řešení 

problémů a snaha o otevřenou komunikaci (Jeřábek aj., 2007 b). 

Druhý stupeň 

Druhý stupeň základního vzdělávání přímo navazuje na stupeň první, a nakonec tento proces 

ukončuje. V současné době je vzdělávání uskutečňováno na základních školách či víceletých 

gymnáziích (MŠMT ČR, 2001). 

Základní vzdělávání na druhém stupni je postaveno na motivaci k učení, získání představ o 

nejrůznějších metodách učení, dovednostní a schopnostní rozvoj žáka apod. Značný důraz 

je kladen na rozvoj žákových zájmů. Žák si při studiu vytváří takové hodnoty a postoje, 

s nimiž bude schopen kultivovaného projevu a chování, bude schopen se zodpovědně 

rozhodovat a respektovat vlastní práva a práva spolu s povinnostmi jakožto občana České 

republiky a člena Evropské unie. Vlivem těchto hledisek je umožněno využívat na druhém 

stupni náročnější pracovní metody, zadávat poměrně složité a dlouhodobé úkoly či projekty, 

aby žáci nesli podstatně větší zodpovědnost za své činy (Jeřábek aj., 2007 b). 

2.3.2 Starší školní věk 

Toto období také nazýváme jako období pohlavního dospívání neboli puberty. Trvá přibližně 

od 11 let do 15 let a je zakončeno pohlavní dospělostí. Termín puberta vymezuje nejen 

biologické, ale i fyziologické změny organismu s poměrně dobře zjistitelným začátkem  

a koncem. Puberta je vyvolána nervovými podněty a hormonálními změnami.  

Je charakteristická akcelerací čili tzv. pubertálním zrychlením, kde jsou roční přírůstky  

na všech orgánech vyšší než v období předchozím. Vymezení jednotlivých věkových období 

jsou pouze orientační, jelikož mezi nimi neexistují jasné hranice (Malá, Klementa, 1985). 

Jak je uvedeno v publikaci Langmajera a Krejčířové (2006), lze toto období rozlišovat na 

dvě fáze. První fáze – fáze puberty, začínající prvními známkami pohlavního dospívání.  

U dívek začíná mezi 11 a 13 rokem a u chlapců přibližně o dva roky později. Tato fáze je 

ukončena u dívek nástupem menarche a u chlapců první emisí semene (tzv. noční poluce). 

Fáze druhá – fáze vlastní puberty trvá až do doražení reprodukční schopnosti cca do 15 let. 

Převážně kolem patnáctého roku se dítě snaží napodobovat dospělé ve všech směrech, ať 

mimikou, vyjadřování, ale bohužel i zlozvyky (kouření, alkohol a drogy aj). Zároveň mohou 

být velmi kritičtí, vůči projevům dospělých a projevují tzv. negativizmus. Význam party, 

důvěrných přátelství a prvních lásek je v tomto období také nevyhnutelná.  
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Konkrétní a abstraktní myšlení dostává nový rozměr a pubescenti jsou schopni řešit složitější 

úkoly. Podíl logické paměti se zvyšuje na úkor mechanické (Jansa, 2014).  

Perič a kol. (2012) charakterizují tělesný vývoj pubertálního dítěte jako „samá ruka, samá 

noha“, kdy dochází k nerovnoměrnému růstu a končetiny rostou rychleji než trup. Toto 

období je tedy poměrně náchylné ke vzniku některých poruch hybného ústrojí a je tedy 

nezbytné vytvořit u dětí návyk na správně držení těla. Na začátku „pubertálního“ období 

dochází k dozrávání vestibulárního aparátu i ostatních analyzátorů a přibližuje se 

k hodnotám dospělého člověka. Charakteristický je i přechod od sportu jako od „hry“ 

k činnosti, která začíná být pro jedince povinností a chce v ní dosáhnout úspěchu. 

Díky růstovým procesům dochází k vyšší spotřebě značného množství energie na úkor ne 

ještě úplně vyvinutého těla. Až koncem puberty dochází k určité proporcionalitě těla. Začíná 

se zvyšovat vitální kapacita plic, hmotnost, výkonnost srdce i tělesná výkonnost. Konkrétně 

tělesná výkonnost vede převážně u chlapců k podpoře vyšší soutěživosti, a zároveň 

k přeceňování sil, jejímž důsledkem je vyšší úrazovost. Chlapci i dívky jsou v tomto období 

schopni zvládat specializované sportovní dovednosti na vysoké technické úrovni  

(Jansa, 2014). 

 

2.4 Vzdělávací programy 

2.4.1 Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání – RVP ZV 

„V souladu s novými principy kurikulární reformy, zformulovanými v Národním programu 

rozvoje vzdělávání v ČR (Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/204 Sb., zavádí na 

základních školách postupně od 1. 9. 2007. Kurikulární dokumenty jsou tvořeny na úrovni 

státní (Národní program rozvoje vzdělávání v ČR a RVP pro jednotlivé etapy vzdělávání) 

a školní (ŠVP).“ (Maleňáková 2011, s 50).  

Kurikulum obsahuje vzdělávací program i s obsahovou náplní výuky a dosažený výsledek 

či zkušenost, si žák ve škole podle určitého kurikula osvojí. Slovo kurikulum vzniklo 

z latinského slova „curriculum“ znamenající běh. Do pedagogického překladu je 

transformováno jako pohyb, tedy plánovaná trasa vzdělávání. (Jansa, 2018) 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání nastupuje po Rámcovém 

vzdělávacím programu předškolního vzdělávání, z něhož RVP ZV vychází. Rámcové 

vzdělávací programy podporují pedagogickou samosprávu škol a profesní odpovědnost 
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pedagogů za výsledky vzdělávání. Jelikož hlavní myšlenkou RVP je pojetí společného 

vzdělávání a celoživotního učení, budou mít všichni absolventi jednotlivých etap vzdělávání 

díky RVP stejnou úroveň vzdělání. Rámcové vzdělávací programy (RVP, 2017) zdůrazňují 

klíčové kompetence a jejich vzájemnou provázanost se vzdělávacím obsahem. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání je dokument, jenž je neustále 

renovován v důsledku měnící se společnosti, jejích potřeb, názorů učitelů na ŠVP a potřeb 

žáků (Jeřábek aj., 2007 b). 

Obr. č. 2: Systém kurikulárních dokumentů (Balada, 2007) 

 

Zdroj: Systém kurikulárních dokumentů. JPG – WikiKnihovna.[online] 

Legenda: RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, RVP ZV – 

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání, RVP G – Rámcový vzdělávací 

program pro gymnázia, RVP GSP – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní 

přípravou, RVP SOV – Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání, 

Ostatní RVP – Rámcový vzdělávací programy, které kromě výše uvedených vymezuje školský 

zákon 

 

2.4.2 Tělesná výchova v rámcovém vzdělávacím programu  

Tělesná výchova je v RVP zařazena do vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“, do níž jsou 

zahrnuty dva vzdělávací obory, a to „Výchova ke zdraví“ a „Tělesná výchova“. Do tělesné 

výchovy je zařazována i zdravotní tělesná výchova.  
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Škola musí být pro žáky příkladem, proto je nezbytné, aby byl kladen důraz hlavně na 

praktické dovednosti a možnosti jejich využití v běžném životě. Vzdělávací oblast „Člověk 

a zdraví“ by proto neměla být v rozporu s předkládanými informacemi. Velkým ovlivněním 

by měl být i osobní přístup učitele, prostředí a školní atmosféra.  

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 

Tato vzdělávací oblast usiluje o to, aby žáci chránili sami sebe a své zdraví. Aby si 

uvědomovali význam svého zdraví a zdravotní prevence. Jelikož je zdraví člověka 

ovlivňováno značným množstvím podnětů (tj. životní styl, chování, vztahy ve společnosti), 

je považováno za základ spokojeného života a v tomto důsledku je jeho poznávání, ovlivnění 

a ochrana řazeno na přední příčky priorit v základním vzdělávání (Jeřábek aj., 2007 b). 

Vzdělávací obor Tělesná výchova 

Jako součást celostního vzdělávání žáku směřuje tělesná výchova k poznání vlastních 

pohybových dovedností a zájmů a zároveň k poznávání účinků konkrétních pohybových 

činností tedy tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Smyslem pohybového vzdělávání 

je postup od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, kterou dokáží 

zařadit do denního režimu pro uspokojení vlastních potřeb a zájmů. V tělesné výchově je 

důležitá motivace a motivační hodnocení žáka, vycházející z osobních výkonů, somatotypu 

jednotlivce a následného zlepšování bez paušálního porovnávání žáků dle výkonných norem 

(tabulky, grafy atd.), v nichž nejsou brány v úvahu genetické a růstové předpoklady spolu se 

zdravotním stavem žáka (MŠMT, RVP, 2017). 

 

2.4.3 Gymnastika v rámcovém vzdělávacím programu 

Jestliže se v Rámcovém vzdělávacím programu (dále jen RVP) pro základní vzdělávání 

zaměříme pouze na gymnastiku, pak jí není věnována dostatečná pozornost. Zmiňuje pouze 

gymnastická cvičení, která se na základní škole mají vyučovat. V konkrétnější formě 

zmiňuje jen akrobacii, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí a základy rytmické 

gymnastiky. Následuje rozhodnutí škol samotných, jak si do svých ŠVP ZV, zařadí 

gymnastiku a v jakém rozsahu. V prvním případě záleží hlavně na pedagogovi, co bude chtít 

vyučovat. Pokud je pedagogem bývalý gymnasta, zařadí gymnastiku do hodin tělesné 

výchovy v nesrovnatelném rozsahu než pedagog, který trénuje fotbal. Co se týká 

materiálního a technického zabezpečení pracovišť, není v RVP ZV zmíněno nic takřka 
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podstatného. Bavíme-li se o přeskoku, využívají žáci švédskou bednu či kozu? Proto musíme 

nahlédnout do ŠVP ZV některé školy, kde by tyto záležitosti měli být upřesněny (Jeřábek 

aj., 2007 b). 

 

2.4.4 Školní vzdělávací program   

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je dokument, který se v souladu se školským 

zákonem zpracovává podle RVP na každé škole poskytující vzdělávání. Na základě 

vypracovaného ŠVP se na dané škole uskutečňuje vzdělávací proces, vycházející z předem 

daných vzdělávacích záměrů školy, zohledňující jednak možnosti žáků, a jednak podmínky 

a možnosti školy (RVP ZV, 2017). 

Maleňáková zmiňuje (Maleňáková, 2011, s. 58), že stát už nevytváří učební osnovy, jež by 

byly pro jednotlivé školy stejné a školy je jen opakovaně přebíraly. Dnes je proto vymezován 

rámec vzdělávání – RVP, ve kterém jsou dány předpokládané výsledky učení. Zároveň je 

zde zahrnuto doporučené učivo, rámcový učební plán, pravidla pro žáky se zdravotními a 

sociálními problémy i naopak pravidla se žáky nadanými, směrnice pro sestavení školního 

vzdělávacího programu apod. Rámcový vzdělávací program formuluje cíle vzdělávání, které 

jsou cílené na utváření a rozvíjení životních dovedností – klíčových kompetencí. 

Zodpovědnost za vytvoření školního vzdělávacího programu dle RVP má ředitel příslušné 

školy, který práci nejen koordinuje, ale i zadává. Na vypracování ŠVP by se měli podílet 

všichni pedagogové školy a školská rada se k nadcházejícímu uskutečňování vzdělávání 

a ŠVP vyjadřuje. Školní vzdělávací program vydává ředitel dané školy. Tento dokument by 

měl být veřejný, aby měla možnost do jeho obsahu nahlédnout i veřejnost. Jak bylo ŠVP 

naplněno hodnotí Česká školní inspekce se souladem a právními předpisy a rámcově 

vzdělávacím programem (RVP ZV, 2017).  

 

2.4.5 Zařazení sportovní gymnastiky do ŠVP u vybraných škol 

Vytvoření ŠVP poskytuje učitelům určitou volnost ve výběru a v rozsahu určitých činností, 

ale na straně druhé tak může vznikat prostor pro zanedbávání některých oblastí (Maňák a 

kol., 2008). V této kapitole stručně nahlédneme do pěti vybraných škol a jejich ŠVP a 

zjistíme, jak je zde popsána sportovní gymnastika a její zařazení do výuky. 



29 

 

Základní škola Raspenava má tělesnou výchovu v ŠVP rozdělenou na výuku pro dívky a pro 

chlapce. Ze sportovní gymnastiky nezmiňují využití kladiny ani v jednom z ročníků. Zato 

akrobacii, hrazdu, kruhy, přeskoky i šplh zařazují v každém ročníku. Na kruzích můžeme 

předpokládat v každém ročníku „nějakou“ stejnou aktivitu, jelikož identický popis v ŠVP, 

v němž uvádějí „komíhání, svisy, houpání“ v každém ročníku nám toho moc nesdělí 

(www.skolaraspenava.cz). 

Základní škola Glowackého zahrnuje ve svém ŠVP akrobacii s jedním novým 

gymnastickým prvkem na školní rok (př. 6. ročník kotoul v před a vzad opakování, stoj na 

rukou, 7. ročník stoj na rukou, 8. ročník stoj na rukou a na hlavě, 9. ročník kotoul vzad do 

zášvihu apod.). Na rozdíl od ZŠ Raspenava zahrnuje kladinu od 7. ročníku, na níž se věnují 

chůzi a obratům. Hrazdě a přeskoku se věnují ve všech ročnících (www.glowackeho.cz). 

Základní škola Klánovice zahrnuje ve svém ŠVP ve všech ročnících na druhém stupni stejné 

znění cvičení gymnastiky. Od 6. ročníku se tedy žáci setkávají s kotouly, přemety, přeskoky, 

s cvičením na hrazdě, kladině, kruzích, šplhu na tyči i na laně. Prvky nejsou nijak rozepsané, 

tudíž můžeme alespoň předpokládat, že žák bude zvládat základní pohybové dovednosti na 

zmíněném nářadí (www.zs-kl.cz). 

ŠVP víceletého gymnázia Čelákovice se zabývá více cvičením na hrazdě a prostným 

cvičením v průběhu všech ročníků. Dívkám je od primy zařazována do gymnastického 

cvičení kladina v podobě jednoduchých sestav (www.gcelakovice.cz). 

Základní škola Šestajovice má poměrně rozsáhlý plán pro gymnastiku v jednotlivých 

ročnících. U každého nářadí je na ročník vypsáno několik konkrétních cviků a ty se neustále 

opakují. Oproti ostatním školám zahrnuje ZŠ Šestajovice do výuky navíc i trampolínu 

(www.zs6.cz). 

Z tohoto příkladu je patrné, že není možné, aby měli žáci těchto škol stejný základ 

v jednotlivých gymnastických disciplínách. Jelikož znám osobně vyučující ze školy ZŠ 

Šestajovice a ZŠ Klánovice, vím, že jsou to bývalé gymnastiky a jejich hodiny a zmíněné 

prvky zahrnuté v ŠVP budou dle mého mínění vypadat značně rozdílně, oproti ostatním 

školám.  
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2.5 Charakteristika školní tělesné výchovy 

Školní tělesná výchova je organizovaná a tělovýchovná činnost patřící k nejrozšířenějším 

formám. Pro mnohé je prvním setkáním s pohybovou aktivitou a často zůstává jediným 

pohybem, kterého se člověk v průběhu života aktivně účastní. Veškerá tělovýchovná výuka 

a její výsledky, jsou ovlivňovány vybaveností tělocvičen a sportovišť a jednoznačně i učiteli 

tělesné výchovy (Rychetský aj., 2000). 

Betlachová (2017, s. 17) cituje definici školní tělesné výchovy 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 i praktického tělovýchovného vzdělávání, a na utváření trvalého vztahu člověka 

k pohybové aktivitě“.  

Tělesná výchova zahrnuje specifické úkoly, mezi které se zařazuje: 

• Osvojování, zdokonalování a upevňování pohybových návyků a dovedností žáků. 

• Rozvoj kondičních a koordinačních pohybových schopností. 

• Získávání vědomostí z tělesné výchovy a sportu. 

• Utváření trvalého vztahu žáků k pohybové aktivitě. 

Jelikož tělesná výchova tvoří významnou složku všestranného a harmonického rozvoje 

člověka již od dob antiky, kdy byla ideálem tělesné krásy a duševní pohody, ovlivňuje 

tělesná kultura každého z nás. Ta tedy kromě tělesné výchovy zahrnuje i rekreační tělesnou 

výchovu – tedy pohybové rekreace, turistiku apod. a zdravotní tělesnou výchovu, jejichž 

charakteristika je uvedena stručně v následujících bodech: 

• Základní tělesná výchova neboli školní tělesná výchova, je realizována hlavně na 

základních a středních školách, kde se zaměřuje na optimální tělesný rozvoj žáků, 

jejich pohybový vývoj a základní tělovýchovně vzdělání.  

• Rekreační tělesná výchova je uskutečňována v zájmových formách tělesné 

výchovy žáka na škole nebo mimo ni. Tato výchova by měla přispívat k optimálnímu 

tělesnému rozvoji žáků a jejich pohybové výkonosti, k potěšení i aktivnímu 

odpočinku. 

• Zdravotní tělesná výchova je samostatným předmětem vyučovaným na školách. 

Má za úkol kromě plnění základních úkolů tělesné výchovy odstraňovat zdravotní 

nedostatky nebo alespoň snižovat jejich negativní vliv.  
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Umět zorganizovat si svůj pohybový režim a pravidelné pohybové aktivity umožňuje žákům 

právě vzdělávací obor „tělesná výchova“. Snaží se o zlepšení tělesné zdatnosti žáků, duševní 

a sociální pohody. Pohybové vzdělání se v průběhu života přesouvá z činností spontánních 

do činností pravidelných, řízených a výběrových ovlivňujících jednak rozvoj zdatnosti a 

výkonnosti, ale hlavně podporu zdraví. Podstatnou součástí je prožitek z pohybu a 

komunikace při něm. Klíčovým podnětem pro pohybové vzdělání je podle Jansy (2012) 

rozpoznání a následné rozvíjení pohybových předpokladů – tedy nadání. Neodmyslitelnou 

součástí je odhadování zdravotních rizik a oslabení žáků, díky němuž by mělo dojít 

v běžných či specifických formách učení k jejich opravě. 

Do cílového zaměření vzdělávacího oboru „Tělesná výchova“ zahrnuje Jansa (2018) 

následující: 

• Poznávání významu tělesné a duševní zdatnosti pro zdraví a k osvojování způsobu 

jejího cíleného ovlivňování a hodnocení. 

• Rozvoj základních pohybových dovedností. 

• Poznání vlastních fyzických a pohybových možností a předpokladů. 

• Rozvoj sociálních vztahů v pohybových činnostech a rozvoj fair play jednání i 

v běžném životě. 

• Vnímání radostných prožitků z pohybové činnosti a využití pohybu pro tělesnou a 

duševní pohodu. 

• Osvojení si dovedností k organizaci jednoduché pohybové činnosti (soutěži) a 

uplatnění zásad bezpečnosti při těchto aktivitách. 

Oblasti školní tělesné výchovy 

Učivo ve školní tělesné výchově zahrnuje oblasti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností, které dokáže žák, samozřejmě s ohledem na individuální předpoklady, aplikovat 

ve hře, soutěžích či rekreačních činnostech. Žák zároveň zvládne posoudit provedení 

pohybových činností a poukázat na případné nedostatky a jejich příčiny. Základní 

vzdělávání se odehrává výukou na dvou stupních – prvním a druhém. Každá etapa 

vzdělávání se liší v obsahu vzdělávacích cílů, poskytuje rozdílně metody a formy práce  

a odlišné metody nutné k vyřešení. První stupeň má za úkol žáka motivovat k dalšímu 

aktivnímu učení a ke snaze nalézat různé způsoby řešení problémů (Jeřábek aj., 2007 b). 

Na druhém stupni se oblasti výuky tělesné výchovy se v RVP ZV (2017) téměř neliší. Učivo 

je navazující na předchozí ročníky a dochází pouze k jeho rozšiřování a prohlubování.  
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1) Pohybové hry – s různým zaměřením, netradiční aktivity 

2) Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí 

3) Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem – tance, 

kondiční formy pro daný věk žáků 

4) Úpoly – základy sebeobrany, judo, karate 

5) Atletika – běhy rychlé, v terénu, na dráze, překážkový běh, skok do dálky, skok do 

výšky, vrh koulí, hod míčkem (granátem) 

6) Sportovní hry – vybrány alespoň dvě dle školy, herní činnost jednotlivce, herní 

kombinace, systémy, utkání 

7) Turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, přesun, základy orientačního 

běhu, přežití v přírodě, zajištění vody, potravy, tepla 

8) Plavání (podle podmínek školy) – zdokonalování plaveckých dovedností, rozvoj 

plavecké vytrvalosti 

9) Lyžování, snowboarding, bruslení (podle podmínek školy) – běžecké lyžování, 

sjezdové lyžování (jízda na snowboardu) 

10) Další pohybové činnosti (i netradiční) – dle podmínek školy a zájmu žáků 

Druhý stupeň umožňuje žákům uvědomit si propojení vzdělávání s životem ve škole a mimo 

ni. V rámci tohoto je umožněno využívat na druhém stupni náročnější metody práce, zadávat 

složitější a dlouhodobější úkoly či projekty, aby žáci nesli větší odpovědnost za své činy 

(MŠMT ČR, 2001, Jeřábek aj., 2007 b). 

Cíle školní tělesné výchovy 

Jak uvádí ve své publikaci doc. Dvořáková (2007), přínos tělesné výchovy ve vývoji  

a výchově člověka je ve čtyřech oblastech. Ty se dají považovat za dílčí cíle pro školní  

a předškolní tělesnou výchovu.  

1) Psychomotorická oblast – kde se jedná o osvojení a řízení pohybových struktur  

a zahrnuje ovládání pohybových a sportovních dovedností. 

2) Oblast zdatnosti (fitness) – kde se jedná hlavně o fyzickou a psychickou schopnost 

vyrovnání se se zátěží. 

3) Kognitivní oblast – kde jsou pohybem ovlivňovány myšlenkové pochody  

a získávané znalosti spojené s pohybem a tělesnou výchovou. 
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4) Citová oblast (afektivní) – kde se jedná o psychické a sociální aspekty prožívání 

pohybových činností. V této oblasti dochází ke spojení oblasti kognitivní s celkovým 

chováním dítěte, které je tak formováno. 

Prožívání veškerých činností je v dětském věku prvotní stránkou výchovy. Dochází zde 

k realizaci stránky citové, která je projevována určitým chováním a konáním. Neustálým 

získáváním dovedností a zlepšováním sebe sama pak vytváří tzv. „hnací motor“ pro 

přirozený vývoj dítěte. Opakovaným užíváním praktických dovedností bude pak u dítěte 

pěstováno jeho zdraví a zdatnost jako dlouhodobý cíl celoživotní aktivity (H. Dvořáková, 

2007). 

 

2.5.1 Gymnastické disciplíny ve školní tělesné výchově 

Dřívější výuka gymnastiky se odrážela v tabulkách výkonnosti jednotlivých žáků. Dnes je 

důraz kladen spíše na konkrétní potřeby žáků. V této době se setkáváme s dětmi, které mají 

již ve svém věku určité handicapy (obezita, lordóza apod.) a je tedy zapotřebí k nim zařadit 

ve výuce individuální přístup. Samozřejmě tento fakt poukazuje na to, že by měl být učitel 

schopen spojit jádro kurikula a nynější potřeby žáků (Maudlon & Layson, 1989). 

Do učiva gymnastiky ve školní tělesné výchově, jež je zahrnuta v obou kurikulárních 

dokumentech, je zahrnuta: akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí. 

V gymnastických disciplínách by se měli na školách zabývat i estetickými a kondičními 

formami cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem kam patří tance, základy rytmické 

gymnastiky, cvičení s náčiním a kondiční formy cvičení pro daný věk žáků.  

Vzdělávací program Základní škola detailně rozepisuje jednotlivá gymnastická cvičení se 

cviky, jež je zapotřebí zvládnout. Zmiňuje, co by měl žák ovládat a komu jsou tato cvičení 

určena (např. cviky na kladině jsou určeny především dívkám). Je zde tedy přesně vytyčeno, 

co učit na základních školách v jednotlivých ročnících (NÚV, Vzdělávací program ZŠ 1-9). 

 

2.5.2 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školní tělesné výchově 

Dle statistik, i jak zmiňuje ve své práci Nováková (2007) je dokázané, že nejvíce úrazů 

během školního roku se stává v průběhu tělesné výchovy. Proto je zapotřebí dodržovat 

přísná pravidla bezpečnosti, abychom úrazům co nejvíce zabránili. Je nutné dodržovat 

ustanovení pro bezpečnost technického vybavení tělocvičen, které mají mít vhodnou 
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podlahu nejlépe natřenou protiskluzovými laky a náčiní a nářadí musí být vhodně umístěno. 

Zároveň musí být věnována dostatečná pravidelné kontrole nářadí jednou za rok odbornou 

firmou. 

Nároky na pedagoga při vedení hodiny tělesné výchovy jsou: 

• Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků jeho neustálou přítomností na cvičišti. 

• Učitel je povinen před cvičením vydat jasné organizační pokyny žákům. 

• Učitel musí upozorňovat na nebezpečí úrazu a zabezpečovat soustavný výcvik. 

• Musí být vždy na nejvíce exponovaném místě, aby byl schopen včas poskytnout 

potřebnou pomoc. 

• Před zahájením hodiny je učitel povinen překontrolovat stav nářadí. Poškozené 

nářadí nesmí být použito. 

• Učitel odpovídá za řádné uložení a ošetření nářadí po skončení hodiny. 

• Sám svojí osobou musí být příkladem, aby nebyla ohrožena bezpečnost žáků. 

• Musí přihlížet k momentálnímu zdravotnímu stavu žáků, popřípadě se  

u individuálních případů řídit lékařským posudkem. 

• Musí žáky odborně vést a vhodným způsobem vybírat cviky s ohledem na vyspělost a 

věk žáků. 

• Musí být schopen poskytnout první pomoc. 

• Musí sestavit hodinu tak, aby přechod od prvního k druhému cviku nebyl násilný. 

• Musí při plánu hodiny tělesné výchovy brát v úvahu klimatické podmínky jako je 

teplota, vlhkost a čistota ovzduší. 

• Musí kontrolovat výstroj žáku, zejména obuv (Nováková, 2007, str. 28). 

Pedagog musí při hodině tělesné výchovy dodržovat pravidla bezpečnosti a metodické 

postupy. Každá hodina je sestavena dle plánu, který je v souladu s RVP ZV.  

 

2.5.3 Bezpečnost a úrazovost při výuce sportovní gymnastiky 

Nejdůležitějším bodem při výuce gymnastiky je hned na začátku vytvořit bezpečné prostředí 

a neváhat s výukou správných bezpečnostních návyků. Učitel má za úkol soustředit se a včas 

rozlišit fyzickou připravenost žáka. To, co je jednoduché pro jednoho, nemusí být 

jednoduché pro druhého a je tedy zapotřebí zvolit si vždy taková cvičení, která mají možnost 
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různých alternativ, aby méně nadaný žák neztratil motivaci ke cvičení (Mitchel, Davis,  

& Lopez, 2002). 

V hodinách tělesné výchovy je podstatná především prevence zranění. První hodiny je nutné 

žáky obeznámit s vhodným oděvem, obuví a úpravou. Další podstatnou částí je kvalitní 

rozcvičení, dynamické protažení svalů a kloubně mobilizační cvičení. Jestliže chceme 

v hodině využívat nářadí, připravujeme ho tak, aby nedošlo k úrazu a s dostatečným 

časovým prostorem v hlavní části hodiny. Musíme myslet i na umístění, abychom při 

slunečných dnech nepostavili nářadí proti slunci a žáci pak neztratili orientaci. Před každým 

cvičením jsou žáci poučeni o pohybu v tělocvičně, kde je nářadí umístěno a o samotném 

cvičení na něm. Stejnou pozornost jako při přípravě nářadí věnujeme i úklidu. 

Při výuce gymnastiky by měla být hodina důkladně zorganizovaná a připravená, aby 

nedocházelo ke zbytečným prodlevám, kdy cvičí jeden a zbytek žáků jej pozoruje. Je vhodné 

rozdělit žáky do více skupin na stanoviště. Tam kde se učí nový prvek, a je nutná dopomoc, 

je vždy přítomen učitel. Žáci jsou vedeni ke znalosti dopomoci spolužákům a na stanovištích 

na sebe neustále dohlížejí (S dětmi v pohodě, 2011). 

Každý úraz má nějakou příčinu. Dochází k němu převážně v neočekávaných, náhlých 

situacích a nejčastěji se setkáme s názory, kdy je brán jako nehoda, kterou jsme nemohli 

ovlivnit. Každému úrazu předchází riziková situace, kterou můžeme rozpoznat a vyhnout se 

ji (Luxíková, 2017). „Úraz je vymezován jako poškození zdraví, které vzniká většinou náhle, 

působením vnější síly, která přesahuje svojí intenzitou adaptační možnosti lidského 

organismu.“ (Grivna a kol., 2003). 

Luxíková (2017) dále ve své práci popisuje příčiny úrazů, které rozděluje do následujících 

skupin: faktory osobní, sociální a objektivní. Nedostatečná kondice, špatný zdravotní stav či 

cvičební úbor mají za následek možnost příčiny úrazu v osobní rovině. Samotný cvičenec 

může za vznik úrazu při nedostatečném protažení a zahřátí svalů, při únavě a špatné technice 

či ztrátě koncentrace, která je při provádění jednotlivých prvků podstatná. Sociální faktor je 

způsoben jinou osobou. Buďto spolužákem, nebo učitelem, který nedosleduje správnou 

dopomoc či záchranu. Posledním faktorem, který je uveden je faktor objektivní z okolního 

prostředí. Z tohoto hlediska může být příčina úrazů špatně připravené nářadí, zastaralé, či 

nefunkční nářadí. 

Mezi nejčastější činnosti, při nichž dochází ve výuce gymnastiky k úrazům patří doskoky, u 

kterých dochází k distorzi hlezenního a kolenního kloubu či poranění beder. Nebo pády, kde 
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se jedná buď o lehčí poranění, jako jsou zlomeniny, nebo závažnější poranění hlavy a páteře 

(Caine, Russel, & Lim, 2013). 

Dle Frišové (2006) rozlišujeme zdravotní a psychosociální následky úrazů. Mezi zdravotní 

patří ty nejhorší možné scénáře typu smrt, nevratné poškození mozku, ztráta končetin, 

snížená pohyblivost, ztráta sluchu, zraku, narušení somatického vývoje apod. Pod pojmem 

psychosociální následky je zpravidla zařazováno hlavně narušení psychického vývoje 

jedince, narušení rodinných vztahů, dispozice k extrémnímu stresu, či narušení sociálního 

zařazení. 

Jako nejčastější zranění při výuce gymnastiky jsou zaznamenána hlavně poškození šlach a 

vazů horní a dolní končetiny. U horní končetiny dochází nejčastěji k poškození v oblasti 

flexorů a extenzorů zápěstí a prstů. U končetiny dolní je časté poranění menisků a vazů 

kolene, kotníku a Achillovy šlachy. Dalším poraněním je poranění svalů, a to buď namožení, 

natažení či přímo natržení svalu.  

Poměrně časté jsou v tělesné výchově i zlomeniny. U horních končetin jsou patrné 

zlomeniny klíční kosti, kosti pažní, předloktí, zápěstí a prstů, což může nastat při špatném 

dohmatu, pádu z nářadí apod. U končetiny dolní zase zlomeniny kosti hlezenní, lýtkové, 

holení, stehenní, prstů a poranění čéšky což může způsobit špatný odraz, doskok, pád z 

nářadí apod. V nejhorších případech, jak zmiňuje Suchánková (2013) se můžeme setkat i se 

zlomeninou lebeční kosti, žeber či krčních, hrudních a bederních obratlů.  

 

2.5.4 Materiální vybavení pro výuku gymnastických disciplín 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (RVP ZV, 2017) uvádí prostorové a materiální 

podmínky pro výuku tělesné výchovy, které by měly být vybaveny bezpečným povrchem, 

nářadím a náčiním. Dle MŠMT má být vzdělání podpořeno odpovídajícími podmínkami 

představujícími optimální stav, ke kterému by se měly jednotlivé školy spolu s podporou 

zřizovatele přibližovat. 

Dříve byl ministerstvem školství stanoven předpis ohledně základního vybavení pro 

jednotlivé typy škol. V této době však neexistuje norma, kde by byly stanoveny počty kolik, 

čeho má být. Tělovýchovný pedagog musí tedy přizpůsobit výuku dle počtu a bezpečnosti 

náčiní a nářadí, příslušně odpovídající počtem, věku a možnostem žáků. Vše je závislé na 

finančních možnostech školy a podpory zřizovatele (Vilímová, 2009). 
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Nářadí, pro sportovní gymnastiku: 

Akrobatický pás 

Ideální pomůckou pro akrobatická cvičení je právě akrobatický pás. Má šířku 2 metry a délka 

je různá. Pokud není škola vybavena akrobatickým pásem, bývají využívány žíněnky 

položeny těsně za sebou. Výhodou je, oproti žíněnkám, že je v celku a po odrazech 

nedochází k „rozpojování“ a odsouvání.  

Lavičky 

Použití laviček v hodinách tělesné výchovy je pokládáno za nejčastější. Lze je používat pro 

posílení svalových skupin, cvičení rovnováhy, zvedání a přenášení, různé přeskoky a 

přeběhy apod. Klasické provedení lavičky se pohybuje v rozmezí 3 – 3,7 m na délku a 25–

30 cm na šířku. Další funkcí lavičky je, že pokud ji obrátíme, získáme „kladinku“ o šířce 7,5 

cm.  

Žebřiny 

Toto tělocvičné nářadí se vyskytuje téměř ve všech tělocvičnách. Díky hustým příčkám nám 

usnadňují uchopení ve vyhovující výši. Dřevěná konstrukce je vždy uchycena ke stěně. 

Z hlediska fyziologického účinku jsou cviky na žebřinách rozlišeny na celkové zahřátí 

organismu, rozvoj kloubní pohyblivosti, rozvoj svalové síly a obratnosti. 

Švédská bedna 

Toto nářadí bývá často opomíjeno, i když v sobě skrývá mnoho variant využití. Bedna je 

vysoká 110 cm, široká 75 cm a dlouhá 125 cm. Je složena z 6 dílů, přičemž jeden díl měří 

15 cm, a vrchní desky s výškou 20 cm. Díky velmi snadné manipulaci je možné zvyšovat či 

snižovat výšku nářadí. Aktivity se švédskou bednou jsou orientovány na obratnost, rychlost 

a výbušnou sílu dolních končetin. 

Kladina 

Závodní kladina pro sportovní gymnastiku je vysoká 1,2 m a dlouhá 5 m se šířkou břevna 

10 cm. Pro menší děti a „negymnasty“ používáme verzi kdy má břevno 3 m a výška kladiny 

je 30–45 cm. Pokud nemáme k dispozici menší kladinu, je možně si ji „vytvořit“ otočením 

lavičky s šířkou břevna 7,5 cm. Při cvičení na kladině dochází k velkému rozvoji rovnováhy 

a obratnosti těla. 
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Kruhy 

Kruhy patří u žáků mezi „nejatraktivnější“ nářadí, jelikož se na nich mohou houpat „sem a 

tam“. Jsou tvořeny závěsným systémem, cívkou a dvěma kruhy s popruhy. Samotné kruhy 

jsou ze dřeva a mají průměr 18 cm. Výška je nastavitelná, podle výšky cvičence a druhu 

cvičení. Při cvičení na kruzích rozvíjíme silové, rovnovážné a koordinační schopnosti. 

Koza 

Pro školní tělesnou výchovu se vyrábí koza, jejíž základní výška je 85 cm a má možnost 

vyvýšení až na 120 cm. Délka činí 55 cm. Bývá používána při přeskocích – roznožka, skrčka, 

a různé další přeskoky. Lze ji zařadit i do různých překážkových drah, kde nemusí plnit jen 

funkci pro přeskok, ale i pro podlézání. 

Hrazda 

Hrazda se zařazuje mezi tzv. švihová nářadí. Provádějí se na ní cviky, jako výmyk, toče, 

svisy, visy, ručkování, vzpory, podmety apod. Hrazdu tvoří kovová tyč dlouhá 240 cm a 

stojany. Výška žerdě je nastavitelná dle výšky cvičenců a to od 100 cm – 255 cm (Hájková 

a spol.). 

Doporučené základní vybavení tělocvičny nářadím ve školní tělesné výchově: (Vilímová, 

2009) 

Tabulka č. 2: Doporučené vybavení tělocvičny 

Nářadí Počet 

Lavičky 8 

Šplhadla kovová 8 

Hrazda posuvná 4 

Bedna švédská 4 

Žíněnky 10 

Koberec pro akrobacii 1 

Koza 4 

Můstek odrazový (orig. Reuter) 4 

Kůň s madly 1 

Bradla 2 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.6 Učitel 

Úloha učitele není v dnešní době vůbec jednoduchá. Faktory, které ovlivňují edukační 

činnost, nejsou jen kurikulární dokumenty, ale svůj podíl má i ukvapený rozvoj dnešní 

společnosti. Učitel má rozhodující postavení mezi faktory, určující úroveň vzdělání a 

výchovy. Učitel volí charakter vyučování, které je závislé na jeho kvalitách a pedagogickém 

procesu. Individuálně volí postupy a formy ve vyučování spolu s psychickým i fyzickým 

zatížením žáků ve vyučování. 

Pedagog by měl mít určité předpoklady a vlastnosti, které tvoří základní strukturu. Jsou jimi: 

• Hodnotová orientace, kritéria hodnot a zaměřenost osobnosti 

• Pedagogické předpoklady a rozvinuté osobní vlastnosti 

• Soustava vědomostních a zkušenostních poznatků spolu s praktickými dovednostmi 

Stejně jako je nutné u každé pracovní pozice, musí mít i pedagog určité profesní kompetence. 

Dobrý pedagog nemá jen vřelý vztah k profesi, ale v průběhu praxe si buduje kvalifikační a 

osobnostní předpoklady. K profesním kompetencím učitele patří, teoretická příprava, 

zkušenosti (které získá praxí právě ve vykonávání samotné profese), profesionální prostředí, 

přizpůsobování se změnám školství a sebepoznání (hodnocení vlastních výsledků). 

2.6.1 Předpoklady učitele tělesné výchovy 

Osobní předpoklady jsou projevovány chováním a jednáním učitele. Mezi osobní 

předpoklady se zahrnuje osobní zodpovědnost, tvořivost, schopnost řešení problémů, 

kritické myšlení, schopnost týmové spolupráce, morální kvalita, vysoká míra porozumění, 

empatie a v neposlední řadě tolerance. Vilímová (2009) definuje osobnost jako „vysokou 

úroveň zformování intelektuálních a psychosociálních vlastností individua.“ Samotná 

autorita pedagoga, kterou má nejen u žáků, ale i u jejich rodičů a v učitelském sboru, souvisí 

s osvojením si osobního modelu profesionálního chování. 

 Rozlišujeme dva typy autority: 

- Formální autorita – vyplívá z role učitele, tuto autoritu zajišťuje pedagogovi školní 

řád, klasifikační řád, hierarchie vztahů nadřízených/ podřízených apod. 

- Přirozená autorita – je vybudována samotným učitelem během profese. Je spojena 

s kvalitou vzdělání a osobností pedagoga. 
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2.6.2 Dopomoc a záchrana při výuce sportovní gymnastiky 

Dopomoc a záchrana představují přímý fyzický kontakt mezi cvičitelem a cvičencem. Každý 

cvičitel musí být schopen poskytnout oba tyto úkony, aby při cvičení nedošlo k případným 

úrazům či pádům. Čím náročnější je cvičební plán, tím komplikovanější je poskytnutí 

dopomoci a záchrany. Je tedy nezbytné, aby cvičitel neztratil nad cvičencem kontrolu a znal 

správnou techniku cviků (Libra, 1971). 

V hodinách tělesné výchovy je doporučováno, aby učitel zapojoval do poskytování záchrany 

a dopomoci i žáky samotné. Nejen že si díky tomu vytváří správný stereotyp provádění 

cviků, ale žáci tak získávají i pocit odpovědnosti za spolužáka. 

Dopomoc 

Dopomoc bývá využívána zpravidla v začátcích nových cvičebních tvarů. Správně 

poskytnutá dopomoc by měla cvičenci usnadnit nácvik prováděného prvku. Při tom si 

cvičenec vytváří o prvku správnou představu a získává kinestetické a dynamické informace 

nezbytné pro jeho provedení (Mazurová & Fejtek, 1986). 

Dopomoc se zpravidla dělí na přímou a nepřímou. 

1) Přímá dopomoc – je charakterizována přímým kontaktem se cvičencem. Učitel 

poskytuje dopomoc hlavně v hlavním úseku cvičebního tvaru, a to pouze do takové míry, 

aby cvičenec sám vynaložil značné úsilí a zvýšil si tak mezisvalovou koordinaci, silovou 

připravenost a představu o vlastnostech prováděného pohybu (Libra, 1971). 

Patří sem dopomoc jako, popostrčení, zdvihnutí, podepření apod. 

Pro přímou dopomoc platí obecné zásady: 

- Dopomoc se poskytuje při nácviku nových, neznámých cvičení, při přetváření 

chybného návyku nebo při obnově pohybového návyku po delší pauze, 

- musí být přiměřená danému cviku, 

- musí být včasná, 

- nesmí se poskytovat příliš dlouho, 

- má se s ní usnadnit práce cvičenci a ne pedagogovi, 

- konečným cílem je samostatné a bezpečné provedení cviku. 

2) Dopomoc nepřímá – kromě akustických a slovních signálů sem patří úprava nářadí a 

cvičebního prostředí. Například vytvoření šikmé plochy při nácviku kotoulu vzad nebo 

při nácviku výmyku, zvýšená plocha při nácviku přemetu apod (Libra, 1971). 
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Záchrana 

„Záchrana je pohotová činnost trenéra, kterou podpoří cvičence při neúspěšném provedení 

cviku, zachytí ho a zabrání tak pádu či zranění. Sleduje cvičence a zasakuje v krajním 

případě. Musí zabránit především pádům na hlavu a zraněním páteře“ (Růžičková, 1978). 

Stejně jako dopomoc je i záchrana dělena na přímou a nepřímou. 

1) Přímá záchrana – spočívá v přímém fyzickém zásahu učitele v případě špatně 

provedeném pohybu či technice cviku. Je závislá na mnoha faktorech, jakými jsou 

povaha cviku (švihový, statický) na hmatu (nadhmat, podhmat) na dohmatu (na žerď, 

na kozu) na směru pohybu i na poměru výšky, váhy a věku cvičence a pedagoga. 

Pro přímou záchranu platí zásady přímé dopomoci: 

- U jakéhokoli způsobu záchrany musíme znát veškeré okolnosti jako schopnosti a 

vyspělost cvičence, daný cvičební tvar, techniku záchrany a chyby signalizující 

nebezpečí. 

- záchrana nesmí být formální. 

- při záchraně se nesmí uvažovat, ale pozorovat a jednat. 

- je poskytnuta i tehdy, je-li samotným cvičencem v přílišné sebedůvěře odmítána. 

2) Záchrana nepřímá – souvisí s užitím žíněnek (Libra, 1971)  
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3 Praktická část 

3.1 Výzkumné otázky práce 

Na základě vytyčených cílů se pokusím odpovědět výzkumné otázky, které vychází ze čtyř 

základních atributů vyučovacího procesu- tj. subjekt (učitel), objekt (žák), podmínky a 

učivo. 

Znění výzkumných otázek je následující: 

VO1: Je materiální vybavenost tělocvičny ovlivňujícím faktorem pro výuku sportovní 

gymnastiky? 

VO2: Je rizikovost většího zranění při výuce sportovní gymnastiky faktorem pro její 

zařazení do výuky? 

VO3: Je výuka sportovní gymnastiky ovlivněna z hlediska náročnosti přípravy a úklidu 

nářadí?  

VO4: Jakou motivaci využívají vyučující při hodinách sportovní gymnastiky? 

VO5: Jaké gymnastické disciplíny děti nejvíce ovládají po příchodu na druhý stupeň? 

 

3.2 Metoda výzkumu 

Explorativní metoda patří mezi velmi často používané výzkumné prostředky především pro 

její dostupnost. Techniky jako je například dotazník a anketa vychází právě z této metody. 

Díky tomu, že mohou oslovit i větší počty respondentů, získají tak velké množství dat. 

Obecně platí, že některá data nelze získat jinak než výpovědí respondentů. Problematičtější 

je ovšem fakt, že respondent nemusí vždy, u takto získaných údajů, odpovídat pravdivě. 

Bylo zjištěno, že existují minimálně tři roviny sebereflexe, které se odrážejí ve výpovědích. 

„První rovinou je to, co o sobě člověk vypovídá, resp. je ochoten vypovídat. Druhá rovina 

odráží to, co je ochoten sám sobě a o sobě a svém jednáním, resp. jeho motivaci připustit. 

Někdy se podvědomě sami před sebou děláme lepšími. Třetí rovina je teprve rovinou 

skutečných postojů, motivací apod. Badatel by si měl být vědom, že výpovědi, které jsme 

zařadili do první roviny, nemusí vždy odrážet realitu roviny třetí.“ (Pelikán a kol.) 

Faktory jako atmosféra, panující názory atd. mohou výrazně ovlivnit výpovědi respondentů. 

Badatel by proto měl tyto faktory zohlednit. Je nutno brát v potaz, že lidé jsou různí. Někteří 

preferují ústní vyjadřování např. rozhovor, jiní se raději vyjadřují písemně, a tím pádem je 
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jim bližší forma dotazníku nebo ankety. Rozdíl v odpovědích respondentů závisí také na 

tom, zda chtějí vyjádřit své vlastní myšlenky bez omezení, nebo zda raději vypovídají na 

předložené varianty odpovědí. Je tedy nezbytné veškeré ze zmíněných faktorů při použití 

explorativní metody dostatečně zvážit, a tedy co můžeme očekávat.  

Metoda dotazníkového šetření 

Nejpoužívanější pedagogickou výzkumnou technikou je dotazník. Podstatou tohoto šetření 

je nejen zjištění dat a informací o respondentovi, ale i jeho názorů a postojů k problémům, 

které dotazujícího zajímají. Na položené otázky je používána forma písemných odpovědí.  

Z formálního hlediska je dotazník koncipován jako baterie otázek, na které respondent 

odpovídá formou, kdy je buď nabídnuta sada možných odpovědí, z nichž dotazovaný vybírá 

podle sebe nejpřijatelnější alternativu. Nebo formou jednoduchých odpovědí „ano“, „ne“, 

„nevím“. 

Kromě vlastností, které nám dotazníkové šetření umožňuje, ať už možnost oslovení velkého 

počtu respondentů, získání informací, které nejsme schopni získat jinou technikou, má 

dotazník ještě další přednost v tom, že údaje, které byly získány touto technikou lze plně 

kvantifikovat. Velké množství dat je poté počítačově zpracováno. Badatel, který si tuto 

techniku vybere, musí brát v úvahu především přesnost vymezených otázek. Respondent je 

omezen variantou odpovědí a může být nucen vybrat si variantu, kterou by nezvolil, kdyby 

měl možnost výpovědi volné. Další nevýhodou je postřehnutí záměru zadavatele a 

přizpůsobení svých odpovědí tak, jak se domnívá, že je od něj očekáváno. Je nutné dbát na 

délku dotazníku, aby se eliminovala možnost únavy a ztráta motivace respondenta, který se 

pak uchýlí k náhodnému vyplňování bez většího rozmýšlení. Položení otázky může 

respondenta ovlivnit, proto je nutné tento vliv omezit na minimum a držet se základních 

pravidel: 

a) neutrálně položit otázky tak, aby nebylo možné pozici tazatele odvodit. 

b) formulování otázky tak, aby na první pohled neodpuzovala, ale ani se nejevila jako 

optimální varianta. 

c) neklást otázku v jednoznačně kladné nebo záporné formě. 

„Názorně ukazuje míru ovlivnění respondenta samotnou pozitivní nebo negativní formulací 

otázky ve své knize L. Ja. Averjanov. V jednom sociologickém výzkumu byla tatáž otázka 

položena ve třech různých variantách. Pozitivní, neutrální a negativní. Distribuce odpovědí 
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(v %), i když rozdíly odpovědí nejsou nikdy příliš velké, je přesvědčivým dokladem toho, jak 

sama formulace otázky může ovlivnit i odpovědi respondentů“ (J. Pelikán, 2011). 

Z jazykového hlediska je důležité, aby byl zvolen vhodný jazykový styl a badatel se 

přizpůsobil jazykové vybavenosti respondenta, jimiž mohou být častokrát i děti.  

U správného pochopení znění otázek hraje velkou roli nejen věk, úroveň vzdělání, ale i 

sociokulturní prostředí, ze kterého respondent pochází. 

Metoda rozhovoru 

Explorativní metoda, která se neopírá o písemné vyjádření respondenta, ale vychází z ústní 

komunikace je metoda rozhovoru neboli interview. Vyskytují se pojmy jako strukturované, 

polostrukturované či nestrukturované rozhovory. Pro tuto práci byl použit volný, 

nestrukturovaný rozhovor, který je znám z každodenní lidské komunikace jako dialog a 

v této práci má zcela doplňující charakter. Smyslem tohoto výzkumu je navázání kontaktu 

výzkumníka se zkoumanou osobou, která je s tématem úzce spjata. „Badatel se pak může 

lépe orientovat v tom, jak je zkoumaný problém vnímán potenciálními respondenty, jaké 

možné varianty řešení lze očekávat apod.“ (Pelikán, 2011). Metoda volného rozhovoru 

pomáhá výzkumníkovi pochopit, proč jedinec odpověděl při výzkumu jinak než většina 

respondentů. Jednou z nevýhod rozhovoru je časová dotace. Jelikož je provedení rozhovoru 

časově náročnější a není možné jím oslovit více zkoumaných souborů. Pokud se výzkumník 

snaží výsledky rozhovorů statisticky zpracovávat, musí brát v potaz individualitu odpovědí. 

Pokud tedy chceme získat taková data, jimiž jsou informace o názorech, postojích, 

záměrech, či chceme-li se dozvědět, jak se respondent orientuje v určité situaci nebo jevu, 

je právě tou správnou metodou rozhovor (Ferjenčík, 2000). 

V příloze jsou přiloženy přepisy obou rozhovorů. Přepis je vedený v souladu s pravidly 

českého pravopisu. Jelikož nešlo o výzkum jazyka, ale problematiky týkající se sportovní 

gymnastiky, nezaměňovala jsem v transkriptech individuální výslovnost respondentek. 

Nebylo zasahováno ani do roviny slovní zásoby, tvarosloví a skladby a veškeré odpovědi 

jsou přepsány v souladu s nahrávkou. V přepisech jsou zaznamenány i významné pauzy 

(třemi tečkami), nebo smích atp.  
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3.3 Charakteristika respondentů 

Dotazníkové šetření bylo rozesláno mezi vyučující, kteří učí tělesnou výchovu na druhém 

stupni základní školy. Jelikož se mezi učiteli už nějakou dobu pohybuji, podařilo se mi 

oslovit poměrně velkou část respondentů, kteří mi pomohli v dotazníkovém šetření. Velká 

část respondentů jsou i mladí, začínající učitelé, jejichž výpovědi můžeme pokládat za 

poměrně aktuální. Dotazník byl v elektronické podobě rozeslán v polovině června ředitelům 

vybraných škol a distribuován mezi učitele TV, a mým bývalým spolužákům a přátelům, 

kteří již učí. Sběr dat byl prováděn automaticky po vyplnění dotazníku respondentem na 

webových stránkách. Abych výzkum více podpořila, udělala jsem na podobné bázi dva 

krátké rozhovory, které jsou přiložené v příloze č. 3. Obě respondentky jsou učitelky, které 

se ve školním věku věnovaly gymnastice. Rozdíl mezi nimi je, že jedna vyučuje primárně 

na prvním stupni a částečně několik tříd na druhém stupni, a druhá učí pouze na druhém 

stupni. Z těchto rozhovorů jsem nadále vycházela při vytváření dotazníku, který je přiložený 

v příloze č. 2. 

 

3.4 Organizace výzkumu 

Dotazník jsem sestavila osobně na základě cílů práce a výzkumných otázek.  

Vytvoření konstrukce dotazníku je složena z uvedených bodů: 

1) Prvním bodem je promyšlení přesného záměru dotazníkového šetření. Stanovit si 

data, která by měl dotazník zjišťovat a podle toho následně vytvořit okruhy, na které 

dotazník bude rozdělen. 

2) Druhým bodem je příprava otázek, které jsou konstruovány podle dané problematiky 

tak, abychom jejich formulací podložili výzkum. 

3) Třetím bodem je vlastní konstrukce otázek pro dotazníkové šetření, při jehož tvorbě 

vycházíme ze záměrů výzkumu a souboru otevřených a uzavřených otázek. Dotazník 

tak dostane ucelenou podobu. 

4) Poslední etapou při tvorbě dotazníku je tzv. pilotáž, která otestuje srozumitelnost 

otázek u menšího počtu respondentů, kteří nejsou vůči zkoumanému problému nijak 

zaujatí. Při tomto pilotním průzkumu se mohou objevit nejasnosti, které se týkají 

složitosti či nepřesnosti položených otázek. Proto jsem před rozesláním dotazníku 

předložila dotazníkové šetření pěti učitelům, nejen se sportovním zaměřením, a na 
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základě jejich připomínek jsem změnila formulaci u některých otázek v dotazníku. 

Následně vznikla ucelená finální podoba výzkumného dotazníkového šetření. 

Pro získání dostatečného množství dat byla stanovena doba dvou týdnů, i když většina 

odpovědí přišla během prvních pár dnů po rozeslání. Kvůli lepší distribuci bylo 

dotazníkové šetření přepsáno do elektronické podoby a vloženo na internet.  

Pro lepší orientaci v dané problematice a rozhodujícím faktorům, byly na základě 

dotazníku zprostředkovány dva rozhovory, z jejichž výpovědí jsou podpořeny 

jednotlivé otázky z dotazníku. 

 

3.5 Limity práce 

Dotazník byl sestaven pro výzkumné účely této diplomové práce. Výběr dotazovaných 

respondentů byl cílený. Z důvodu specifičnosti jednotlivých otázek není možné dotazníkové 

šetření použít při průzkumu jiného sportu než je gymnastika. Dotazníkové šetření vyplnilo 

65 respondentů, což je pro záměr této diplomové práce dostačující. 

 

 

3.6 Analýza dat 

Organizace, redukce, syntéza a sumarizace informací s cílem dát výsledkům význam a 

vytvářet úvahy na základě dotazníkového šetření je hlavním úkolem analýzy dat. 

O jednotlivých datech jsou ve výsledkové části vytvářeny závěry s ohledem na položené 

výzkumné otázky.  K sumarizaci a zpracování dat od respondentů je obvykle 

v kvantitativním výzkumu volena tzv. statistická analýza. 

Pro lepší přehlednost a orientaci ve výsledcích byla získaná data vložena do elektronické 

podoby a jednotlivé otázky byly zapracovány a shrnuty v grafech a škálách.  

Po zpracování dat a jejich analýze, v níž jsem použila porovnání četností výskytu 

jednotlivých odpovědí a následně provedla aritmetický průměr, byla vytvořena jejich 

interpretace v podobě závěrů. 
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4 Výsledky 

Pro vyhodnocení dotazníkového šetření na téma Faktory ovlivňující výuku sportovní 

gymnastiky na druhém stupni byly pro lepší přehlednost vytvořeny následující grafy a škály. 

Dotazníkové šetření obsahovalo 28 otázek a bylo vyplněno 65 respondenty. Dotazník je 

rozdělen do pěti bloků. První blok zjišťuje informace o respondentovi. Druhý blok obsahuje 

škály, v nichž jsou zaneseny názory na náročnost výuky sportovní gymnastiky. Třetí a čtvrtý 

blok se týká vybavenosti školy pro výuku sportovní gymnastiky a realizace její výuky. 

Poslední, tedy pátý blok, obsahuje prevenci výskytu úrazů při výuce, motivaci, a názory na 

připravenost žáků na výuku sportovní gymnastiky z prvního stupně. 

Výsledky bloku I otázka č. 1 

Otázka č. 1 byla zaměřena na pohlaví respondentů, které je zobrazeno v následujícím 

koláčovém grafu. 

Graf č. 1: Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 1 ukazuje, že se dotazníkového šetření zúčastnilo celkem 43 žen a 22 mužů, což je 

v procentech vyjádřeno (66,2 %) pro ženské zastoupení a (33,8 %) pro mužské zastoupení.  
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Výsledky bloku I otázka č. 2 

Otázka č. 2 zjišťovala věkové rozmezí respondentů. Na výběr bylo ze čtyř mnou zvolených 

věkových skupin. 

Graf č. 2: Věk respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 2 ukazuje, která z věkových kategorií nejvíce odpovídala na dotazníkové šetření. 

Z grafu je patrné, že nejčastěji odpovídali vyučující ve věkovém rozmezí 25-35 let, a to 

v celkovém počtu 48 respondentů, což nám v procentuálním zastoupení udává (73,8 %). 

Druhou věkovou skupinu v rozmezí 36-45 let zastoupilo 11 respondentů, tedy (16,9 %). 

Třetí skupinu respondentů ve věkovém rozmezí 46-55 let zastoupili ve výpovědích pouze  

4 vyučující tedy (6,2 %). Poslední skupinou byli vyučující ve věkovém rozmezí 55 let a více, 

kde mi vyplnili dotazník pouze 2 respondenti, což je v procentuálním zastoupení jen  

(3,1 %). 
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Výsledky bloku I otázka č. 3 

Otázka č. 3 měla za úkol zjistit, kterou školu dotazovaní respondenti absolvovali. Na výběr 

byla Pedagogická fakulta UK a učitelství pro první stupeň se specializací TV, nebo 

Pedagogická fakulta UK a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro druhý stupeň ZŠ 

a SŠ se specializací TV a FTVS.  

Graf č. 3: Vzdělání respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkem 48 odpovědí a tedy (73,8 %) respondentů jsou absolventi Pedagogické fakulty UK 

v učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro druhý stupeň s oborem TV a jiným. 

Dalších 11 respondentů a tedy (16,9 %) zvolilo odpověď „jiná“ kde je 8 respondentů 

z Pedagogické fakulty jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s učitelstvím pro druhý 

stupeň ZŠ, 1 absolvent FSPS Muni, 2 absolventi speciální pedagogiky, kteří v této době 

vyučují TV na druhém stupni a 1 respondent, který zmínil, že není absolventem UK, ale 

nezodpověděl, jakou školu absolvoval. První možnost, a tedy absolventa PedF UK 

v učitelství pro první stupeň ZŠ zvolili 4 respondenti tedy (6, 2 %). Jen 2 respondenti  

(3,1 %) vyučující TV na druhém stupni ZŠ je absolventem FTVS.  
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Výsledky bloku I otázka č. 4 

Otázka č. 4 zjišťovala u respondentů, zda se sportovní gymnastice věnovali na závodní 

úrovni. Pokud by byly odpovědi vyváženější, dalo by se předpokládat, že se dětem dostane 

značně lepší vzdělání v tomto oboru. Jelikož jak uvádí Šípková (2013) ubývají na vysokých 

školách praktické hodiny sportovní gymnastiky, nemají tedy učitelé kde převzít veškeré 

zkušenosti, které mohou předávat dál. 

Graf č. 4: Zkušenost se sportovní gymnastikou 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 4 lze vyčíst, že se sportovní gymnastice na závodní úrovni věnovalo  

12 učitelů, tedy (18,5 %). Zbylých 53 dotazovaných, tedy (81,5 %) jsou v tomto sportovním 

odvětví tzv. „amatéři“, kteří museli pochytit veškeré zkušenosti při studiu. 
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Výsledky bloku I otázka č. 5 

V otázce č. 5 jsem zjišťovala, kde se respondent setkal se sportovním gymnastikou jako 

student. Jelikož v předchozí otázce vyšla čísla spojená s věnováním se sportovní gymnastice 

velmi podprůměrně, zajímalo mě, zda se nynější učitelé tělocviku setkali s tímto sportovním 

odvětvím ve všech vzdělávacích institucích, které absolvovali. 

Graf č. 5: Setkání se sportovní gymnastikou 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 5 nám poskytl velmi zajímavé výsledky. Na vysoké škole se setkalo se sportovní 

gymnastikou 56 respondentů (86,2 %). Což pokládám za zajímavý výsledek, jelikož jsou 

všichni respondenti učitelé, předpokládala jsem v tomto grafu 100 % shodu  

u této odpovědi. Na základní škole se se sportovní gymnastikou setkalo jen 39 respondentů  

tj. (60 %) a na střední škole jen 35 respondentů tj. (53, 8 %). Odpověď jiná, volili  

2 respondenti (3,1 %), kteří zmínili setkání se se sportovní gymnastikou v Sokole. 
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Výsledky bloku I otázka č. 6 

Poslední otázka z tohoto bloku zjišťovala, jaká je délka tělovýchovné praxe odpovídajících 

respondentů. 

Graf č. 6: Délka TV praxe ve sportovní gymnastice 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 6 je vidět, že se mi podařilo oslovit převažující množství učitelů s malou praxí. 

Celkem 34 respondentů tj. (52,3 %) mají zkušenosti s výukou sportovní gymnastiky na škole 

v maximální délce dvou let. Rozmezí praxe mezi 2-5 lety zvolilo 9 respondentů,  

tj (13,8 %).  Praxe pohybující se mezi 5–10 lety a 10 let a více zvolilo stejný počet 

respondentů, tj. 11 (16,9 %) 
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Výsledky bloku II otázka č. 1 

V první otázce druhého bloku byl zjišťován názor učitelů, jaká je podle nich náročnost výuky 

sportovní gymnastiky z hlediska přípravy a úklidu nářadí při hodině tělesné výchovy. Byla 

zde vytvořena hodnotící škála v rozmezí náročnosti 1-5, kdy zatržená čísla znamenala 

následující: 

1- nenáročná, 2- spíše nenáročná, 3- náročná, 4- spíše náročná, 5- velmi náročná 

Škála č. 1: Náročnost přípravy a úklidu nářadí 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na škále č. 1 se v hodnocení shodlo 22 dotazovaných (33,9 %) na „náročné“ (označeno 

číslem 3) přípravě nářadí v hodinách sportovní gymnastiky. Celkem 20 respondentů  

(30,8 %) se shodlo ve výpovědi na čísle 4, tedy „spíše náročnější“ výuce z hlediska přípravy 

nářadí. Pro 13 vyučujících, tj. (20,0 %), kteří odpovídali na dotazník je výuka sportovní 

gymnastiky „velmi náročná“ a zvolili tak číslo 5. Číslo 2 a tedy „spíše nenáročnou“ výuku 

sportovní gymnastiky z hlediska přípravy a úklidu nářadí označilo 9 respondentů, tedy  

(13,9 %). Jen jeden vyučující (1,5 %) neshledává v přípravě a úklidu nářadí žádný problém 

a zvolil odpověď 1, tedy „nenáročná“. 
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Výsledky bloku II otázka č. 2 

Otázka č. 2 zjišťovala, jak je pro učitele náročná výuka sportovní gymnastiky z hlediska 

správně dopomoci a záchrany cvičencům. Byla zde vytvořena hodnotící škála v rozmezí 

náročnosti 1-5, kdy zatržená čísla znamenala následující:  

1- nenáročná, 2- spíše nenáročná, 3- náročná, 4- spíše náročná, 5- velmi náročná 

Škála č. 2: Náročnost správně provedené dopomoci/ záchrany 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na škále č. 2 se shodlo 22 vyučujících, tedy (33,9 %) na odpovědi, že je sportovní 

gymnastika pro učitele „spíše náročná“ z hlediska dopomoci / záchrany poskytované 

cvičencům. Dalších 18 respondentů (27,7 %) se shodlo na středně velké náročnosti výuky  

a označili tedy odpověď „náročná“. Pro dalších 15 současných učitelů (23,1 %) je správně 

provedená dopomoc a záchrana „velmi náročná“. U 9 respondentů (13,9 %) je správně 

provedená dopomoc a záchrana „spíše nenáročnou“ součástí hodiny sportovní gymnastiky. 

Jen jeden učitel (1,5 %) zvolil odpověď „nenáročná“. 
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Výsledky bloku II otázka č. 3 

V otázce č. 3 jsem se respondentů ptala, jak je podle jejich názoru náročná výuka sportovní 

gymnastiky z hlediska možného úrazu cvičenců v hodině tělesné výchovy. Znovu zde byla 

použita metoda „škálování“ v rozmezí náročnosti 1-5, kdy zatržená čísla znamenala 

následující: 

1- nenáročná, 2- spíše nenáročná, 3- náročná, 4- spíše náročná, 5- velmi náročná 

Škála č. 3: Náročnost výuky z hlediska možného úrazu cvičenců 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ve škále č. 3 se 24 respondentů tj. (36,9 %) shodlo na průměrném hodnocení 3 tedy 

“náročná“ v otázce týkající se možného úrazu cvičenců v hodinách sportovní gymnastiky. 

Dalších 19 vyučujících (29,2 %) označilo výuku sportovní gymnastiky z hlediska možného 

úrazu cvičenců za „velmi náročnou“. „Spíše náročná“ připadá výuka z hlediska možného 

úrazu cvičenců 13 respondentům, tj. (20 %). Odpovědi, které označují výuku z tohoto 

hlediska „spíše nenáročnou“ (9,2 %) a „nenáročnou“ (4,6 %) zvolilo celkem 9 respondentů 

ze všech dotazovaných. Celkem tedy (86,1 %) dotazovaných vyučujících pokládá výuku 

sportovní gymnastiky z hlediska možného úrazu cvičenců za značně náročnější. 
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Výsledky bloku II otázka č. 4 

V otázce č. 4 jsem se respondentů ptala, jak je podle jejich názoru náročná výuka sportovní 

gymnastiky z hlediska udržení pozornosti cvičenců po celou dobu trvání výuky. Znovu zde 

byla použita metoda „škálování“ v rozmezí náročnosti 1-5, kdy zatržená čísla znamenala 

následující: 

1- nenáročná, 2- spíše nenáročná, 3- náročná, 4- spíše náročná, 5- velmi náročná 

Škála č. 4: Náročnost výuky z hlediska udržení pozornosti cvičenců 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na škále č. 4 je vyobrazené průměrné hodnocení respondentů na výuku sportovní 

gymnastiky z hlediska udržení pozornosti cvičenců po celou dobu trvání výuky. Jen  

4 respondenti (6,2 %) označili tento faktor jako „nenáročný“. Dalších 17 odpovídajících  

(26,2 %) se shodlo ve výpovědi na „spíše nenáročným“. Zbylých 44 respondentů už považují 

udržení pozornosti cvičenců jako náročnější faktor výuky. Celkem 13 respondentů (20 %) 

zvolilo odpověď „náročná“, 21 respondentů (32,3 %) „spíše náročná“ a 10 respondentů 

(15,4 %) „náročná“. To znamená, že (67,7 %) dotazovaných vyučujících, tedy více jak 

polovina, pokládá výuku sportovní gymnastiky za náročnější z hlediska udržení pozornosti 

cvičenců. 
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Výsledky bloku II otázka č. 5 

V otázce č. 5 jsem se vybraných vyučujících ptala, zda pokládají výuku sportovní 

gymnastiky z hlediska správné metodiky nácviku jednotlivých prvků za náročnou. Znovu 

zde byla použita metoda „škálování“ v rozmezí náročnosti 1-5, kdy zatržená čísla znamenala 

následující: 

1- nenáročná, 2- spíše nenáročná, 3- náročná, 4- spíše náročná, 5- velmi náročná 

Škála č. 5: Náročnost správné metodiky nácviku gymnastických prvků 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V této otázce odpovědělo jen 19 respondentů (29,2 %), že je pro ně výuka sportovní 

gymnastiky z hlediska správné metodiky nácviku gymnastických prvků „nenáročná“  

(4,8 %) nebo „spíše nenáročná“ (24,2 %). Dalších 16 respondentů (24,6 %) označili 

sportovní gymnastiku z tohoto hlediska jako „náročnou“. Nejvíce vyučujících,  

19 respondentů (29,2 %), zvolilo náročnost 4, tedy „spíše náročná“ a zbylých 11 (16,9 %) 

přiřadilo nejvyšší možný stupeň náročnosti v této otázce, tedy „velmi náročná“. Z této škály 

je tedy patrné, že výuka sportovní gymnastiky patří mezi metodicky náročnější výuku ve 

školní tělesné výchově. 
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Výsledky bloku II otázka č. 6 

Předposlední otázka z tohoto bloku zjišťovala názor učitelů na výuku sportovní gymnastiky 

z hlediska organizace výuky. Byla použita metoda „škálování“ v rozmezí náročnosti 1-5, 

kdy zatržená čísla znamenala následující: 

1- nenáročná, 2- spíše nenáročná, 3- náročná, 4- spíše náročná, 5- velmi náročná 

Škála č. 6: Náročnost z hlediska organizace výuky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V otázce č. 6 odpovědělo 21 dotazovaných (32,3 %) vyučujících na náročnost výuky 

sportovní gymnastiky z hlediska organizace výuky hodnocením 3 tedy „náročná“. Dalších 

14 vyučujících (21,5 %) vybralo o stupeň vyšší náročnost 4, tedy „spíše náročná“ a jen 9 tj. 

(13,9 %) zaznamenalo odpověď „velmi náročná“. Bez problému a tedy „nenáročnou“ výuku 

sportovní gymnastiky z hlediska organizace výuky považuje 6 respondentů (9,2 %). 

Poslední odpověď „spíše nenáročná“ byla označena 15 tj. (23,1 %) respondenty. Celkem 

(32,3 %) vyučujících zvolilo odpovědi, označující žádnou nebo velmi malou náročnost, 

kterou vyžaduje organizace výuky sportovní gymnastiky. 
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Výsledky bloku II otázka č. 7 

Poslední otázka tohoto bloku obsahovala otevřenou odpověď. Vyzvala jsem respondenty, 

aby mi dle svého názoru a zkušeností odpověděli, zda je pro ně nějaké další hledisko, které 

ovlivňuje výuku sportovní gymnastiky.  

Vybrala jsem proto znění nejčastějších odpovědí, které se mi v otázce opakovaly: 

• „Strach dětí z některých disciplín.“ (3 respondenti) 

• „Náročná z hlediska nepřipravenosti dětí. Obezita až nadměrná obezita spolu 

s nízkou fyzickou zdatnosti vykonat obyčejný vzpor na rukou, který je například 

potřeba pro provedení kotoulu vpřed.“ (v podobném znění poukazující na obezitu 

dětí a špatnou fyzickou zdatnost, celkem 3 respondenti) 

• „Náročná díky zhoršující se fyzické zdatnosti žáků.“ (4 respondenti) 

• „Náročná, děti nemají základy. Neumí často ani kotoul, neumí padat, bojí se. 

Nebezpečí vyšší úrazovosti. Nechápou, proč se musí něco takového učit.“ 

• „Časová náročnost, bezpečnost.“ (4 respondenti) 

• „Vysoký počet cvičenců v hodině. Musím si vytvářet menší skupiny dětí a věnuji se 

tedy jen té, se kterou jsem na nářadí. Je důležité, aby byly děti v tomto ohledu dobře 

vychované.“ (5 respondentů s podobným zněním odpovědi) 

• „Nemám k dispozici pořádné vybavení. Často zastaralé, a tak ho nepoužíváme.“  

(8 odpovědí, týkající se zastaralého vybavení) 

• „Vybavenost školní tělocvičny je špatná.“ (7 odpovědí) 

• „Náročná, z hlediska špatné (nedostatečné) připravenosti z fakulty.“ (5 odpovědí) 

• „Náročná z hlediska velké odpovědnosti za zranění, pomoci a pozornosti studentů.“ 

(4 odpovědi) 

• „Náročná, už nezvládám ukázku cviků.“ (4 odpovědi) 

• „V posledních letech se s nástupem parkouru oblíbenost gymnastiky zase zvyšuje.“ 

(3 odpovědi) 

• „Nenáročná, pro děti je to většinou nové a baví je to.“ (5 podobně znějících 

odpovědí) 

• „Náročná po všech směrech.“ (3 odpovědi) 

• „Nevím, jiné hledisko mě nenapadá.“ (6 odpovědí v podobném znění) 
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Z výpovědí je patrné, že mezi časté důvody, které ovlivňují výuku sportovní gymnastiky na 

druhém stupni, patří nejčastěji vybavení tělocvičny, ve které učí, velká odpovědnost za žáky, 

nepřipravenost učitelů z fakulty, celková náročnost gymnastiky a nepřipravenost žáků 

z hlediska jejich špatné fyzické zdatnosti. Celkově 51 respondentů zmínilo negativní 

faktory, které výuku ovlivňují. 

Dalších 8 odpovědí bylo kladných. Respondenti v nich naopak zmiňují, že pro děti jsou tato 

cvičení často nová, a tak je to velice baví.  

Negativní stránkou dotazníkového šetření je, že se někteří respondenti odmítají vyjádřit. 

Naštěstí z celkových 65 dotazovaných vyučujících nezodpovědělo tuto otázku pouhých 6 

respondentů. 
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Výsledky bloku III otázka č. 1 

Tato část dotazníku se týká prostoru a vybavení tělocvičny, v nichž výuka probíhá. 

Otázka č. 1 zjišťovala, zda mají učitelé pro výuku TV vlastní tělocvičnu v budově školy, 

nebo zda musí někam docházet a využívat pronájem? 

Graf č. 7: Vlastní tělocvična 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poměrně pozitivní výsledek nám přinesl tento graf č. 7. Celkem 52 respondentů  

(80 %) odpovědělo, že jejich škola má vlastní tělocvičnu v budově školy. To beru jako velké 

plus při výuce tělesné výchovy, jelikož učitelé neztrácí tolik času při přecházení na jinou 

budovu. Ovšem není zde záruka toho, že je tělocvična na výuku sportovní gymnastiky plně 

vybavena. Jen 13 respondentů (20 %) používá pronájem a přechází na jinou budovu. Ačkoli 

to může být bráno, jako jedna z nevýhod, např. ZŠ Klánovice, má velice dobře vybavenou 

sportovní halu hned vedle budovy školy. Naproti tomu víceleté gymnázium Čelákovice, má 

k dispozici pouze pronájem sportovní haly Vikomt, která je zařízena převážně na florbal. 

Rozhodujícím faktorem tedy nemusí být to, zda škola má vlastní tělocvičnu či ne, ale zda je 

dostatečně vybavena.  
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Výsledky bloku III otázka č. 2 

Druhá otázka v tomto bloku zjišťovala, pro které disciplíny sportovní gymnastiky je 

vybavena tělocvična, v níž dotazovaní učitelé učí. Na výběr byly odpovědi: akrobacie za 

použití koberce nebo žíněnek, přeskok přes kozu, cvičení na hrazdě, cvičení na kruzích, 

cvičení na laně nebo na tyči, cvičení na trampolíně. Bylo možně zaškrtnout více odpovědí. 

Graf č. 8: Disciplíny, pro které je tělocvična vybavena 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z odpovědí v grafu č. 8 vidíme, že nejméně odpovědí získala trampolína a cvičení na ní, tedy 

28 odpovědí (43,1 %). Další nářadí, které získalo nejméně odpovědí, je kladina, kterou 

zvolilo jen 44 respondentů (67,7 %). Hrazdu zvolilo 47 respondentů (72,3 %). Cvičení  

na kruzích a cvičení na laně nebo na tyči se lišilo o tři respondenty, tedy 52 (80 %) kruhy  

a 55 (84,6 %) zaškrtlo lano nebo tyč. Akrobacii na koberci nebo na žíněnkách, kterou bych 

pokládala za všudypřítomné nářadí zvolilo 61 dotazovaných vyučujících (93,8 %). Nejvíce 

respondentů zaškrtlo nářadí používané při přeskoku přes kozu, tj. 63 (96,9 %) odpovědí. 
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Výsledky bloku III otázka č. 3 

Otázka č. 3 zjišťovala, které vybavení mohou učitelé pro výuku sportovní gymnastiky 

využívat? Jelikož tělocvična může být vybavena veškerým nářadím, neznamená to, že je 

v takovém stavu, aby na něm mohl učitel s dětmi cvičit. Z přechozí otázky a předchozího 

grafu vyplívá, že většina učitelů má k dispozici nářadí určené pro přeskok a akrobacii. V této 

otázce se podíváme, které vybavení mohou vyučující opravdu využívat. 

Graf č. 9: Nářadí využívané pro výuku sportovní gymnastiky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 9 je patrné, že nejvíce vyučujících má k dispozici nářadí určené pro přeskok. Kozu 

a švédskou bednu zvolilo 62 dotazovaných, tj. (95,4 %). K přeskoku je zapotřebí i odrazový 

můstek, ten však zvolilo jen 59 respondentů, tj. (90,8 %). Dalších 53 dotazovaných 

vyučujících, tj. (81,5 %) zaškrtlo, že mají k dispozici kruhy. Vybavení pro šplh, tedy lano 

nebo tyč zvolilo 51 dotazovaných, tj. (78,5 %). Hrazda byla označena 45 respondenty,  

tj (69,2 %) a další 2 (3,1 %) odpověděli, že hrazdu sice mají, ale v nevyhovujícím stavu,  

a z toho důvodu jí nemohou používat. Gymnastický koberec a kladina byla zaškrtnuta 

stejným počtem respondentů, tj. 42 (64,9 %) odpovědí. Můžeme tedy předpokládat,  

že gymnastický koberec bude nahrazován žíněnkami.  
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Výsledky bloku III otázka č. 4 

Úkolem této otázky bylo zjistit, které nářadí používají dotazovaní vyučující v hodinách 

sportovní gymnastiky nejčastěji. Z předchozích odpovědí víme, které nářadí mají 

k dispozici. Mohlo být zvoleno i více odpovědí. 

Graf č. 10: Nejčastěji využívané nářadí pro výuku sportovní gymnastiky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Za nejčastěji používané nářadí byl zvolen koberec či žíněnky. Na této odpovědi se shodlo 

celkem 57 dotazovaných vyučujících (87,7 %).  Dalších 44 respondentů (67,7 %) se shodlo 

na nářadí určeném k přeskoku.  Kruhy často používá 27 z dotazovaných respondentů,  

tj. (41,5 %). Tyč a lano získalo odpověď od 23 respondentů, tj. (35,4 %). Kladina a malá 

trampolína by se dala zařadit mezi méně oblíbená nářadí. Ač lze z předchozího grafu vyčíst, 

že k dispozici kladinu učitelé mají, zvolilo ji v této otázce jen 10 respondentů, tj. (15,4 %). 

Malá trampolína pak byla zaškrtnuta jen 9 respondenty (13,8 %). Hrazda zde získala 

nejmenší ohlas. I když ji v předchozí otázce zaškrtlo (69,2 %) dotazovaných, nepatří mezi 

nejčastěji využívané nářadí a zvolili ji jen 3 respondenti, tj. (4,6 %). Dva dotazovaní 

vyučující (3,1 %) dokonce zvolili, že nepoužívají žádné ze zmíněného nářadí.  
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Výsledky bloku IV otázka č. 1 

Předchozí blok zjišťoval, jak vybavenou tělocvičnu mají dotazovaní vyučující k dispozici. 

Následující blok se zaměřuje na realizaci výuky sportovní gymnastiky, hodinovou dotaci, 

nářadí, které umožňuje využívat ŠVP apod. 

První otázka v tomto bloku zjišťuje, jakou časovou dotaci vyučující tělesné výchovy na své 

škole mají. 

Graf č. 11: Časová dotace pro výuku tělesné výchovy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z následujícího grafu vidíme, že nejčastěji je výuka realizována ve dvou výukových blocích 

v týdnu po 45 minutách. Tuto odpověď zvolilo 44 dotazovaných vyučujících,  

tj. (67,7 %). Jednou týdně v délce 90 minut realizuje výuku celkem 17 z dotazovaných, 

tj. (26,2 %). Odpověď zahrnující jinou hodinovou dotaci zvolili 4 respondenti (6,2 %). 

Pravděpodobně se bude jednat o školy se sportovním zaměřením, kde jsou školou 

stanovovány až tříhodinové bloky tělesné výchovy týdně. 
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Výsledky bloku IV otázka č. 2 

V této otázce jsem se vyučujících ptala, které nářadí mají zapsané v ŠVP a mohou / mají jej 

v hodinách sportovní gymnastiky využívat? Respondenti mohli zvolit více odpovědí. 

Graf č. 12: Využívané nářadí dle ŠVP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ve svém ŠVP má 60 respondentů (92,3 %) zařazenou kozu pro přeskok. Akrobacii na 

koberci či žíněnkách zmínilo 58 dotazovaných vyučujících, tj. (89,2 %). Další větší počet 

vyučujících zaškrtl odrazový můstek, který májí zahrnutý ve svém ŠVP, celkem 55 (84,6 %) 

odpovědí. Švédská bedna, ať už využívaná pro přeskok či jiné cvičení, byla zvolena  

51 vyučujícími, tj. (78,5 %). Kruhy zahrnuje do svých ŠVP 46 dotazovaných (70,8 %). 

Stejný počet vyučujících, tedy 44 (70,8 %), zahrnuje ve svém ŠVP tyč či lano pro šplh  

a hrazdu. Malá trampolína je v kurikulárním dokumentu zahrnuta pouze u 29 dotazovaných 

respondentů, tj. (44,6 %). I když 42 respondentů v otázce č. 3 ve výsledkovém bloku III 

zaškrtlo, že mohou využívat v hodinách sportovní gymnastiky kladinu, zde ji zvolilo pouze 

8 respondentů, tj. (12,3 %). U odpovědi „jiné“ bylo zmíněno použití air tracku, který mají 

zahrnuty učitelé ve svých ŠVP. 
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Výsledky bloku IV otázka č. 3 

V otázce č. 3 jsem se snažila zjistit, jaká příčina vede k tomu, že učitelé nezařazují výuku 

sportovní gymnastiky do hodin tělesné výchovy ve větším množství. Respondenti mohli 

zvolit více odpovědí, které tuto problematiku vystihují. 

Graf č. 13: Důvod nezařazování sportovní gymnastiky do hodin TV 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V grafu č. 13 vidíme, že tzv. „bolavým místem“ kvůli kterému nezařazují učitelé sportovní 

gymnastiku do výuky je značná obava učitele ze správně provedené dopomoci a záchrany. 

Na této odpovědi se z 65 dotazovaných vyučujících shodlo 52 (80 %). Dalších nejvíce hlasů 

získala odpověď zmiňující špatné vybavení tělocvičny, celkem 40 respondentů (61,5 %). 

Kvůli většímu riziku úrazů, než při jiných sportech zvolilo 37 respondentů,  

tj. (56,9 %).  Celkem tj. 31 respondentů (47,7 %) dotazovaných, zvolila odpověď týkající se 

neznalosti učitele ze správně provedené techniky prvku. Odpověď, týkající se žáků, kteří se 

dané cvičení bojí vykonávat, označilo 28 dotazovaných vyučujících (43,1 %). Hledisko 

nedostačující časové dotace zmínilo celkem 21 dotazovaných, tj. (32,3 %). Důvod, který 

říká, že to žáky nebaví, označilo 17 dotazovaných vyučujících (26,2 %). Dva učitelé zaškrtli 

odpověď „jiná“ v níž jeden uvedl, faktor nízké fyzické připravenosti žáků, kteří jsou ve velké 

míře buď obézní či slabí. Druhý učitel naopak sportovní gymnastiku zařazuje a nemá s ní 

nejmenší problém. 
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Výsledky bloku IV otázka č. 4 

Touto otázkou jsem se nažila od dotazovaných vyučujících zjistit, ve které gymnastické 

disciplíně projevují jejich žáci největší dovednosti. Každý mohl zvolit jen jednu odpověď. 

Graf č. 14: Gymnastická disciplína, v níž mají žáci největší dovednosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tohoto grafu je patrné, že ve dvou gymnastických disciplínách žáci značně vynikají. 

Akrobacie získala nejvíce hlasů od dotazovaných vyučujících, a to přesně od 26, tj. (40 %). 

Hned za touto disciplínou je přeskok, který zvolilo 22 dotazovaných, tj. (33,8 %). 

Následující nářadí už volilo značně menší množství respondentů. Šplh byl označen  

9 respondenty (13,8 %). Kruhy zvolilo respondentů 5 (7,7 %). Zbylé nářadí zvolil pokaždé 

jen jeden respondent. V odpovědi „jiné“ jeden z dotazovaných učitelů odpověděl „nevím“ 

čímž mi bohužel nic nesdělil. Můžeme se jen domnívat, že by to mohla být odpověď od 

jednoho z vyučujících, kteří v otázce č. 3 z bloku III odpověděli, že nepoužívají žádné ze 

zmíněného nářadí. 
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Výsledky bloku IV otázka č. 5 

V otázce č. 5 jsem se v tomto bloku ptala, která z gymnastických disciplín dělá žákům 

největší problém? Odpověď mohli dotazovaní zvolit pouze jednu. 

Graf č. 15: Gymnastická disciplína, která dělá žákům největší problém 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Téměř polovina dotazovaných učitelů se v této otázce shodla na jednom charakteristickém 

nářadí. Disciplínu, která dělá žákům největší problém, zvolilo 30 respondentů, tj. (46,2 %) 

hrazdu. Hned po hrazdě volilo 18 respondentů (27,7 %) šplh. Jelikož je na těchto nářadích 

potřeba síla v pažích, značná názorová shoda se dala očekávat. Dalších 8 respondentů  

(12,3 %) se shodlo na odpovědi zahrnující nářadí pro přeskok. U 4 respondentů (6,2 %) mají 

cvičenci značný problém s akrobacií a u 3 (4,6 %) jsou problémovou disciplínou kruhy. 

Jeden z dotazovaných učitelů zmínil jako disciplínu, která jeho žákům dělá největší problém, 

kladinu. Poslední odpovídající, který zaškrtl kolonku „jiná“ znovu odpověděl pouze 

„nevím“. 

  



70 

 

Výsledky bloku V otázka č. 1 

V posledním výsledkovém bloku jsem se snažila zjistit převážně prevenci rizik možných 

úrazů při výuce sportovní gymnastiky a zároveň připravenost dětí na výuku z prvního 

stupně.  

V otázce č. 1 jsem zjišťovala, u které disciplíny vykazují žáci největší „strachové“ zábrany. 

Tím je myšleno, u které z disciplín si žáci nejvíce rozmýšlejí, zda budou pokus absolvovat, 

zda jsou více nervózní, zda se budou vůbec cvičení účastnit apod. 

Graf č. 16: Disciplíny, kde vykazují žáci největší „strachové“ zábrany 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U této otázky se téměř polovina respondentů shodla na určení jedné gymnastické disciplíny. 

Celkem 31 dotazovaných vyučujících, tj. (47,7 %) zvolilo, že největší „strachové“ zábrany 

projevují jejich žáci při přeskoku. Dalších 14 (21,5 %) zvolilo cvičení na hrazdě. Na dalších 

„strachových“ zábranách se shodlo 8 dotazovaných vyučujících (12,3 %) a to při akrobacii, 

konkrétně stoji na rukou. Kladinu zaškrtlo 6 respondentů, tj. (9,2 %). U kotoulu projevují 

určité zábrany žáci 3 dotazovaným učitelům (4,6 %). Přemet stranou pak označili 2 vyučující 

(3,1 %). Malá trampolína byla označena 1 dotazovaným učitelem (1,5 %).  
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Výsledky bloku V otázka č. 2 

V otázce č. 2 jsem se vyučujících ptala, který typ dopomoci ve svých hodinách při výuce 

sportovní gymnastiky nejvíce používají. Na výběr měli z možností: dopomoc přímá –  

při které mají přímý kontakt se cvičencem (zdvihnutí, podepření apod.), dopomoc nepřímá 

– pomocí akustických a slovních signálů, případně úprava nářadí, či kombinaci obou 

dopomocí. 

Graf č. 17: Dopomoc poskytovaná při hodině tělesné výchovy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 17 je značně patrné, že nejvíce dotazovaných učitelů používá dopomoc, v níž 

kombinuje jak přímou, tak nepřímou. Tuto možnost zvolilo celkem 48 respondentů,  

tj. (73,8 %). Přímou dopomoc, při které učitel pomáhá cvičenci přímým kontaktem, zvolilo 

14 dotazovaných, tj. (21,5 %). Čistě nepřímou dopomoc, kdy učitel upraví nářadí,  

nebo nabádá cvičence slovně, zvolili 3 dotazovaní vyučující (4,6 %). 
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Výsledky bloku V otázka č. 3 

Otázkou č. 3 v tomto bloku jsem se snažila zjistit, jakou formu motivace volí ve svých 

hodinách sportovní gymnastiky dotazovaní vyučující. Zda využívají hudbu, moderní formy 

v podobě parkouru, brake dance apod, nebo vlastní ukázkou prováděného prvku. 

Respondenti měli možnost zvolit i více odpovědí. 

Graf č. 18: Motivace žáků při hodině sportovní gymnastiky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výsledku této otázky je více než jasné, že nejvíce motivují učitelé své žáky v hodinách 

sportovní gymnastiky vlastní ukázkou prováděného prvku. Tuto odpověď zvolilo celkem  

57 dotazovaných respondentů, tj. (87,7 %). Další motivaci v podobě zařazení moderních 

gymnastických disciplín zvolilo celkem 21 respondentů, tj. (32,3 %). Hudbu využívá  

11 dotazovaných učitelů (16,9 %). Jako další formy motivace, volí učitelé didaktické  

a gymnastické hry či vzájemnou motivaci a podporu mezi žáky samotnými. 

  



73 

 

Výsledky bloku V otázka č. 4 

Tato otázka obsahovala otevřenou odpověď od dotazovaných vyučujících. Snažila jsem se 

pomoci ní zjistit, jakým způsobem vyučující předchází „strachovým“ zábranám  

u žáků z prováděných gymnastických disciplín. 

Mezi nejčastější odpovědi, které se vyskytovaly patřily: 

• „Motivací a pochvalou.“ 

• „Motivací a ukázkou.“ 

• „Ujištění žáka o dopomoci.“ 

• „Žák vždy ví, že tam jsem.“ 

• „Nikdy je do prvků nenutím, snažím se, aby chtěli sami.“ 

• „Učím je prvky postupně, od nejjednoduššího.“ 

• „Rozděluji prvek na více částí.“ 

• „Dbám na pečlivou průpravu.“ 

• „Zařadím delší dobu nácviku“ 

• „Nastavuji individuální náročnost.“ 

• „Nechám je „oblézt“ nářadí, aby si ho prohlédli a osahali.“ 

• „Ukázkou od učitele nebo nejšikovnějšího žáka.“ 

 

Vybrala jsem 12 nejčastějších odpovědí, které se významově shodovaly. Nejvíce  

se opakovala motivace a dopomoc. Celkem 17 dotazovaných, tj. (26,2 %) zmínilo jako 

hlavní faktor motivaci. Pro uklidnění a psychiku žáků je jistota o dopomoci od učitele 

důležitou součástí předcházející „strachovým“ zábranám. Zmínilo ji celkem 12 respondentů, 

tj. (18,5 %). Dalších 10 respondentů (15,4 %) si dává záležet na vlastní ukázce  

a shledává ji pro děti za značně důležitou.  
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Výsledky bloku V otázka č. 5 

V předposlední otázce dotazníkového šetření jsem položila otázku, co si dotazovaní 

vyučující myslí o připravenosti dětí na výuku sportovní gymnastiky z prvního stupně. 

Graf č. 19: Připravenost žáků na výuku sportovní gymnastiky z prvního stupně  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jako velice zajímavý výsledek hodnotím otázku č. 5. Z grafu jasně vyplívá, že si učitele 

nemyslí, že jsou děti správně připravené na výuku sportovní gymnastiky na druhém stupni. 

Celkem 50 dotazovaných vyučujících, tj. (76,9 %) zvolilo odpověď značící nepřipravenost 

žáků z prvního stupně. Z dotazovaných zvolilo 10 respondentů (15,4 %) odpověď „ano“  

a stojí si za tím, že jsou žáci z prvního stupně dobře připraveni na výuku sportovní 

gymnastiky na druhém stupni. V odpovědích „jiné“ vyjádřilo 5 respondentů  

(7,7 %) názory, které se shodly na tom, že velmi záleží na učiteli, který sportovní gymnastiku 

na prvním stupni učí a samozřejmě záleží na samotném žákovi, zda je pohybově schopné. 
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Výsledky bloku V otázka č. 6 

Poslední otázka dotazníkového šetření zjišťovala, které prvky zvládají žáci z prvního stupně. 

V poslední otázce měli respondenti možnost označit více odpovědí. 

Graf č. 20: Jaké prvky po příchodu na druhý stupeň žák zvládá 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z posledního grafu lze vyčíst, že nejhůř děti zvládají cviky, u kterých záleží na síle v pažích. 

Hrazdu a stoj na rukou tak označilo nejméně dotazovaných, tj. 4 (6,2 %). Cvičení na kladině 

a přemet stranou označilo stejné množství dotazovaných, a to celkem po  

10 (15,4 %) u obou disciplín. Cvičení na kruzích prý z prvního stupně někteří žáci zvládají, 

a tak toto nářadí zvolilo 13 dotazovaných vyučujících (20 %). Poměrně dobře zvládají žáci 

šplh, ať už o tyči či na laně. Toto nářadí zaškrtlo celkem 24 respondentů (36,9 %). Více jak 

polovina respondentů, celkem 36 (55,4 %) označila přeskok, jako jedno z nejlépe 

zvládnutých nářadí u dětí z prvního stupně. První pozici a tedy označení 52 respondenty 

(80 %) zaujala akrobacie, a to konkrétní prvek kotoul, který dle dotazovaných žáci po 

příchodu na druhý stupeň zvládají nejlépe. 
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5 Diskuze 

Cílem diplomové práce bylo zkoumat faktory ovlivňující výuku sportovní gymnastiky na 

druhém stupni základní školy.  

Jedním z cílů, který byl pro zjištění faktorů zvolen, bylo zjistit, co je důvodem malého 

zařazování sportovní gymnastiky do hodin tělesné výchovy. Výsledky, které jsem 

zpracovala do grafů a škál, přinesly ve většině otázek odpovědi, na kterých se v obou 

doplňujících rozhovorech shodly i dotazované učitelky. 

Náplní diskuze je shrnutí výsledků a zodpovězení výzkumných otázek, které byl stanoveny 

na začátku práce. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 65 respondentů. Z toho bylo 

celkem 43 žen a 22 mužů. Věkové rozmezí bylo dotazníkem nastaveno od 25 let a více. 

Podařilo se mi ovšem, ne záměrně, oslovit nejvíce vyučujících, jejichž věkové rozmezí se 

pohybuje mezi 25-35 lety, a to v procentuálním zastoupení celkem (73,8 %). Zároveň i stejné 

procentuální zastoupení se objevilo hned v následující otázce, kdy mě zajímala škola, kterou 

dotazovaní absolvovali. Dohromady 48 respondentů je absolventy PedF UK v učitelství 

všeobecně vzdělávajících předmětů pro druhý stupeň ZŠ a SŠ se specializací TV a jinou. 

Následujícími výzkumnými otázkami, se snažím určit faktory, které (nejvíce) ovlivňují 

výuku sportovní gymnastiky na druhém stupni ZŠ. 

VO1: Je materiální vybavenost tělocvičny ovlivňujícím faktorem pro výuku sportovní 

gymnastiky? 

Obě dotazované učitelky se shodly na tom, že faktor, který nejvíce ovlivňuje výuku 

sportovní gymnastiky, je vybavení tělocvičny. Bízková i Otáhalová tvrdí, že vybavenost 

tělocvičny je pro výuku sportovní gymnastiky značně limitujícím faktorem. I když má 

většina učitelů k dispozici tělocvičnu v budově školy (80 %), není zde záruka toho, že je 

plně vybavena pro hodiny sportovní gymnastiky. Jak uvádí ve svém výzkumu Betlachová 

(2017), tělocvična může mít plné vybavení, ale nikde není uvedeno, v jakém stavu. O tom, 

že nářadí je často zastaralé a v nevyhovujícím stavu pro to, aby bylo v hodinách využíváno 

zde 15, tj. (23,1 %) dotazovaných zmiňuje právě nedostačující výbavu pro hodiny sportovní 

gymnastiky.  

Pokud zhodnotíme celkovou problematiku vybavení tělocvičen, přikláním se k názoru obou 

dotazovaných respondentek. Pokud je tělocvična dostatečně vybavena nářadím, které je 

nezávadné a je možné ho používat věřím, že bude výuka vypadat značně odlišně oproti 
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„prázdné“ tělocvičně. Stejně jako v ostatních sportech či předmětech není možné příslušné 

prvky naučit bez potřebného vybavení. Samozřejmě závisí i na kvalitě vybavení, které je 

určitou zárukou bezpečnosti cvičení. Například doskoková žíněnka by měla kromě tlumících 

parametrů obsahovat i protiskluzovou úpravu. Špatné vybavení tělocvičny, a tedy nižší 

zahrnutí hodin sportovní gymnastiky do výuky uvádí celkem 40 (61,5 %) respondentů jako 

ovlivňující faktor. Vybavení, které mají učitelé většinou k dispozici je nářadí pro přeskok a 

akrobacii. Obě tyto disciplíny jsou nejčastěji zařazovány do výuky sportovní gymnastiky, 

tudíž nářadí pro ně určené je nejčastěji využívané. Ve výsledcích se obě sportovní disciplíny 

potvrdily i ve třetí otázce, zahrnující použití nářadí podle ŠVP. Akrobatický koberec a 

žíněnky zvolilo 58 respondentů, tj. (89,2 %). Koza a odrazový můstek zvolilo 60 a 55 

respondentů, tj. (92,3 %) a (84,6 %). 

VO2: Je rizikovost většího zranění při výuce sportovní gymnastiky faktorem pro její 

zařazení do výuky?  

Riziko vyšší úrazovosti, než při jiných sportech je dle dotazníkového šetření dalšími 

alarmujícími faktory. I když s tímto výsledkem Bízková ani Otáhalová tolik nesouhlasí. 

V rozhovoru Bízková uvádí, že riziko úrazovosti je podle ní stejné jako v ostatních sportech. 

Otáhalová v dotazníku označila odpověď „spíše nenáročná“, takže s ostatními respondenty 

také nesouhlasí. Názor na náročnost sportovní gymnastiky z hlediska možného úrazu na 

škále od 1-5 na hranici (3,6), tedy v rozmezí „náročná“ až „spíše náročná“ kterou zvolilo 

spolu s odpovědí „velmi náročná“ celkem 56 dotazovaných, tj. (68,1 %).  

Mezi značně ovlivňující faktor, který má podle učitelů na výuku sportovní gymnastiky 

značný dopad je obava učitele z provedení správné dopomoci a záchrany. Zaznamenalo tak 

52 respondentů (80 %). Dopomoci a záchrany se týkaly ještě dvě otázky v dotazníkovém 

šetření. V další otázce jsem se ptala na názor na výuku sportovní gymnastiky z hlediska 

správně provedené dopomoci a záchrany a na škále od 1-5 volilo nejvíce dotazovaných 

obtížnost 4 a 5, tedy „spíše náročná“ až „velmi náročná“. V poslední otázce, týkající se 

dopomoci a záchrany, uvedlo (73,8 %) respondentů, že používají v hodinách kombinaci 

dopomoci jak přímé (přímý kontakt se cvičencem), tak nepřímé (akustické signály, úprava 

nářadí). Jelikož 5 respondentů (7,7 %) odpovědělo v otevřené otázce, že nebyli dostatečně 

připraveni z fakulty, může se i toto hledisko odrazit v prováděné dopomoci.  

Bylo by však vhodné poznamenat, že ne vždy je učitel vinen za nevhodně či vůbec 

neposkytnutou dopomoc/ záchranu. V otázce týkající se náročnosti, kdy měli učitelé 
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možnost otevřené odpovědi, zmínili u dětí obezitu a nízkou fyzickou zdatnost. Je pravda, že 

jsem se s tímto problémem setkala sama v osmé třídě, kdy měli tři děvčata značně vyšší váhu 

než já sama. V tento moment se učitel nemůže zničit, při poskytování dopomoci, a tak je na 

místě zavést dopomoc nepřímou a nářadí poupravit tak, aby žákovi usnadnil pohyb a 

provedení prvku. 

VO3: Je výuka sportovní gymnastiky ovlivněna z hlediska náročnosti přípravy a 

úklidu nářadí?  

Podle výsledků z otázky č. 1 II. bloku z dotazníkového šetření bylo na škále 1-5, kde 1 

znamená nenáročná a 5 velmi náročná, ustálen průměrný výsledek všech respondentů na 

čísle 3,5 (tedy „náročná“ až „spíše náročná“). Celkem (84,7 %) respondentů hodnotí výuku 

sportovní gymnastiky z hlediska přípravy a úklidu nářadí za značně náročnou. Byly uvedeny 

volné odpovědi, z nichž jsem se rozhodla některé odcitovat:  

„Mám problém s přípravou některého nářadí. Je těžké a já nemohu po operaci zad tahat 

takové věci. Děti jsou slabé a také ho kolikrát neutáhnou, a tak nemáme na výběr a některým 

činnostem se musíme vyhnout.“ 

„Časově náročné, vše vytahat a pak zase uklízet. Musíme se s dětmi dobře se synchronizovat, 

aby to vše odsýpalo.“ 

„Je určitě náročná z hlediska přípravy nářadí“ 

Bízková uvádí, že záleží na tom, jak má jednotlivá tělocvična nářadí uskladněné. Někteří prý 

mají veškeré vybavení po ruce, jiné nemají vybavení žádné. Otáhalová v dotazníku 

odpovídá, že pro ni osobně to není až tak náročné. I tak ale označila v dotazníku odpověď 

na škále 3, tedy „náročná“. 

Výuka sportovní gymnastiky vyžaduje i jistou organizaci. Ta je podle (66,6 %) 

dotazovaných vyučujících značně náročná a může se na zahrnování sportovní gymnastiky 

do výuky z velkého hlediska podílet. Organizace výuky není jen daná hodina, na níž se učitel 

chystá. Zahrnuje dlouhodobé rozplánovaní sportovních disciplín, kterým se v průběhu 

školního roku chce věnovat. Pro výuku sportovní gymnastiky je nutné, aby žáci ovládali 

jednotlivé prvky motoricko – funkční přípravy pro danou sportovní disciplínu, kterou s nimi 

chce učitel v hodně trénovat.  
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VO4: Jakou motivaci využívají vyučující při hodinách sportovní gymnastiky? 

Nejčastěji užívanou motivací v hodinách sportovní gymnastiky je vlastní ukázka daného 

prvku od učitele. Na tom se shodlo celkem 57 respondentů, tedy (87,7 %). Bízková 

jednoznačně souhlasí. Otáhalová uvádí, že kromě vlastní ukázky se snaží gymnastiku žákům 

předat „moderní“ formou. Využívá např. parkour, který v dnešní době získává na popularitě. 

Žáci nemají ponětí, že veškeré prvky, které jsou při parkouru prováděny, jsou vlastně 

gymnastika.  

Z vlastní zkušenosti vím, že pokud prvek sama v hodinách několikrát předvedu, značnou 

část žáků to motivuje k tomu, aby ho zvládli také. Zároveň funguje předvedení prvku od 

spolužáka, který se sportu věnuje a má ve cvicích jistotu. Důležité je tady podchytit předání 

zkušeností tzv. „machrováním“ jak i sama Otáhalová uvádí, a udržet to tak v čistě motivační 

pomocné rovině. 

Pokud je zvolena správná motivace, neměl by být problém v hodině udržet pozornost dětí. 

To, že se soustředí a vnímají učitele zároveň předchází možným úrazům. Celkem  

(67,7 %) respondentů shledává tuto problematiku týkající se udržení pozornosti dětí po celou 

dobu trvání výuky za značně náročnou. 

VO5: Jaké gymnastické disciplíny děti nejvíce ovládají po příchodu na druhý stupeň? 

V poslední výzkumné otázce mě zajímala gymnastická disciplína, kterou podle učitelů 

zvládají žáci po příchodu na druhý stupeň. Celkem 52 respondentů se shodlo na zvládnutí 

kotoulu (80 %). Druhou značně zmiňovanou disciplínou byl přeskok, který získal 

36 (55,4 %) odpovědí. To mi přišlo poměrně zajímavé, jelikož dle Otáhalové je přeskok u 

jejich žáků na druhém stupni neproblematičtější disciplínou. 

Otázka č. 5 z V. bloku zjišťovala celkový názor dotazovaných učitelů v kontextu na tuto 

otázku, zda jsou děti z prvního stupně na výuku sportovní gymnastiky dobře připraveny. 

Celkem 50 respondentů se shodlo na tom, že děti dobře připravené nejsou. Bízková říká, že 

od ní ano, ale pokud by měla brát v úvahu i ostatní školy, odpoví jako většina dotazovaných, 

ne. Otáhalová v rozhovoru takřka bez rozmyšlení odpověděla ne. Dle jejího názoru je 

důvodem malá časová dotace na prvním stupni, kde by bylo potřeba pro rozvoj dítěte navýšit 

časovou dotaci. Zároveň apelovala na učitele, kteří k pohybu musí mít vztah.  

Co se týká dostatečné připravenosti dětí z prvního stupně na výuku sportovní gymnastiky, 

zajímal mne názor obou dotazovaných kolegyň (učitelek), zda by bylo řešením, kdyby žáky 
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na prvním stupni vedl aprobovaný učitel čistě na tělesnou výchovu a další obor. Tedy učitel 

pro druhý stupeň ZŠ a SŠ se specializací tělesná výchova. Bízková jednoznačně odpovídá, 

že by to na situaci nic neměnilo, pokud by učitel ke gymnastice neměl vztah. Sama pak ale 

odpověděla negativně, na připravenost dětí z prvního stupně. Otáhalová si naopak myslí, že 

by to bylo určitě vhodné řešení. V rozhovoru uvádí vlastní zkušenost. Nakonec však dává 

zapravdu, že záleží na osobnosti, věku, vzdělání a sportovně gymnastickou minulostí učitele 

a jeho konkrétnímu vztahu ke gymnastice. 
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6 Závěr 

Tato diplomová práce měla za úkol zjistit faktory, které ovlivňují výuku sportovní 

gymnastiky na druhém stupni ZŠ. Ke splnění zadaného cíle byl vytvořen dotazník, 

podpořený výpověďmi od dvou učitelek z prvního i druhého stupně ZŠ, které se gymnastice 

věnovaly na závodní úrovni.  

Z výsledného výzkumu je patrné, že mezi značně ovlivňující faktory, které mají na výuku 

sportovní gymnastiky velký dopad, patří vybavení tělocvičny. Tato odpověď byla zvolena 

celkem 40 respondenty (61,5 %). Zároveň se v dotazníku objevovalo, že nářadí sice 

v tělocvičnách být může a s velkou pravděpodobností bude uvedeno i v ŠVP, ale nemusí být 

vždy ve stavu, aby ho mohl vyučující na výuku použít. Tento fakt zaznamenalo celkem 15 

respondentů (23,1 %). 

Dalším nejvíce ovlivňujícím faktorem je připravenost dětí z prvního stupně. Značná část 

respondentů (76,9 %) i obě dotazované učitelky jsou přesvědčeny, že na prvním stupni se 

nedostane dětem dostačující pohybová příprava. Spolu s tím souvisí i obezita až nadměrná 

obezita, se kterou se můžeme bohužel setkat již na prvním stupni ZŠ. Díky tomu klesá 

fyzická zdatnost žáků, která se z prvního stupně táhne do dalších ročníků. 

Poslední faktor, který bych chtěla v závěru zmínit, je obava učitele z provedení správné 

dopomoci či záchrany. Jelikož tento důvod označilo v dotazníku (80 %) respondentů a 

v rozhovoru se k této odpovědi přiklonily i obě učitelky, pokládám tento faktor ihned po 

vybavení tělocvičny za nejdůležitější. Pokud si nejsou učitelé v prvcích a dopomoci jisti, 

mohou mít i to nejlepší vybavení, které se vyrábí, a i tak nebudou děti ve sportovní 

gymnastice excelovat, protože se tomu budou učitelé vyhýbat. Osobnost a schopnosti učitele 

jsou dle mého názoru a výpovědí dotazovaných učitelů nejdůležitějším a nejvíce 

ovlivňujícím faktorem nejen ve výuce sportovní gymnastiky.  

Doporučení na závěr: pro podrobnější výzkum, který by mohl mé výsledky rozvést, bych 

doporučila zaměřit se jak na osobnost učitele, tak na jeho schopnosti a dovednosti, které by 

měli být rozvíjeny při studiu na této profese na vysoké škole. Zároveň by byl zajímavý 

výzkum zabývající se hlubší provázaností mezi výukou sportovní gymnastiky na prvním a 

druhém stupni. Jako poslední část by bylo zajímavé zjistit, proč se po školách v RVP 

požadují prvky, na které nejsou školy vybaveny a zda by byla možnost podpory od 

samotného státu ať už od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo od nově 

vzniklé Národní sportovní agentury.  
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Příloha č. 2: Dotazníkové šetření 

Faktory ovlivňující výuku sportovní gymnastiky na druhém stupni ZŠ 

Instrukce: Zaškrtněte, jedno z písmen a/b/c/d u odpovědí, které Vám vyhovují.  

U některých otázek máte možnost uvést více odpovědí, případně doplnit volnou odpovědí. 

 

I. Anamnéza – blok informací o respondentovi 

1) Jste  

a) Muž 

b) Žena 

 

2) V současné době jste ve věkové skupině 

a) 25-35 

b) 36-45 

c) 46-55 

d) 55 a více 

 

3) Jste absolventem UK? 

a) PedF UK – v učitelství pro 1.stupeň ZŠ se specializací TV 

b) PedF UK – v učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

se specializací TV a jinou specializací (uveďte) 

c) FTVS 

d) Jiné  

 

4) Věnoval/a jste se sportovní gymnastice na závodní úrovni? (sportovní gymnastika, 

sportovní akrobacie,…) 

a) Ano, jak dlouho 

b) Ne  

 

5) Setkal/a jste se jako student sportovní gymnastikou v některé z těchto institucí? 

a) Na základní škole 

b) Na střední škole 

c) Na vysoké škole 

d) V žádném /nikdy jsem se nevěnoval/a sportovní gymnastice 

 

6) Jaká je délka Vaší TV praxe vyučující/ho sportovní gymnastiky? 

a) 0-2 roky 

b) 2–5 let 

c) 5-10 let 

d) 10- více let 
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II. Názory vyučujících na náročnost výuky sportovní gymnastiky 

Zaškrtněte údaj, odpovídající vašemu názoru, v nabízené škále u každého z následujících 

hledisek. 

 

Dle Vašeho názoru je výuka sportovní gymnastiky pro učitele: 

 

1) z hlediska přípravy a úklidu nářadí: 

 

➔ Škála 1-5 náročnost (1- nenáročná, 2- spíše nenáročná, 3- náročná, 4- spíše 

náročná, 5- velmi náročná) 

 

2) z hlediska správně provedené dopomoci/záchrany poskytované cvičencům: 

 

➔ Škála 1-5 náročnost (1- nenáročná, 2- spíše nenáročná, 3- náročná, 4- spíše 

náročná, 5- velmi náročná) 

 

3) z hlediska možného úrazu cvičenců: 

 

➔ Škála 1-5 náročnost (1- nenáročná, 2- spíše nenáročná, 3- náročná, 4- spíše 

náročná, 5- velmi náročná) 

 

4) z hlediska udržení pozornosti cvičenců po celou dobu trvání výuky: 

 

➔ Škála 1-5 náročnost (1- nenáročná, 2- spíše nenáročná, 3- náročná, 4- spíše 

náročná, 5- velmi náročná) 

 

5) z hlediska správné metodiky nácviku gymnastických prvků: 

 

➔ Škála 1-5 náročnost (1- nenáročná, 2- spíše nenáročná, 3- náročná, 4- spíše 

náročná, 5- velmi náročná) 

 

6) z hlediska organizace výuky (náplně hodiny): 

 

➔ Škála 1-5 náročnost (1- nenáročná, 2- spíše nenáročná, 3- náročná, 4- spíše 

náročná, 5- velmi náročná) 

 

7) z jiného hlediska (uveďte, prosím, konkrétně):……………………………….. 
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III. Vybavenost školy pro výuku sportovní gymnastiky 

 

 

1) Má Vaše škola vlastní tělocvičnu v budově školy? 

a) Ano 

b) Ne (přecházíme na jinou školu, využíváme pronájem) 

 

 

2) Uveďte, pro které sportovní disciplíny je tělocvična vybavená (je možné zaškrtnout 

i více položek):   

a) Akrobacie na koberci nebo na žíněnkách 

b) Přeskok přes kozu 

c) Cvičení na hrazdě 

d) Cvičení na kladině 

e) Cvičení na kruzích 

f) Cvičení na laně nebo na tyči 

g) Cvičení na malé trampolíně 

 

 

3) Které z následujícího vybavení tělocvičny můžete pro sportovní gymnastiku 

využívat? Zaškrtněte, prosím, případně doplňte chybějící položky. 

a) Gymnastický koberec 

b) Koza 

c) Švédská bedna 

d) Odrazový můstek 

e) Hrazda 

f) Kruhy 

g) Kladina 

h) Lano nebo tyč 

i) Žádné z uvedených prostředků nemám k dispozici vůbec nebo v nevyhovujícím 

stavu 

 

 

4) Která nářadí nejčastěji používáte v hodinách sportovní gymnastiky? (je možné 

zaškrtnou i více odpovědí) 

a) Koberec, žíněnka 

b) Odrazový můstek a koza nebo švédská bedna 

c) Kladina 

d) Tyč nebo lano 

e) Kruhy 

f) Malá trampolína 

g) Nepoužívám žádné ze zmíněného nářadí 
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IV. Realizace výuky sportovní gymnastiky  

 

 

1) Výuku TV realizujete:  

a) 2x týdně v délce 45 min 

b) 1x týdně v délce 90 min 

c) V jiné hodinové dotaci (např. tříhodinové bloky na školách se sportovním 

zaměřením) 

 

2) Která nářadí Vám umožňuje využívat Vaše ŠVP? 

a) Akrobatický koberec nebo (i) žíněnky 

b) Kruhy 

c) Švédskou bednu 

d) Kozu 

e) Odrazový můstek 

f) Trampolínu 

g) Hrazdu 

h) Tyč/ lano 

i) Jiné 

 

3) Podle Vašeho názoru je důvodem nezařazování sportovní gymnastiky do hodin TV 

(je možné zaškrtnout i více odpovědí): 

a) Neznalost učitele ze správného provedení techniky prvku 

b) Obava učitele z provedení správné dopomoci či záchrany 

c) Špatné vybavení tělocvičny 

d) Malá časová dotace 

e) Větší riziko než při jiných sportech 

f) Žáky to nebaví 

g) Žáci se bojí vykonávat cvičení 

h) Jiné  

 

 

4) Ve které gymnastické disciplíně projevují Vaši žáci největší dovednosti? 

a) V akrobacii 

b) Na kruzích 

c) Při přeskoku 

d) Při šplhu 

e) Na hrazdě 

f) Nevím 

 

 

5) Která gymnastická disciplína dělá Vašim žákům největší problém? 

a) Akrobacie 

b) Kruhy 

c) Přeskok 

d) Šplh 

e) Hrazda 

f) Nevím 
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V. Prevence rizik úrazů při výuce sportovní gymnastiky 

 

1) U které disciplíny vykazují žáci/ žákyně největší „strachové“ zábrany? (např. 

rozmýšlení si pokusu, odmítání pokus absolvovat, zjevné projevy nervozity apod.) 

(možnost více odpovědí) 

a) U akrobacie – kotoul 

b) U akrobacie – stoj na rukou 

c) U akrobacie – přemet stranou 

d) Přeskok 

e) Hrazda 

f) Kladina 

g) Šplh 

h) Malá trampolína 

i) Nepozorovala jsem žádné 

 

2) Poskytujete žákům při výuce sportovní gymnastiky dopomoc: 

a) Přímou (přímý kontakt se cvičencem – zdvihnutí, podepření apod.) 

b) Nepřímou (akustické a slovní signály, případně úprava nářadí např. nakloněná 

rovina) 

c) Kombinaci obou 

d) Žádnou z uvedených možností 

 

3) Motivujete žáky ve výuce sportovní gymnastiky některou z uvedených forem? 

a) Využitím hudby 

b) Zařazením nových/moderních gymnastických disciplín (moderní parkour, brake 

dance apod.) 

c) Vlastní ukázkou prováděného prvku 

d) Ne, volím jiné formy motivace 

 

4) Jakým jiným způsobem předcházíte „strachovým“ zábranám u žáků z prováděných 

gymnastických prvků? 

……………………………volná odpověď…………………………………… 

 

5) Myslíte si, že Vaše děti jsou dobře připraveny na výuku sportovní gymnastiky 

z prvního stupně? 

a) Ano 

b) Ne  

6) Po příchodu na druhý stupeň většina žáků zvládá: 

a) Akrobacii – kotoul 

b) Akrobacii – stoj na rukou 

c) Akrobacii – přemet stranou 

d) Přeskok 

e) Cvičení na hrazdě 

f) Cvičení na kladině 

g) Šplh 

h) Jiné…  
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Příloha č. 3: Řízené rozhovory 

Řízený rozhovor č. 1 

Ahoj Jani, děkuji za možnost s tebou vést tento rozhovor do své diplomové práce, která 

se zabývá faktory ovlivňující výuku sportovní gymnastiky na druhém stupni základní 

školy. Zajímám se o to, proč je sportovní gymnastika a celkově gymnastika u dětí ne 

tak oblíbená? Zda to mají pouze vsugerované, nebo za to může učitel, výbava tělocvičny 

či náplň hodin? 

Vím, že ty jsi se gymnastice věnovala a již dlouho vyučuješ tělesnou výchovu na prvním 

stupni. Ráda bych se tě tedy zeptala, zda si myslíš, že jedním z ovlivňujících faktorů 

jsou učitelé na prvním stupni?  

Ahoj Kačko, tak v první řadě si nemyslím, že je gymnastika u dětí nepopulární. Jde o to, že 

ty děti to chtějí umět. Chtějí umět kotouly, chtějí umět přeskok a cviky na kruzích, ale ti 

učitelé je to kolikrát neumí, nebo možná bojí se naučit.  

Jasně, ale čím jsou starší, tím to jde hůř. 

To určitě. 

Takže pokud je to nenaučí učitelé na prvním stupni, nenaučí je mít k tomu ten vztah, 

tak nebude u dětí gymnastika zrovna populární? 

To rozhodně. Je to přenesené. Tam pak záleží na tom, jak je schopný učitel na druhém stupni, 

protože naučit se to dá, ale samozřejmě je to náročnější. Já jsem například teďka naučila 

kluky deváťáky, kteří neuměli nic ani z rozcvičky, přemety přes bednu. Neříkám, že 

všechny, ale oni chtěli. Chtěli se ten prvek naučit a naučili se i vzájemnou dopomoc, protože 

já už neutáhnu deváťáka, co má 80 kg. To je o ruce. Takže naučit se to dá, ale už to 

samozřejmě není takový, pokud nemají základy z toho prvního stupně. 

Rozumím. Co si myslíš o tom, kdyby tedy učili na prvním stupni vyloženě jen 

tělocvikáři. Jako já, co mám tedy dva obory. 

No, pokud k té gymnastice nebude mít vztah a bude to flákač, tak to vyjde nastejno. Jako, 

tělocvikář to nezachrání. To je můj názor. Pokud to prostě bude tělocvikář, jako jsou teď, 

kterým je 50–70 let, tak možná, ale tihle už nechtěj. Oni budou hrát hry a blbnout s nima. 

To si myslím, že vy „prvostupňaři“ máte lepší nápady na ty hry. Jste k tomu 

„hravějšímu“ více vedeni? 
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To asi jo. 

Máš problém ve sportovní gymnastice děti zaujmout? 

(smích) ne! Děláme všechno možný. Parkour, air track, na kterém si zaskáčou. Často měním 

nářadí, aby měly neustálé změny a něco nového.  

Jasně. Jani a co strach. Když má dítě strach před vykonáním nějakého prvku, jak to 

v té hodině řešíš? 

Hele, musíš odhadnout to dítě. Takhle je to těžký říct. Já je vždycky nechám, aby si to nářadí, 

na kterém budeme cvičit, „oblezly“ a seznámily se tak s ním. Musíš vědět, jak to dítě reaguje, 

musíš ho už trošku znát a když vidíš, že se bojí, tak prostě nějakým způsobem pomoci. Ale 

nedokážu ti přesně říct, jak to dělám. Prostě vždy postupovat od jednoduššího ke 

složitějšímu. Musí ti věřit. Musí vědět, že když na hrazdě jdeme do toče, že tam stojím a že 

je prostě chytím. Ale to se nevypěstuje během jedné hodiny. 

Rozumím, to je jasný. A máš nějakou speciální motivaci v hodinách sportovní 

gymnastiky. Když do toho ty děti prostě nechtějí jít, tak jak je do vykonání prvku 

namotivuješ? 

Ukážu jim to. Ukážu jim, že ještě já, stará paní učitelka, tohle ještě umím (smích).  

To věřím, že na tohle slyší, a tak se teda „zabejčí“ a jdou do toho. 

Jak náročná je podle tebe výuka sportovní gymnastiky z hlediska přípravy a úklidu 

nářadí? 

Hele tohle je hodně zavádějící, protože některá škola má tělocvičnu, kde je hodně 

gymnastického nářadí a mají všechno přímo po ruce. A pak jsou školy, které nemají ani to 

nářadí. A pro mě je to taková střední cesta. Náročné to je, ale zvládám to. 

Mohla by být málo nebo špatně vybavená tělocvična jeden z faktorů malého zařazování 

sportovní gymnastiky do hodin TV? 

Rozhodně. Jakmile nemáš vybavení, můžeš se stavět třeba na hlavu a nemáš ty prvky prostě 

na čem učit. To je asi nejvíc limitující. 

Jak je podle tebe náročná sportovní gymnastika z hlediska provedené dopomoci a 

záchrany? 

Z hlediska provedené dopomoci a záchrany, to je v pohodě. Tam jsem v tom tvém dotazníku 

u dvou hvězdiček – spíše nenáročná. 



95 

 

Z hlediska možného úrazu cvičenců, no… 

No, jestli to třeba pokládáš tak, že je to nebezpečnější než jiné sporty. Protože hodně 

lidí to tak bere. Přitom když učím „míčovky“ a konkrétně volejbal, tak další den má 

polovina dětí obvázané prsty (smích). Tak jak to máš ty? 

To je stejný. Zakopne s balónem a rozbije si hlavu (smích). Takže to bych řekla spíš 

nenáročná. 

U otázky s pozorností a správné metodiky nácviku, jak se ptáš, tam problém nemám. To 

vidím sportovní gymnastiku jako nenáročnou. 

Super! Napadá tě ještě něco jiného, na co se neptám, co bych uvedla jako náročné nebo 

nenáročné pro učitele? 

Klidně bych asi víc uvedla to nářadí. Shánění vybavení tělocvičny. To je dost náročný. Ať 

se to ví. Ty školy nemají vůbec vybavení, a když tak je zastaralý a bojíš se s tím pracovat, 

abys něco neudělala sobě při přípravě nebo aby to nezranilo děti. Gymnastika je důležitá a 

učit se má, ale musíš pro to mít samozřejmě vhodné podmínky a vybavení. 

S tím souhlasím. Já teď na škole mám sice hrazdu, ale nemůžu ji použít, protože je 

stará a už na ní nemám taková ta lana, kterými se připevňuje. 

No tohle s dětma dělat nemůžeš. Na to potřebuješ nějaký chlapy. 

Právě! Co ti vyhovuje víc, když máš dvakrát týdně 45 min hodinu, nebo když učíš 

v kuse 90 min? 

Já mam dvakrát 45 a myslím si, že je to lepší. Dvakrát týdně si je i rozcvičíš, jsou víc ohební 

než ti, co to mají jednou týdně. U těch malých rozhodně je lepší, když mají tělocvik častěji, 

i z hlediska udržení pozornosti. Ti malí to nevydrží. 

Rozumím. A když se tě zeptám, co si myslíš, zda jsou děti dobře připravené z prvního 

stupně na výuku sportovní gymnastiky? 

Ode mne ano! Ale pokud bych brala v úvahu i školy ostatní. Tak odpovím spíš ne. To je můj 

názor. 

Vždyť ano, o ten mi jde. 

Jani, já ti moc děkuji za komentáře a názory k mému dotazníku. Věřím, že to mé práci 

pomůže k vyhodnocování jednotlivých faktorů a zodpovězení dané problematiky.  
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Řízený rozhovor č. 2 

Ahoj Hani, děkuji za možnost s tebou vést tento rozhovor do své diplomové práce, 

která se zabývá faktory ovlivňujícími výuku sportovní gymnastiky na druhém stupni 

základní školy. Zajímám se o to, proč je sportovní gymnastika a celkově gymnastika u 

dětí ne tak oblíbená? Zda to mají pouze vsugerované, nebo za to může učitel, výbava 

tělocvičny či náplň hodin? 

Vím, že ty jsi se gymnastice věnovala a již dlouho vyučuješ tělesnou výchovu převážně 

na druhém stupni. Ráda bych se tě tedy zeptala, co je podle tebe důvodem nezařazování 

sportovní gymnastiky do hodiny TV? 

Ahoj Kačko, ano, to máš pravdu. No, podle mého názoru, důvody, kvůli kterým není 

sportovní gymnastika zařazována do hodin TV, jsou velmi často špatně vybavená tělocvična, 

a velmi často neznalost učitele ze správného provedení prvku.  

Ano, to si myslím taky. 

Podle mě, tam kde se nedělá vyloženě gymnastika, jako i odpolední kroužky atd., tak ta 

výbava tělocvičny prostě dobrá nebude. Já si myslím, že ti učitelé si myslí, že děti to nebaví, 

ale ve finále to spíš oni sami neumí podat. Neumí využít gymnastiku pro populární sporty 

v dnešní době. Jako pro různé parkoury apod. Ve výsledku se dá sportovní gymnastika dělat 

velice jednoduše, hlavně motivací dětí do tohoto sportu. 

Takže ten učitel neví podle tebe, jak je k tomuto sportu správně motivovat? 

Jo, za mě to ti učitelé berou čistě „prdelatě“ jako gymnastiku, a ne jako možnost gymnastiky 

k popularizaci a její využití ve sportovních disciplínách, které jsou dneska hodně v kurzu. A 

jako další si myslím, že je to velmi často neuvědomění si toho, jak je gymnastika strašně 

důležitá pro ostatní sportovní disciplíny. Když prostě dítě neumí kotoul, tak je mnohem víc 

úrazové ve všech ostatních sportech apod.  

Jasně. 

Gymnastika je podle mě z tohohle hlediska hrozně nedoceněná a je strašná škoda nevyužití 

toho jejího potenciálu pro popularizaci sportu. 

Skvělý, to je hezký názor. 

Tak mi teď řekni, ve které gymnastické disciplíně projevují tvoje děti, které učíš, 

nejlepší nebo největší dovednosti? 
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Řekla bych asi, že kruhy. 

A ve které mají největší problém? 

Přeskok. 

Fakt jo? Co tam podle tebe je za ovlivňující faktor? 

Strach. Zaprvé strach z toho rozběhu. Zadruhé děti mají dneska obrovský problém 

s odrazem. Mají strašně slabé nohy. Mají obrovské vady ve stavbě těla a kotníky jsou často 

nejúrazovější částí a neumí se zpevnit. Děti neumí správně zapojit pohybový aparát do 

přeskoku, kde je rozběh, pak odraz, nějaká letová fáze, přeskok a dopad. U přeskoku je 

takových pohybových úkonů, že to často prostě nezvládnou. A z toho pociťují děti ten strach, 

protože neví, jak ovládat tak rychle svoje tělo.  

Takže v téhle disciplíně jsou na tom špatně jednak koordinačně a jednak i z hlediska 

největších „strachových“ zábran? 

Určitě. 

A jak tomuhle předcházíš? Jakým způsobem předcházíš „strachovým“ zábranám 

z prováděných gymnastických prvků? 

Zaprvé tím, že postupuju od toho jednoduchého ke složitějšímu pohybovému prvku. 

Neustálým pilováním jednotlivých prvků a postupným skládáním dohromady. Kolikrát jim 

to i připadá, že to není vůbec část toho cvičebního tvaru, který nás čeká. A určitě motivace. 

Kolem sebe vidí parkour a chtějí to umět. Líbí se jim to a chtěj se to naučit. A neuvědomují 

si absolutně, že je tohle gymnastika. 

Právě, to vidím taky, že si to s gymnastikou vůbec nespojují. 

Mám další otázku. Myslíš si, že jsou děti z prvního stupně dobře připraveni na výuku 

sportovní gymnastiky na druhém stupni? 

Ne! 

Proč? 

Myslím si, že jeden důvod je malá časová dotace. Za mě by mělo být na prvním stupni určitě 

víc hodin tělesné výchovy. Pro ten rozvoj je to strašně důležité a nikdo si to neuvědomuje. 

Vezmi si, jak je tělocvik podceňovaný. Jakmile odpadnou nějaké hodiny češtiny nebo 

matematiky, tak první co, tak si berou učitelé hodiny z toho tělocviku. A to má pak šílený 

dopad. Já nechci bagatelizovat, ale jakmile ty malý tělíčka nenaučíš správným pohybovým 
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prvkům, tak si to zafixují, a na druhém stupni už tě to stojí buď mnohem víc úsilí, a děti to 

právě pak nebaví, protože něco se „přeučovat“ to není úplně v oblibě, anebo na to nabaluješ 

další a další prvky. Z čehož pak mají problémy s koleny, zády, rameny apod. 

No, chtěla bych být nestranná, ale souhlasím. To jsi docela vystihla. 

Myslíš si tedy, že by pomohlo částečně vyřešit tenhle problém tím, že by učili na prvním 

stupni učitelé, co mají specializaci pro 2. a 3. stupeň? Tedy co co máš ty a já? 

Určitě. 

Jo? Myslíš, že by to vážně pomohlo a mohlo by to vypadat jinak? 

Určitě, já to vidím. A mám to i z vlastní zkušenosti. Primárně mám aprobaci, jak ty říkáš pro 

2. a 3. stupeň, ale kvůli nedostatku učitelů jsem začala učit i na prvním stupni tělesnou 

výchovu. A dali mi za pravdu skoro všichni učitelé, že ty děti, které mám já na tělocvik od 

třetí třídy, jsou pohybově úplně někde jinde ve srovnání s dětmi, které k nám přišly z jiné 

školy. Kde tělocvik vedly učitelky z prvního stupně. 

Rozumím. 

Je to ale hrozně individuální. Může být učitelka nadšená do sportu, má například i rozšíření 

TV pro první stupeň, a ty děti budou perfektní, anebo bude učitelka, co bere tělesnou 

výchovu pro ni jako odpočinkovou hodinu, kde dětem hodí balón a ona si odpočine. To se 

může samozřejmě stát i na stupni druhém. Ale je to strašně znát. 

Takže vlastně řešení by to eventuálně bylo, ale záleží prostě na osobnosti toho učitele. 

Buď učitel na prvním stupni s rozšířením TV anebo učitel pro 2. a 3. stupeň. 

Tak tak. Je prostě něco špatně, když ti učitel na prvním stupni, co tedy učí TV, řekne, že 

neučí šplh, protože to je prý jen pro hasiče. Že to nepokládá za důležitý. Tak se tady prostě 

nemáme o čem bavit. Když si uvědomíš, jak je šplh, hlavně pro ty malé děti, důležitý 

z hlediska správného úchopu, zpevňování svalového tonu a tak dále, tak nechceš, aby se 

tvoje dítě dostalo do rukou někoho, kdo o tom opravdu očividně nemá vůbec tušení. 

No, to je zajímavý. 

Když se přesuneme o kousek dál, máš pocit, že je u dětí gymnastika neoblíbená? 

Nepopulární?  

Hele ne. Tady kde učím, tak dřív nebyla vybavená tělocvična, jako je teď. Měla jsem 

k dispozici jen náčiní. Jakmile se postavila plně vybavená hala, ta děcka z toho byla unešená 
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a chtěla zkoušet všechno! Kruhy, hrazdu, kladinu. Všechno. Děti, které měly strach, tak jsem 

se snažila namotivovat vlastní ukázkou. Ale ne „frajersky“, že já to umím. Ale aby si 

uvědomily, že i já v mým věku to prostě zvládnu. Že jsem se to jednou naučila a od té doby 

to prostě umím. To se jim snažím předat. 

I kluky to baví? 

No jéje! Jako 7., 8., 9. třída kluci, tak si troufám říct, že tak 70 % to mají radši než míčovky. 

Samozřejmě tam šla motivace hlavně přes ten parkour. Shlédnu s nimi videa a pak jim ty 

prvky ukážu, a oni to prostě chtějí umět. 

Tak to klobouk dolů, to je vážně super! 

Ale prostě když nemáš tu výbavu tělocvičny, tak se můžeš snažit sebevíc.  

No, očividně je to vážně největší faktor. 

Hani, moc díky. Takhle mi to bude stačit. 



100 

 

Příloha č. 4: ŠVP vybraných škol 

ŠVP č. 1: ZŠ Glowackého 
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ŠVP č. 2 ZŠ Raspenava 
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ŠVP č. 3 ZŠ Klánovice 
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ŠVP č. 4 ZŠ Šestajovice 
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ŠVP č. 5 NG Čelákovice 
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Příloha č. 5: Metodická informace o provozu a údržby nářadí 

V Praze dne 13. prosince 2007 

Č.j. 24 199/2007-50 

Metodická informace 

k zabezpečování provozu a údržby 

ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách 

Úvod 

Všechny druhy sportovní a tělovýchovné činnosti i ostatní pohybové aktivity ve všech 

typech sportovních zařízení, na dětských hřištích a v tělocvičnách /dále jen „zařízení“/ jsou 

ovlivňovány mnoha faktory, které společně vytvářejí podmínky pro bezpečné zvládání 

daných aktivit. Jedná se nejen o vlastnosti výrobků a kvalitu materiálů, ale i o organizaci a 

způsob využívání (provozování) zařízení, které mohou míru rizika maximálně snížit. 

Úraz jednotlivce má vedle následků na zdraví i své závažné společenské a ekonomické 

důsledky. A protože stupeň dozoru, který by mohl zcela zabránit případnému zranění, není 

prakticky možné zajistit, je žádoucí formou nastavení materiálně technických podmínek 

a dodržování určitých organizačních a provozních pravidel vytvářet bezpečné prostředí pro 

provozování zařízení s minimální mírou rizika úrazů. 

Cílem této metodické informace je v rámci péče o zdraví obyvatelstva při sportu a 

jiných pohybových aktivitách doporučit způsob bezpečného provozování těchto aktivit 

v zařízeních, včetně podmínek údržby a zajištění kontrolních mechanismů. 
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1. Předmět a rozsah 

Metodická informace doporučuje postupy, které vedou k zajištění prevence ochrany 

zdraví a bezpečnosti při užívání zařízení. Její součástí je i seznam souvisejících právních 

předpisů a ČSN EN. 

Je doporučením i pro občanská sdružení vyvíjející činnost v oblasti sportu a jiných 

pohybových aktivit, pro provozovatele všech zařízení i jejich statutární zástupce. 

2. Tělocvičné nářadí 

2.1  Požadavky na vlastnosti nářadí  

Tvar, rozměry a hmotnost nářadí, možnost jeho nastavení (přizpůsobení cvičencům) 

i povrchová úprava musí být voleny a navrženy podle: 

- předpokládané činnosti, provozované na daném nářadí, a v souladu s mechanismem 

pohybu, 

- tvaru lidského těla, věku, výšky, hmotnosti, případně pohlaví cvičících 

(individualizace činností, zvládnutelnost činnosti na daném nářadí), 

- úrovně a výkonnosti cvičících (organizované – neorganizované činnosti, 

výkonnostní – rekreační činnosti), 

- možného vývoje daného sportu, 

- možných variant činností, včetně kreativního využití souvisejícího s pohybovým 

experimentem (zvláště u dětí), 

- zásad maximální bezpečnosti při činnostech na daném nářadí, včetně pohyblivého 

nářadí (eliminující možnost pádu či vypadnutí, úrazu při náhodném či nechtěném 

kontaktu s některou částí nářadí, pádu z nářadí na některou jeho část nebo 

na dopadovou plochu atd.). 

 Příslušné normy – viz příloha č. 2 

Nosnost nářadí je základním předpokladem pro jeho bezpečné využití. Při jeho návrhu 

a konstrukci je nutné zajistit odolnost vůči: 

- běžnému i extrémnímu zatížení,  

- velké hmotnosti cvičícího nebo občasnému přetížení více cvičícími než je běžné (je 

nutné dbát pokynů výrobců pro povolené zatížení a na nářadí přípustné zatížení 

vyznačit).  

Pružnost nářadí je do určité míry a pro určité činnosti žádoucí a usnadňuje cvičení 

(bradla, hrazda); příliš velká pružnost nářadí však může vést vlivem rozkmitání nebo 

dočasné deformaci k ohrožení bezpečnosti cvičenců. 

Materiál pro výrobu nářadí, jeho potřebnou životnost i materiál pro jeho opravy musí 

odpovídat:  

- výše uvedeným požadavkům účelu, funkčnosti a kvality nářadí (jeho volba by měla 

být podložena rozborem i srovnáním různých druhů materiálů), 
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- nárokům na jeho použití (namáhání materiálu a konstrukce nářadí) i dalším 

podmínkám, jimž je nářadí vystaveno; (během životnosti nářadí by se jeho 

vlastnosti neměly měnit v takové míře, aby ohrožovaly kvalitu a bezpečnost cvičení 

i vzhled nářadí; životnost nářadí má být pokud možno stejná u jednoho typu nářadí; 

v současnosti je nutné, vyžadovat náhradní díly přímo od výrobce nebo jeho 

dodavatele, protože nářadí je vyráběno podle různých podnikových dokumentací). 

2.2  Údržba nářadí 

Do údržby nářadí patří zejména: 

- plánování údržby, 

- pravidelné kontrolní prohlídky nářadí, 

- evidence zjištěných závad, 

- drobné i celkové opravy, 

-  pravidelné čištění nářadí nebo čištění podle potřeby; u některých druhů nářadí i 

mazání a u nářadí využívaného sezoně nebo používaného venku i konzervace. 

Význam údržby nářadí je možné posuzovat z různých hledisek. Největší význam mají 

hlediska: 

-  bezpečnosti cvičenců při pohybových činnostech (zanedbává-li se údržba, může 

dojít i k vážným úrazům), 

-  ekonomické (nedostatečná údržba zkracuje životnost nářadí a snižuje jeho užitnou   

hodnotu), 

-  estetické (dobře udržované nářadí má přitažlivější vzhled než nářadí neudržované 

a současně vede cvičící k šetrnému zacházení s ním). 

2.3  Manipulace s nářadím  

Při manipulaci s nářadím je třeba dbát na to, aby: 

-  byla co nejjednodušší a co nejbezpečnější (dáno výrobcem a organizací činností), 

-  manipulaci prováděli cvičenci, kteří jsou o způsobech manipulace poučeni (zvládají 

ji technicky), 

-  manipulaci prováděli cvičenci, kteří manipulaci zvládají fyzicky, 

-  přemísťování bylo co nejsnazší (způsob a místo uložení vzhledem k obvyklému 

místu použití). 

 

2.4  Upevnění nářadí a jeho ukládání 

Při upevňování nářadí je nutno vycházet zejména z těchto principů: 

-  demontovatelné nářadí musí být upraveno a zajištěno tak, aby nemohlo při samotné 

pohybové činnosti, při náhodném dotyku nebo při manipulaci nepovolanou osobou 

dojít k samovolnému uvolnění, 
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-  u volně přístupného nářadí (bez dozoru) musí být vyloučena ruční 

demontovatelnost bez použití speciálního nářadí, 

-  v krytých prostorách se nářadí upevňuje zpravidla na pevné části konstrukce 

budovy (do podlahy nebo do stěn), 

-  části upevňující nářadí (i dočasné kotvení) musí být řešeny tak, aby neohrožovaly 

bezpečnost cvičenců (organizace prostoru a činností), 

-  zakrytí otvorů či kotvících prvků (u nářadí, které se dočasně upevňuje do podlahy) 

musí být řešeno tak, aby podlaha při jiném druhu použití měla stejnorodý povrch 

bez výstupků a prohlubní a aby nedocházelo ke změnám vlastnosti podlahy, 

-  venkovní zabudované nářadí se upevňuje zpravidla do betonových bloků, které 

musí být překryty povrchovou vrstvou (nesmí vyčnívat nad povrch); u dětských 

hřišť musí být bloky 0,20 m pod úrovní terénu, 

-  kolem nářadí s trvalým zabudováním je nutné vymezit dostatek místa (bezpečnostní 

vzdálenosti, bezpečnostní plochy), totéž platí i pro přemístitelné nářadí – za 

dostatečně volný prostor se považuje prostor na všechny strany především ve směru 

seskoku nebo pádu tak, aby cvičící nenarazil na jiné nářadí nebo zařízení a nesrazil 

se s jinými cvičícími; vzdálenost by měla činit min. 2 m, u vyššího nářadí min. 

2,5 m. U nářadí, kde se seskakuje při rotačním pohybu nebo při kmihu je potřebná 

volná vzdálenost ve směru pohybu u hrazdy min. 5 m, u kruhů 6 – 7 m; je nutné 

počítat i s prostorem pro postavení necvičících členů družstva,  

-  dopadové plochy musí tvořit souvislou plochu v celém prostoru možného dopadu 

(při doskocích z větších výšek se používá žíněnek nebo polštářů o větší tloušťce – 

až 40 cm), 

-  venkovní nářadí – především u dětských hřišť – musí mít dopadové plochy řešeny 

tak, aby okraje dopadové plochy neměly ostré hrany či výstupky,  

-  umístění přenosného nářadí v nářaďovně musí být takové, aby veškeré nářadí bylo 

zcela přístupné bez dalšího přemísťování, rovněž nesmí takto umístěné nářadí 

vyčnívat mimo prostor nářaďovny. 
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Pro rozmístění nářadí v tělocvičnách se zpracovává provozní řád určující místo cvičení, 

ochranou dopadovou plochu, způsob přemísťování nářadí (odpovědnosti za přesun) a 

jeho provozování předepsaným způsobem i úklidu cvičebního nářadí na vyhrazeném 

místě, včetně vytyčení prostoru pro ukládání nářadí. 

Součástí provozního řádu by mělo být grafické znázornění vytyčovaných cvičebních 

ploch a ploch pro ukládání nářadí.  

Příslušné normy – viz Příloha Zákon 
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Příloha Zákon 

PRÁVNÍ PŘEDPISY A POKYNY VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZOVÁNÍ 

DĚTSKÝCH A SPORTOVNÍCH HŘIŠŤ A TĚLOCVIČNÝCH ZAŘÍZENÍ 

- Zákon č. 40/ 1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

- Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 634/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon 

o obecné bezpečnosti výrobků) ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, 

ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny 

a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších 

předpisů  

- Vyhláška č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

- Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

Pokyn hlavního hygienika ČR k zajištění jednotného postupu při kontrolách pískovišť 

venkovních hracích ploch HH č.j. MZDR 35023/2004 HEM  

- Metodický pokyn č.j. 37014/2005 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT 


