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ÚVOD 

Pro mou diplomovou práci volím problematiku týkající se tvorby školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, konkrétně školního vzdělávacího 

programu pro tělesnou výchovu na 2. stupni základní školy. Jedná se o téma velmi 

aktuální, jelikož od 1 .9 . 2007 musí všechny základní školy v České republice podle 

nového vzdělávacího programu, tedy rámcového vzdělávacího programu základního 

vzdělávání, začít vyučovat v 1. a 6. ročníku. S jeho zavedením přicházejí mnohé 

připomínky ze strany pedagogických pracovníků. Odkrývají se pozitiva i negativa tohoto 

nového závazného dokumentu. 

Prostřednictvím výzkumu bych chtěla zjistit, jaká pozitiva shledávají pedagogičtí 

pracovníci v rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání, s jakými 

překážkami se potýkali při tvorbě školního vzdělávacího programu a jaké změny by uvítali 

v rámcovém vzdělávacím programu (rozdíl mezi školním vzdělávacím programem 

a rámcovým vzdělávacím programem bude vysvětlen v kap. 4). 

Zahájení výuky podle rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání 

na českých školách současně odstartovalo bouřlivou diskuzi o správnosti nastavených 

pravidel (tedy rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání) jak na úrovni 

odborné tak i laické. Tato diplomová práce by proto mohla posloužit laické (členové 

školských rad z řad rodičů) i odborné veřejnosti, v tom případě jako inspirativní materiál 

pro tvůrce ŠVP ZV, především upozorněním na četná úskalí konstrukce SVP ZV, 

s nimiž se jejich předchůdci museli s větším či menším úspěchem vyrovnat. 
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1 PROBLÉM, CILE PRAČE A HYPOTÉZY 

V mé diplomové práci se chci zabývat problémem, který se týká pozitivních 

i negativních zkušeností realizátorů při konstrukci školních vzdělávacích programů 

pro tělesnou výchovu na 2. stupni základních škol. 

Za hlavní cíl si vytyčuji vytvořit optimální vzorový školní vzdělávací program 

pro tělesnou výchovu na 2. stupni základní školy. Dílčím cílem mé diplomové práce 

je analyzovat výzkumný soubor vybraných školních vzdělávacích programů pro tělesnou 

výchovu na 2. stupni základních škol, který jsem vymezila prostřednictvím výzkumné 

metody náhodného výběru. 

Problém: Se kterými pozitivními a případně i negativními zkušenostmi se realizátoři 

setkávají při tvorbě školních vzdělávacích programů pro tělesnou výchovu 

na 2. stupni základních škol? 

Hlavní cíl: Vytvořit optimální vzorový školní vzdělávací program pro tělesnou 

výchovu na 2. stupni základní školy. 

Dílčí cíl: Analyzovat vybrané školní vzdělávací programy pro tělesnou výchovu 

na 2. stupni základních škol. 

Hypotézy: 

1. Pedagogové mají dostatek informačních zdrojů pro tvorbu školního vzdělávacího 

programu pro tělesnou výchovu na 2. stupni základní školy. 

2. Začlenění progresivních trendů do školních vzdělávacích programů tělesné výchovy 

není optimální. 

3. Pedagogové tělesné výchovy vnímají pozitiva v novém kurikulárním dokumentu 

rámcovém vzdělávacím programu - protože mohou výrazněji uplatnit svou kreativitu. 

a 

7 



2 VÝZKUMNÉ NÁSTROJE 

Vzhledem ke zvoleným hypotézám jsem zvolila tyto výzkumné nástroje (viz níže). 

Vysvětleny budou v „teoretické části" této práce. 

1) Analýza informačních zdrojů 

2) Dotazníková metoda 

3) Interview 
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Zásadním prostředkem k dosažení vytýčeného hlavního a dílčího cíle je navržený 

výzkum, jemuž předcházelo především zorientování se v klíčových fázích konstrukce 

školního vzdělávacího programu základního vzdělávání ruku v ruce s teoretickou 

přípravou na vědecký výzkum v pedagogice a základními statistickými metodami 

pro vyhodnocení výsledků mého výzkumu a získání přehledu o nových trendech v tělesné 

výchově. 
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3 VZDELAVACI PROGRAM ZAKLADNIHO VZDĚLÁVÁNI 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

V této kapitole krátce pojednávám o vzdělávacím programu Základní škola, 

který předcházel rámcovému vzdělávacímu programu základního vzdělávání. 

3.1 Charakteristika vzdělávacího programu Základní škola 

Vzdělávací program Základní škola, který předcházel rámcovému vzdělávacímu 

programu základního vzdělávání, obsahoval vymezené cíle (viz níže) a kmenové učivo. 

Nový vzdělávací program tzv. rámcový vzdělávací program základního vzdělávání 

(viz kap. 4) je nahrazuje nově formulovanými cíly a výčtem základního učiva 

v upravených vzdělávacích oblastech (oborech) a rozšiřuje je o očekávané výsledky 

vzdělávání nazývané kompetence. Pojednání o učebním plánu a učebních osnovách 

vzdělávacího programu Základní škola je uvedeno níže. 

(littp://www.msmt.cz/vzdelavarii/kompletrii-pedagogicka-dokiimeritace-vzdelavaciho-

pwgramu-zakladni-skola-cj-16-847-96-2-vcetne-vsech-zmen-a-doplnku-aktualizace-k-l-

zari-2007) 

Poznávací cíle, dovednosti a kompetence vzdělávacího programu Základní škola: 

Skupina cílů popsaná níže tvořila základ vzdělávacích snah vzdělávacího programu. 

Jejich vyváženost a vzájemná propojenost byla základem funkčnosti a účinnosti 

vzdělávacího působení. 

Žáci měli: 

• vytvořit pevnou soustavu klíčových poznatků významných pro poznávací 

a praktické činnosti, užitečných pro budoucí život, potřebných pro dorozumívání 

s lidmi a pro orientaci v kulturních a civilizačních výtvorech a hodnotách 

• chápat význam získaných vědomostí ve vzájemných souvislostech a postupně 

si vytvářet ucelený obraz přírodní a společenské skutečnosti 

• umět aplikovat získané vědomosti při řešení poznávacích a praktických úloh 

• umět jasně a srozumitelně vyjadřovat, naslouchat, reprodukdvat 
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• umět řešit přiměřené poznávací problémy, klást otázky a formulovat jednoduché 

hypotézy, vyvozovat závěry 

• umět vyjadřovat své názory, diskutovat o nich, argumentovat, své závěry, 

stanoviska 

• umět uplatňovat v různých učebních i praktických situacích základní myšlenkové 

operace (analýza, syntéza, indukce, dedukce, zobecňování) 

• osvojit poznatky a dovednosti spojené s pohybovými činnostmi 

• osvojit základní pohybové dovednosti a způsoby manipulace se zatížením 

• osvojit základní dovednosti a návyky k ovlivňování aktivního zdraví 

Učební plán 

Učební plán vzdělávacího programu Základní škola uspořádával učivo do určitých 

celků, obsahoval jejich sled a jejich časovou dotaci Tvorba učebních plánů probíhala 

v souvislosti s analýzou obecných cílů, ke kterým mělo vzdělávání na základní škole 

směřovat. V souladu s těmito cíli byl stanoven obsah, který představoval výběr 

na základě dané praktické činnosti. 

Předmět tělesná výchova poskytoval žákům prostor k osvojování nových 

pohybových dovedností, k ovládání a využívání různých sportovních činností 

a návody k rozvoji tělesné zdatnosti a ke zdravému způsobu života. Tělesná výchova 

se do učebního plánu zařazovala v minimální dotaci 2 vyučovací hodiny týdně v každém 

ročníku. 

Učební osnovy 

Učební osnovy pro tělesnou výchovu byly součástí vzdělávacího programu Základní 

škola, jež byly charakteristické vymezením obecného cíle a pojetí vyučování tělesné 

výchovy. Vymezovaly obsah a rozsah učiva a jeho funkci Mohly také obsahovat 

základní metody a organizační formy používané při výuce. Učební osnovy však 

nesloužily jako předpis postupu ani jako návod pro mechanické aplikace ve výuce tělesné 

výchovy. Byly speciálně utvářeny pro prezentaci vzdělávacích a výchovných cílů. 

Při konstrukci učebních osnov bylo důležité vycházet z psychologické sféry žáků, 

z jejich konkrétních věkových zvláštností, ze schopnosti« jejich koncentrace 
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pozornosti, z jejich zájmů, kognitivních procesů, dosavadní znalostí nebo zkušeností, 

na které bylo možné navazovat. 

Vyučovanou látku bylo možné uspořádat lineárně (postupně), cyklicky a spirálově. 

Pokud šlo o lineární uspořádání učiva, bylo pojato tak, aby se neopakovalo. Ročník 

od ročníku se postupovalo při probírání učiva stále dále. U cyklického uspořádání se učivo 

rozvrhovalo do několika cyklů, které se postupně opakovaly a rozvíjely. Spirálové 

uspořádání bylo syntézou obou předcházejících. Cyklické a spirálové uspořádání bylo 

pro základní školy nejtypičtější. (Skalková 1998) 

Při tvorbě učebních osnov se kladl důraz na výběr učiva v souladu s vytyčenými cíli. 

Bylo důležité představit si podstatu učiva a základní a vedlejší učivo v tělesné výchově 

Při utváření učebních osnov se také kladl důraz na sociální sféru. Do této problematiky 

např. patřilo hledisko socializace, smysl pro fair play, hygiena apod. 
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4 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ 

4.1 Obecné informace 

4.2 Základní myšlenky rámcového vzdělávacího programu 

4.3 Cíle rámcového vzdělávacího programu 

4.4 Přehled základních pojmů v kontextu s rámcovým vzdělávacím programem 

4.1 O b e c n é i n f o r m a c e 

Rámcový vzdělávací program byl navržen Výzkumným ústavem pedagogickým 

v Praze a schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. 8. 2004. 

Všechny základní školy v České republice měly povinnost připravit do začátku školního 

roku 2007/8 svůj školní vzdělávací program (viz níže) a od 1.9. 2007 podle něj začít 

vyučovat v 1. a 6. ročnících. 

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání je rozčleněn do devíti 

vzdělávacích oblastí - Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, 

Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk 

a společnost, Umění a kultura, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce. Tělesná výchova 

je zařazena do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (viz příloha č. 1). 

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (dále RVP ZV) je závazný 

dokument pro všechny základní školy, které jej musí respektovat při tvorbě svých školních 

vzdělávacích programů základního vzdělávání (dále ŠVP ZV). Tento pedagogický 

dokument respektuje současné moderní trendy vzdělávání v Evropě. Nabízí při jeho 

tvorbě prostor pro jeho tvůrce např. směry, výstupy, prostředky a podmínky. RVP ZV 

je „otevřený" dokument, který bude průběžně ověřován a na základě zkušeností ze škol 

doplňován a upravován. Je přístupný pro širokou veřejnost a to pro pedagogickou 

i nepedagogickou. RVP ZV neobsahuje podrobnou učební osnovu jednotlivých 

vzdělávacích oblastí, ale ponechává prostor pro rozpracování učiva v jednotlivých 

ročnících ve školním vzdělávacím programu, tedy v konkrétním vzdělávacím 

programu každé školy. RVP ZV neobsahuje metodický návod, jak dosáhnout 
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očekávaných výstupů vzdělávání. Formy a metody zpracování školního vzdělávacího 

programu jsou zcela v kompetenci školy. 

Spolu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání je pedagogům 

k dispozici Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu v základním vzdělání 

(dále jen Manuál) se souborem evaluačních kritérií pro základní vzdělávání, učebnic, 

učebních textů, metodických materiálů apod. Cílem RVP ZV je začlenit žáka do centra 

vzdělávacího úsilí, jež by se měl vzdělávat v souladu s jeho potřebami i možnostmi. Tomu 

by se měly případně podřídit všechny změny a inovace ve vzdělávání. RVP ZV by měl 

vytvořit prostor pro využití vhodných vzdělávacích inovací. Měl by podpořit rozvoj a širší 

využití inovačních metod, forem a didaktických postupů, jež vedou k aktivizaci žáků. 

RVP ZV využívá k dosažení očekávaných cílů základního učiva a pedagogem 

zvolený způsob vzdělávání. Umožňuje komunikaci mezi učiteli, zabezpečuje 

srovnatelnost výsledků vzdělávání a zároveň neomezuje prostor pro nové vzdělávací 

podněty ve prospěch žáků. 

RVP ZV má za úkol více integrovat výuku vytýčením širších vzdělávacích oblastí 

s možností propojit v nich obsažené „oborové disciplíny" (tzn. mezipředmětové vztahy). 

Snaží se podpořit individualizaci výuky žáků širším uspořádáním učiva RVPZV, umožnit 

pedagogickou autonomii škol a svobodnou pedagogickou činnost učitelů v mezích daného 

předmětu, a tak vytvořit prostor pro rozhodování o podobě vzdělávání přímo na školách. 

Zahrnuje to tvorbu ŠVP ZV, modifikaci učebních plánů, integraci vzdělávacího obsahu, 

diferenciaci žáků podle jejich potřeb a předpokladů, alternativní modely výuky apod. 

RVP ZV by měl zajistit prostor pro vytváření příznivějšího klimatu škol založeného 

na uspokojení vzdělávacích i jiných potřeb a zájmů žáků. 

RVP ZV by měl zajistit srovnatelnost vzdělání na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících 

víceletých gymnázií a to vytyčením společného vzdělávacího rámce. Pozitivem by mělo 

být to, aby se očekávané výsledky základního vzdělávání staly rozhodujícím kritériem 

pro posuzování předpokladů žáka ke studiu ve středním vzdělávání. 

RVP ZV by měly být prostředkem k ovlivnění vzdělávání učitelů. Jejich příprava 

by měla být zaměřená na týmovou práci při tvorbě ŠVP ZV. RVP by také měly být 

pomůckou při rozhodování o způsobech realizace vzdělávacích cílů a kompetencí, 

získávání dovedností, zjišťování potřeb a možností žáků. Pozitivum tohoto programu 
a 
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je možnost cíleně integrovat vzdělávací obsahy i činnosti, volit efektivní metody a formy 

výuky apod. 

RVP ZV by měl podpořit vznik uceleného systému evaluace výsledků vzdělávání 

(vnější i vnitřní) a činnosti školy, který by hodnotil především naplnění záměrů a snah škol 

(v ŠVP ZV). V neposlední řadě by podporovaly sebehodnocení škol (učitelů, žáků) 

jako trvalý zdroj zlepšování. 

Prostřednictvím RVP ZV by mělo docházet k inovaci a tvorbě učebnic, vzdělávacích 

textů, učebních pomůcek atd. 

(http://www.pf.jcii. cz/veda/svp/n>p-kr.phtml?var=print) 

4.2 Základní myšlenky rámcového vzdělávacího programu 

V této podkapitole lze zjistit, čím je rámcový vzdělávací program základního 

vzdělávání a čím naopak není. 

Čím je rámcový vzdělávací program základního vzdělávání: 

• státem stanoveným a schváleným dokumentem, který vymezenými směry 

a pravidly ovlivňuje podobu školních vzdělávacích programů pro základní 

vzdělávání (dále jen ŠVP ZV). Je doplněn Manuálem pro tvorbu školních 

vzdělávacích programů v základním vzdělávání, souborem evaluačních kritérií 

pro základní vzdělávání, učebnicemi, učebními texty, metodickými materiály 

atd. 

• závazným dokumentem pro všechny školy, které vzdělávají žáky v povinném 

vzdělávání (včetně víceletých středních škol) a které jej musí respektovat 

při tvorbě ŠVP ZV 

• rámcovým dokumentem, který vymezuje prostor (směry, výstupy, prostředky, 

podmínky), v němž se tvůrci ŠVP ZV mohou pohybovat 

• veřejným dokumentem dostupným pro pedagogickou i nepedagogickou 

veřejnost 

• dokumentem se vzájemnými obsahovými a strukturálními návaznostmi 

na rámcový program pro předškolní vzdělávání a rámcové vzdělávací programy 

pro střední vzdělávání otevřeným dokumentem, který bude průběžně ověřován 

a na základě zkušeností ze škol doplňován a upravován " 
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Čím není rámcový vzdělávací program základního vzdělávání: 

• podrobnou učební osnovou jednotlivých vzdělávacích oblastí (oborů 

vzdělávacích oblastí) - rozpracování učiva pro konkrétní ročníky a předměty 

ponechává na ŠVP ZV 

• metodickým návodem, jak dosahovat očekávaných výsledků vzdělávání -

formy a metody výuky jsou plně v kompetenci školy 

(http://www.pf.jcu. cz stru/katedry/'fyz/rvp/myslenky. htm) 
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Pro snazší orientaci v systému kurikulárních dokumentů zařazuji schéma uvedené níže. 

Ve schématu je třeba se zaměřit pouze na rámcový vzdělávací program základního 

vzdělávání (RVP ZV),jelikož je předmětem této práce. 

Systém kurikulárních dokumentů 

legenda 

• RVP PV: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

• RVP ZV~LMP\ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a příloha 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 

• RVP G: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 

• RVP SOV: Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání 

(•http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1mcov%C3%BD_vzd%C4%9Bl%C3%Alvac%C3 
%AD_program) 

4.3 Cíle rámcového vzdělávacího programu 

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání má přispět k utváření 

a postupnému rozvíjení klíčových kompetencí žáků a poskytnout pevný základ 

všeobecného vzdělání orientovaného zejména na praktické jednání v běžném životě, 

a proto základní vzdělávání má vytyčené cíle uvedené níže. 
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Cíle základního vzdělávání: 
• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 

problémů 

• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní 

i druhých 

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné 

a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání 

a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 

prostředí i k přírodě 

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný 

• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám 

a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi 

při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

(http://www.pf.jcu.cz/stni/katedry/fyz/rvp/cile.htm 

RVP ZV má za cíl maximálně žáka zapojit do vzdělávacího úsilí v souladu sjeho 

potřebami i možnostmi a tomu podřídit i veškeré případné změny a inovace ve vzdělávání. 

Tento kurikulární dokument by měl umožnit otevřít prostor pro využití vhodných 

vzdělávacích inovací a tak podpořit rozvoj a širší využití inovačních metod, forem 

a didaktických postupů, které by vedly k aktivizaci žáků a k podpoře činnostního učení. 

Nové pojetí kurikula si stanovuje za cíl dosáhnout očekávaných kompetencí 

(standardu výsledků vzdělávání) prostřednictvím základního učiva (standardu 

vzdělávací nabídky) a učitelem zvolených „způsobů" vzdělávání. RVP ZV vychází 

z jasného názoru na podobu a výsledky základního vzdělávání a umožňuje tak dorozumění 

mezi učiteli, garantuje srovnatelnost výsledků vzdělávání a zároveň neomezuje prostor 

pro nové vzdělávací podněty ve prospěch žáků. 
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RVP ZV přibližuje cíle a obsah vzdělávání potřebám žáků v moderní demokratické 

společnosti na počátku 21 století. Důraz je kladen na všestrannou komunikaci, 

toleranci a spolupráci v běžném životě, na ochranu zdraví člověka apod. 

Tento dokument umožňuje větší integraci výuky vymezením širších vzdělávacích 

oblastí s možností propojit v nich obsažené „oborové disciplíny" (v RVP ZV obory 

vzdělávacích oblastí). Podporuje individualizaci výuky žáků v souladu sjejich 

individuálními potřebami a možnostmi. 

RVP ZV nabízí pedagogickou autonomii škol a svobodnou pedagogickou činnost 

učitelů v mezích daného rámce a umožňuje tak rozhodovat o podobě vzdělávání přímo 

na školách Jde o tvorbu ŠVP ZV, modifikaci učebních plánů, integraci vzdělávacího 

obsahu, diferenciaci žáků podle jejich potřeb a předpokladů, alternativní modely 

výuky atd. 

4.4 Přehled základních pojmů v kontextu s rámcovým vzdělávacím 
programem 

Před samotnou tvorbou ŠVP Z V je nezbytné seznámit se s novými pojmy, 

které se týkají nového kurikulárního dokumentu (RVP ZV), proto je zařazuji níže. Jedná 

se především o cíle základního vzdělávání, klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací 

strategie (neboli postupy), průřezová témata a nově koncipovaný vzdělávací obsah 

(očekávané výstupy vzdělávacích oborů, učivo) 

• Cíle základního vzdělávání - tyto cíle jsou nově formulované, prezentují 

zaměření základního vzdělávání, o které mají pedagogové usilovat, 

aby docházelo k utváření klíčových kompetencí žáků 

• Klíčové kompetence - je třeba je považovat za nejdůležitější kategorii 

RVP ZV. Klíčové kompetence mají být u žáků v průběhu vzdělávání utvářeny 

a rozvíjeny. Jedná se o soubor dovedností, schopností, postojů a hodnot, 

které žáci získávají během základního vzdělávání 

• Výchovné a vzdělávací strategie (neboli postupy) - měly by směřovat 

k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků daného předmětu (tělesné 

výchovy) a 
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• Průřezová témata - rozšiřují poznání žáků, obohacují jejich osobnost o vztahy 

sjinými lidmi, podporují utváření vhodných postojů a propojují činnosti 

uplatňované ve výuce s činnostmi mimo výuku a mimo školu. Úzce 

se propojují se vzdělávacím obsahem a tím se podílejí na utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí 

• Očekávané výstupy vzdělávacích oborů - určují, co je očekávaným 

výsledkem vzdělávání při osvojování učiva v tělesné výchově. Jsou zformovány 

tak, aby při jejich postupném osvojování docházelo k utváření klíčových 

kompetencí 

(Jeřábek; Tupý 2005) 
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5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ 

5.1 Obecná východiska pro tvorbu školního vzdělávacího programu 

5.2 Tvorba školního vzdělávacího programu 

5.3 Úskalí při tvorbě školního vzdělávacího programu 

5.1 O b e c n á v ý c h o d i s k a pro tvorbu ško ln ího v z d ě l á v a c í h o p r o g r a m u 

Základní charakteristikou školních vzdělávacích programů je důraz na všestranné 

„formování" dětské osobnosti, což představuje rozvoj kompetencí, které tvoří jakýsi 

soubor komplexních schopností využitelných v životě a v dalším vzdělávání. Komplexní 

schopnosti představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. 

Můžeme na ně nahlížet ze dvou směrů a to více předmětově, nebo jako kompetence 

všeobecné, nadpředmětové. (Hučínová, L). Existuje však také názor, že všechny 

skutečné kompetence překonávají předmětové hranice, i když jsou zařazeny pod hlavičku 

oboru. Pokud by předměty zůstaly izolované a nekomunikovaly spolu navzájem, nebylo 

by možné vybudovat obecnou připravenost a vybavenost žáka pro to, aby prováděl 

Životně nebo odborně významné činnosti a podával určité výkony. 

(Hausenblas, O., 2004). 

(http: //www. czp. cum. cz/enviwiki/index.php/Transformace_vzd%C4%9Bl%C3%A ln%C3% 

AD_v_%C4%8CR - hlavn%C3%AD_ tendence) 

Integraci u zavedených předmětů mají v ŠVP ZV naplňovat tzv. průřezová témata. 

To poukazuje na skutečnost, že reálné problémy lze jen obtížně vysvětlit pomocí jedné 

disciplíny. Tělesná výchova jakožto průřezové téma má tedy základ v četných oborech 

přírodovědných i společenskovědních, a jeho výuka je oborově integrovaná. Je zařazena 

do souboru disciplín Člověk a zdraví (dále do této disciplíny patří Výchova ke zdraví). 

Postupné propojování, rozšiřování, upevňování i systematizace vědomostí a dovedností 

získávaných v těchto oblastech přispívá k utváření celkového pohledu. Porozumění 

souvislostem má umožnit řešení problémů v praxi. Obsah průřezového tématu 
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(především však na středoškolské úrovni) je proto zpracován v podobě problémových 

otázek, z nichž každá zahrnuje řadu dílčích problémů. 

Proč vytvářet školní vzdělávací program základního vzdělávání? 

Pedagogové mají možnost vytvořit ŠVP ZV pro „své" žáky na základě toho, co znají. 

K tvorbě využívají způsob, který si sami zvolí. Mají možnost konzultovat své pochybnosti 

se svými kolegy a společně hledat nové možnosti efektivnějšího vzdělávání a nejvhodnější 

způsoby jeho začlenění do dokumentu. Pozitivum je v možnosti eliminovat vše 

nepodstatné, zatěžující a neefektivní. Pro pedagogy se naskytuje příležitost propojit to, 

co nikdy dřív neintegrovali. Ve finále by měl vzniknout dokument, který by se stal 

základem pro další zkvalitňování výuky v rámci celé školy i u jednotlivých pedagogů. 

Negativum tvorby ŠVP ZV může být v představách některých pedagogů, 

kteří by zredukovali vzdělávací reformu pouze na jejich tvorbu. Tento dokument 

však představuje jen počátek předpokládaných změn, od níž se budou dlouhodobě 

odvíjet opravdové kvalitativní změny ve vzdělávání a v činnosti celé školy. 

Chybné by bylo, kdyby škola viděla v tvorbě ŠVP ZV pouze uspořádání 

vzdělávacího obsahu bez promýšlení situací a činností, ve kterých je vhodné 

je provozovat, bez hledání vazeb a vztahů mezi tématy, vzdělávacími obory apod. 

Třetí skutečnost, která by mohla nastat při konstrukci ŠVP ZV, by se týkala samotného 

personálního nasazení. Bylo by velice negativní, kdyby došlo k situaci, kdy ŠVP ZV bude 

záležitostí pouze ředitele školy a několika dalších lidí na škole. Bez spolupráce celého 

pedagogického sboru na tvorbě ŠVP ZV není možné dosáhnout kýžených výsledků 

vzdělávání. 

Na počátku konstrukce ŠVP ZV se mohou pedagogové setkat s úskalím týkajícím 

se nedostatku materiálů, osob, škol nebo institucí, na které by se mohli obrátit 

při nesrovnalostech ohledně konstrukce tohoto dokumentu. 

V dnešní době se bohužel potýkáme se skutečností týkající se pedagogů, kteří nebyli 

vyškoleni na tvorbu ŠVP ZV. Tento fakt zahrnuje i stávající absolventy vysokých 

pedagogických škol. 

(Jeřábek; Tupý 2005) 

a 
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5.2 Tvorba školního vzdělávacího programu 

Před samotnou tvorbou ŠVP ZV je nezbytné zanalyzovat si podmínky školy pro jeho 

realizaci, připravit pedagogy na náročnou práci spojenou s tvorbou ŠVP ZV a seznámit 

se závaznou strukturou ŠVP ZV. Tohoto lze docílit prostřednictvím informací 

získaných především z RVP ZV a Manuálu pro tvorbu školního vzdělávacího 

programu základního vzdělávání. 

5.2.1 Analýza podmínek školy 

Před započetím konstrukce ŠVP ZV na konkrétní škole by mělo dojít k rozboru 

podmínek školy Ty zahrnují vybavení materiální, technické, personální apod. Tento 

krok přispěje ke zkvalitnění samotného ŠVP ZV a usnadnění jeho tvorby. 

K analýze lze využít starších dat např. z Výroční zprávy školy, z Inspekční zprávy, 

rozhovorů s učiteli, rodiči žáků i samotnými žáky atd. 

Metodou pozorování lze zjistit klima školy, pojetí výuky jednotlivých učitelů apod. 

Pozorování je objektivnější, pokud se ho účastní nezaujatý člověk (např. ředitel jiné školy). 

Mohou se tak odhalit nedostatky, které se při běžném provozu školy nezaznamenají. 

Pro získání dat o škole je možné využít i písemné formy a to dotazníku pro učitele, 

žáky, jejich rodiče apod. Lze zapojit i SWOT analýzu (viz příloha č. 2). Učitelé školy 

nebo i žáci vymezují přednosti a nedostatky vzdělávání na škole a jejího samotného chodu 

a vybavení školy. Silné a slabé stránky se většinou týkají vnitřního prostředí školy. 

Na silných stránkách by měla škola stavět svůj ŠVP ZV. Slabé stránky by se měla pokusit 

odstranit nebo je alespoň eliminovat. ŠVP ZV by se měl opírat o výsledky analýzy 

a zahrnovat v sobě přednosti a jedinečnosti školy, ale i záměry, jak zmírnit zjištěné 
nedostatky. 

(Jeřábek; Tupý 2005) 

5.2.2 Příprava pedagogů pro konstrukci ŠVP ZV 

Pedagogům je třeba poskytnout dostatek času na prostudování RVP ZV, aby si mohli 

ujasnit všechny potřebné vazby a vztahy, které jsou v tomto dokumentu obsaženy 

a jsou neopomenutelné pro tvorbu ŠVP ZV. 
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Doposud měl každý učitel tělesné výchovy za úkol prostudovat učební osnovy 

ve vzdělávacím programu týkající se jeho předmětu. Podle těchto osnov učil. Pouze 

se od něj vyžadovalo kvalitně „odprezentovat" a zprostředkovat učivo. Při konstrukci 

ŠVP ZV a použití tohoto postupu by mohlo dojít k pochybení. 

Je nutné chápat ŠVP ZV jako ucelený program, který vede ke společným postupům 

a změnám Je třeba věnovat zvýšenou pozornost hlavně těm částem, které jsou nové. 

Do tohoto souboru se řadí cíle základního vzdělávání, klíčové kompetence, průřezová 

témata a nově koncipovaný vzdělávací obsah. Vzdělávací obsah zahrnuje očekávané 

výstupy vzdělávacích oborů a učivo. 

Cíle základního vzdělávání představují zaměření základního vzdělávání tak, 

aby docházelo k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků (viz kap. 4). K utváření 

a rozvíjení kompetencí žáků by se mělo přistupovat jako tým (škola), ale i jako učitelé 

jednotlivých předmětů (v tomto případě tělesné výchovy). K jejich dosažení se používá 

postupů, které jsou zastoupeny hledáním, formulováním a následným využitím výchovné 

a vzdělávací strategie. Postupy by měly vést k dosažení klíčových kompetencí žáků 

a jsou společné pro všechny pedagogy tělesné výchovy. 

Při hledání nejlepších postupů je nutné uvědomit si, co je pro žáky ve vzdělávání 

podstatné, k čemu má naše úsilí vést, z jakých důvodů daný problém žáky učíme, na jaké 

činnosti a postupy budeme klást důraz, abychom se blížili k dosažení klíčových 

kompetencí žáků apod. Jiné otázky se mohou týkat pedagogů a to jaké postupy budou 

společné pro všechny učitele, v čem se budou podporovat a doplňovat, jak se projeví 

společný postup pedagogů „fungování" školy a do konkrétních vyučovaných předmětů, 

v čem se budou pedagogové na úrovni předmětů lišit, jaké metody a formy výuky by měli 

použít pro dosažení klíčových kompetencí žáků atd. 

Úplnou novinkou v ŠVP ZV jsou průřezová témata, která by měla rozšířit obzory 

žáků, ale také obohatit jejich osobnost a zaměřit se na vztahy s jinými lidmi. 

Neopomenutelná je u průřezových témat podpora utváření vhodných postojů. Měly 

by mít také vliv na celou atmosféru školy a propojit činnosti uplatňované ve výuce s těmi, 

co jsou mimo ni a školu. Průřezová témata jsou úzce spjata se vzdělávacím obsahem, 

proto se podílejí i na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 

Další novinkou v ŠVP ZV jsou očekávané výstupy vzdělávacích oborů. Vymezují to, 
" o co by mělo být výsledkem vzdělávání při osvojování jednotlivých vzdělávacích oborů 
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(v tomto případě tělesné výchovy). Očekávané výstupy jsou dány tak, aby při jejich plnění 

došlo k dosažení klíčových kompetencí. Při tvorbě osnov by se měl především klást důraz 

na to, jak dosáhnout kýžených očekávaných výstupů. Zaměřit by se pedagog měl na výběr 

učiva, na jeho vazbu s průřezovými tématy, na metody, formy apod 

Z předešlých informací vyplývá, že ŠVP ZV by mělo být prioritně směřováno 

k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Tohoto cíle můžeme dosáhnout 

pomocí kvalitně provedeného vzdělávacího obsahu základního vzdělávání i s náměty 

a činnostmi, které zahrnují průřezová témata. Na základě těchto skutečností 

by pedagog měl volit vhodné postupy na úrovni předmětů (v tomto případě tělesné 

výchovy) i celé školy. Kýženého cíle můžeme dosáhnout za přispění vhodného klima 

školy, odpovídajících podmínek, uceleného systému hodnocení žáků, 

ale i autoevaluace (zpětná vazba) školy aj. 

5.2.3 Struktura školního vzdělávacího programu základního vzdělávání 

Pedagog musí při tvorbě ŠVP ZV vycházet z jeho struktury dané rámcovým 

vzdělávacím programem základního vzdělávání (viz níže). Jednotlivé části na sebe 

navazují a určují požadovaný obsah dokumentu, který škola vytvoří podle svých záměrů 

a potřeb. 

Náležitosti, které musí mít každý ŠVP ZV jsou. 

5.2.3.1 Identifikační údaje, charakteristika školy, charakteristika školního 

vzdělávacího programu 

5.2.3.2 Učební plán 

5.2.3.3 Učební osnovy 

5.2.3.4 Evaluace žáků a autoevaluace školy 

(Jeřábek; Tupý 2005) 

Identifikační údaje, charakteristiku školy, charakteristiku školního vzdělávacího 

programu ŠVP ZV popíši stručně, jelikož se budu dále věnovat pouze konkrétnímu 

předmětu v ŠVP a to tělesné výchově. 
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5.2.3.1 Identifikační údaje, charakteristika školy, charakteristika 
školniho vzdělávacího programu 

Do identifikačních údajů ŠVP patří název dokumentu, který je nezbytný a musí být 

zněj zřejmé, že jde o ŠVP základního vzdělávání. Dokument může obsahovat i motivační 

název, jež by měl vystihovat zaměření školy. Další součástí identifikačních údajů jsou 

název a adresa školy, jméno ředitele a jiné kontakty na školu. Patří sem také údaje 

o zřizovateli školy - název, adresa a další kontakty Součástí identifikačních údajů 

ŠVP ZV je i platnost dokumentu. 

Druhá náležitost tohoto kutikulárního dokumentu je charakteristika školy. K ní lze 

začlenit velikost školy, její vybavení, charakteristiku pedagogického sboru, dlouhodobé 

projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči apod. 

Na charakteristiku školy navazuje charakteristika školního vzdělávacího programu 

Zde se zaznamenává způsob realizace a jak chce pedagog realizovat své vzdělávací 

záměry. Ty vycházejí z možností uvedených v RVP ZV. Konkrétně se v této části ŠVP ZV 

popíše zaměření školy, vymezení společné výchovné a vzdělávací strategie, stanovení 

způsobu zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky 

mimořádně nadanými a začlenění průřezových témat. 

Z hlediska předmětového a zaměření na tělesnou výchovu jsou následující 

informace zaměřeny již pouze na charakteristiku vzdělávacího programu - průřezová 

témata. Do průřezových témat se zahrnuje jejich konkrétní výčet, tematické okruhy 

průřezových témat, v kterých ročnících jsou zařazena a jakou formou jsou 

realizována. Pokud se jedná o integraci, je nutné uvést název vyučovacího předmětu, 

do kterého je tematický okruh průřezového tématu začleněn. 

Průřezová tématu prostupují celým vzděláváním a svým formativnim charakterem 

vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. V této části ŠVP ZV vymezuje pouze 

jejich plánované začlenění pro realizaci ve výuce. 

(Jeřábek; Tupý 2005) 

Pravidla pro zpracování průřezových témat vyučovacího předmětu uvádím níže 

f i 
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Pravidla pro zpracování průřezových témat: 

• uvést přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů 

do příslušných ročníků i všech způsobů jejich realizace 

• všechna průřezová témata musejí začleněna do vzdělávání 

• průřezová témata se realizují v libovolných ročnících tak, aby se žáci 

na 2.stupni ZŠ seznámili se všemi. Jejich začlenění musí akceptovat výchovné 

a vzdělávací strategie 

• průřezová témata mají za úkol prohlubovat výchovné a vzdělávací znalosti 

předmětů (v tomto případě tělesné výchovy) 

• k realizaci průřezových témat lze využít disponibilní časové dotace (stanovení 

časové dotace v jednotlivých ročnících je závislé na nařízení školy.) 

Formy realizace průřezových témat: 

• integrace obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího 

obsahu tělesné výchovy 

• tvorba projektu 

• zařazení samostatného předmětu do výuky 

5.2.3.2 Učební plán 

Učební plán obsahuje souhrn základních informací o organizaci vzdělávání 

na úrovni vyučovacího předmětu (v tomto případě tělesné výchovy). Navazuje 

na charakteristiku školního vzdělávacího programu a představuje obsah a rozsah 

vyučovacích předmětů. 

Při práci na tvorbě učebního plánu je podstatné zaměřit se na spolupráci s kolegy 

pedagogy na škole. Je třeba soustředit se na společné záměry a specifika školy. Učební 

plán může předložit i sám ředitel školy nebo si jej vyžádá od jednotlivých předmětových 

komisí. (Jeřábek; Tupý 2005) 

Učební plán musí být zpracován do přehledné tabulky Výrazně se odděluje první 

a druhý stupeň. Nejprve se zaznamenají povinné předměty (v našem případě tělesná 

výchova) a to v plném názvu, dále pak nepovinné. Následně se stanoví, ve kterých 

ročnicích se tělesná výchova vyučuje. Dalším úkolem je uvést časovou dotaci, tedy kolik 
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hodin týdně se bude tělesná výchova vyučovat. Prioritně se vychází z minimální časové 

dotace určené pro vzdělávací obory uvedené v RVP ZV. 

Součástí učebního plánu jsou také poznámky. Zde se uvede a vysvětlí vše podstatné, 

co nemusí být jednoznačné z tabulky učebního plánu. Popíší se všechny novinky, 

které vznikly díky změně vzdělávacího programu např. obsahové změny předmětu (tělesné 

výchovy) a její integrace s novým předmětem Výchova ke zdraví. Pokud jsou všechny 

informace o předmětu (tělesné výchově) v tabulce zřejmé, není nutné uvádět další 

do poznámek. 

Postup pro tvorbu učebního plánu ŠVP ZV je uveden níže. 

Postup pro tvorbu učebního plánu školního vzdělávacího programu pro základní 
školu: 

• Vytvoříme ze vzdělávacích oborů vyučovací předměty. 

• Přiřadíme vyučovací předměty do jednotlivých ročníků (v souladu 

s poznámkami k rámcovému učebního plánu v RVP ZV). 

• Přiřadíme vyučovacím předmětům povinné časové dotace (v souladu s tabulací 

rámcového učebního plánu a s poznámkami k rámcovému učebnímu plánu 

v RVP ZV), případě posílíme časové dotace z disponibilní časové dotace. 

• Vytvoříme nabídku volitelných vyučovacích předmětů (v souladu s pravidly 

pro využití disponibilní časové dotace). 

• Dot\>oříme tabulací učebního plánu s uvedením všech vyučovacích předmětů 

a jejich časových dotaci v jednotlivých ročnících. 

• Vytvoříme poznámky k učebnímu plánu. 

(Jeřábek; Tupý 2005) 

5.2.3.3 Učební osnovy 

Na konstrukci učebních osnov by se měli podílet všichni pedagogové tedy i učitelé 

tělesné výchovy. Tvoří konkrétní popis podoby a způsobu realizace vzdělávacích 

obsahů jednotlivých oborů RVP ZV ve výuce. Ve zkratce řečeno jde o výčet 

vzdělávacích obsahů jednotlivých oborů (v tomto případě tělesné výchovy). 

Učební osnovy zahrnují závazné části popsané níže. 

a 
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Obsah učebních osnov: 
• název vyučovacího předmětu 

• charakteristika vyučovacího předmětu 

• vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

• výchovné a vzdělávací strategie 

Název vyučovacího předmětu by měl poukázat na svůj vzdělávací obsah 

nebo na příslušnost ke vzdělávací oblasti (v našem případě Člověk a zdraví). 

Charakteristika vyučovacího předmětu je zpracována pro celé období, tedy pro celý školní 

rok. 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu navazuje na učební plán. Předkládá 

specifické informace o vyučovacím předmětu, které jsou důležité pro jeho realizaci. 

Konkretizuje je a rozvíjí. Uvádí, ze kterých vzdělávacích obsahů je daný vyučovací 

předmět utvořen (i zařazení vzdělávacích obsahů - témat, tématických celku), 

jaké jsou upřednostňované formy realizace vyučovacího předmětu (tělesné výchovy), 

s jakou časovou dotací (včetně disponibilní složky časové dotace) a ve kterých ročnicích 

se předmět realizuje. Doplňkovými informacemi, které lze zahrnout do obsahového 

vymezení předmětu jsou: místo realizace předmětu nebo rozčlenění výuky vdaném 

vyučovacím předmětu na skupiny nebo naopak spojení žáků z různých ročníků a uvedení 

důvodu (např.v rámci zimního kurzu v rámci tělesné výchovy). 

Do výchovných a vzdělávacích strategií daného předmětu (tělesné výchovy) 

se zahrnují všechny klíčové postupy, které budou směřovat k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí žáků. Tyto strategie jsou rozpracovány na úrovni vyučovacího 

předmětu (tedy tělesné výchovy). Vycházejí z výchovných a vzdělávacích strategií 

popisovaných na úrovni školy. Vztahují se ke každé klíčové kompetenci. Výchovné 

a vzdělávací strategie lze vymezit prostřednictvím postupů, metod a forem práce 

nebo pravidel týkajících se tělesné výchovy. 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu předkládá konkrétní podobu vzdělávacího 

obsahu jednotlivých vzdělávacích oborů nebo tématických okruhů a průřezových témat. 

Při zpracovávání vzdělávacího obsahu by mělo dojít k distribuci a rozpracování 

očekávaných výstupů z RVP ZV do ročníků nebo i do delších časových úseků. Dále 

by se zvolilo a rozpracovalo učivo nabízené v RVP ZV. Při vymezování výstupu 

vyučovacího předmětu a při výběru a strukturaci učiva bychom měli respektovat věkové 
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zvláštnosti, vzdělávací možnosti a potřeby žáků. V zájmu autoevaluačnich činností 

je nutné, abychom výstupy předmětu utvářeli a konkretizovali tak, aby byly hodnotitelné, 

respektive využitelné pro stanovení vhodných kritérií hodnocení vzdělávacích výsledků 

Žáka vdaném vyučovacím předmětu. (Jeřábek; Tupý 2005) Pokud se jedná o realizaci 

průřezových témat je nutné zařadit jejich tematické okruhy vhodně do vzdělávacího 

obsahu příslušného předmětu (tělesné výchovy). V případě potřeby lze uvést další 

doporučené informace a to mezipředmětové souvislosti nebo další poznámky upřesňující 

realizaci vzdělávacího obsahu. Nejčastěji se vzdělávací obsah v učebních osnovách 

zaznamenává do tabulky. Vzdělávací obsah předmětu lze do tabulky zpracovat dvojím 

způsobem. Pokud jde o neintegrovaný předmět, používá se obecný příklad tabulky 

(viz tab. č. 1) pro záznam vzdělávacího obsahu. Obsahuje tyto náležitosti - výstup 

předmětu, učivo předmětu, konkretizované tématické okruhy (realizovaného 

průřezového tématu, další údaje, např. přesahy a vazby, poznámky atd. Avšak 

v případě integrovaného předmětu (realizace vzdělávacích obsahů různorodých 

vzdělávacích oborů v rámci tzv. bloků např. Kultura ducha a těla) je nutné vytvořit tabulku 

(viz tab. č. 2), která je předepsána speciálně pro něj. Její závazné části jsou výstup 

předmětu, učivo předmětu a přesahy a vazby. 

Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu (tělesné výchovy), 

ale i do charakteristiky vyučovacího předmětu nebo do poznámek upřesňujících realizaci 

vzdělávacího obsahu, lze zakomponovat i kritéria hodnocení výkonu žáka daného 

vyučovacího předmětu. 

Tab. č. 1: Obecný příklad tabulky pro učební osnovy 

Název vyučovacího předmětu 
Ročník 
Výstup předmětu Učivo předmětu Konkretizované Další údaje, např. 
Výstup Učivo členěné do tématické okruhy- přesahy a vazby, 
rozpracovaný a ročníku a realizovaného poznámky atd. 
zformulovaný pro rozpracované ve průřezového Vyjádření vztahů a 
daný ročník/období vazbě na daný tématu vazeb k dalším 
popřípadě delší výstup Název tematického předmětům a 
časový úsek/ na okruhu, náměty, projektům 
základě distribuce a činnosti, případně 
rozpracování další rozpracování 
výstupů z RVP ZV 
(Jeřábek; Tupý 2005) 
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Tab č. 2: Příklad tabulky pro integrovaný předmět v učebních osnovách 

Název vyučovacího předmětu 
Ročník 
Výstup předmětu Učivo předmětu Přesahy a vazby 

Výstup zpracovaný na 
základě očekávaných 
výstupů oborů X a Y 
z RVP ZV 

Učivo zpracované a 
zformulované na základě 
učiva oborů X a Y z RVP 
ZV 

Vyjádření vztahů a vazeb 
k dalším předmětům a 
projektům v ŠVP ZV 
předmětu souvislost 
s probíranou problematikou 

(Jeřábek; Tupý 2005) 

5.2.3.4 Evaluace žáků a autoevaluace školy 

Vzhledem k zavedení nového kurikulárního dokumentu (RVP ZV) je nutné změnit 

přístup k hodnocení žáků. Novinkou je požadavek na autoevaluační (zpětná vazba) 

činnost v rámci školy. Doposud fungoval systém vnitřní kontroly a hodnocení 

prostřednictvím hospitací a vyhodnocení z pedagogických rad. Autoevaluace školy 

by měla být chápána především jako průběžná zpětná vazba pro pedagogy. Mělo 

by docházet k průběžným diskuzím o chodu školy (dění školy, problémy v ní, jejich řešení 

atd.). Autoevaluace školy a hodnocení žáků je zahrnuto do ŠVP. 

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, díky níž obdrží informace 

o tom, jak danou činnost v tělesné výchově ovládá, čemu se naučil, v čem se zlepšil 

a co ještě musí zdokonalit. Základem pro hodnocení je stanovení přesných cílů 

a konkrétních kritérií, kterými lze hodnotit žákovi nabyté dovednosti a i on sám se může 

ohodnotit. Na základě hodnocení musí pedagog poskytnout žákovi postup pro odstranění 

přetrvávajících nedostatků v dovednostech. 

Pedagog by měl dbát na nerozdělování žáků prostřednictvím hodnocení na úspěšné 

a na neúspěšné, schopné a neschopné apod. V hodnocení by nemělo docházet 

na srovnávání mezi spolužáky, ale mělo by jít o hodnocení žáka samotného. Součástí 

hodnocení žáka je i ohodnocení jeho chování. V rámci však nesmí hodnocení vést 

ke snižování sebedůvěry a důstojnosti žáka. 

(Výzkumný ústav pedagogický 2005) 
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Způsoby evaluace žáka 

Každá škola má právo vytvořit pro hodnocení soubor kritérií podle vlastních podmínek 

a dle záměrů zaznamenaných ve vzdělávacích strategiích školy. K hodnocení lze využít 

nejen klasifikaci známkou, ale i slovní klasifikaci, bodové, procentuální aUL 

(Jeřábek; Tupý 2005) 

Slovní hodnocení umožňuje lépe popsat individuální zlepšení či zhoršení žáka. 

Velkým kladem této klasifikace je možnost přesně zhodnotit skupinovou práci. Slovní 

klasifikace může posloužit jako podrobný „informační zdroj" pro rodiče. Jelikož by slovní 

hodnocení mělo mít informativní funkci, ale nesmí poškodit žáka, musí být dostatečně 

konkrétní a soustředit se jen na žákův výkon. Mělo by obsahovat žákovi dovednosti 

a případně návod k odstranění nedostatků. 

5.3 Úskalí při tvorbě školního vzdělávacího programu 

Při tvorbě školního vzdělávacího programu je nezbytné zaměřit se na samotnou jeho 

realizaci. Představy některých pedagogů by se však mohly zaměřit jen na tvorbu ŠVP ZV. 

Tento dokument je však pouze začátek předpokládaných změn, od něhož se budou 

dlouhodobě odvíjet skutečné kvalitativní změny ve vzdělávání a v činnosti celé školy. Jde 

o zcela nový krok, který může přinášet osobní nejistoty, obavy z nevyzkoušeného 

nebo i názorové střety apod. Příprava ŠVP se může stát záležitostí jen několika lidí 

na škole, bez potřebné aktivity a zájmu ostatních pedagogů, bez nutné spolupráce všech, 

bez ochoty se o mnohém dohodnout a osvojit si nové věci. Ze začátku může být i omezené 

množství materiálů, osob, škol či institucí, na které se škola může obrátit o radu. Tvorba 

ŠVP ZV je prací, na kterou zatím učitelé nebyli speciálně připravováni a teprve postupně 

získají potřebné dovednosti a zkušenosti. 

(http://wwM'.scio.cz/skoly/rvp/odstavec.asp?odstavecID=1000) 

Při tvorbě ŠVP ZV se lze setkat s nedostatky v rozpracování očekávaných výstupů 
v 

ze SVP ZV a v konkretizaci učiva a v integraci předmětu. O konkretizovaných 

nedostatcích je pojednáno níže. 
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Nedostatky při tvorbě školního vzdělávacího programu: 

V rozpracování očekávaných výstupů ze školního vzdělávacího programu 
• výstupy nejsou rozpracovány pro všechna integrovaná témata daných 

vzdělávacích oborů 

• rozpracované výstupů nerespektují úroveň bio-psychologické zralosti žáků 

a jejich potřeby 

V konkretizaci učiva 
• učivo je vymezeno velmi obecně, v podstatě stručněji než v RVP ZV, často jen 

na úrovni témat (např. výživa) 

• učivo se opakuje v každém ročníku a není zřejmé jeho prohlubování 

a rozšiřování. 

• není vymezeno učivo integrovaných tematických okruhů nebo dílčích témat 

daného vzdělávacího oboru 

V integraci předmětu 

• je uveden jen název předmětu, ale už ne název tematického okruhu 

• začlenění průřezového tématu neodpovídá vymezení v kapitole Charakteristika 

ŠVP 

• není využita možnost začlenit problematiku předmětu 

{http://www. rvp. cz/clanek/250/1186) 
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6 S T R U Č N Á C H A R A K T E R I S T I K A V Ý Z K U M N Ý C H 

N Á S T R O J Ů 

Pro dosažení vytyčeného cíle práce jsem zvolila tyto výzkumné metody - obsahová 

analýza, dotazníková metoda a interview. Vybrané výzkumné metody jsou definovány 

níže. 

Obsahová analýza 

Obsahovou analýzu lze v podstatě charakterizovat jako analýzu verbálních projevů, 

která se realizuje při použití jakékoliv výzkumné metody, kde se pracuje se slovem. V me 

práci využívám metody dotazník a analýza informačních zdrojů. Obsahovou analýzu lze 

aplikovat nekvantitativně a kvantitativně. Nekvantitativní způsob analýzy slouží k rozboru 

obsahu textu a postupuje se při ní od jednoduchého rozboru po hluboké interpretace 

a vysvětlení. Kvantitativní analýzou se kvantifikují obsahové prvky a vyjadřuje se jejich 

frekvence, pořadí a kvalitativní obsah textuje převeden do kvantitativního vyjádření textu. 

(Gavora 1996) 

Dotazníková metoda 

Dotazník je způsob psaného řízeného rozhovoru. Dotazy jsou zodpovídány písemně 

na rozdíl od rozhovoru mluveného. Tato metoda je kvantitativní, jelikož se jím výzkumník 

snaží získat, co největší množství respondentů, a tím velké množství informací. Dotazník 

bývá začleňován do tzv. metod subjektivních. Jeho subjektivnost je zaručena možností 

respondenta ovlivnit své výpovědi. 

Dotazníková metoda je méně časově náročná než metoda dialogu. Při konstrukci 

dotazníků je třeba promyslet a přesně vytyčit hlavní cíl dotazníkového průzkumu, logicky 

a stylisticky správně připravit konkrétní otázky. Před definitivní aplikací dotazníku 

je nutné provést pilotáž na menším počtu zkoumaných osob, která pomůže provést 

poslední úpravy dotazníku. Otázky by měly být anonymní, čímž lze zvýšit upřímnost 

odpovědí. 

Dotazník bývá začleňován do tzv. metod subjektivních. Jeho subjektivnost je zaručena 

možností respondenta ovlivnit své výpovědi. 
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Výsledky získané dotazníkem lze zpracovávat kvantitativně, statistickými metodami 

a kvalitativním hodnocení výsledků. 

Dotazník, podobně jako jiné vyšetřovací metody, je nutno kombinovat s ostatními 

metodami, aby získané závěry výzkumu podaly celý obraz osobnosti. 

Při sestavování dotazníku je nutno dbát na to, aby byl srozumitelný. Před definitivní 

formulací otázek je vhodné předběžné ověření dotazníku na menším počtu osob (cca 30). 

Základní terminologie dotazníkové metody: 

• respondent = osoba vyplňující dotazník 

• otázky = jednotlivé prvky dotazníku 

• položka = jiné označení pro prvek dotazníku, pokud nemá výrok tázací 

ale oznamovací formu 

• administrace = zadávání dotazníku 

Typy otázek v dotazníku: 

• uzavřené (nabízí hotové alternativní odpovědi) 

• otevřené (volné odpovědi, záleží na šířce formulace) 

• polozavřené (alternativní odpověď a navíc její vysvětlení) 

• škálové (vytvoření stupnice hodnocení např. 1 až 5, 1-nejlepší hodnocení, 

5- nejhorší) 

Požadavky na metodu dotazníku 

Metody používané v dotazníku musí být vědecké, objektivní, standardní, 

spolehlivé, platné (validní), kvantitativně i kvalitativně interpretovatelné a úsporné. 

Jenom tak mohou přinášet nové poznatky a verifikovat je (tj. ověřovat jejich pravdivost, 

tj. otázku subjektu s objektivní realitou), čímž lze získat fakta (tj. ověřené poznatky): 

• Objektivnost metody je dána stupněm (mírou) její nezávislosti na osobě 

uživatele. Přispívá k jednoznačnosti výsledků, protože omezuje nebezpečí, 

že by výzkumník zkreslil fakta, aby získal žádoucí výsledky 

• Standardnost vyjadřuje požadavek, aby byla identičká metoda používána 

u různých osob za podmínek pro všechny osoby stejných. Předpokládá 
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to unifikaci (sjednocení) a formalizaci všech důležitých podmínek vyšetření 

(např. stejné úkoly, dodržování jednotných instrukcí a postupu, stejné 

vyhodnocování výsledků u všech zkoumaných osob podle stanovených norem 

aj.). Dodržení těchto podmínek určuje také míru validity a spolehlivosti metody 

• Reliabilita neboli spolehlivost dotazníkové metody znamená např. stálost 

výsledku v čase. Jestliže je metoda opakována po nějaké době a jsou získány 

úplně jiné výsledky, pak je metoda málo spolehlivá, pokud ovšem nedošlo 

ke změně zkoumané funkce samé. Liší-li se znovu testované výsledky jen 

nepatrně od původního testu, je jeho spolehlivost vysoká 

• Validita (platnost) metody vyjadřuje, nakolik měří to, co měřit má. Závisí 

kromě jiného na objektivnosti a spolehlivosti metody. Přitom však platí, 

že poměrně validní, byť i méně objektivní metoda je lepší než zcela objektivní, 

ale málo validní metoda 

• Relevantnost (závažnost, důležitost) je podstatným aspektem validity 

dotazníku 

(http://www.ped.muni.cz/wpsy/koh dotaznik.htm) 

Interview 

Interview zastupuje výzkumnou metodu, která je určena pro interpersonální kontakt, 

tedy tváří v tvář. Umožňuje zachytit nejen fakta, ale i hlouběji proniknout do postojů 

respondentů. Obsahem interview jsou otázky a odpovědi. Typy otázek jsou totožné 

jako u dotazníkové metody (viz výše). Druhy interview jsou strukturované, nestrukturované a polostruktorované (viz níže). 

Druhy interview: 

• Strukturované interview: otázky a alternativy odpovědí jsou pevně dány. 

Dalo by se označit za „ústní" dotazník 

• Nestrukturované interview: umožňuje úplnou volnost odpovědí. Často přináší 

nové a často překvapivé informace. Tyto informace se obtížněji vyhodnocují 

• Polostrukturované interview: kompromis mezi strukturovaným 

a nestrukturovaným interview, kdy se respondentovi nabídnou alternativy 

odpovědí a dle se od něj žádá objasnění nebo vysvětlení odpovědi 
(Gavora 2000) 
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7 N O V É T R E N D Y V T Ě L E S N É V Ý C H O V Ě 

Kapitolu nové trendy v tělesné výchově jsem zařadila jako možné východisko 

při kritické analýze vybraných ŠVP ZV a při tvorbě vzorového vzdělávacího programu 

pro tělesnou výchovu na 2. stupni základní školy. 

Z terminologického hlediska pojem nové trendy ještě není oficiálním termínem, 

avšak je již mezi pedagogickou veřejností používán. 

Nové trendy v tělesné výchově lze uchopit z několika hledisek. Nové trendy zastupují 

nové sportovní aktivity (viz níže) např. moderních forem gymnastiky, netradičních 

sportovních her a outdoorových aktivit Řadí se do nich i zdravotně orientovaná 

zdatnost žáků Z tohoto důvodu by se do hodin tělesné výchovy měly především 

začleňovat pohybové činnosti s aspekty orientovanými na tuto zdatnost Při sestavování 

náplně vyučovací hodiny by se měl brát zřetel na výběr cviků a pohybových činností, které 

nemají kontraindikační účinky na žáky, tedy nezpůsobují u nich vznik nebo rozvinutí 

svalových dysbalancí. Do nových trendů v tělesné výchově bez pochyby patří nové 

organizační formy vyučování např. skupinové vyučování (snaha o pozitivní využití 

sociálních vztahů mezi žáky => efektivní výuka, individuální osvojení učební činnosti, 

rozvoj sociálních vztahů => rozvoj ochoty spolupracovat, tolerance, kritičnosti, iniciativity) 

a projektovou výuku (především snaha spojit obsah učení se životem). 

Nové sportovní aktivity v tělesné výchově 

Moderní formy gymnastiky 

• balance step- cvičení na balančních polokoulích 

• dyna band- zaměřen na posilování pomocí krátké gumy, zatěžující postupně 

všechny svalové skupiny 

• cvičení s fit bully a overbally- cvičení s velkými míči a balanční cvičení 

s polonafouknutými malými míči, (např. využití při Body Pilates systému) 

(viz příloha č. 3) 

• různorodé fornty aerobiku (např. funnky a hip-hop, step aerobic, Tae Bo, 

power jóga) (viz příloha č. 4) 
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Netradiční sportovní hry 

• pozemní hokej 

• squash 

• badminton 

• freesbee- základním náčiním je disk, možno hrát na trávníku, ale i na písčitém 

povrchu, hra ve dvojicích ale i v teamech 

• ringo- hra, kterou lze vykonávat v tělocvičně, na trávníku, písku 

ale i na antukovém kurtu apod., využití gumového kroužku, hra ve dvojici 

ve družstvech, aj. netradiční sportovní hry 

Outdoorové aktivity 
Do outdoorových aktivit je možné zařadit jak aktivity jako např. lyžování, 

snowboarding, kanoistika, cyklistika, ale také i netradiční hry v přírodě 

(viz příloha č. 5). Netradiční hry lze vykonávat např. v parku, v lese a na hřišti. 

U outdoorových aktivit lze zmínit i freesbee, které patří mezi moderní sportovní hry. 

Pravidlem pro outdoorové aktivity je, že činnosti jsou prováděny ve venkovním prostředí, 

proto jsou pro žáky ze zdravotního hlediska velmi hodnotné. 

a 
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8 POSTUP PRÁCE 

1. Prostudovat nový kurikulární dokument (rámcový vzdělávací program základního 

vzdělávání). 

2. Zvolit výzkumné metody (Obsahová analýza, dotazníková metoda, interview). 

3. Dotazníková metoda: 

• Vytipovat si výzkumný vzorek 

• Sestavit dotazník 

• Ověřit validitu a reliabilitu dotazníku 

• Vytvořit průvodní dopis k dotazníku 

• Oslovit respondenty 

• Vyhodnotit dotazníky a zaznamenat výsledky do tabulek a grafů 

(statistické metody, výpočet směrodatné odchylky, variační rozpětí) 

4. Zhodnotit zjištěná data. 

5. Provést obsahovou analýzu školních vzdělávacích programů základního vzdělávání 

pro tělesnou výchovu u vytypovaných škol. 

6. Vypracovat vzorový školní vzdělávací program. 

7. Provést diskuzi k vytyčeným cílům a hypotézám, k analyzovaným školním 

vzdělávacím programům a dotazníkům. 

8. Zpracovat závěrečné zhodnocení celé výzkumné činnosti. 

9. Zaznamenat literaturu, přiložit přílohy a seznam zkratek. 
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9 DESKRIPCE VÝZKUMU 

Do výzkumné části je zařazena charakteristika zkoumaného souboru dotazníkové 

metody, stručný popis dotazníku a jeho způsob distribuce a vyhodnocení obdržených 

dotazníků. Získaná data jsou pro větší přehlednost a vyšší vypovídající statistickou 

hodnotu zaznamenána do tabulek a grafů (viz níže). 

9.1 Charakteristika výzkumného souboru dotazníkové metody 

Pro plánovaný výzkum jsem zvolila výzkumný soubor 60 škol. Vytypované školy byly 

rozděleny do 4 kategorií po patnácti základních školách. Vzhledem k mému bydlišti 

v okrese Nymburk jsem zkoumané školy zvolila v Praze a Středočeském kraji, z toho 

bylo 15 ZŠ z měst nad 20 tisíc obyvatel, 15 škol z měst v rozmezí 10 až 20 tisíc 

obyvatel, 15 z měst do 10 tisíc obyvatel a 15 škol venkovského typu (viz graf č. 1). 

Z Prahy a Středočeského kraje bylo 5 škol pilotních (viz příloha č. 6). Různorodé 

velikosti obcí jsem zvolila kvůli větší objektivnosti výzkumu, aby nedošlo k mylným 

výsledkům vzhledem k velikosti škol. Snažila jsem se poukázat na srovnatelnou kvalitu 

ŠVP ZV na velkých a malých školách. Mohlo by dojít k předsudkům z hlediska vyšší 

kvality ŠVP ZV na větších školách na základě vyššího možného počtu pedagogů tvořících 

tento vzdělávací program. 

Grafč. 1: Počet vytypovaných škol 

vesnice 

do 10 tis. 

10-20 tis. I 

nad 20 tis. 

0 

Vysvětlivka: 5 ze zkoumaných škol je pilotních. 
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9.2 Stručný popis dotazníku 

Vzhledem k rozsáhlosti zkoumaného souboru jsem právě zvolila výzkumnou metodu 

dotazník, který lze charakterizovat jako řízený psaný rozhovor. S jeho pomocí jsem chtěla 

zmapovat průběh tvorby školního vzdělávacího programu z pohledu jeho realizátoru 

na zkoumaném vzorku vybraných základních škol, zakomponování progresivních 

trendů ve výuce tělesné výchovy a v neposlední řadě i potvrdit či vyvrátit mnou 

stanovené hypotézy. 

Pro větší reliabilitu a validitu dotazníku jsem vytvořila pilotní dotazník (viz příloha 

č. 7), který mi měl pomoci zkonstruovat dotazník optimální. Získané informace z pilotního 

dotazníku jsem nezahrnula do výzkumu, pouze mi posloužily k optimalizaci dotazníku. 

Pilotní dotazník jsem distribuovala na 2 vybrané školy. Obsahoval 15 položek, prostor 

pro volný komentář a položku pod čarou, která byla určena pouze pilotním školám. 

Dotazník jsem upravila po formální stránce. Jeho struktura se příliš nezměnila, pouze jsem 

doplnila v 8. položce více alternativ odpovědí a položku prostor pro volný komentář. 

6. položku jsem vynechala, jelikož byla velice příbuzná 5. položce, která se týkala nabídky 

informačních zdrojů pro tvorbu ŠVP ZV. Srozumitelnost položek byla dostatečná, 

jelikož respondenti neměli problém s jejich pochopením a tím i zodpovězením. 

9.3 Struktura dotazníku 

Pro dosažení hlavního cíle mé diplomové práce (Vytvořit optimální vzorový školní 

vzdělávací program pro tělesnou výchovu na 2. stupni základní školy.) jsem zvolila 

následující strukturu dotazníku. 

Název dotazníku byl Rámcový vzdělávací program pro tělesnou výchovu 

na 2. stupni ZŠ a cíl zněl zmapování průběhu tvorby školního vzdělávacího programu 

z pohledu jeho realizátorů 

Jeho záhlaví obsahovalo název školy a obce, zaměření školy a kolonku týkající 

se zaměstnanců školy, kteří vyplňovali dotazník. Pod záhlavím dotazníku byl umístěn 

seznam použitých zkratek. Dotazník zahrnoval 14 položek a jednu volnou, 

která se nazývala Prostor pro Váš komentář. Dotazník uzavírala položka pod čarou, 

která se týkala pouze pilotních škol. Typy položek zastoupených v dotazníku byly: 
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otevřené, uzavřené, škálové a polozavřené (uzavřené a otevřené) 

(viztab. č. 3, graf č. 2). 

fab. č. 3: Typy otázek dotazníku 
Typy otázek Uzavřené Otevřené Polozavřené Škálové 

Četnost 2 7 1 5 

Graf. č. 2: Typy otázek dotazníku 

•u 

Uzavřené Otevřené Polozavřené Škálové 

l l ) zavřené 
• Otevřené 

• Polozavřené | 

• Škálové 

9.4 Distribuce dotazníků 

Pro výzkum jsem rozeslala 60 dotazníků do vytypovaných škol. Jejich transport 

probíhal přes internet nebo osobním setkáním s ředitelem vytypované školy. 

Elektronickou poštou jsem rozesílala průvodní dopis a dotazník (viz příloha č.8, 9). 

Před samotným odesláním dotazníku nebo osobní schůzkou jsem se telefonicky spojila 

s řediteli jednotlivých škol a sjednala si spolupráci. 10 dotazníků jsem distribuovala 

osobně a jejich návratnost byla 100%. Návratnost dotazníků, které jsem rozesílala 

elektronickou poštou byla 20 z 50 dotazníků tedy 40%. (viz tab. č. 4, graf č. 3) 

Z pilotních škol se mi vrátily 2 dotazníky. Nízkou návratnost dotazníků distribuovaných 

elektronickou poštou přičítám přehlcenosti pedagogů školním vzdělávacím programem. 

Pri telefonickém kontaktu byli ředitelé škol převážně velice vstřícní, avšak upozorňovali 

mě, že mi nemohou zaručit návratnost dotazníku, jelikož pedagogové již strávili velké 

množství času přípravou školního vzdělávacího programu a nejsou mu příliš nakloněni, 

proto přičítám nízkou návratnost dotazníku také této skutečnosti. 

42 



Tab. č. 4: Forma distribuce dotazníků 
Forma distribuce 
dotazníků Rozdané Vrácené 

Osobní kontakt 10 10 

Elektronická 
pošta 

50 20 

Celkem 60 30 

Graf č. 3: Forma distribuce dotazníku 

31 
Osobní kontakt Elektronická 

pošta 

• Rozdané 

• Vrácené 

Hodnoty relativní četnosti pro návratnost dotazníků, které byly distribuovány osobně - 1 0 0 

% (vrácené): 0 % (nevrácené) (viz graf č. 4). 

Graf č 4 Návratnost dotazníků - „osobní kontakt" (%) 
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Relativní četnost pro vrácené a nevrácené dotazníky, které byly distribuovány 

elektronickou poštou byla 60 % (nevrácených): 40 % (vrácených) (viz graf č. 5). 

Graf č. 5: Návratnost dotazníků - „elektronická pošta" (%) 

/ 1 • vracene 

9.5 Vyhodnocení dotazníků 

Na základě obsahové analýzy obdržených dotazníků jsem získané informace 

zaznamenala dle posloupnosti jednotlivých položek dotazníku (viz níže). Pro publikaci 

výsledků obsahové analýzy dotazníků jsem využila tabulek, grafů a slovního komentáře 

(viz níže). Pro výpočet statistických ukazatelů (viz příloha č. 10) jsem aplikovala 

absolutni a relativní četnost, směrodatnou odchylku, průměrnou klasifikaci, modus, 

medián a variační koeficientu. 

(Hájek 2001) 
(Burda; Strachota 1994) 
(http://www.vysokeskoly.cz/mati4ritniolazky/otazky/matematika/statistika) 
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Položka č. 1: Účastnila se Vaše škola projektu PILOT Z v rámci zavedení rámcového 
vzdělávacího programu na ZŠ? 

Ze 30 dotazníků byly 2 z pilotních škol (viz tab. č. 5, graf č. 6). 

Tab. č. 5: Účast škol v projektu Pilot Z 

Odpověď Ano Ne 

Absolutní 
četnost 

2 28 

Relativní četnost 
(%) 

7 93 

Graf. č. 6: Účast škol v projektu Pilot Z 
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Z celkového počtu vytypovaných škol bylo 7% pilotních a 93% se projektu 

PILOT Z neúčastnilo (viz graf č. 7). 

Graf. č. 7: Účast škol v projektu PILOT Z 

Položka č. 2: Absolvovali zaměstnanci Vaši školy školení o tvorbě ŠVP? 

V této položce byly odpovědi velice příbuzné. Pouze 1 základní škola ze 30 oslovených 

se odlišovala od většiny odpovědí. V dané škole probíhalo školení o tvorbě ŠVP ZV 

v rámci interních možností Jelikož několik učitelů absolvovalo kurz školitelů ŠVP. Dějiště 

školení byly 3. Místo školení, které se nejčastěji objevovalo bylo Pedagogické centrum 

Středních Čech. Školení se nazývalo „Jak na to od RVP ke ŠVP" a NIDV - projekt 

koordinátor. Spokojenost se školením byla uspokojivá. Druhou nejčastější odpovědí byl 

projekt nazvaný Inoskop (tzn. rozvoj sítě pražských inovujících škol, který je podporován 

ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy), jež byl pořádán 

Magistrátem hlavního města Prahy a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovi 

v Praze. Školv, které se účastnily tohoto semináře byly s jeho obsahem i úrovní spokojené. 

Třetím nejčastějším pořadatelem semináře bylo školící centrum AISIS Kladno, 

kde probíhalo školení v rámci grantu ESF. K tomuto školení základní školy vyjádřily svou 

spokojenost kladně. 

Relativní četnost základních škol na školení o tvorbě ŠVP ZV byla 100%, tedy všech 

30 škol vyslalo své zaměstnance na školení (viz tab. č. 6, graf č. 8, 9;). 
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Tab. č. 6: Účast na školení o tvorbě ŠVP 

Odpověď Ano Ne 

Absolutní 
četnost 

30 0 

Relativní četnost 
(%) 100 0 

Graf č. 8: Účast na školení o tvorbě ŠVP 

Graf. č. 9: Účast na školení o tvorbě ŠVP 

100% 

• Ano 

• Ne 
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Položka č. 3: Kteří zaměstnanci se podíleli na tvorbě ŠVPpro TV na 2. stupni ZŠ? 

3. položka dotazníku se dotazovala na tvůrce ŠVP ZV pro tělesnou výchovu 

na 2. stupni. 

Ze 30 základních škol bylo „konstruktérem" ŠVP ZV pro tělesnou výchovu 

23 pedagogů tělesné výchovy a 6 využilo spolupráce ředitele s pedagogem/gy tělesné 

výchovy (viz tab. č. 7, graf č. 10). V jednom případě se na tvorbě ŠVP ZV pro tělesnou 

výchovu podílely tzv. pracovní skupiny (viz příloha č. 11). 

Tab. č. 7: Zaměstnanci podílející se na tvorbě školních vzdělávacích programů pro 

tělesnou výchovu 

Odpověď Učitel/lé TV Ředitel a učitel/lé TV Pracovní skupiny 

Absolutní 
četnost 23 6 1 

Relativní 
četnost (%) 77 20 3 

Graf. č. 10: Zaměstnanci podílející se na tvorbě školních vzdělávacích 

programů pro tělesnou výchovu 
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V 77% se na tvorbě školního vzdělávacího programu pro tělesnou výchovu podíleli 

učitelé tělesné výchovy, ve 20% spolupracovali učitelé tělesné výchovy se svými řediteli 

a ve 3% se jednalo o pracovní skupiny (viz graf č. 11). 

Graf. č. 11: Relativní četnost zaměstnanců tvořících školní vzdělávací 

programy pro tělesnou výchovu (%) 

3 

20 jdtffflk 

L \ \ O Učitel/lé TV 1 • Ředitel a učitel/lé v J O Pracovní skupiny v 77 

Položka č. 4: Využili jste při tvorbě ŠVP pro TV informačních zdrojů (např. Manuálu 

pro tvorbu ŠVP Z V) či konzultačních center? 

Čtvrtá položka dotazníku zahrnovala problematiku informačních zdrojů. 

Ze 30 respondentů (základních škol) 26 použilo informační zdroje a pouhé 4 školy 

je nevyužily (viz tab. č. 8, graf č. 12). 

Pokud respondenti odpověděli negativně (NE), byly 2 alternativy odpovědí a to že měli 

skvělé koordinátory pro ŠVP (např. bývalou ředitelku ZŠ), a nebo v době tvorby ŠVP ZV 

žádný zásadní informační zdroj nebyl. Poslední typ odpovědi se týkal 2 pilotních škol. 

Informační zdroje o ŠVP ZV, které byly nejčastěji využívány při tvorbě ŠVP pro tělesnou 

výchovu, byly RVP pro ZV, Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů 

v základním vzdělávání, informační zdroje na webových stránkách VÚP Praha, 

manuály pilotních škol a školících středisek, program „Editor ŠVP" a Učitelské 

noviny. 
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Tab. č. 8: Využití informačních zdrojů 

Odpověď Ano Ne 

Absolutní 
četnost 

26 4 

Relativní 
četnost (%) 

87 13 

Graf. č. 12: Využití informačních zdrojů 

absolutní 
četnost 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
Ano Ne 

Relativní odchylkou lze využití informačních zdrojů vyjádřit poměrem odpovědí 

kladných (ANO) a záporných (NE) 87% (ANO): 13% (NE) (viz graf 13). 

Graf. č. 13: Vyjádření relativní četnosti využití 

informačních zdrojů 

50 



Položka č. 5: Byli jste spokojeni s nabídkou informačních zdrojů týkajících se ŠVP 

pro TV nebo konzultačních center pro pedagogické pracovníky? 

Kladnou odpověď (ANO) použilo 8 respondentů (ZŠ), negativní (NE) 4 a oba typy 

odpovědí (ANO i NE) zaznamenalo 18 škol (viz tab. č. 9, graf č. 14). U odpovědí 

ANO i NE byly v některých případech odpovědi upřesněné. V 9 případech se školy 

nedozvěděly mnoho nových informací. 3 školy by uvítaly větší množství informací 

o nových sportech. 

2 školy rozvinuly svou kladnou (ANO) odpověď. Svou spokojenost vysvětlily 

dostatkem informací získaných od pilotních škol 

U negativních odpovědí (NE) byly nejčastějšími dodatky: málo informačních zdrojů, 

nedostatek informačních zdrojů a rychlá tvorba ŠVP Z V, a nebo před 2 lety nebyly téměř 

žádné informační zdroje k dispozici. 

Tab. č. 9: Spokojenost s nabídkou informačních zdrojů 

Odpověď Ano Ne Ano i Ne 

Absolutní 
četnost 

8 4 18 

Relativní 
četnost (%) 27 13 60 

Graf. č. 14: Spokojenost s nabídkou informačních zdrojů 
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Hodnoty procentuální četnosti odpovědí byly 27 (ANO) : 13 (NE) : 60 (ANO i NE) 

(viz graf č. 15). 

Graf. č. 15: Vyjádření relativní četnosti spokojenosti 

s nabídkou informačních zdrojů 

• Ano 

• Ne 

• Ano i Ne 

Položka č. 6: Jak dlouho jste pracovali na konstrukci ŠVPpro TV? 

6. položka dotazníku zahrnovala informace o době strávené na tvorbě ŠVP ZV. 

Byly čtyři typy odpovědí: 1 rok, 2 roky, 3 roky a 4 roky (viz tab. č. 10, graf č. 16). 

Ze 30 dotázaných škol 6 pracovalo na ŠVP ZV 1 rok, 18 škol 2 roky, 5 škol 3 roky, 1 škola 
4 roky (Zde byl dodatek, že pracují na ŠVP neustále.). 

Tab. č. 10: Doba strávená na konstrukci ŠVP 

Odpověď 
(rok/roky) 1 2 3 4 

Absolutní četnost 6 18 5 1 

Relativní četnost 
(%) 20 60 17 3 

i 
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Graf. č. 16: Doba strávená na konstrukci ŠVP 
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Relativní četnost pro dobu strávenou na konstrukci ŠVP pro tělesnou výchovu: 60% 

(2 roky), 20% (1 rok), 17 % (3 roky) a 3 % (4 roky) (viz graf č. 14). 

Graf. č. 17: Doba strávená na konstrukci školních vzdělávacích 

programů pro tělesnou výchovu 

• 1 r. 

• 2 r. 

• 3 r. 

• 4 r. 

Vysvětlivka: r. ...rok/roky 

a 
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Položka č. 7: Ohodnoťte jednotlivé parametry. (1 nejlepší, 5 nejhorší) 

7. položka dotazníku obsahovala 5 podotázek (parametrů) Jednalo se o typ škálové 

položky. Respondenti měli oznámkovat jednotlivé parametry (podotázky) od 1 do 5. 

Jednička byla nejlepší známka a pětka nejhorší. První parametr se týkal přístupnosti 

informací. Ze 30 oslovených základních škol oznámkovalo jedničkou 8 škol, dvojkou 

6 škol, trojkou 12, čtyřkou 4 a pětkou žádný respondent. Průměrná známka byla tedy 2,4. 

Hodnota modusu byla 3 a mediánu také 3. 

Druhý parametr zjišťoval úroveň školení pro tvorbu ŠVP. Nejčastěji se objevovala 

známka tři a to v 9 případech. Shodně se objevoval jednička a dvojka, tedy v 8 případech. 

Pět škol oznámkovalo úroveň školení čtyřkou. V žádném případě se neobjevila pětka. 

Hodnota průměrné známky byla 2,37, modus 3 a medián 2. 

Následující parametr se týkal časové dotace pro tvorbu ŠVP Z 30 dotazovaných škol 

13 udalo známku tři, 7 škol čtyři, 5 dvě, 2 školy známku jedna a pět neudala žádná škola. 

Průměrná známka měla hodnotu 3,13, modus a medián měly shodnou hodnotu a to 3. 

Poslední podotázka se týkala tvorby úvazku, kterou vyplňovali ředitelé škol nebo jejich 

zástupci. Nejčastější známkou byla dvojka, která se vyskytovala v 11 případech, dále byla 

trojka u 8 škol, jednička se objevila u 7, známka pět u 4 a čtyřka v žádném případě. 

Průměrná známka čítala hodnotu 2,43, modus a medián 2. Pojmy modus a medián jsou 

vysvětleny v příloze. Všechny statistické ukazatele vyhodnocující parametry 7. položky 

jsou zaznamenány v tabulce č. 11 a grafu č. 18, 19 viz níže. 

Tab. č i l : Hodnotící faktory ŠVP - statistické ukazatele 

Známka Statistické ukazatele 

Parameti"y 1 2 3 4 5 
Průměrná 
známka Modus Medián 

Pristupit ost informaci při 
J^orběSrp 8 6 12 4 0 2,4 3 3 

Skolení pro tvorbu 8 8 9 5 0 2,37 3 2 
dotace pro tvorbu 

2 5 13 7 3 3,13 3 3 

7 11 8 0 4 2,43 11 2 
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Graf. č 18: Hodnotící faktory ŠVP ZV 
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Graf. č. 19: Ohodnocení faktorů školního vzdělávacího programu 
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Průměrná odchylka známek jednotlivých škol od průměrné známky měřená 

směrodatnou odchylkou má hodnotu u parametru přístupnost informací při tvorbě 

ŠVP 1,02, u parametru úroveň školení pro tvorbu ŠVP 1,05, u parametru časová dotace 

pro tvorbu ŠVP 1,02 a u tvorby úvazků 1,23. Nejlepší směrodatné odchylky bylo dosaženo 

u parametrů přístupnost informací při tvorbě ŠVP a časová dotace pro tvorbu ŠVP. 

Nejhorší směrodatná odchylka nastala u parametru tvorba úvazků. 

Průměrná relativní odchylka známek jednotlivých škol od průměrné známky měřená 

variačním koeficientem má hodnotu u parametru přístupnost informací při tvorbě 

ŠVP 42,49%, u parametru úroveň školení pro tvorbu ŠVP 44,23%, u parametru časová 

dotace pro tvorbu ŠVP 32,72% a u tvorby úvazků 50,61%. Nej lepšího variačního 

koeficientu bylo dosaženo u parametru časová dotace pro tvorbu ŠVP. Nejhorší variační 

koeficient nastal u parametru tvorba úvazků. Statistické ukazatele - směrodatná odchylka 

a variační koeficient jsou uvedeny v tabulce č. 12 viz níže. 

Tab č 12: Hodnotící faktory ŠVP - statistické ukazatele 

Známka Statistické ukazatele 

Parametry 1 2 3 4 5 
Směrodatná 
odchylka 

Variační 
koeficient 
(%) 

Přístupnost informací při 
tvorbě ŠVP 8 6 12 4 0 1,02 42,49 
V roven Skoleni pro 
tvorbu ŠVP 8 8 9 5 0 1,05 44,23 
Časová dotace pro tvorbu 
ŠVP 2 5 13 7 3 1,02 32,72 

Tvorba úvazků 7 11 8 0 4 1,23 50,61 

Položka č. 8: Jaká pozitiva shledáváte na novém vzdělávacím programu v rámci tělesné 

výchovy na 2. stupni ZŠ? 

Osmá položka dotazníku byla polozavřená. V nabídce bylo a až h alternativ 

odpovědí a prostor pro volný komentář. Alternativy odpovědí byly tyto: kompetence; 

Průřezová témata; časová disponibilita; začlenění žáka do centra vzdělávacího 
a 

Procesu; integrace disciplín a vytvoření nových souborů disciplín; větší volnost 

při tvorbě učebních osnov a možnost včlenit více vlastních nápadů; srovnatelnost 
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vzdělání na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií a to vytyčením 

společného vzdělávacího rámce; optimalizace podmínek pro přechod ze základního 

na střední vzdělávání. 

Ze 30 oslovených škol 5 uvedlo všechny alternativy odpovědí (tedy 8), 7 až 4 možnosti 

neuvedla žádná škola, 3 možnosti zaznamenalo 9 škol, 2 možnosti 7 škol, 1 možnost 5 škol 

a žádnou možnost uvedly 4 školy. Jednotlivé možnosti se vyskytovaly v těchto četnostech: 

kompetence 13krát, průřezová témata 9krát, časová disponobilita 1 Okřát, začlenění žáka 

do centra vzdělávacího procesu 9krát, integrace disciplín a vytvoření nových souborů 

disciplín 9krát, větší volnost při tvorbě ročního plánu a možnost včlenit více vlastních 

nápadů 14krát, srovnatelnost vzdělávání na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých 

gymnázií a to vytyčením společného vzdělávacího rámce 8krát, optimalizace podmínek 

pro přechod ze základního na střední vzdělávání 9krát. 

U položky 8 byl prostor pro volný komentář, který byl využit pouze v 6 případech, 

Pedagogové zmínili, že pro tělesnou výchovu prostřednictvím ŠVP ZV nenastaly žádné 

převratné změny. Absolutní a relativní četnost uvedených možností jsou zaznamenány níže 

(viz tab. č. 13). Počet pozitiv vyjádřen absolutní a relativní odchylkou jsou zaznamenány 

níže (viz tab. č. 14). 

Tab. č. 13: Pozitiva rámcového vzdělávacího programu z hlediska tělesné výchovy 

Možnosti 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 
(%) 

Kompetence. 13 43 
Průřezová témata. 9 30 
Časová disponobilita. 10 33 
Začlenění ták a (lo centra vzdělávacího procesu. 9 30 
Integrace disciplín a vytvoření nových souboru disciplín. 9 30 
Větší volnost při tvorbě učebních osnov a možnost včlenit více vlastních 
nápadů. 14 47 

Srovnatelnost vzděláními 2.stupni ZS a v nižších ročnících víceletých 
gymnázií a to vytyčením společného vzdělávacího rámce. 

8 27 

Optimalizace podmínek pro přechod ze základního na střední vzdělávání. 9 30 
Vysvětlivka: Četnosti jsou odvislé od celkového počtu respondentů (30). 

a 
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Tab. č. 14: Pozitiva rámcového vzdělávacího programu 
z hlediska výchovy 

Počet pozitiv Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

0 4 13 
1 5 17 
2 7 23 
3 9 30 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
8 5 17 

Položka č. 9: Jaká negativa jsou pro Vás zřejnuí v rámcovém vzdělávacím programu? 

(Pokud existují.) 

9. položka dotazníku zjišťovala, která negativa tvůrci školního vzdělávacího programu 

vidí v R V P ZV. Nejčastěji pedagogové uváděli nedostatek RVP, který se týkal přestupů 

žáků zjedné školy na druhou. Pedagogové upozorňovali na přetěžování učitelů 

individuálním přístupem k těmto žákům. Apelovali na nejčastější obtíže, které se vyskytují 

u dětí, které přestoupily, a to na různé úrovně dovedností a znalostí. 

Pedagogové apelovali na fakt, že výstupy měly být rozklíčované do RVP, 

jelikož si některé školy nevěděly rady. 

Negativně učitelé viděli nedostatek možností posouzení, zdali je jejich ŠVP dobře 

zpracován či nikoliv. Pokud by byl dobrý, tak do jaké míry. 

U 3 oslovených škol ze 30 se vyskytla odpověď, která zněla: Vymýšlí se vymyšlené. 
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Položka č. 10: Uvítali byste školení týkající se způsobu vedeni výuky TV vzhledem 

k novému vzdělávacímu programu? 

10. položka dotazníku měla zjistit, zda by pedagogové uvítali školení týkající 

se způsobu vedení výuky tělesné výchovy vzhledem k RVP. 

Z 30 základních škol 13 odpovědělo, že by uvítalo školení o způsobech výuky tělesné 

výchovy, pokud by bylo kvalitní a předmětné, 5 respondentů (ZŠ) uvedlo NE 

a 12 se zdrželo komentáře (viz tab. č. 15, graf č. 20). 

Výhody školení, které pedagogové nejčastěji uváděli byly zisk nových forem práce, 

informace o nových trendech v tělesné výchově (potažmo ve sportu), nabytí nových her 

a soutěží, výměna informací a také vzdělávání pro neaprobované pedagogy. 

U negativních odpovědí pedagogové například uvedli, že není důvod, 

aby se školení účastnili, jelikož je vše konkrétní a zřejmé, a nebo stabilně absolvují kurzy 

na FTVS v Praze. 

Tab. č. 15: Školení k výuce tělesné výchovy 

Odpověď 
Ano, pokud by bylo předmětné 

a kvalitní 
Ne, není třeba Bez odpovědi 

Absolutní 
četnost 13 5 12 

Relativní 
četnost 
(%) 

43 17 40 

Graf č. 20: Školení k výuce tělesné výchovy 

• • • 
1 

Ano, pokud by bylo Ne, není třeba. Bez odpovědi, 
předmětné a kvalitní. il 
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Četnost odpovědí v procentech měla hodnoty 43% (ANO), 17% (NE) a 40% (BEZ 

ODPOVĚDI) (viz graf č. 21). 

v 
Graf č. 21: Skolení k výuce tělesné výchovy 

• Ano, pokud by 
bylo předmětné a 
kvalitní. 

• Ne, není třeba. 

• Bez odpovědi. 

Položka č. 11: Jaký název má VášŠVP? 

V i l . položce jsem se chtěla dozvědět do jaké míry byly školy nápadité při formulaci 

názvu svého ŠVP. 

Příklady názvů ŠVP byly: Svobodná základní škola, Otevřená kniha, Školtýn, Naše 

škola, Projekt 3D-„Dobrovolně s důvtipem k dovednostem.", „Okna dokořán", Škola 

pro Tebe (učme se pro život), Harmonická škola apod. 

Tři školy se shodovaly v názvu ŠVP a to „Naše škola" a pouze jedna škola měla ŠVP 

bez názvu. 

Položka č. 12: Kolik stran obsahuje VášŠVP? 

12. položka obsahovala počet stran ŠVP. Ten se pohyboval v rozmezí 100 až 600 stran. 

Ze 30 vrácených dotazníků (30 škol) 100 až 200 stran mělo 8 škol, 200 až 300 stran 

2 školy, 300 až 400 stran 11 škol, 400 až 500 stran 3 školy, 500 až 600 stran 6 škol (viz 

tab. č. 16, graf č. 22). 

a 
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Tab. č. 16: Počet stran školního vzdělávacího programu 

Počet stran 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 

Absolutní 
četnost 

8 2 11 3 6 

Relativní 
četnost (%) 

27 7 37 9 20 

Graf č. 22: Počet stran školního vzdělávacího programu 

s o G 
TJ xj 

100-200 200-300 300-400 400-500 
počet stran 

Relativní četnost počtu stran ŠVP lze vyjádřit poměrem: 37 % (300-400 stran): 27 % 

(100-200 stran): 9 % (400-500 stran): 7 % (200-300 stran) (viz graf č. 23). 

Graf č. 23 : Počet stran školních vzdělávacích programů 

9% 

• 100-200 

• 200-300 

• 300-400 

• 400-500 
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Položka č. 13: Jaké části má Váš ŠVP? 

Třináctá otázka se týkala částí ŠVP. 80 % ze 30 škol mělo strukturu ŠVP přesně 

podle Manuálu pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. 

Základní škola, která se odlišovala od ostatních ZŠ, měla do přílohy zaznamenané 

projekty. Další ZŠ nazvala netradičně jednotlivé kapitoly. Kapitoly nazvala Obecná část, 

Společně začínáme, Hrajeme si a objevujeme, Výpravy za poznáním, Hledám si svou cestu 

a výprava nekončí. (Struktura ŠVP viz podkap. 5.2.3) 

Položka č. 14: Jsou ve Vašem ŠVP pro TV začleněny nové trendy v TV? 

14. položka se dotazovala na zahrnutí nových trendů v tělesné výchově do ŠVP. 

Ze 30 základních škol 23 odpovědělo ANO a 7 NE (viz tab. č. 17, graf č. 24). 

Ve třech případech respondenti rozvinuly odpověď a uvedli, že žáci se učí 

organizovat sportovní soutěže, zapojují se jako rozhodčí. Další varianty odpovědí se týkaly 

možnosti samostatně se rozhodovat dle svých schopností a zájmů při výběru pohybových 

činností v TV, a nebo při evaluaci se nehodnotí pouze výkon, ale klade se i důraz 

na ohodnocení přístupu žáka k pohybovým činnostem v TV a bere se v úvahu jeho 

zlepšení v čase oproti minulým výkonům. 

Tab č. 17: Začlenění nových trendů v tělesné výchově 

do školního vzdělávacího programu 

Odpověď Ano Ne 

Absolutní 
četnost 

23 7 

Relativní 
četnost (%) 

77 23 
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Graf č. 24. Začlenění nových trendů v tělesné výchově do školního 
vzdělávacího programu 

Relativní četnost měla hodnoty pro ANO 77% a pro NE 23% (viz tab. č. 25, graf č. 25). 

Graf č. 25: Relativní četnost začlenění nových trendů v tělesné 

výchově do školního vzdělávacího programu 
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Prostor pro volný komentář: 

Poslední společná položka dotazníku nabízela prostor pro vlastní komentář. 

U 60% respondentů nebyla využita. 

Nejčastěji bylo kritizováno neohodnocení práce pedagogů na ŠVP, objem a náročnost 

práce na ŠVP a velké množství volného času stráveného nad ŠVP. Respondenti také často 

uváděli, že se stejné věci nazývají jinými jmény. ŠVP byl označen jako nutné zlo 

pro naplnění zákonu. 

Pro některé školy se přechodem na ŠVP mnoho nezměnilo, jelikož vyučovaly podle 

programu „Obecná škola". Ten označily za dostačující a že svým způsobem splňoval 

požadavky ŠVP. 

Kritika padla nekomunikativnost mezi ZŠ a víceletými gymnázii a na s tím spojený 

problém nenávaznosti víceletých gymnázií na ZŠ. 

Pedagogové postrádají materiální a finanční zabezpečení pro nové metody a formy 

práce. 

Jeden pedagog vyjádřil názor, že by základní škola měla poskytovat základní vzdělání 

pro všechny stejné. Profilovat by se mohla volitelnými a nepovinnými předměty. 

Pozitivum vidí v možnosti „ušít" si ŠVP na míru, tedy přizpůsobit jej podmínkám 

školy. 

Položka pouze pro školy, které se účastnily projektu PILOT Z: 

Položka I.: Shledáváte nějaké výhody pro Vaši školu v účasti v projektu PILOT Z? 

Položka, která se týkala pouze pilotních škol, měla za úkol zjisti, jaké výhody vidi 

pilotní školy na zapojení se do programu Pilot. 

Obě pilotní školy se shodovaly na včasné připravenosti své základní školy 

na přechod na ŠVP ZV. Kritizovaly však nedostatek informačních materiálů (manuály, 

metodiky, informace ze školení) v době, kdy projekt Pilot probíhal. K dispozici měly 

pouze RVP ZV z VÚP Praha. 

ti 
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10 TVORBA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

PRO TĚLESNOU VÝCHOVU 

Metodou náhodného výběru jsem zvolila výzkumný vzorek 10 základních škol 

ze Středočeského kraje a Prahy ze 30 j iž vybraných, které j sem použila při výzkumné 

metodě dotazníku. Jejich školní vzdělávací programy jsem podrobila kritické analýze. 

10.1 Kritická analýza školních vzdělávacích programů pro tělesnou 
výchovu u vytypovaných škol 

Všechny analyzované školní vzdělávací programy pro tělesnou výchovu splňovaly 

závazné části rámcového vzdělávacího programu kromě organizačního vymezení 

předmětu a uvedení mezipředmětového přesahu (viz níže). 

Závazné části školního vzdělávacího programu - učebních osnov 

1. název vyučovacího předmětu - tělesná výchova 

2. charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova 

• obsahové (cíl), časové a organizační vymezení předmětu (místo a formy 

realizace, případně rozčlenění do skupin) 

• výchovné a vzdělávací strategie 

3. vzdělávací obsah vyučovacího předmětu tělesná výchova 

Tvůrci školních vzdělávacích programů všech 10 sledovaných škol použili název 

vyučovacího předmětu a to tělesná výchova. 

V charakteristice tělesné výchovy v části obsahového, časového a organizačního 

vymezení předmětu všech analyzovaných ŠVP autoři stručně popsali předmět tělesná 

výchova, uvedli časové vymezení, cíle a organizaci. 

Cíl tělesné výchovy by se na základě všech zkoumaných ŠVP dal definovat takto -

žáci mají získat kladný vztah k fyzickým aktivitám a sportu, osvojit si návyky 

ke zdravému životnímu stylu, k dodržování sportovní etiky, pravidel a jednání 

v duchu fair-play. 
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Časové vymezení tělesné výchovy se odlišovalo ve 2 případech z 10 analyzovaných 

škol, kdy v 6. a 9. ročníku byla dotace 3 hodiny týdně a v 7. a 8. ročníku 2 hodiny 

týdně. V 8 ŠVP byla časová dotace ve všech ročnících shodná, a to 2 hodiny týdně. 
Organizační vymezení předmětu v kompletním rozsahu nebylo součástí žádného 

školního programu, jež obsahuje formy realizace předmětu (např. vyučovací hodina 

s výraznějším začleňováním krátkodobých projektů či kurzů), místa jeho realizace 

(sportovní areál, hřiště, tělocvična apod.) anebo spojováni paralelních tříd případně 

ročníků v rámci sportovních kurzů (lyžařský, cyklistický apod.). Tvůrci ŠVP se pouze 

omezili na zaznamenání rozdělení jednotlivých ročníků na chlapce a dívky i přes to, 

že ve skutečnosti 3 z 10 vybraných sloučili 6. a 7. ročník a 8. a 9. vzhledem k nízkému 

počtu žáků. Jelikož nebylo použito organizačního vymezení, byly opomenuty i nové 

organizační formy vyučování (viz kap. 7). 

Ve sledovaných školních vzdělávacích programech byl shodně zakomponován 

líiílGlííi/flcí obsah wiiěflvflťílto t š U n £ v í t U v * , luú U vUv s U ^ * Pm 
o. až 7. ročník a 3. až 9. ročník. 7 vybraných škol z 10, na základě sloučení dvou ročníků 
uvedlo společné výstupy předmětu pro 6. až 7, ročník a pro 8. až 9. ročník. Zbylé 3 školy 
spojily ročníky vzhledem k nízkému počtu žáků jak při záznamu vzdělávacího obsahu 

předmětu, tak i při jeho realizaci, avšak tuto skutečnost neměly uvedeno v ŠVP (viz dále). 

Výstupy předmětů měly shodně uvedené pro 6 a 7. ročník a 8. a 9. ročník. V žádném 

analyzovaném ŠVP nebyly vzdělávací obsahy tělesné výchovy rozepsány dle ročníků, 

jak je uvedeno v Manuálu. Nejde však o nedostatek, jelikož slučování dvou ročníků 

při tvorbě vzdělávacího obsahu Manuál dovoluje. 

Ve 2 ŠVP byl mimo jiné uveden vzdělávací obsah i s hlavními okruhy a průřezovými 

tématy, které nejsou povinné. Příkladem názvů hlavních okruhů byly Vztahy mezi lidmi 

a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Hodnota a podpora zdraví apod. 

Jako príiřezové téma byla ve dvou případech uvedena Osobní a sociální výchova 

(sebepoznání, seberegulace, psychohygiena, komunikace, kooperace atd.). 

Další součástí závazné části ŠVP tělesné výchovy byly výchovně vzdělávací strategie 

pro rozvoj klíčových kompetencí - kompetence k učení, k řešení problémů, 

komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. Tuto charakteristiku 

obsahovaly všechny ŠVP. „ 
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Z 10 analyzovaných ŠVP byly u 7 ŠVP učební osnovy rozpracovány tabelárně a pouze 
ve 3 případech to bylo formou souvislého textu děleného na vzdělávací obsah předmětu 

v 6. až 7. ročníku a 8. až 9. ročníku. Obě zpracování jsou možná. 

Polovina vybraných škol (tedy 5) použila tzv. obecný model (viz tab. č. 1, podkap. 

5.2.3.3) tabelárního zpracování vzdělávacího obsahu předmětu a druhá polovina 

tzv. modifikovaný model (viz tab. č. 2, podkap. 5.2.3.3), který je dle Manuálu určen 

pro integrované předměty (realizace vzdělávacích obsahů různorodých vzdělávacích 

oborů v rámci tzv. bloků např. Kultura ducha a těla). Modifikovaný model tabelárního 

zpracování vzdělávacího obsahu předmětu nelze využít pro tělesnou výchovu, jelikož není 

integrovaný předmět. V případě začlenění tělesné výchovy do integrovaného předmětu 

např. Výchova ke zdraví lze využít modifikovaný model. Četnost výběru modelu 

vzdělávacího obsahu tělesné výchovy je uvedena v tab. č. 18. 

Manuálem pro tvorbu školního vzdělávacího programu jsou definovány tyto parametry 

obecného a modifikovaného modelu vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu viz níže. 

Parametry pro zpracování vzdělávacího obsahu předmětu 

Parametry obecného modelu: 

• Název předmětu 

• Ročník 

• Výstup předmětu 

• Učivo předmětu 

• Konkretizované tematické okruhy (realizovaného průřezového tématu) 

• Další údaje, např. přesahy, vazby, poznámky atd. 

Modifikovaný model: 

• Název předmětu 

• Ročník 

• Výstup předmětu 

• Učivo předmětu 

• Přesahy, vazby 

a 

67 



Tab. č. 18: Výběr modelu vzdělávacího obsahu tělesné výchovy 

Četnost Obecný model Modifikovaný model 
Absolutní 5 5 
Relativní 50% 50% 

Pro očekávané výstupy předmětu (viz výše Parametry pro zpracování vzdělávacího 

obsahu předmětu) všechny školy zvolily vhodný rozvojový program k vybraným dílčím 

činnostem ve shodě s hlavními pohybovými činnostmi, začlenily kompenzační a relaxační 

techniky k regeneraci organizmu jako vhodnou paralelu ke snaze o zlepšení tělesné 
zdatnosti žáků a také byla začleněna zvýšená snaha poukázat na nebezpečí spojené 

s požíváním drog aj iných škodlivin v kontextu se sportovní etikou a ochranou zdraví. 

Stupeň rozpracovanosti učiva tělesné výchovy ve vzdělávacím obsahu tělesné 

výchovy se výrazným způsobem lišil u všech sledovaných škol počínaje stručným 

vyjmenováním pohybových činností po detailní popis konkrétního pohybového úkolu. 

Pokud jde o mnou sledované uplatnění nových trendů do výuky, pojem tzv. zdravotně 

orientované zdatnosti zařadily do osnov všechny školy. Pokud jde o zařazení nových 

sportovních aktivit (viz kap. 7), všechny sledované školy se omezily na snowboarding 

a nízké procento z nich uvedlo ringo, lakros a moderní formy aerobiku. Pouze v jednom 

případě byl uveden pojem netradiční sportovní hry, který však nebyl blíže specifikován. 

U 5 zkoumaných škol, které použily tzv. obecný model vzdělávacího obsahu tělesné 
výchovy, byla zařazena položka konkretizovaného tématického okruhu neboli tématu 

např. gymnastika, atletika Některé školy použily označení pro konkretizované okruhy 

hlavní okruhy. Školy, které pracovaly podle modifikovaného modelll téma vůbec 

neuvedly. Poslední polp#Hou učebních osnov byla průřezová lémata, kterou uvedly všechny 
sledované školy, a to osobnostní a sociální výchovu, nicméně konkrétní uvedení 
mezipředmětového přesahu chybělo. 

n 
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11 V Z O R O V Ý Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M 

P R O T Ě L E S N O U V Ý C H O V U N A 2 . S T U P N I 

Z Á K L A D N Í ŠKOLY 

V souladu s cílem mé diplomové práce, který zněl vytvořit optimální vzorový školní 

vzdělávací program pro tělesnou výchovu 11a 2. stupni základní školy, na základě 

získaných informací analýzou vybraných ŠVP ZV, z kritické analýzy získaných 
dotazníků a z Manuálu pro tvorbu školního vzdělávacího programu, jsem se snažila 

vytvořit vlastní ŠVP ZV. 

V mém vzorovém školním vzdělávacím programu bych chtěla upozornit na závazné 

části ŠVP ZV dle rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání 

a Manuálu, jelikož se domnívám, že některé jeho náležitosti byly ze strany tvůrců 

analyzovaných ŠVP ZV opomenuty. 

V ŠVP jsem uvedla obě obligatorní náležitosti - charakteristika předmětu 

a vzdělávací obsah předmětu (viz Závazné části školního vzdělávacího programu -

učebních osnov, podkap. 10.1). 

Charakteristika předmětu obsahuje jeho název, cíl, časovou dotaci, organizaci, 

formy realizace, mezipředmětové vztahy, průřezová témata a kompetence. 

Název jsem pojala „klasicky", tedy tělesná výchova. Stanoveným cílem jsem chtěla 

vyjádřit, jaký by měli mít žáci postoj k tělesné výchově. Definovala jsem jej takto - cílem 

je, aby si žák vytvořil pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a sportu, naučil 

se způsobům zdravého životního stylu, prováděl sportovní činnosti v souladu 

se sportovní etikou a ve smyslu fair-play. 

Časovou dotaci pro tělesnou výchovu jsem zvolila v rozmezí 6. a 7. ročník 3 hodiny 

týdně a 8. a 9. ročník 2 hodiny týdně V 6. a 7. ročníku je možné realizovat tělesnou 

výchovu 3krát do týdne, avšak v 8. a 9. ročníku, zvláště pak v 9. to není realizovatelné, 

jelikož žáci mají větší objem vyučovacích hodin ostatních předmětů z důvodu přijímacích 

zkoušek na střední školy. 

a 
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Z hlediska organizace tělesné výchovy jsem se držela již osvědčeného rozdělení 

na chlapce a dívky. Vycházím z předpokladu, že na dané základní škole by to bylo možné 

z organizačního hlediska. 

Do forem realizace tělesné výchovy jsem uvedla projektové vyučování (téma - První 

pomoc), skupinové vyučování (např. „kruhový trénink") a kurz (lyžařský, cyklistický atd.). 

Na tuto charakteristiku předmětu bych chtěla speciálně upozornit, jelikož na základě 

analýzy vybraných ŠVP musím konstatovat, že formy realizace tělesné výchovy nebyly 

zveřejněny v žádném vzdělávacím programu. 

Druhou opomíjenou částí charakteristiky předmětu jsou mezipředmětové vztahy. 

V tělesné výchově jsem stanovila mezipředmětové vztahy s hudební výchovou 

(prostřednictvím rytmizace a cvičení na hudbu), s fyzikou (prostřednictvím měření 

vzdálenosti, času, výšky), přírodopisem (prostřednictvím biologie člověka a první pomocí, 

ochranou přírody), zeměpisem (prostřednictvím topografických dovedností-) 

a enviromentální výchovou (výchova k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem). 

Do průřezových témat jsem zařadila osobnostní a sociální výchovu - řešení 

problémů, etika, kooperace, komunikace, vztahy mezi lidmi, psychohygiena 

a sebepoznávání. S průřezovým tématem jsou spojeny kompetence. Například jsem uvedla 

kompetence k učení s k řešení problémů (viz níže). 

Vzdělávací obsah tělesné výchovy jsem tabelárně zpracovala. Tabulka má 

parametry dané Manuálem pro tvorbu ŠVP ZV, a to název předmětu, ročník, výstup 

předmětu, učivo předmětu, konkretizované tematické okruhy (realizovaného 

průřezového tématu) a další údaje např. přesahy, vazby, poznámky atd (viz podkap. 

5.2.3.3, tab. č. 1). Vzdělávací obsah tělesné výchovy jsem uvedla vždy pro dva ročníky 

(6. a 7., 8. a 9.), které měly společný výstup za daný časový úsek. Dle Manuálu pro tvorbu 

ŠVP ZV je možné sloučit 2 ročníky, ale musí být uveden společný výstup pro daný časový 

úsek. 

Název předmětu (tělesná výchova) a ročníky jsem umístila do záhlaví tabulky. 

Vzdělávací obsah 2. stupně ZŠ jsem rozdělila do dvou časových úseků - 6. a 7. ročník, 

8. a 9. ročník (viz výše). 

Konkretizované tématické okruhy tělesné výchovy jsem zaznamenala do prvního 

sloupce tabulky. Rozčlenila jsem je na jednotlivé pohybové činnosti - atletika, pohybové 

hry, sportovní hry atd. a na teoretické a praktické dovednosti. Dále jsem v tomto sloupci 
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uvedla učivo těchto okruhů (např. atletika - průpravná cvičení, technika běhu). V této části 

tabulky bych chtěla upozornit na zařazení nových trendů v tělesné výchově (viz kap. 7) 

např. freesbee, ringo, netradiční hry v přírodě. 

Do druhého s loupce tabulky j s e m zanesla výstupy předmětu (např. žák rozliší 

a předvede prvky atletické abecedy). 

Do tabulky o vzdělávacím obsahu tělesné výchovy jsem navíc zahrnula způsoby 

hodnoceni, formy realizace a průřezová témata. Na základě Manuálu pro tvorbu ŠVP 

je tento krok možný. Způsoby hodnocení jsem uvedla trojího typu - zájem a aktivita, 

praktická ukázka a měřený výkon. Formy realizace jsem zařadila v případě kurzu 

(lyžařský, cyklistický atd), skupinové vyučování (např. „kruhový trénink") 

a nebo v případě projektového vyučování (téma - První pomoc). Skupinové vyučování 

a projektové vyučování konkrétně zastupují nové organizační formy vyučování (viz kap. 

V). 

Mezi průřezová témata jsem zařadila osobnostní a sociální výchovu - řešení problémů, 

etika, kooperace, komunikace, vztahy mezi lidmi, psychohygiena a sebepoznávání. 

V posledním sloupci tabulky jsem zaznamenala přesahy a vazby, poznámky. Přesahy 

a vazby se vztahují k f y z i c e (měření času, vzdálenosti a času), k přírodopisu (biologie 

člověka a první pomoc, ochrana přírody), k zeměpisu (topografické dovednosti), hudební 

výchově (rytmizace, cvičení na hudbu) a k enviromentálni výchově (výchova 

k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem). Poznámky jsem využila k upřesnění 

některého učiva tělesné výchovy (např. základní fotbal.dovednosti mohou absolvovat 

i dívky). 

Vzorový školní vzdělávací program pro 2. stupeň základního vzdělávání uvádím 

v příloze č.12. 
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12 DISKUZE 

K dosažení mnou stanoveného cíle (vytvořit optimální vzorový školní vzdělávací 

program pro tělesnou výchovu na 2. stupni základní školy) jsem použila výzkumné 

metody, a to metodu dotazníku, obsahovou analýzu a interview. 

Pro dotazníkovou metodu jsem vytvořila pilotní dotazník, který jsem pro ověření 

validity a reliability poslala do dvou škol. Po vyhodnocení tohoto předvýzkumu 

jsem provedla drobné úpravy v dotazníku. Definitivní dotazník jsem rozeslala do 60 škol. 

Moje výzkumná sonda měla 50 % návratnost. Vrátilo se 30 dotazníků. I přes to, že 

v metodikách pro výzkumnou činnost se uvádí hranice 75% pro dosažení validity metody 

dotazníku, domnívám se, že 50% návratnost dotazníků je pro můj výzkum vyhovující a 

tedy zvolená výzkumná metoda mého dotazníku je validní. Když jsem analyzovala 

jednotlivé fáze výzkumné části mé práce a dávala je do souvislosti s rozhovory s řediteli 

vybraného vzorku škol, kteří se prezentovali jako rozhodující a vedoucí tvůrčích týmů ŠVP 

ZV, dovodila jsem si, že nízká návratnost dotazníků mohla být odrazem nechuti vracet 

se k mnohaměsíčnímu martiriu, které bylo často komplexem mnohdy i těžko 

předvídatelných okolností a nemalých těžkostí, které tvůrce ŠVP ZV provázely při jejich 

tvorbě, ale v neposlední řadě také zdaleka ne vždy adekvátních možností ekonomické 

motivace ze strany vedení škol v kontextu nutnosti zvýšeného pracovního nasazení 

a v neposlední řadě mnoha hodin, které nebyly adekvátně finančně odhodnoceny, 

protože již při prvním kontaktu s řediteli oslovených základních škol zjejich strany 

zazněly připomínky v tomto duchu. Pro obsahovou analýzu ŠVP jsem metodou náhodného 

výběru zvolila výzkumný soubor 10 škol. Tyto školy mi poskytly své ŠVP bez jakéhokoliv 

problému. Domnívám se, že naše spolupráce byla ulehčena v souvislosti s dostupností ŠVP 

ZV oslovených škol na jejich webových stránkách, protože při rozhovoru s jednotlivými 

řediteli jsem měla předem k dispozici základní informace o konkrétním ŠVP ZV dané 

školy a to ve svém důsledku mohlo zvýšit efektivitu mnou vedeného rozhovoru z pohledu 

získaných cenných informací. 

Chtěla bych vyzdvihnout význam získaných zkušeností z interview s ředitelkou jedné 

ze základních škol. Díky ní jsem si rozšířila původně , jen" nastudovaná fakta a začala 

vnímat vzájemnou propojenost a souvislosti jednotlivých částí kurikula. Paní ředitelka byla 

koordinátorkou a „hlavou" týmu tvůrců ŠVP ZV uvedené školy a současně metodikem 
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konzultačního centra pro tvorbu ŠVP ZV. Od září, je specialistkou inspekčních týmů ČŠI 

(Česká školní inspekce) pro tvorbu ŠVP ZV. Právě díky ideálnímu skloubení jejích funkcí 

a dlouholetých zkušeností jsem dostala ojedinělou šanci pro nalezení mnohdy takzvaně 

„mezi řádky" vyslovených souvislostí a ověřila jsem si správné pochopení řady pokynů 

pro konstrukci ŠVP ZV a také klíčových pojmů v souvislosti s RVP, z nich vyjímám 

například zařazení integrovaných předmětů do ŠVP ZV, funkci a podstatu průřezová témat 

a mnohé další. 

Pokud bychom hodnotili nabídku zdrojů pro tvorbu ŠVP ZV, potom kurikulární 

dokument RVP ZV, Manuál pro tvorbu ZV, internetový portál VÚP Praha, manuály 

pilotních škol a školících středisek, program „Editor ŠVP" a Učitelské noviny se z pohledu 

kvantity se jeví jako naprosto dostačující. Avšak poté, když autor potřebuje získat exaktní 

odpověď na konkrétní otázku, nalézá ne vždy jednoznačné vysvětlení a naráží na ne vždy 

optimální navigaci v manuálu pro vyhledání konkrétního ukazatele, což je na úkor jeho 

přehlednosti. Některé zásadní pojmy v RVP ZV nejsou vůbec vysvětleny -

např. integrovaný předmět nebo průřezová témata, což by neměl být problém provést třeba 

i formou odkazu na příslušný dokument. V souvislosti se zjištěnými skutečnostmi 

si dovoluji poukázat na kontinuitu nedostatků ve zdrojích se odhalenými nedostatky 

v mnou sledovaných ŠVP zvoleného výzkumného vzorku (například zaznamenání 

vzdělávacího obsahu do tabulky, jež je určeno pouze pro integrované předměty a jiné), 

což potvrdilo výše zmíněné ne ve všech směrech zcela optimální provedení klíčových 

podkladových materiálů. 

Na základě získaných výsledků obsahové analýzy vybraného výzkumného souboru 

ŠVP ZV a analýzy navrácených dotazníků mohu přistoupit k ověření hypotéz, 

které jsem si na začátku výzkumu stanovila (viz níže). 

Hypotéza č. 1 (Hl): 

Pedagogové maji dostatek informačních zdrojil pro tvorbu školního vzdělávacího 

programu pro tělesnou výchovu na 2. stupni základní školy. 

Pro ověření hypotézy č. 1 jsem použila 4., 5. a 7. položky dotazníku. Položka č. 4 

zjišťovala, zda pedagogové využívali „pomocných materiálů" nebo konzultačních center 

a pokud ano, tak kterých. Nejčastěji uváděnými informačními zdroji pro tvorbu ŠVP 
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pro tělesnou výchovu byly RVP pro ZV, Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích 

programů v základním vzdělávání, informační zdroje na webových stránkách VUP Praha, 

manuály pilotních škol a školících středisek, program „Editor ŠVP" a Učitelské noviny. 

Žádná škola neuvedla pomoc konzultačního centra. V případě 2 pilotních škol 

jsem zaznamenala, že žádné zásadní zdroje pro tvorbu ŠVP ZV neměly. 

Získané informace mi sloužily pro porovnání výsledků s 5. položkou, která zkoumala 

spokojenost tvůrců ŠVP ZV s nabídkou „pomocných materiálů" a s činností konzultačních 

center. Jak už bylo uvedeno, využití konzultačních center se dostalo mimo zorný úhel 

tvůrců, proto nelze spokojenost s jejich činností hodnotit. Spokojenost s „pomocnými 

materiály" se pohybovala lehce nad průměrem. Prostřednictvím hodnotící škály 

v 7. položce dotazníku jsem získala upřesňující data týkající se dostupnosti informací 

pro tvorbu ŠVP ZV a z ní vyplývá opět lehce nadprůměrný výsledek. 

Na základě syntézy výsledků ze zmíněných položek dotazníku si dovoluji 

konstatovat, že H1 se potvrdila částečně, protože z výsledků analýzy je zřejmé, 

že většina tvůrců ŠVP ZV sledovaných škol využila „pomocných materiálů", 

přesto je však nevyužily 4 školy vůbec, spokojenost s nabídkou informačních zdrojů 

se pohybuje lehce nad průměrem a podobný výsledek potvrdilo i škálové hodnocení 

dostupnosti informací, kde modus a medián dosáhly hodnoty 3, které jsem zvolila 

jako kontrolní mechanismus ověření toho, že respondenti se skutečně zamýšleli 

nad správnou odpovědí. 

Hypotéza č. 2 (H2): 

Začlenění progresivních trendů do školních vzdělávacích programů tělesné výchovy není 

optimální. 

Ověření hypotézy č. 2 jsem provedla na základě analýzy získaných informací 

ze 14. položky dotazníku a metody kritické analýzy vybraných ŠVP ZV. Uvedená položka 

dotazníku zjišťovala, zda tvůrci ŠVP ZV začlenili nové trendy v tělesné výchově do svých 

ŠVP. Svou odpověď měli konkretizovat. 

Na základě porovnání získaných informací jsem shledala, že H2 se potvrdila. 

Konstatuji to i přes ten fakt, že do dotazníku 26 tvůrců ŠVP ZV uvedlo, že zařadilo nové 

trendy v tělesné výchově do svých ŠVP ZV a 4 tvůrci přiznali, že je nezařadili (viz podkap. 
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9.1.4). Právě však výsledky metody kritické analýzy 10 sledovaných ŠVP ZV odhalily, 

že jejich tvůrci zařadili velmi úzkou škálu inovativních prvků v učivu v tělesné výchově. 

Omezili se pouze na zdravotně orientovanou zdatnost, kterou však nespecifikovali 

a na snowboarding, florball, ringo a moderní formy aerobiku (viz podklad. 10.1). 

Pokud jde o progresivní metody z pohledu použitých organizačních forem, nebyly žádnou 

ze sledovaných škol zařazeny. 

Hypotéza č. 3 (H3): 

Pedagogové tělesné výchovy vnímají pozitiva v novém kurikulárním dokumentu -

rámcovém vzdělávacím programu - protože mohou výrazněji uplatnit svou kreativitu. 

Na základě 8. položky a položky prostor pro volný komentář dotazníku jsem ověřik 

hypotézu č. 3. Cílem položky bylo zjistit, která pozitiva shledávají tvůrci ŠVP ZV 

na RVP ZV v rámci tělesné výchovy na 2. stupni. Z uvedených alternativ odpovědí 

jsem pro ověření H3 jsem použila alternativu větší volnost při tvorbě učebních osnov 

a možnost včlenit více vlastních nápadů. Z šetření vyplynulo, že 47% respondentů vnímá 

větší možnost výraznějšího uplatnění své kreativity. Vzhledem k tomu, že pouze 20% 

respondentů využilo prostor pro volný komentář, nelze jej využít při ověřování H3. 

Pro ověření H3 jsem proto použila pouze faktografickou část položky č. 8 a mohu 

konstatovat, že H3 se potvrdila částečně vzhledem k dosažené relativní četnosti 

pozitivních reakcí na sledovaný parametr. 

a 
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ZÁVĚR 

Vzhledem k tomu, že termín zahájení výuky v intencích rámcového vzdělávacího 

programu základního vzdělávání byl stanoven na 1. 9. 2007, nelze po dvou měsících 

vynášet soudy o pozitivech či negativech konkrétního školního vzdělávacího programu té 

které školy. Mým záměrem bylo zmapovat podstatné skutečnosti, které ovlivnily tvůrce 

při samotné konstrukci školních vzdělávacích programů na vybraných školách. Abych 

mohla získat dostatečné množství podkladů pro dosažení hlavního cíle mé práce, kterým 

bylo vytvoření optimálního vzorového školního vzdělávacího programu pro tělesnou 

výchovu na 2. stupni základní školy, snažila jsem se získat maximum informačních 

zdrojů z nichž vyjímám především rámcový vzdělávací program základního vzdělávání, 

Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu a internetový portál 

Vzdělávacího ústavu pedagogického v Praze. 

S využitím metody kritické analýzy statistickou metodou náhodného výběru 

zvolených školních vzdělávacích programů, a to výzkumného vzorku 10 škol 

a výsledků 30 obdržených dotazníků z 60 oslovených základních škol jsem získala dle 

mého mínění dostatečné množství podkladů pro vytvoření komplexní představy 

o podmínkách, v nichž jednotlivé školy vytvářely své školní vzdělávací programy. Moje 

výzkumná sonda obsahovala kombinaci rysů kvalitativního a kvantitativního výzkumu. 

Na základě výsledků získaných výzkumnou činností jsem došla k těmto závěrům: 

• Spokojenost tvůrců ŠVP ZV s nabídkou „pomocných materiálů" 

se pohybovala lehce nad průměrem. 

• Na základě výsledků kritické analýzy sledovaných ŠVP ZV lze konstatovat, 

že tvůrci na svých vzdělávacích programech pro tělesnou výchovu pracovali 

svědomitě a elementární parametry dané kurikulem (RVP ZV) respektovali. 

Nicméně ve sledovaných vzdělávacích programech škol jsem přesto zaznamenala 

odchylky od závazných parametrů RVP ZV, a to zejména v organizačním 

vymezení předmětu (projektové vyučování, skupinové vyučování, kurzy atd.), 

které nespecifikovala žádná sledovaná škola. Z tohoto pohledu bylo uváděno pouze 

dělení na skupiny - chlapce a dívky, a naopak ani v jednom ŠVP nebyla zmíněna 
v 

možnost spojování žáků z různých ročníků - např. v rámci sportovních kurzů, 

k čemuž stejně v reálu naprosto běžně dochází. 
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Z dalších sledovaných parametrů je zřejmé, že využití nových trendů 

(viz kap. 7) ve výuce tělesné výchovy, v tomto případě například tzv. projektové 

vyučování a skupinové vyučování, které můžeme zařadit mezi moderní metody 

vyučování, nebylo tvůrci ŠVP ZV u sledovaného vzorku škol zřejmě doceněno. 

• Z pohledu „konstrukčního" zpracování daných ŠVP ZV jsem zjistila, 

že 5 škol ze 7, které použily tabelárního záznamu učebních osnov, aplikovalo 

tzv. modifikovaný model tabelárního zpracování (slouží jen pro záznam 

integrovaného předmětu např. výchova ke zdraví a tělesná výchova v rámci 

tzv. bloku - např. Kultura ducha a těla). Tělesnou výchovu jako integrovaný 

předmět však neuvedla ani jedna ze škol, které použily modifikovaného modelu. 

Zbylé 3 oslovené školy (z 10) zpracovaly učební osnovy v podobě souvislého 

textu. 

• Nejvýraznější rozdíly ve zkoumaných ŠVP ZV jsem shledala ve stupni 

rozpracovanosti učiva tělesné výchovy, a to od stručného vyjmenování 

pohybových činností až po propracovaný a detailní popis konkrétního pohybového 

úkolu. Do tohoto závěru patří i nízká černost zařazení nových progresivních 

trendů do výuky tělesné výchovy, ať už šlo o zařazení tzv. zdravotně orientované 

zdatnosti (necelá polovina škol) či tzv. netradičních sportů (viz kap. 7). Z nich 

se objevily sporadicky ringo, softball a florball. Velká část škol se omezila 

v podstatě pouze na snowboarding a florball, které byly součástí všech učebních 

osnov. Progresivní metody vyučování (např. projektové vyučování nebo skupinové 

vyučování) nebyly uvedeny v ŠVP ZV žádné školy. 

• Domnívám se, že jsem splnila mnou stanovený cíl, jelikož jsem vytvořila 

vlastní vzorový školní vzdělávací program pro tělesnou výchovu na 2. stupni 

základní školy. Dovoluji si tvrdit, že mnou sestavený ŠVP Z V respektuje rámcový 

vzdělávací program základního vzdělávání a j e reflexí na poznatky ze sledovaného 

vzorku vybraných ŠVP ZV a zkušeností jejich tvůrců. 

Mnou vytvořený školní vzdělávací program pro tělesnou výchovu na 2. stupni 

základní školy a fakta, na jejichž základě vznikal, by mohly posloužit 

jako informační zdroj pro tvůrce školních vzdělávacích programů pro tělesnou 

výchovu. 
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č. 1 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Charakteristika vzdělávací oblasti 
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je 
utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, 
kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je 
zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní 
výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z 
priorit základního vzdělávání. 
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví 
(poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a 
aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, 
aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl 
zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. 
Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných 
situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou 
k zachování či posílení zdraví, a získávali potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní 
i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné 
utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v 
základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích 
posilujících zájem žáků o problematiku zdraví. 
Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti 
ajejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi 
důležité, aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu 
zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním 
příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. 
Později přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, 
rozhodování a činnostech souvisejících se zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem 
pro vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví. 
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve 
vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i 
zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních 
vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy. 
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti 
s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení 
všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Svým 
vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho 
svět. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, 
rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v 
každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole 
a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na 
vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince 
a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sďciálnímu rozměru 
zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem 
Osobnostní a sociální výchova. 

83 



Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků 
v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a 
zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou 
zdatnost, duševní asociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní 
pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost 
samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti 
pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti 
a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví 
a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním 
vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá 
dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. 
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, 
které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je 
odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách 
pohybového učení - v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. 
Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací 
cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro 
všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které 
jsou kontraindikací jejich oslabení. 
Školám se současně doporučuje vyrovnávat pohybový deficit žáků III. (příp. II.) zdravotní 
skupiny a jejich potřebu korektivních cvičení zařazováním povinného či volitelného 
předmětu, jehož obsah vychází z tematického okruhu Zdravotní tělesná výchova (jako 
adekvátní náhradu povinné tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky). Tato 
nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale 
paradoxně tím vyvolává už v dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné 
napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a vhodně zaměřeného pohybu, 
z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadměrného příjmu potravy v 
nevhodné skladbě, z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých 
sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních 
oslabení v celé populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě potřebuje větší množství 
spontánních i cíleně zaměřených pohybových aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní 
tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a 
rozsahu omezení některých činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování 
zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti, relaxační 
techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do denního režimu žáků. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, 
že vede žáky k: 

• poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 
• pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k 

vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným 
prostředím a atmosférou příznivých vztahů 

• poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách 
života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských 
vztahů i na kvalitě prostředí 
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• získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví 
prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 

• využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním 
režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní 
podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst 
souvisejících s preventivní ochranou zdraví 

• propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými 
mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním 
úsilím atd. 

• chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako 
významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských 
činností atd. 

• aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace 
zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

2. stupeň ? 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 
Očekávané výstupy 
žák 

> aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

> usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 
> samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností 

-zatěžovanými svaly 
> odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; 

upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 
> uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 
Učivo 

• význam pohybu pro zdraví - rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a 
chlapců 

• zdravotně orientovaná zdatnost - rozvoj ZOZ, kondiční programy, manipulace 
se zatížením 

• prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí - průpravná, 
kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení 

• hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech - v nestandardním prostředí, 
první pomoc při TV a sportu v různém prostředí a klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění a odsun raněného 
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ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 
Očekávané výstupy 
Žák 

> zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti 
a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

> posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 
možné příčiny 

Učivo 
• pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity 
• gymnastika - akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí 
• estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a iytmickým doprovodem - základy 

rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním; kondiční formy cvičení pro daný věk 
žáků;tance 

• úpoly - základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karatedó 
• atletika - rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy překážkového 

běhu, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo granátem, vrh koulí 
• sportovní hry (alespoň dvě hry podle výběru školy) - herní činnosti jednotlivce, 

herní kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie 
• turistika a pobyt v přírodě - příprava turistické akce, přesun do terénu a 

uplatňování pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a cyklisty, 
chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, ochrana přírody, základy 
orientačního běhu, dokumentace z turistické akce 

• plavání (podle podmínek školy - zdokonalovací plavecká výuka, pokud 
neproběhla základní plavecká výuka, musí předcházet adaptace na vodní 
prostředí a základní plavecké dovednosti) - další plavecké dovednosti, další 
plavecký způsob (plavecká technika), dovednosti záchranného a branného 
plavání, prvky zdravotního plavání a plavecký sportů, rozvoj plavecké 
vytrvalosti 

• lyžování, snowboarding, bruslení (podle podmínek školy) - běžecké lyžování, 
lyžařská turistika, sjezdové lyžování nebo jízda na snowboardu, bezpečnost 
pohybu v zimní horské krajině, jízda na vleku; (další zimní sporty podle 
podmínek školy) 

• další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků) 
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ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 
Očekávané výstupy 
Žák 

> užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin 
a časopisů, uživatele internetu 

> naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné 
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody 
při sportu 

> dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a 
dodržuje ji 

> rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, 
diváka, organizátora 

> sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí 
> zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na 

úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 
> zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich 

prezentaci 

Učivo 
• komunikace v TV - tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené 

povely, signály, gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech 

• organizace prostoru a pohybových činností - v nestandardních podmínkách; 
sportovní výstroj a výzbroj - výběr, ošetřování 

• historie a současnost sportu - významné soutěže a sportovci, olympismus -
olympijská charta 

• pravidla osvojovaných pohybových činností - her, závodů, soutěží 
• zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech 
• měření výkonů a posuzování pohybových dovedností - měření, evidence, 

vyhodnocování 
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č. 2 SWOT ANALÝZA 

Swot analýza je metoda, kterou lze použít při analýze školy. Swot je zkratka čtyř 

anglických slov - (Strengthts) silná místa, (Weaknesses) slabiny, (Opportunities) 

příležitosti a (Threats) rizika. Učitelé školy (případně jejich žáci nebo rodiče) vymezují 

přednosti a nedostatky, příležitosti či rizika jako výchozí stav pro úvahy o zaměření 

vzdělávání a života školy. 

Silné a slabé stránky se zpravidla týkají vnitřního prostředí školy. Na silných stránkách 

by škola měla stavět svůj ŠVP ZV. Slabé stránky by se měla, pokud je to možné, pokusit 

odstranit či vylepšit. Příležitosti a rizika vypovídají spíše o vnějších vlivech. Mezi rizika 

řadíme faktory vedoucí ke stragnaci, případně až k zániku školy. Příležitostmi nazýváme ty 

faktory, kterou jsou žádoucí a dávají škole příležitost k rozvoji. 

ŠVP ZV by se měl opírat o výsledky analýzy a zahrnovat v sobě přednosti 

a jedinečnosti školy, ale i záměry, jak zmírnit zjištěné nedostatky. 

Jak provádět analýzu: 

Krok 1. 

Domluvte se na pravidlech a cílech aktivity.Pravidla si naformulujte a sepište (např. 

budeme k sobě otevření, nebudeme nic zastírat, chceme se lépe poznat). 

V úvodní fázi využívejte pravidel brainstormingu (žádná kritika či hodnocení přinášených 

nápadů, každý nápad je přijatelný, čím více nápadů, tím lépe je dobré rozvíjet myšlenky 

druhých). 

Krok 2. 

Rozdělte se na menší heterogenní a vyrovnané skupiny (4-6 lidí). Měli by se sejít lidé, 

kteří nemají možnost častěji spolupracovat (učitelé 1. a 2. stupně, učitelé odlišných 

předmětů apod.). Ve skupinách se zamýšlejte nad jednotlivými stránkami Vaší školy -

zapisujte, co Vás k daným stránkám napadá. Bývá užitečné zapisovat na velký formát 

papíru a do kříže vlevo nahoře silné stránky, vpravo slabé stránky, vlevo dole příležitosti, 

vpravo rizika. Nezapisujte (nepřesahujte) do jiných částí kříže. Budou se samostatně 

využívat v dalším kroku. Stanovte si raději čas, který k tomuto kroku budete věnovat. 
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Krok 3. 

Skupiny z 2. kroku rozdělte na 4 „oborové sekce" podle stránek SWOT analýzy. Každá 

skupina se bude specializovat na jednu stránku. Je důležité, aby v každé skupině byl někdo 

z původních skupin. Jeho úkolem bude vysvětli ostatním v sekci případné nejasnosti 

„jak jsme to mysleli". Původní velké papíry rozdělte na 4 části a v sekcích porovnávejte, 

konfrontujte, doplňujte a obhajujte výstupy k dané stránce. Výstupy by měla odsouhlasit 

naprostá většina členů sekce. V případě, že se nedokážou shodnout, raději projednání 

daného bodu odložte. 

Krok 4. 

Sekce si připraví prezentaci svých výstupů. Je vhodné, když výstupy jedné skupiny 

prezentuje více členů (každý si vybere nějaký bod, který prezentuje). Stanovte si čas 

prezentace, jde o představení toho nejpodstatnějšího. Po každé prezentaci by měla 

následovat diskuze všech k dané stránce SWOT analýzy. Je vhodné, když ji řídí jeden člén 

dané sekce.Je důležité určit si zapisovatele, který pořizuje zápis a následně výsledky 

zpracuje. S výstupy by měla souhlasit naprostá většina učitelů. V případě, že se nedokážete 

na některých bodech shodnout, raději jejich projednání odložte. 

Krok 5. 

Výsledky je vhodné strukturovat a seřadit podle jednotlivých oblastí (materiální 

podmínky a personální, kvalita výuky atd.) od nejpodstatnějších k méně významným. To 

je možné provést v diskuzi v menších skupinách. Alternativou je určování významnosti 

pomocí hlasů přidělených jednotlivým učitelům, např. každý má 3-5 hlasů pro každou 

stránku SWOT. Ty přidělí bodům, které preferuje. Takto získané pořadí může sloužit 

vedení školy k rozhodnutí o krocích nezbytných k nápravě. Je to i prostředek k ujištění, 

že výchozí stav školy vnímáme podobně, že víme, co zlepšovat, že další kroky budou 

transparentní. SWOT analýza je jen jedním z kroků, je třeba ji doplňovat dalšími pohledy. 

Krok 6. 

S výsledky analýzy je třeba transparentně, plánovaně a neformálně zacházet. Její 

provedení bez patřičných následných kroků bude mít za následek demotivaci účastníků 

a odrazí se na dalších společných krocích tvorby ŠVP ZV. 

(Jeřábek; Tupý 2005) 
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č. 3 BODY PILA TES SYSTÉM 

Cvičení pilâtes začal provozovat Joseph Pilâtes během první světové války, 

aby pomohl válečným veteránům rehabilitovat jejich zdravotní stav. Joseph Pilâtes věřil, 

že fyzické a psychické zdraví spolu velmi úzce souvisí. Začal s několika prvními 

cvičebními úkony a sestavil "Principy Pilâtes" (The Pilâtes Principles). Ty zahrnovaly 

hlavní principy pilâtes, například dýchání, koncentraci, "plovoucí pohyb", kontrolu 

nad svou myslí. Cvičení pilâtes zapojuje a posiluje tzv. power house (střed těla), 

které je místem energie, síly a vitality. Zlepšuje flexibilitu, dokonale posiluje celé tělo 

a odstraňuje chybné držení těla. Příklad cviku z pilatesu viz obr. č. 1. 

Obr. č. 1 : Pilâtes - cvik tzv. kočka 

@ 

1 . 

(http://www. topzena. cz/clanek-13 7-Pilates cvicenijiajniciJakzhubnout. htm#) 

a 
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č. 4 DRUHY AEROBIKU 

Aerobik 

Vytrvalostní aerobní dynamické cvičení, při kterém se vytváří jednodušší 

nebo složitější choreografie. Trénuje kardiovaskulární systém. 

Power jóga 

Styl cvičení, vycházející z prvků jógy, jehož cílem je celkové uvolnění, posílení 

a zároveň protažení celého těla, zvyšování psychické a fyzické kondice, zlepšování 

koncentrace. Příklad cviku z power jógy viz obr. č. 2. 

Obr. č. 2; Power jóga 

i 

(http://www.bmsa. cz/poweqoga/index.php?id=clanek-poweijoga-therapy) 

Step aerobik 

Vytrvalostní aerobní cvičení na plastovém schodu - stepu - ve formě choreografie. 

Dochází při něm k vysoké spotřebě energie při snížené zátěži kloubního aparátu dolních 

končetin. Pro představu step aerobiku uvádím obrázek viz níže. 

Obr. č. 3: Step aerobik 

(h t tp : / / search .cent rum.cz/ index.php?q=step+aerobic+obr%Elzek&sec=mix&kibi tz=0&hle 

da t^Hlede j ) 

a 
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Tae Bo 

Intenzivní trénink celého těla, při němž se kombinují taekwon-do, karate a box 

(viz obr. č. 4). Trénuje se jak vytrvalost a síla, tak i rychlost, rovnováha a obratnost. 

Obr. č. 4: Tae bo 

(hííp://search.cenínmi.cz/index.php?q=taebo+obr%Elzek&sec=mix&kibitz=0) 

Funky aerobik 

Funky aerobik, má stejně jako klasický kondiční aerobik, různé podoby 

od jednoduchých tanečních sestav počínaje přes složité taneční choreografie (viz obr. č. 5). 

Vždy jde ale o jedno: dělat neobvyklé věci. Přesněji řečeno, dělat celkem obvyklé věci 

neobvyklým způsobem. A v tom je funk pro aerobik velkým přínosem a obohacením, 

protože umožňuje provádět pohyby jiným stylem, jinak vnímat hudbu a zažívat nové 

pocity. 

Lekce funky aerobiku je především kardiovaskulární trénink. Je to velice intenzivní 

vytrvalostní trénink se zaměřením na zvýšení fyzické kondice, koordinace, orientace 

v prostoru a flexibility. 

Obr. č. 5: Funky aerobik 

(http://www.balondekor.cz/photogallery.php?section=hiphop) 
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č. 5 NETRADIČNÍ HRY V PŘÍRODĚ 

„Básničky" 

Hra je určena pro libovolný počet dvojic. Ve vymezeném prostoru jsou umístěny 

lístečky s básničkami. Každá dvojice má za úkol co nejrychleji „dopravit" básničky 

do cíle. První z dvojice si přečte básničku a běží za druhým, který ji musí přetlumočit 

rozhodčímu v cíli. Vítězí ta dvojice, která má nejrychleji „přepravené" všechny básničky 

do cíle. 

„Hledání pokladu" 

Hra je určena pro 2 družstva, která mají libovolný počet členů. První družstvo vymyslí 

a nakreslí plánek trasy za schovaným pokladem pro druhé družstvo. Druhé družstvo 

postupuje podle mapy a hledá poklad. Po nalezení pokladu si družstva vymění role. Vítězí 

družstvo, které vytvoří co nejobtížnější trasu k pokladu. 

„Hledání stromu" 

Hry se účastní libovolný počet dvojic. Jeden z dvojice má zavázané oči, druhý mu dělá 

„vodiče". „Vodič" vodí druhého z dvojice po vymezeném prostoru, na konec mu nechá 

osahat strom, který musí najít po té, kdy vyjde znovu ze startu. Až strom najde, vymění 

si dvojice role. 

„Lov praporku" 

Hra je určena pro dvě družstva (stejného počtu) a jednoho rozhodčího. Každé družstvo 

si rozdělí čísla (každý hráč má jedno číslo). Rozhodčí drží praporek. V momentě, 

kdy vyhlásí nějaké číslo, ti hráči (z každého družstva), kteří jej mají, snaží se co nejrychleji 

vzít praporek rozhodčímu. Družstvo, které má nejvíce získaných praporků, vítězí. 
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č. 6 PILOTNÍ ŠKOLY 

Základní školy z celé České republiky ověřovaly výuku podle RVP ZV v rámci 

projektu PILOT Z, který byl určen pro druhý stupeň základních škol. Před 4 roky (tedy 

v roce 2003) vypracovaly vlastní školní vzdělávací programy, předaly je k posouzení 

a připomínkovému řízení VUP v Praze. Poté bylo 16 z nich vybráno, aby pod patronací 

VÚP své ŠVP ověřovaly v praxi. Učitelé těchto škol pomáhali svými zkušenostmi a radami 

základním školám, pro které byl RVP ZV novinkou. 

č. 7 PILOTNÍ DOTAZNÍK 

Pilotní dotazník, kteiý jsem vypracovala pro zisk informací týkajících se mého 

výzkumu, přiložen níže. 
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Dotazník: Rámcový vzdělávací program pro tělesnou výchovu 
na 2. stupni základní školy 

Název školy: 

Obec: Zaměření školy: 

Zaměstnanci školy, kteří vyplňují dotazník: (např. ředitel, učitel TV apod.) 

Cíl: Zmapování průběhů tvorby školního vzdělávacího progranui z pohledu jeho 
realizátoru. 

Použité zkratky: ŠVP...školní vzdělávací program, TV...tělesná výchova 

1.) Účastnila se Vaše škola projektu PILOT Z v rámci zavedení rámcového 
v 

vzdělávacího programu na ZS? 

Ano - Ne 

2.)AbsoIvovali zaměstnanci Vaší ZŠ školení o tvorbě ŠVP? 

Ano, v 

Ne, jelikož 

3.) Kteří zaměstnanci se podíleli na tvorbě ŠVP? (Ne jmenovitě, pouze např. ředitel, 
učitel TV...) 

4.) Využili jste při tvorbě ŠVP „pomocných dokumentů"(např. Manuálu pro tvorbu 
ŠVP) či konzultačních center? 

Ano, využili jsme 
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Ne, jelikož, 

5.) Byli jste spokojeni s nabídkou „pomocných materiálů" nebo služeb pro konstrukci 
ŠVP? (Napište pomůcky, které by Vám event.pomohly.) 

Ano, jelikož 

Ne, jelikož, 

6.) Měli jste dostatečné množství informací o tvorbě ŠVP? 

a)Ano, měli. 
b)Ano, ale uvítali bychom ještě více materiálů v tištěné podobě. 
c)Ne, neměli. Měli jsme k dispozici pouze RVP z MŠMT. 
d)Ne, nemě\i:(Doplňte vlastní komentář.) 

v 

7.) Jak dlouho jste pracovali na konstrukci SVP? 

8.) S jakými překážkami jste se setkali při tvorbě ŠVP? (Oznámkujte, 1 nejlepší, 5 
nejhorší.) 

Dostupnost informací: 1 2 3 4 5 

Pomocné dokumenty: 1 2 3 4 5 

Úroveň školení pro tvorbu ŠVP (pokud jste absolvovali): 1 2 3 4 5 

Časová dotace pro tvorbu ŠVP: 12 3 4 5 

Problémy s úvazky pro učitele (doplní ředitel školy, či jeho zástupce): 
1 2 3 4 5 ' 

a 
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9.)Co shledáváte pozitivním na novém vzdělávacím programu v rámci tělesné 
výchovy? (Možno zaškrtnout všechny možnosti.) 
a) Nové složky- kompetence, průřezová témata apod. 
b) Časovou disponibilitu. 
c) Začlenění žáka do centra vzdělávacího procesu. 
d) Integrace disciplín a vytvoření nových souborů disciplín (v TV Člověk a zdraví.). 
e) Větší volnost při tvorbě učebních osnov a možnost včlenit více vlastních nápadů. 

10.) Jaká negativa jsou pro Vás zřejmá v rámcovém vzdělávacím programu? 
(Pokud existují.) 

11.) Uvítali byste skolení týkající se způsobu vedení výuky tělesné výchovy 
vzhledem k novému vzdělávacímu programu(kontakt a komunikace se 

žáky, skupinové vyučování apod.)? 
a) Ano (proč) 

Ne (uveďte důvod) 

12.) Jaký název má Váš ŠVP? 

13.) Kolik stran obsahuje Váš ŠVP? 

14.) Jaké části má Váš ŠVP? 

15.) Jsou ve Vašem ŠVP pro TV začleněny nové trendy v TV? (Pokud ano, napište 
prosím které.) 
A N O - N E 

Prostor pro Váš další komentář k RVP: 

a 
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Pouze pro školy, které se účastnily projektu PILOT Z v rámci zavedení RVP ZV: 

I.) Shledáváte nějaké výhody pro Vaši školu v účasti v projektu PILOT Z? 
Ano, 

Ne,, 

a 
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č. 8 PRŮVODNÍ DOPIS 

V Praze 18. září 2007 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

jsem studentkou 5. ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy oboru biologie a 

tělesná výchova. Dovoluji si Vás požádat o pomoc při shromažďování podkladů pro 

analýzu stavu připravenosti škol v intencích nových školních vzdělávacích programů. 

Zásadním zdrojem informací pro mou diplomovou práci s názvem Tvorba školního 

vzdělávacího programu pro tělesnou výchovu na 2. stupni základní školy je dotazník, 

od něhož očekávám přísun důležitých informací, týkajících se konstrukce školních 

vzdělávacích programů. Domnívám se, že odpovědi na otázky v něm by mohly být 

zajímavou a možná i podnětnou informací pro Vás. Mým cílem je pokusit se ukázat na 

„pozitiva a negativa" rámcových vzdělávacích programů a zmapovat dostupnost informací 

pro tvůrce školních vzdělávacích programů. 

Dotazník je koncipován tak, aby Vám jeho vyplnění nezabralo více než 15 minut. Cílovou 

skupinou jsou všichni, kteří se podíleli na tvorbě školního vzdělávacího programu, a to 

konkrétně předmětu Tělesná výchova na 2. stupni 

Děkuji Vám za Vaši mimořádnou vstřícnost, v úctě 

Petra Tomková 
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č. 9 DISTRIBUOVANÝ DOTAZNÍK 

Dotazník, který jsem vypracovala pro zisk informací týkajících se mého výzkumu, 

přiložen níže. 

•i 

100 



Dotazník: Rámcový vzdělávací program pro tělesnou výchovu 
na 2. stupni základní školy 

Název školy: 

Obec: Zaměření školy: 

Zaměstnanci školy, kteří vyplňují dotazník: (např. ředitel, učitel TV apod.) 

Cíl: Zmapování průběhu tvorby školního vzdělávacího programu z pohledu jeho 
realizátoru. 

Použité zkratky: ŠVP... školní vzdělávací program, TV... tělesná výchova 

1) Účastnila se Vaše škola projektu PILOT Z v rámci zavedení rámcového 
vzdělávacího programu na ZS? 
Ano - Ne 

2) Absolvovali zaměstnanci Vaší ZŠ školení o tvorbě ŠVP? 

Ano.(Uveďte prosím pořadatele a spokojenost se školením) 

Ne.(Případně uveďte důvod neúčasti na školení), 

3)Kteří zaměstnanci se podíleli na tvorbě ŠVP pro TV? {Ne jmenovitě, pouze např. 
ředitel, učitel TV) 

4)Využili jste při tvorbě ŠVP pro TV informačních zdrojů (např. Manuálu pro 
tvorbu ŠVP) či konzultačních center? 

Ano.(Zaznamenej te prosím které.) 

101 



Ne.(Zdůvodněte prosím.) 

5) Byli jste spokojeni s nabídkou informačních zdrojů týkajících se ŠVP pro TV nebo 
konzultačních center pro pedagogické pracovníky? (Napišteprosím pomůcky, které by 
Vám eventuelně pomohly.) 

Ano 

Ne. 

6) Jak dlouho jste pracovali na konstrukci ŠVP? 

7) Ohodnoťte jednotlivé parametry .(Oznámkujte, 1 nejlepši, 5 nejhorší.) 

Přístupnost informací při tvorbě ŠVP: 1 2 3 4 5 

Úroveň školení pro tvorbu ŠVP (pokud jste absolvovali): 1 2 3 4 5 

Časová dotace pro tvorbu ŠVP: 12 3 4 5 

Tvorba úvazků* (Prosím o vyplnění ředitelem školy, či jeho zástupcem): 

1 2 3 4 5 

* Problémy s tvorbou úvazků vzhledem k novému vzdělávacímu programu (RVP). 

8) Jaká pozitiva shledáváte na novém vzdělávacím programu v rámci tělesné 
výchovy? (Možno zaškrtnout všechny možnosti.) 

a) Kompetence. 
b) Průřezová témata. 
c) Časová disponibilita. 
d) Začlenění žáka do centra vzdělávacího procesu. / 
e) Integrace disciplín a vytvoření nových souborů disciplín (v TV Člověk a zdraví.). 
f) Větší volnost při tvorbě ročního plánu a možnost včlenit více vlastních nápadů. 
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g) Srovnatelnost vzdělání na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií a 
to vytyčením společného vzdělávacího rámce. 

h) Optimalizace podmínek pro přechod ze základní školy na střední vzdělávání. 
Prostor pro Váš volný komentář. 

9) Jaká negativa jsou pro Vás zřejmá v rámcovém vzdělávacím programu? 
(Pokud existují.) 

10) Uvítali byste školení týkající se způsobu vedení výuky TV vzhledem 
k novému vzdělávacímu programu (kontakt a komunikace se žáky, 
skupinové vyučování apod.)? 

a) Ano (Případně proč.) 

b) Ne (Popřípadě uveďte důvod.). 

11) Jaký název má Váš SVP? 

12) Kolik stran obsahuje Váš ŠVP? 

13) Jaké části má Váš ŠVP? 

14.) Jsou ve Vašem ŠVP pro TV začleněny nové trendy v TV? (Pokud ano, napište 
prosím které.) 
Ano - Ne ( Při tvorbě osnov byly použity výstupy z RVP ZV ) 

Prostor pro Váš další komentář k RVP: 

a 
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Pouze pro školy, které se účastnily projektu PILOT Z a PILOT I v rámci zavedení 
RVPZV: 

I) Shledáváte nějaké výhody pro Vaši školu v účasti v projektu PILOT Z? 

Ano, 

Ne, 
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c. 10 STA TISTICKÉ UKAZA TELE 

ABSOLUTNÍ A RELATIVNÍ ČETNOST 

Absolutní a relativní četnost udává, kolikrát se hodnota znaku vyskytuje v celém 

souboru. Relativní četnost je vyjádřena v procentech. 

STŘEDNÍ HODNOTY 

Při výpočtu z rozdělení četností, kdy přihlížíme k četnostem jednotlivých obměn, 

používáme vážený aritmetický průměr: 

_ Ex; rij 
x = 

Z rij 

(http://mm.yysokeskoly.cz/maturiiniotazky/ofaz^/matematika/statistika) 

Modus (XA) 

Představuje hodnotu, která je v rámci šetřeného souboru nejtypičtější. Jinak řečeno, jde 

o nejčetnější hodnotu znaku. Modus považujeme za důležitou doplňkovou charakteristiku 

k aritmetickému průměru. Pokud se obě míry úrovně významněji liší, pak to znamená, 

že aritmetický průměr nevyjadřuje dobře typickou úroveň hodnot souboru, např. pro 

existenci extrémních hodnot. 

(Burda: Strachota 1994) 

Medián (X~) 

Představuje prostřední hodnotu uspořádaného souboru, a je tedy svou vypovídací 

hodnotou blízký aritmetickému průměru. 

(Burda; Strachota 1994) 

a 
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MÍRY VARIABILITY 

Rozptyl 

Jedná se o kvadratický průměr odchylek hodnot znaku od jejich aritmetického 

průměru. Vypovídá o tom, jak moc se od sebe navzájem liší typické případy v souboru 

zkoumaných čísel. Je-li malý, jsou si prvky souboru většinou navzájem podobné, a naopak 

velký rozptyl signalizuje velké vzájemné odlišnosti. Lze tak přibližně určit, jak daleko 

jsou čísla v souboru vzdálená od průměru, resp. hodnoty náhodné veličiny vzdálené 
od střední hodnoty. 

Při výpočtu z rozdělení četností, kdy přihlížíme k černostem jednotlivých obměn, 
používáme vážený rozptyl: 

Hxí ' x)2 "i 
Sx 2 = 

l n i 

n; četnost znaku 

Sx 2 rozptyl 

(http://wwwAysokeskoly.cz/nmturitniotazky/olazky/matem atika/stati štika) 

Směrodatná odchylka 

Směrodatná odchylkaje nejužívanější míra variability, definuje se jako odmocnina 

z rozptylu náhodné veličiny X, tzn. 

Sx směrodatná odchylka 

(http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazly/otazky/matematika/statistika) 

a 
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Variační koeficient 

Variační koeficient je definovaný jako podíl směrodatné odchylky a absolutní hodnoty 

ze střední hodnoty: 

(http;//www.\ysokeskoly.cz/maturitniotazky/otazky/matematika/statistika) 
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č. 11 PRACOVNÍ SKUPINY 

Pracovními skupinami jsou myšleny skupiny pedagogů určené pro tvorbu ŠVP, 

které jsou utvořeny na základě zařazení jednotlivých vzdělávacích oborů do vzdělávacích 

oblastí. 
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PŘÍLOHA č. 12 

Vzorový školní vzdělávací program 
pro 2. stupeň základního vzdělávání 

tělesná výchova 

a 
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Charakteristika vyučovacího předmětu 

Název: Tělesná výchova 

Cíle: 

Cílem je, aby si žák vytvořil pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a sportu, naučil se 

způsobům zdravého životního stylu, prováděl sportovní činnosti v souladu se sportovní 

etikou a ve smyslu fair-play. 

Časová dotace: 

6., 7. ročník 3 hodiny týdně 

8., 9. ročník 2 hodiny týdně 

Organizace: 

Rozdělení na chlapce a dívky. 

Formy realizace: 

• projektové vyučování (téma - První pomoc) 

• kurz (lyžařský, cyklistický atd.) 

• skupinové vyučování (např. „kruhový" trénink) 

Mezipředmětové vztahy: 

• hudební výchova (rytmizace, cvičení na hudbu) 

• fyzika (měření vzdálenosti, času, výšky) 

• přírodopis (biologie člověka a první pomoc, ochrana přírody) 

• zeměpis (topografické dovednosti) 

. enviromentální výchova (výchova k odpovědnému jednání vůči přírodě i 

lidem) 

Průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova - řešení problémů, etika, kooperace, komunikace, vztahy 

mezi lidmi, psychohygiena a sebepoznávání. 
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Kompetence 

• kučení: Poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální 

rozvoj, prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou, 

systematické sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti 

• k řešení problémů: Přemýšlení problému při ovládnutí cviku, sportovního 

prvku a hledání tréninkové cesty k jeho odstranění, hledání vhodné taktiky 

• komunikativní: Vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva, diskuze 

o taktice družstva 

• sociální a personální: Dodržování pravidel fair-play, rozvoj spolupráce uvnitř 

kolektivu sportovního družstva, rozdělování a přijímání úkolů v rámci 

sportovního družstva 

• občanské: Podpora aktivního sportování, vysvětlení potřeby dodržování 

hygieny při tělesných aktivitách, první pomoc při úrazech lehčího charakteru, 

seznámení se škodlivostí užívání drog a jiných návykových látek 

• pracovní: Vysvětlení nutnosti dodržování pravidel ve sportu (tedy v celém 

životě), upozornění na možná rizika při pohybových činnostech a hledání 

způsobů jejich minimalizace, zpracování a prezentace měřených výkonů 

(fíělecký 2007) 



S V P - Z S .... Předmět: T ě l e s n á v ý c h o v a Ročník: šestý a sedmý 
Konkretizované tématické okruhy, Výstup předmětu Způsob Formy Průřezová témata Přesahy, vazby, 
učivo předmětu hodnocení realizace poznámky 

Zák: 
ATLETIKA Rozliší a předvede prvky ZA, MV, PU Osobnostní a sociální výchova Přesah k fyzice (měření 
Průpravná cv., technika běhu (starty z poloh, atletické abecedy, dokáže - řešení problémů, etika, času, vzdálenosti, 
štafetové běhy, překážkové dráhy aj.) naměřit a zaznamenat kooperace, komunikace, výšky) 
Atletická abeceda výsledky. Zvládá v souladu vztahy mezi lidmi, 
Start: nízký, vysoký. s individuálními předpoklady psychohygiena a 
Krátké tratě: 50m, 60m. osvojené dovednosti. sebepoznávání 
Dlouhé tratě: 1500m, (3000m (chlapci)) 
Základy štafetového běhu. 
Skoky: daleký, vysoký (nůžky) 
Hod: míčkem. 

POHYBOVÉ HRY Zná základní pravidla ZA, PU Outdoorové hry 
Různé zaměření podle zájmu a schopností nejznámějších her, dokáže 
žáků, netradiční pohybové hry reagovat a přizpůsobovat je 

podmínkám. 
Zná různé modifikace 
pohybových her a umí je 
využít. 

SPORTOVNÍ HRY Základní 
Základní pravidla, herní činnosti jednotlivce, Zná základní pojmy, zvládá ZA, PU fotbal.dovednosti 
herní kombinace, systém utkání. hry s pravidly, umí řídit hru, mohou absolvovat i 
Basketbal, vybíjená, přehazovaná, florbal, drží se zásad fair play. dívky. 
fotbal, softball, ringo, freesbee. Zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti. 

ÚPOLY 
Přetahy, přetlaky ve dvojicích a ve Rozumí významu sebeobrany ZA, PU 
družstvech. a umí ji používat. 
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GYMNASTIKA 
Prostná: kotoul (vpřed, vzad), stoj (na ruku, 
na hlavě), přemet stranou, váha, obraty, 
poskoky. 
Přeskoky: koza našíř, nadél (skrčka, 
roznožka), bedna (odbočka, skrčka), 
trampolínka. 
Kruhy: houpání, kotoul (vpřed, vzad), svis 
(vznesmo, střemhlav). 
Hrazda: vzpor, přešvih, svis (vznesmo, 
střemhlav), kotoul (vpřed, vzad), výmyk. 
Kladina: chůze ve výponu, obraty, poskoky, 
váha. 

MODERNÍ GYMNASTIKA 
Cvičení s míčem, obručí, kužely (na hudbu, 
bez hudby). 

MODERNÍ FORMY GYMNASTIKY 
Body Pilates systém (bez náčiní, s fit ballem, 
overballem, terabandem), aerobic (aerobic, 
step aerobic atd.) 

Kruhový trénink (a/posilování, strečink, b/ 
dovednosti ze sportovních her a gymnastiky) 

Šplh (lano, tyč) 

Orientuje se v základních 
pojmech gymnastického 
názvosloví, rozezná jednotlivá 
gymnastická nářadí, zvládá 
v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti. 

Zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti. 

Zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti. 

Zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednost 

Zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti. 



ZA, PU 

Nácvik na čáře, lavičce. 

ZA, PU 
Chlapci mohou 
absolvovat základy 
moderní gymnastiky. 

ZA, PU 

ZA, PU, MV skupinové 
vyučování 

Aerobik mohou 
absolvovat i chlapci. 
Body Pilates svstém-
(dívky i chlapci) má 
také funkci prevence 
před svalovými 
dysbalancemi, slouží k 
částečné nápravě 
svalových dysbalancí. 

ZA, PU, MV 
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Bezpečnost při TV a sportu v různém 
prostředí 

Význam pohybu pro zdraví, rekreační a 
výkonnostní sport, sport dívek a chlapců. 

Rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, 
kondiční programy, manipulace se zatížením 

Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí, průpravná, 
kompenzační, vyrovnávací, relaxační a další 
zdravotně zaměřená cvičení. 

Hygiena. Bezpečnost při pohybových 
činnostech v nestandardním prostředí,. 

Projevuje odpovědné chování 
v situacích ohrožení zdraví, 
osobního bezpečí, při 
mimořádných událostech, 
v případě potřeby poskytne 
první pomoc. 
Aktivně vstupuje do 
organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a 
s konkrétním účelem. 

Samostatně se připraví před 
pohybovou činností. 
Zná a používá cviky 
uvolňovací, protahovací a 
kompenzační. 
Dokáže vysvětli prevenci 
jednostranného zatěžování 
svalových skupin. Umí použít 
průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací cvičení atd. 

Zná a uplatňuje správné 
hygienické návyky. 
Uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v méně známém 
sportovišti, v přírodě, 
silničním provozu. Předvídá 
možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jím svou činnost. 

Vysvětlivky: PU- praktická ukázka, MV- měřený výkon, ZA- zájem a aktivita, cv- cvičení. 
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kurz 
(lyžařský', 
škola 
v přírodě) 

Osobnostní a sociální 
výchova-osobnostní rozvoj-
sebepojetí a sebepoznání, 
komunikace, psychohygiena 

Vazby k enviromentální 
výchově(výchova k 
odpovědnému j ednání 
vůči přírodě i lidem 

Vazba k přírodopisu 
(biologie člověka a 
zdravotní aspekty 
pohybových činností) 

Vazba k přírodopisu 
(biologie člověka a 
zdravotní aspekty 
pohybových činností) 



LYŽOVANÍ SJEZDOVE, BEZECKE A 
SNOWBOARDING 
Běžecké lyžování- klasika, skating; Sjezdové 
lyžování a jízda na vleku; Základy 
snowboardingu a jízda na vleku. 
Bezpečnost chování na horách a zásady při 
horské turistice. 

Zná pojmy, orientuje se ve 
výstroji a výzbroji, dokáže si 
sám nazout lyže , ovládá 
pravidla jízdy na vleku a 
sjíždění, bezpečnost při horské 
turistice. 
Zná základní pravidla pohybu 
na horách. 
Ovládá v souladu s osobními 
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti. 

ZA, PU 

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ 
pohyb v terénu, ochrana přírody 
sportovní aktivity 

Uplatňuje vhodné chování 
v přírodě. 

ZA, PU 

PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI A 
TEORETICKÉ ZNALOSTI 
Kompenzační a relaxační cviky Samostatně využívá 

kompenzační a relaxační 
techniky. 

ZA, PU 

Odpovědnost jedince za zdraví, prevence 
proti návykovým látkám. 
Morální rozvoj osobnosti, první pomoc při 
Tv a sportu v různém prostředí. 

Dává do souvislosti zdravotní 
a psychosociální rizika 
spojená se zneužív áním 
návykových látek. 

ZA, PU 

114 



Kurz 
(lyžařský) 

Osobnostní a sociální 
výchova-
řešení problémů, etika, 
kooperace, komunikace, 
vztahy mezi lidmi, 
psychohygiena a 
sebepoznávání 
(u všech uvedených 
pohybových činností) 

7. ročník, spojeni 
chlapců a dívek, 
paralelní ročníky 
dohromady 
Vazba k zeměpisu 
(topografie), přírodopis 
(první pomoc) 

Kurz (škola 
v přírodě) 

6. ročník, chlapci a 
dívky dohromady, 
paralelní ročníky 
dohromady 
Zařazení orientace 
v terénu s buzolou a 
mapou, popřípadě 
začlenění orientačního 
běhu - vazba 
k zeměpisu 
(topografie), 
přírodopisu (ochrana 
přírody). 

Projektové 
vyučování 

Osobnostní a sociální 
výchova-osobnostní rozvoj-
sebepojetí a sebepoznání, 
komunikace, psychohygiena 

Vazby 
k enviromentální 
výchově (výchova 
k odpovědnému 
jednání vůči přírodě 
i lidem), 
přírodopisu (1. 
pomoc) 



Š V P - Z Š . . . . Předmět: Tělesná výchova Ročník: osmý a devátý 
Konkretizované tématické okruhy, Výstup předmětu Způsob Formy Průřezová témata Přesahy, vazby, 
učivo předmětu hodnoceni realizace poznámky 

Zák: 
ATLETIKA Rozliší a předvede prvky ZA, PU Osobnostní a sociální výchova Přesah k fyzice (měření 
Průpravná cv., technika běhu (starty z poloh, atletické abecedy, dokáže - sociální rozvoj- kooperace a času, vzdálenosti, 
štafetové běhy, překážkové dráhy aj.) naměřit a zaznamenat kompetice výšky) 
Atletická abeceda výsledky. Zvládá v souladu (odráží se ve všech 
Start: nízký, vysoký. s individuálními předpoklady pohybových činnostech) 
Krátké tratě: 50m, 60m. osvojovaná dovednosti. 
Dlouhá trať: 800, 1500m. 
Štafetový běh. 
Skoky: daleký, vysoký (nůžky. Hop) 
Hod: míčkem, granátem. 

POHYBOVÉ HRY 
Zná základní pravidla ZA 

POHYBOVÉ HRY nejznámějších her, dokáže Outdoorové hry 
Různé zaměření podle zájmu a schopností reagovat a přizpůsobovat je 
žáků, netradiční pohybové hry. podmínkám. 

Zná různé modifikace 
pohybových her a umí je 

SPORTOVNÍ HRY 
využít. 

SPORTOVNÍ HRY Zná základní pojmy, zvládá ZA, PU 
Základní pravidla, herní činnosti jednotlivce, hry s pravidly, umí řídit hru, Základní 
herní kombinace, systém utkání. drží se zásad fair play. fotbal.dovednosti 
Basketbal, vybíjená, přehazovaná, Zvládá v souladu mohou absolvovat i 
volejbal, florbal, fotbal, softball, ringo, s individuálními předpoklady dívky. 
freesbee, lacros. osvojované pohybové 

dovednosti. 
ÚPOLY 
Přetahy, přetlaky ve dvojicích a ve Rozumí významu sebeobrany ZA, PU 
družstvech.. Základy juda. a umí ji používat. 
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GYMNASTIKA 
Prostná: kotoul (vpřed, vzad, letmo), stoj (na 
ruku, na hlavě), přemet stranou, váha, obraty, 
poskoky. 
Přeskoky: koza našíř, nadél (skrčka, 
roznožka), bedna (odbočka, skrčka, na 
bedně), trampolínka. 
Kruhy: houpání, kotoul (vpřed, vzad), svis 
(vznesmo, střemhlav), obraty. 
Hrazda: vzpor, přešvih, svis (vznesmo, 
střemhlav), kotoul (vpřed, vzad), výmyk, toč 
jízdmo. 
Kladina: chůze ve výponu, obraty, poskoky, 
váha, kotoul vpřed. 

MODERNÍ GYMNASTIKA 
Cvičení s míčem, obručí, kužely (na hudbu, 
bez hudby). 

MODERNÍ FORMY GYMNASTIKY 
Body Pilates systém (bez náčiní, s fit ballem, 
overballem, terabandem), aerobic (step 
aerobic, aerobic). 

Šplh (lano, tyč). 

Kruhový trénink (a/posilováni, strečink, 
b/dovednosti ze sportovních her a 
gymnastiky). 
CYKLISTIKA, TURISTIKA A POBYT 
V PŘÍRODĚ 
pohyb v silničním provozu, pohyb v terénu, 
ochrana přírody 

Orientuje se v základních 
pojmech gymnastického 
názvosloví, rozezná jednotlivá 
gymnastická nářadí, zvládá 
v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti. 

Zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti. 

Zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti. 

Dané pohybové činnosti 
ovládá v souladu se svými 
pohybovými schopnostmi. 

Uplatňuje vhodné chování 
v silničním provozu, v přírodě. 
Konkrétní pohybové činnost 
zvládá v souladu se svými 
pohybovými schopnosti. 



ZA, PU 

ZA, PU Chlapci mohou 
absolvovat základy 
moderní gymnastiky. 

ZA, PU 
Body Pilates systém-
cvičení i pro prevenci 
před svalovými 
dvsbalancemi. 

ZA, PU, MV 

ZA, PU 

Skupinové 
vyučování 

9. ročník: šplh na laně 
bez přírazu (chlapci). 

ZA, PU 
Kurz 
(cyklistický) 

8. ročník, spojení 
chlapců a dívek, 
paralelních tříd. 
Zařazení orientace 
v terénu s buzolou a 
mapou, popřípadě 
začlenění orientačního 
běhu- vazba 
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TEORETICKE A PRAKTICKÉ 
DOVEDNOSTI 
Kompenzační a relaxační cviky 

Odpovědnost jedince za zdraví, prevence 
proti návykovým látkám. 
Morální rozvoj osobnosti, první pomoc. 

Bezpečnost při TV a sportu v různém 
prostředí 

Význam pohybu pro zdraví, 
rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a 
chlapců 

Zdravotně orientovaná zdatnost 
rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, 
kondiční programy, manipulace se zatížením 

Zák: 

Samostatně využívá 
kompenzační a relaxační 
techniky. 
Dává do souvislosti zdravotní 
a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním 
návykových látek. Odmítá 
drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní 
etikou a zdravím. 

Projevuje odpovědné chování 
v situacích ohrožení zdraví, 
osobního bezpečí, při 
mimořádných událostech, 
v případě potřeby poskytne 
první pomoc. 

Dbá na své zdraví a jedná dle 
bezpečnostních pokynů. 
Aktivně vstupuje do 
organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a 
s konkrétním účelem. 

Samostatně se připraví před 
pohybovou činností a ukončí ji 
ve shodě s hlavní činností -
zatěžovanými svaly 



k zeměpisu. Vazba 
k přírodopisu- ochrana 
přírody. 

ZA, PU 

ZA, PU 

Projektové 
vyučování 

Vazby k enviromentální 
výchově (výchova k 
odpovědnému j ednání 
vůči přírodě i lidem), 
přírodopisu (první 
pomoc) 

ZA Vazba k přírodopisu 
(biologie člověka a 
zdravotní aspekty 
pohybových činností) 

ZA Vazba k přírodopisu 
(biologie člověka a 
zdravotní aspekty 
pohybových činností) 

ZA, PU, MV 
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Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí 
průpravná, kompenzační, vyrovnávací, 
relaxační a další zdravotně zaměřená cvičení 

Zná a používá cviky 
uvolňovací, protahovací a 
kompenzační. 

ZA, PU 

Hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech 
v nestandardním prostředí, první pomoc při 
TV a sportu v různém prostředí a 
klimatických podmínkách, improvizované 
ošetření poranění a transport raněného 

Uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v méně známém 
sportovišti, v přírodě, 
silničním provozu. Předvídá 
možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jím svou činnost. 

ZA 
Vazba k přírodopisu 
(ochrana přírody, první 
pomoc) 

Historie sportu a jeho současnost - sportovní 
soutěže, olympijské hry, sportovní ikony. ZA 

Projektové 
vyučování 

Vysvětlivky: PU- praktická ukázka, MV- měřený výkon, ZA- zájem a aktivita, Tv- tělesná výchova. 

; ^ c 
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