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ABSTRAKT 

Název:   Pohybová příprava dětí předškolního věku 

Cíl:  Zásadním cílem práce je pohybová aktivita předškolních dětí a získání 

základních pohybových dovedností na základě pohybových zkušeností. 

Dílčím cílem práce je návrh pohybového programu pro snížení 

pohybového deficitu u předškolních dětí. Úkoly práce sestávaly z určení 

determinantů pohybu, vytyčení zásad pro tvorbu pohybového programu, 

nalezení prostoru pro intervenci a samotné tvorby pohybového 

programu. 

Metody:  Na základě literární rešerše je navržena intervence pro snížení 

pohybového deficitu u předškolních dětí. Rešerše byla rozdělena do dvou 

částí. V první části analyzuji determinanty  pohybu. Druhá část práce 

představuje syntézu nabytých poznatků. Na základě vlastního úsudku a 

praxe  z oboru  byla zvolena klíčová slova  (pohyb, rozvoj, vývoj, 

předškolák, dítě, motorika, zdatnost, zdraví, životní styl, schopnosti, 

dovednosti, kosti, klouby, CNS). Klíčová slova pak sloužila k vyhledání 

relevantních témat v databázi studií PubMed.   Strategie rostoucí perly a 

osekávání sloužila k zúžení výběru nalezených studií. 

Klíčová slova:  pohyb, rozvoj, vývoj, předškolák, dítě, motorika, zdatnost, zdraví, 

zdravý životní styl, schopnosti, dovednosti, kosti, klouby, CNS 

Výsledky:  Výsledkem práce jsou zásady pro tvorbu pohybových programů, návrhy 

pohybových programů a jejich využití v běžných podmínkách 

mateřských škol. 

Využité zkratky: CNS, ŠVP, RVP PV, RVP, WHO, NASPE 

 



 

ABSTRAKT 

Title:   Movement preparatory of preschool children 

Objectives: The main goal of this work is the physical activity of preschool children 

and  the  acquisition  of  basic  movement  skills  based  on  movement 

experience.  Partial  goals  are  analyzing  the  determinants  of  movement, 

defining principles of movement within programs, organizing a space for 

intervention, and developing a program where consistent practice occurs, 

movement deficits in preschool children can be improved. 

Methods:  Based on a literature research, an intervention is proposed to reduce the 

movement deficit in preschool children. The search was divided into two 

parts.  First  part  consists  of  analysis  of  the  determinants  of  motion. 

Second part of the work is a synthesis of acquired knowledge. Based on 

my  own  judgment  and  practice  in  the  field,  keywords  were  chosen 

(movement, development, development, preschooler, child, motor skills, 

fitness,  health,  lifestyle,  abilities,  skills,  bones,  joints,  CNS).  The 

keywords  were  then  used  to  search  for  relevant  studies  in  the  PubMed 

research database. The strategy of growing pearls and trimming served to 

narrow down the selection of studies found. 

Keywords:  development,  preschooler, motor  skills,  literacy,  fitness,  health,  healthy 

lifestyle, abilities, skills, bones, joints, CNS 

Results:  The results of this work are the principles for the creation of movement 

programs,  proposals  for  movement  programs  and  their  use  in  the 

standard conditions of preschools. 
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1  ÚVOD  

Pohybový režim předškolních dětí je v dnešní době nedostatečný. V důsledku toho, 

nedostatkem pohybových zkušeností, mimo jiné  postrádají základní pohybové 

dovednosti  (Bunc  a  kol.,  2001;  Burgi,  2011).  Na základě podpůrné literatury nabízí 

práce  návrh pro  intervenci  v pohybovém režimu pomocí variabilních pohybových 

programů. Neboť dětská inaktivita byla kategorizována jako upravitelný rizikový faktor 

pro nemoci spojené s nezdravým životním stylem (Vale  a  kol.,  2010).  Pohybové 

programy mohou posloužit  nejen ke snížení pohybového deficitu, ale i  k tvorbě 

zdravých návyků  a zdravého životního stylu pomocí her a radosti z pohybu  (Kaplan, 

Bartůněk, Neuman, 2015). Čím více bude děti pohyb bavit, tím více se budou do her 

zapojovat a tím více  pohybovými zkušenostmi budou disponovat do budoucna 

(Timmons, Naylor a Pfeifer 2007).  

Zásadním cílem dětské pohybové přípravy je zařazení  pravidelného  pohybového 

programu do denního režimu za předpokladu respektování aktuálních podmínek. 

Pohybový program by měl  podporovat  tělesný a psychický rozvoj  dítěte a  aktivní 

životní styl (Bunc, 2008).  

Pohybová příprava dětí předškolního věku je neopomenutelnou složkou přispívající 

k tělesnému, pohybovému a psychickému vývoji  (Timmons,  Naylor  a  Pfeifer  2007). 

Pohyb pozitivně ovlivňuje růst, dozrávání nervové soustavy, stupeň rozvoje motoriky, 

hrubou motoriku, jemnou motoriku, verbální i  nonverbální projevy, inteligenční 

kvocient, vnímání, chování, pozornost a  další procesy v dětském těle pro zdravý 

tělesný, psychický a sociální rozvoj (Dwyer, Baur a Hardy, 2009). V “době coronaviru“ 

musíme  na pohybovou přípravu brát zřetel ještě více než kdy jindy, neboť pohyb a 

aktivní způsob života ovlivňuje i imunitu.  

Mimořádnou situací, ve které jsme se vyskytli (omezení pohybu venku společně 

s opakovaným uzavíráním předškolních vzdělávacích zařízení, zákaz sportovních aktivit 
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v rámci škol i mimo ně), budou mít do budoucna značné dopady nejen na zdraví, ale i 

na stavbu a rozvoj lidského těla, který je v tomto věku stěžejní. Děti ztrácí nabyté 

dovednosti, které se budou muset učit znovu. Proces vzdělávání  bude překážkami 

zpomalen. Zpomalí se dosažení cílů předškolního vzdělávání, rozvoj dítěte po fyzické, 

psychické a sociální stránce,  což se  odrazí na  samostatnosti  jedince.  U dětí budou 

sníženy morfologické předpoklady, narušeny pohybové dovednosti a sníží se úroveň 

tělesné zdatnosti. Výsledky práce jsou aplikovatelné pro běžnou „bezcovidovou“ dobu, 

která nezohledňuje mimořádné režimy zavedené v důsledku pandemie.   

Zdravý stav tělesný, psychický, sociální a duchovní umožňuje člověku dosahovat určité 

kvality  života. (Čeledová, Čepela, 2010) Tělesnou aktivitou můžeme této kvality 

dosáhnout. Zlepší se krevní oběh, posílí imunita, zkvalitní spánek, logické uvažování ba 

dokonce  i  nálada. Celkově pohyb přirozenou cestou snižuje zdravotní důsledky 

civilizačních onemocnění přímo vázaných na nedostatek pohybu (Mikulíková,  2013). 

Příkladem může být hypokineze, špatná postura a stále narůstající nadváha či  obezita 

jak u dětí, tak posléze u dospělých (Hošková a Nováková, 2008). 

Toto téma bakalářské práce jsem zvolila, protože pracuji v tělovýchovné jednotě, která 

se na předškolní děti zaměřuje. Chtěla jsem si rozšířit obzory o tuto problematiku. Dále 

jsem  z různých zdrojů čerpala informace, jak správně aplikovat pohybové úkoly či 

programy pro efektivní nabytí dovedností a zároveň tak přispívat ke zdravému rozvoji 

dětského těla a mysli. Protože tento věk je senzitivním obdobím pro upevnění vztahu 

k pohybu (Kursová a Kukačka, 2016). 

Cílem práce je  návrh pohybového programu  pro snížení pohybového deficitu dětí a 

zároveň získání a upevnění základních pohybových dovedností. Pomocí určitých zásad 

a podmínek chceme docílit dobrovolného aktivního zapojení. Ideálně formou správné a 

pro dítě atraktivní nabídky. Z dlouhodobého hlediska vytvářet u dětí kladný vztah ke 

sportu a tím podporovat zdravý životní styl v dospělosti  (Barnet,  2009). Nezbytný 
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pohyb se tak stane jejich přirozeností. Výsledkem práce je pohybový program sestaven 

na základě individuálních podmínek, jak prostorových, materiálních, tak i lidských.  

Pohybem předškolních dětí se zabývá ve svých publikacích  Doc.  PhDr.  Hana 

Dvořáková,  z nichž  jsem čerpala a využila je k sestavení jádra této  práce.  Pro další 

doplnění slouží zahraniční i české studie a knižní literatury, které napomohly rozšířit 

toto téma k dosažení vytyčeného cíle práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

 

2  REŠERŠE LITERATURY 

Pohybová aktivita předškolních dětí je důležitá z hlediska vývoje těla, centrální nervové 

soustavy, psychiky a celkového působení na zdraví jedince a zdravý životní styl 

(Kaplan, Bartůněk, Neuman, 2015). Základní cíl práce je přispět ke snížení pohybového 

deficitu u předškolních dětí.  

Pohyb je podmíněn tělesnou zdatností a potřebnými pohybovými dovednostmi. Tělesná 

zdatnost, jejíž cílem je zdraví jedince, představuje schopnost vyrovnání se se základními 

nároky běžného života.  Skládá se  z výkonově orientované zdatnosti a zdravotně 

orientované zdatnosti. Výkonově orientovaná zdatnost podmiňuje pohybové sportovní 

výkony (Bunc, 1995).    

Zdravotně orientovaná zdatnost ovlivňuje zdravotní stav jedince  a zajišťuje prevenci 

hypokinézy.  Dělíme ji  na tři základní faktory. Tyto faktory se skládají ze struktur, 

funkcí a postury. Strukturální faktor představuje složení těla, hmotnost a výšku jedince. 

Funkční faktor představuje flexibilitu, aerobní a svalovou zdatnost. Zdravá postura pak 

zavádí správné postavení, ze kterého pohyb vychází. Celková tělesná zdatnost se odvíjí 

od systémů řízení a energetického zabezpečení pohybu (Bunc, 1995). 

Řízení pohybu je vázáno na centrální nervovou soustavu (dále jen CNS) a její základní 

složky, bez kterých  by  nebyl  pohyb  možný provést. Jedná se hlavně o tři základní 

jednotky, a to o mozek, nervovou soustavu a svaly (Dvořáková, 2015). Mozek vytváří 

požadavky k pohybu, centrální nervová soustava koordinuje a transportuje informace a 

svalové skupiny reagují na vyslané signály svými stahy či relaxací (Trojan a Schrieber, 

2007). Podmínkou svalové kontrakce na buněčné úrovni je ATP (Kittnar a kol. 2011).  

Následující kapitoly blíže rozebírají pohyb a jednotlivé determinanty, které na něj mají 

vliv. Je zde popsán rozvoj psychiky dítěte, školní prostředí a náplň naznačující stávající 

pohybový režim. Pro intervenci je třeba, aby bylo dítě na takové fyzické úrovni, aby se 
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umělo hýbat a svalový aparát byl připraven k pohybu (Bunc, 2006). Tyto kapitoly jsou 

aplikovány na věk předškolních dětí a tím zároveň utváří charakteristiku věkové 

skupiny dětí od 36/7let. 
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2.1  Pohyb 

Pohyb  je součástí přirozeného projevu života (Bunc, 2018). Pohyb je závislý na dvou 

hlavních systémech. První systém představuje energetické zabezpečení pro vykonání 

pohybu. Druhý systém zajišťuje samotné řízení pohybu (Kittnar a kol., 2011). 

Pohyb by měl být, společně s uvedenými  systémy, rozvíjen přednostně  v předškolním 

věku.  Častým opakováním pohybů získává dítě přiměřenou úroveň pohybových 

dovedností a pohybových zkušeností. Pohybové zkušenosti pak může  využívat a 

přirozeně se vypořádávat s nároky běžného života  (Burgi,  2011;  Foweather,  2014; 

Livonen a kol, 2013).  

Pravidelně vykonávaný pohyb, který je zařazen do každodenního života dítěte ovlivňuje 

tělesnou zdatnost, rozvoj pohybový, tělesný, psychický, sociální a zdravý životní styl 

(Hošková a Nováková, 2008). Na základě akvizice pohybových dovedností motorickým 

učením,  můžeme navázat na  dovednosti  rozvojem pohybových schopností a tím i 

jednotlivých  prvků výkonově orientované zdatnosti  –  kondice  (Kaplan,  Bartůněk a 

Neuman, 2015).  

Pohybový vývoj je v předškolním věku zásadní  (Allen  a  Marotz,  2002).  Tabulka č.1 

udává, jakým pohybovým vývojem prochází předškolní dítě ve věku od tří do šesti let a 

na jaké úrovni by se měly nacházet pohybové schopnosti a dovednosti. Ta slouží 

k porovnání úrovně, na které by se dítě mělo nacházet s (pohybovou anamnézou) 

aktuálním stavem pohybových schopností a dovedností.  Dále  pak  tabulka  určuje  cíle 

pohybových programů ve formě pohybových schopností a pohybových dovedností.  
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Tabulka č.1  Tabulka přehledu pohybového vývoje dítěte od 3 do 6 let. 

POHYBOVÝ VÝVOJ 

3 
ROKY 

 při chůzi ze schodů střídá nohy 
 chvíli se udrží na jedné noze 
 dokáže nepřesně házet, chytat a kopat do míče 
 skáče na místě 
 dokáže chodit po špičkách 
 jezdí na odrážedle 
 může se začít vyhraňovat lateralita 

4 
ROKY 

 umí chodit v jedné rovině 
 dokáže déle stát na jedné noze, poskakuje na jedné noze 
 přeskočí překážku do 15 cm 
 lehce běhá, zastavuje, rozbíhá se a běhá kolem překážek 
 hází s určitou přesností na větší vzdálenost 
 koordinuje pohyby na odrážedlech 
 leze, šplhá po prolézačkách či stromech 

5 LET 

 chůze po schodech bez pomoci se střídáním nohou 
 udrží rovnováhu na jedné noze na 10 sekund 
 přejde kladinu 
 chodí pozpátku 
 dotkne se rukou prstů u nohou bez pokrčení kolen 
 přes švihadlo se učí střídat nohy 
 umí udělat až deset skoků dopředu v jedné řadě, aniž by spadlo 
 chytá míč na vzdálenost cca jednoho metru 
 učí se kotrmelec 

6 LET 
 zlepšuje se obratnost a koordinovanost pohybů, přesto jsou částečně 

neekonomické 
 zvyšuje se tělesná aktivita  

 (Allen a Marotz, 2002) 

Z tabulky č.1 je zřetelné, že pohybové schopnosti a dovednosti  se markantně liší ve 

věku tří a šesti let.  Předškolní věk je kritický pro vývoj jednotlivých pohybových 

dovedností  (Kaplan, Bartůněk, Neuman, 2015).  Ve  věku tří let se  formuje rovnováha 

(Devinder, 2015), základní lokomoční dovednosti (Fisher, 2005) a orientace v prostoru 

(Dvořáková, 2011).  Od  tří do pěti  let dochází k osvojování základních pohybových 

dovedností pro zvládnutí nároků na samostatnost jedince  (Livonen,  Saaksalhti  a 

Nissinen, 2011). V šesti letech by mělo být dosaženo základního souboru pohybových 

dovedností. V tomto věku se dítě zlepšuje  v  koordinaci  a  obratnosti.  U šestiletých se 
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zvyšuje tělesná aktivita v důsledku využití zásob již naučených dovedností, u kterých se 

piluje jejich provedení.  Základním předpokladem pro efektivní provedení pohybu je 

zvládnutí přiměřených pohybových dovedností (Fisher, 2005). 

2.1.1  Pohybové dovednosti 

Pohybové  dovednosti jsou soubory osvojených vnitřních předpokladů pro pohybovou 

činnost získaných v procesu motorického učení (Dovalil, 2005). Na základě správných 

metodických postupů v různých fázích motorického učení, získává dítě pohotovost pro 

úspěšné řešení pohybového úkolu (Měkota a Cuberek,  2007).  Tyto  postupy  jsou 

zpravidla  v 6 krocích (představení, demonstrace, 1. nácvik, korekce, procvičování, 

opakování k dokonalosti). 

Úspěšné zvládnutí pohybových dovedností je charakteristické  svou stálostí, účelností, 

provedením a ekonomičností pohybu. Způsob, jakým je pohybová dovednost 

provedena, nazýváme technikou. Technika  je podmíněna psychikou, funkcí CNS a 

kondiční připraveností  (Perič  a  Dovalil,  2010).  Pohybové dovednosti jsou získány 

motorickým učením. 

2.1.1.1  Motorika  

Motorika člověka je souhrn všech jeho potenciálních pohybových předpokladů, které 

spolu s konstitučními a psychickými činiteli umožňují vykonávat různé pohybové úkoly 

a činnosti. Řízena je centrální nervovou soustavou (Zelinková 2001) a je přímo úměrná 

pohybové zkušenosti. Kvůli dozrávání CNS v předškolním věku je vrchol učení 

motorických dovedností právě ve věku od čtyř do šesti let (Peeva a kol., 2013).  

Motoriku můžeme obecně rozdělit na dva druhy: jemnou a hrubou motoriku (Timmons, 

Naylor, Pfeiffer, 2007). 
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Jemná a hrubá motorika 

Jemná motorika představuje drobnou práci svalů,  převážně rukou,  jako například 

uchopování a manipulace s drobnými předměty. Hrubá motorika naopak představuje 

práci větších svalových skupin.  Úroveň hrubé motoriky ovlivňuje motoriku jemnou. 

Dítě se nejdříve učí uvolnit  a  pracovat s klouby a svaly ramenními, loketními a 

zápěstními, než jsou schopny drobných prací rukou jako uchopování, kreslení, psaní či 

navlékání nitě  (Dvořáková, 2011). Pro účely této práce se již dále věnuji pouze hrubé 

motorice. 

Dle Dovalila (2005), učení motorických dovedností hrubé motoriky rozdělujeme do čtyř 

fází:  

a) Seznámení      ve 3 letech  

b) Zdokonalování    v 35 letech 

c) Automatizace    v 67 letech 

d) Tvořivá realizace     ve školních letech 

Dle Periče a Dovalila (2010) v první fázi, fázi seznámení, dochází k prvním pokusům o 

zvládnutí určitého pohybového úkolu. Pokusy jsou často velice nekoordinované a 

vyskytují se u nich časté souhyby. Dítě nebývá ihned úspěšné ve zvládnutí daného 

úkolu (Williams  a  kol.,  2008).  V druhé fázi, fázi zdokonalování, jsou pohyby 

koordinovanější, nabývají rytmu a vyšší kontroly. Ve třetí fázi automatizace, je pohyb 

spojován a integrován v mechanicky správné pohybové celky s efektivnějším 

provedením. Na fázi automatizace, navazuje konečná fáze, tvořivá realizace, ve které 

dítě spojuje a využívá doposud naučené pohybové dovednosti v konkrétních situacích.  

Dle Dvořákové (2011)  se  většina dětí učí  elementární dovednosti hrubé motoriky 

v těchto posloupnostech.  Jak zrají, nervové  buňky  vytváří nervová spojení a svaly 

získávají větší, rychlejší a efektivnější odezvu, dokud mozek nedozraje natolik, aby dítě 

daný motorický úkol zvládlo. Dítě ve věku šesti let by již mělo mít zkušenosti s během, 

skoky, lezením, prolézáním apod. V současné době je však úroveň těchto všeobecných 
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dovedností spíše výjimkou než pravidlem. Největším problémem je nedostatek 

pohybových zkušeností kvůli nedostatku nabídek či vedení k pohybové aktivitě. Tak je 

získávání pohybových dovedností zpomaleno a tělesná zdatnost populace klesá (Costa a 

kol., 2015). 

2.1.2  Pohybové schopnosti  

Pohybové schopnosti charakterizujeme jako komplex vnitřních předpokladů 

k pohybové činnosti. Schopnosti jsou určené rysy geneticky determinované a obtížně 

ovlivnitelné, ale poměrně stálé (Měkota a Novosad 2005). Pohybové schopnosti se dělí 

na: 

a)  kondiční  

b)  koordinační.  

Kondiční schopnosti představují rychlost, sílu a vytrvalost, které jsou závislé na 

metabolických procesech získávání a využívání energie. Koordinace a pohyblivost jsou 

dány řízením a regulací pohybu. (Schmidt (1991) in Měkota a Novosad (2005)).  

2.1.2.1  Kondice  

Dle Dovalila  (2005)  je kondice  součástí zdatnosti, která je definována jako schopnost 

reakce organismu na vnější podněty.  Prvky  kondice (rychlost, síla, vytrvalost)  jsou 

převážně geneticky determinovány.  Kondice je tak závislá na genetických 

předpokladech  jako je stavba svalových vláken, tělesné proporce, stavba orgánů atd. 

Další faktory ovlivňující kondici jsou metabolické procesy, řízení  pohybu,  centrální 

nervová soustava  (CNS),  psychika, úroveň vývoje a věk zahájení tréninku. Kondici 

dělíme na rychlost, sílu a vytrvalost (Schmidt 1991 in Měkota, Novosad 2005). 

a)   Rychlost  

Schopnost vyvíjet pohybovou činnost s maximální intenzitou bez  odporu  v co 

nejkratším čase, nazýváme  rychlostí (Perič  a Dovalil, 2010). Pro vyvolání rychlosti je 
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třeba základů pro  tento  pohyb. Rychlost je stavěna na rovnováze, síle a technice 

(Dovalil,  2005). Pokud dítě nedisponuje těmito základními  požadavky,  rychlost není 

možné správně trénovat. Pro rozvoj rychlosti je třeba svalové síly. 

b)  Síla 

Dle Periče a Dovalila (2010) sílu určuje schopnost překonávat či udržovat určitý odpor 

pomocí svalové práce. Práce svalů je determinována množstvím svalové hmoty, 

průřezem svalu a technikou provedení cviku. Stejně jako všechny části kondice,  jako 

například vytrvalost, je i síla závislá na metabolických procesech získávání a využívání 

energie.  

c)   Vytrvalost 

Dlouhotrvající pohybová činnost nemaximální intenzity je nazývána vytrvalostí. 

Vytrvalost si tak můžeme představit jako odolnost proti únavě. Vytrvalost je závislá na 

rychlých zotavovacích procesech. Procesy představují okysličování krve a transportní 

procesy ve svalech a rozvoji oběhově dýchacího systému (Perič a Dovalil, 2010).  

Dle  Dvořákové (2009)  by  se  všechny složky kondice  měly vyskytovat ve 

všestranných pohybových programech  pro předškolní děti. Vzhledem k probíhajícímu 

vývoji svalů, kostí a kloubů ovšem přistupujeme k zatížení obezřetně.  Dle Kováře 

(2008)  zařazujeme hry a cvičení, které samovolně rozvíjí jednotlivé pohybové 

schopnosti, ale primárně se na ně nezaměřují. Využíváme pohybových úkolů, které 

zpevňují struktury, posturu, zvyšují odolnost vůči zátěži a zlepšují provedení základních 

pohybových dovedností. Všechny složky kondice však využívají společného základu a 

to koordinace. 
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2.1.2.2  Koordinace 

Dle  Periče  a  Dovalila  (2010)  je  koordinace schopnost řízení a regulace pohybu. 

Představuje  tak  most mezi ostatními pohybovými schopnosti. Je charakteristická 

přesností, rychlostí provedení pohybu a přizpůsobováním se aktuálním podmínkám.  

Základní stavební kámen  pro  koordinaci tvoří řídící systém neboli  CNS (Kursová, 

2016), která se nejvíce  rozvíjí do 6 roku života. CNS ovlivňuje rychlost a kvalitu 

přenosu informací a zajišťuje nervosvalovou koordinaci pro exekuci pohybu (Perič  a 

Dovalil, 2010).  

Vzhledem  k nedostatku pohybových  zkušeností u předškolních dětí (Bunc, 2018),  se 

zaměřujeme převážně na koordinaci základních pohybových celků. Zajišťujeme dětem 

pohybové programy všeobecného charakteru pro získání obecné koordinace. Po 

zvládnutí základních koordinačních úkolů můžeme zařazovat do programů složky 

kondice  (Kaplan, Bartůněk, Neuman, 2015).  Pohyblivost představuje jednu ze složek 

kondice. Určitá (každý pohyb/sport má svá specifika) pohyblivost v kloubech je nutná 

pro správné provedení pohybu (Perič a Dovalil, 2010). 

2.1.2.3  Pohyblivost 

Dle Periče  a  Dovalila  (2010)  je  kloubní pohyblivost z velké  míry geneticky 

determinována. Záleží na stavbě kloubů, kloubních pouzder,  vazů a svalů. Flexibilitu 

rozvíjíme jen do takové míry, aby nám umožnila vykonávat základní pohybové vzorce 

(Dvořáková, 2011). 

Dle  Vale  a  kol.  (2010)  nabývají děti  přiměřené úrovně pohybových schopností a 

dovedností v pohybových aktivitách řízených i neřízených.  Aktivity řízené i neřízené 

jsou součástí pohybových režimů. 
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2.2  Pohybový režim a pohybový program 

Pohybový režim 

Pohybový režim je sumou všech pohybových činností dlouhodobě začleněných do 

života  jedince.  Jedná se o aktivity spojené se sportem, volným časem ale i aktivity 

pracovní  (Teplý 1990). Pohybové režimy tak nemají za úkol naučit děti pouze jak se 

hýbat, ale také další náležitosti spojené se sportem a pohybem. Děti učíme správným 

návykům,  jak  se oblékat, dodržovat  pitný režim, jak spolupracovat,  zapojit  se  do 

kolektivu, chovat ve společnosti či při hře. Rozvíjíme je tedy nejen po stránce fyzické, 

ale také po stránce psychické a socializační. Pohyb má být zábavným doplňkem pro 

jejich zdravý životní styl a má je naučit zdravým návykům, jak trávit volný čas 

(Dvořáková, 2011). Pohybové programy sestavené v této práci slouží k optimalizaci 

stávajícího pohybového režimu v předškolních zařízeních.  

Faktory ovlivňující pohybový režim se shodují s determinanty pohybu. Jedná se o 

tělesné složení, tělesné funkce, stav organismu, vlivy prostředí a schopnost adaptace po 

stránce fyzické, psychické a sociální (Teplý, 1988). 

Dle Teplého (1990) by pohybové režimy měly být tvořeny komplexně, a měly by být 

podloženy vědeckými poznatky. Zohledňujeme jednotlivé determinanty  pohybu  a 

zároveň faktory ovlivňující pohybový režim. Výsledkem je pohybová aktivita, která je 

v rovnováze s nároky na pohyb a vlivy okolního prostředí. Na základě dobrovolného a 

přiměřeného pravidelného pohybu v pohybovém režimu by mělo docházet  k rozvoji 

všestrannosti. Tento proces by měl být kontrolovatelný podle celkové schopnosti 

adaptace.  

Pohybový program 

Pohybový program slučuje takové aktivity, které ovlivňují jednotlivé složky tělesné 

zdatnosti. Jejich cílem v předškolním věku je převážně získání základních pohybových 
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dovedností a zkušeností. Pohybové činnosti by však měly respektovat celkový vývoj 

jedince a jeho individuální zvláštnosti. Pohybové programy pak vychází z vytyčených 

cílů, které respektují předchozí pohybové zkušenosti dítěte (Bunc, 2006). 

Intervencí pohybu můžeme dosáhnout nápravy pohybového deficitu  (Bunc,  2006). 

K tomu může sloužit optimalizace pohybového režimu zařazením více řízeného pohybu 

do denního režimu předškolních dětí. Upevníme zvyk pohybu jako součást 

každodenního života. Současně s tím trénujeme schopnosti adaptace jak na pohyb, tak i 

na vlivy okolního prostředí. Adaptace se pak odráží na dítěti v oblasti, fyzické, 

psychické i sociální. Školní a rodinné prostředí by měly být v harmonii a vytvářet 

takový pohybový režim, který napomáhá celkovému rozvoji dítěte (Costa a kol., 2015). 

Dále se práce zabývá zásadami pohybového programu, které je nutné respektovat a tím 

předcházet pohybovým deficitům v pohybovém režimu předškolních dětí. 

 

2.2.1  Zásady návrhu pohybového programu 

Pohybový program,  přispívající  ke zdravému vývoji,  musí mít jasný cíl a měl by být 

tvořen individuálně pro každé dítě.  K sestavení individuálního pohybového programu 

využíváme zdravotní anamnézy, diagnostiky pohybu, pohybového aparátu a podmínek 

(Teplý, 1988).  

Zdravotní anamnéza 

Podle Allen a Marotz (2002) představuje anamnéza dítěte soubor současných obecných 

informací o dítěti, jeho zdravotním stavu a prodělaných nemocech, jakým způsobem si 

hraje, jakým denním aktivitám se věnuje a v jakých podmínkách vyrůstá. 
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Diagnostika 

Diagnostika je procesem rozpoznávání určitých patologických jevů. Je souborem metod 

používaných k určení zdravotního stavu jedince (Tichý, 2000). Podle Bunce  (2009)  je 

diagnostika součástí zdravotní a pohybové anamnézy a hodnotí aktuální  stav  jedince. 

Diagnostiku dělíme na diagnostiku pohybového aparátu a diagnostiku pohybu. 

Diagnostiku pohybového aparátu vyšetřuje lékař. Ta určuje výšku, hmotnost a tělesné 

složení (množství podkožního a útrobního tuku, rozložení a disbalance svalstva, densitu 

kostí, obsah kostních minerálů a kloubní pohyblivost). 

Diagnostiku pohybu dělíme na kvantitativní a kvalitativní diagnostiku.  Kvantitativní 

diagnostika hodnotí aktuální stav kondičních předpokladů. Kvalitativní diagnostika 

určuje dosaženou úroveň pohybových dovedností. Kvantitativní a kvalitativní 

charaktery vykazují jistou minimální míru závislosti. Bez základních pohybových 

dovedností nelze rozvíjet pohybové schopnosti. A naopak bez základních kondičních 

předpokladů nelze rozvíjet pohybové dovednosti (Bunc, 2009). 

Podmínky představují důležitou součást návrhu pohybového programu. Naznačují 

materiální, časové, lidské, sociální, prostorové a meteorologické parametry, které by 

měly být zohledněny při tvorbě pohybového programu (Dvořáková, 2011).  

Dle  Dovalila  (2005)  cíle slouží k ucelenému a zdůvodněnému uspořádání obsahu, 

prostředků a metod pohybových programů. Systematicky jsou pak skládány cíle 

dlouhodobé a krátkodobé. Cíle musí zohledňovat aktuální stav jedince,  prostředí a 

podmínky za kterých budou pohybové programy realizovány. 

Dlouhodobý cíl by měl představovat celkový rozvoj jedince (Perič  a  Dovalil,  2010). 

Dlouhodobým cílem by tedy měl být všeobecný rozvoj pohybových schopností a 

pohybových dovedností.  Vzhledem k častým změnám ve vývoji dětského organismu a 

k přihlédnutí k nastavení programu školního roku, je dlouhodobý cíl zpravidla 
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koncipován na školní rok (cca 10 měsíců). Krátkodobý cíl pak představuje cíl 

tréninkové jednotky. Krátkodobý cíl je zaměřen na určené pohybové schopnosti  a 

pohybové dovednosti. 

Pohybový program pro předškoláky by měl být komplexním programem pro všeobecný 

rozvoj. Krátkodobé cíle jsou pak zaměřeny na splnění cíle dlouhodobého. Krátkodobé 

cíle slouží pro rozvoj motoriky, koordinace,  kondice  a  orientace  v prostoru. Vždy by 

mělo docházet k průběžným kontrolám, zda jsou pohybové programy efektivní a zda 

míří k cílům dlouhodobým (Allen a Marotz, 2002).  

Opakování jednotlivých úkolů tvoří zkušenost s jednotlivými pohybovými celky. A tak 

by z dlouhodobého hlediska měly být celky napojovány, až by se měly spojit v základní 

úroveň pohybových schopností a pohybových dovedností (Dvořáková, 2009).  

     2.2.1.1  Struktura pohybového programu 

Dle  Dicka  (2002)  je  struktura  jednotky  na základě praxe  a  osvědčených výzkumných 

prací ustálená. Nabízí  tak doporučené složení programu, ale samotný návrh je však 

kreativní činností trenéra či pedagoga. Struktura lekce se postupně rozvíjí od 

nejjednodušších cvičení po ty složitější. Tělo se tak pomalu připravuje na zvyšující se 

zátěž a předchází se zbytečným zraněním. 

Základní dělení struktury pohybového programu jednotky je na tři až pět částí. Samotný 

program by pak měl zahrnovat  psychickou přípravu, přípravu organismu na pohyb, 

zahřátí organismu, hlavní náplň pohybového programu, uklidnění organismu a posléze 

protažení  (Volfová  a Kolovská,  2008). Hlavní náplň pohybového programu určuje cíl 

pohybové jednotky. Je skládána z částí, které na sebe metodicky navazují. Z logiky věci 

a již zmíněných návazností,  by měla být hodina pro předškolní děti sestavena  dle 

vytyčeného cíle. Správná struktura organizované pohybové lekce vede k optimálnímu 

zvládnutí pohybových dovedností (Gallahue a Donnelly, 2003).  

 



 

 

25 

 

 

Struktura lekce dle Periče a Dovalila (2010) je pak následovná:  

a)  Úvodní část 

b)  Koordinačně náročná cvičení 

c)  Hlavní část 

d)  Závěrečná část 

Úvodní část představuje převážně přípravu, evidenční náležitosti a představení 

programu. Co se týče pohybu v úvodní části, zařazujeme zde rozcvičení a zahřátí 

organismu. Hlavní část obsahuje jednotlivé prvky kondice. Závěrečná část jednotky 

slouží k uklidnění organismu a protažení (Volfová a Kolovská, 2008). Další náležitosti 

závěrečné části mohou být zhodnocení lekce, informace k lekcím dalším a rozloučení.   

 

a)  Úvodní část 

Úvodní část je  počátkem tréninku. Jejím úkolem je příprava organismu na náplň 

programu (Perič  a  Dovalil,  2010).  V první řadě se musí děti psychicky připravit  na 

sportování. Toho docílíme převlékáním, hygienou, docházkou a stručným úvodem do 

hodiny. Děti můžeme obsahem motivovat či vyvolat radost z náplně hodiny. Jakmile 

jsou děti obeznámeny  s programem, můžeme se pustit do náplně úvodní části, což je 

rozcvičení a zahřátí organismu.  

Rozcvičení může probíhat následovně. Mobilizačním rozcvičením jednotlivých partií se 

děti  učí nejen části lidského těla, ale i návaznost jednotlivých cviků na sebe.  Nebo 

můžeme rozcvičení pojmout formou dynamického rozcvičení. Cviky nerozkládáme na 

jednotlivé segmenty těla. Rozcvičení je mířené na více segmentů zároveň v různých 

rovinách  a  je  charakteristické zvyšujícím se rozsahem v pohybu. Rovina horizontální 

pro  vrchní, střední a spodní část těla. Ve vertikální rovině můžeme zařadit pohyby 

nahoru  a  dolu  (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2014).  Dřepy, přeskoky, poskoky  na 

jednotlivých končetinách apod.  Rozcvičení je zaměřené na větší celky těla pro zahřátí 
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komplexních  celků pohybového aparátu a tím částečně propojujeme rozcvičení se 

zahřátím. 

Zahřátí organismu může být spojeno s aktivním rozcvičením. Vhodné jsou  hry  na 

koordinaci pohybů, orientaci v prostoru a vnímání ostatních účastníků hodiny.  Tyto 

prvky je dobré do  hodiny zařazovat ideálně z počátku lekce. V této části zařazujeme 

takové hry, které podporují cíle dané lekce a připravují organismus na navazující části. 

Před hlavní částí lekce jsou zařazeny koordinačně náročná cvičení, která rozvíjí nové 

pohybové dovednosti.   

b)  Koordinačně náročná cvičení 

Dle  Periče a  Dovalila  (2010)  po rozcvičení a zahřátí organismu řadíme koordinačně 

náročná cvičení. Vždy začínáme od cvičení jednoduchých a postupujeme ke složitějším. 

Je třeba plná koncentrace k efektivnímu provedení pohybových úkolů. Dítě má 

z počátku lekce dostatek energie a může se na úkol plně soustředit. Únava ubírá 

správnému provedení.  Z počátku roku pracujeme hlavně s vlastním tělem  a  postupně 

přidáváme pomůcky. Není vhodné zařazovat manipulační pomůcky příliš brzy. Pokud 

dítě není schopno koordinovat celé tělo před přidáním pomůcek, budou se nedostatky 

sčítat. Nakonec by se tak stalo cvičení pro dítě příliš náročné (Allen a Marotz, 2002).   

Začínáme koordinací rukou, posléze nohou dále kombinací nohou i rukou v sedě či ve 

stoje. Ztěžujeme podmínky koordinačními úkoly v pohybu.  Jakmile dítě dobře ovládá 

jednotlivé segmenty těla, stejným způsobem postupujeme s použitím pomůcek. Za 

vrchol koordinačních cvičení můžeme považovat koordinaci ve dvojici či ve skupině, 

kdy dítě musí koordinovat nejen své vlastní tělo, ale zároveň vnímat druhé a 

koordinovanost propojovat (Allen a Marotz, 2002). 
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c)  Hlavní část 

Hlavní část hodiny nese náplň cíle jednotky. V hlavní části, dle cíle lekce zařazujeme do 

programu základní pohybové dovednosti nelokomoční, lokomoční, manipulační či 

pohybové schopnosti (rychlost, sílu, vytrvalost, koordinaci či pohyblivost) (Dvořáková, 

2011). S dětmi si hrajeme a rozvíjíme hlavně koordinaci  (Allen a Marotz, 2002). Hry, 

úkoly nebo cvičení mohou obsahovat náležitosti  naznačující rychlost, sílu, vytrvalost, 

avšak jsou to hry s náznaky prvků určitého typu kondice. 

Na koordinačně náročná cvičení navazujeme cvičením pro rozvoj rychlosti. Abychom 

docílili u dětí vysokou rychlost pohybu, musí být dobře motivovány. Nejlepší motivací 

jsou pro to závody či soutěživé hry. Tvoříme skupiny, týmy či páry tak, aby mělo každé 

dítě možnost vyhrát a tím bylo dále motivováno k pohybu. V tomto případě do 

programu můžeme zařazovat takové akce, kde je dítě zatěžováno jen po dobu několika 

vteřin a dochází k delší pauze před další rychlostní akcí jako například štafety, závody 

v týmech či hry na honěnou. Pro rozvoj rychlosti můžeme zařadit i různá odrazová 

cvičení (Dvořáková, 2011). 

Silová cvičení můžeme navázat na cvičení rychlostní, neboť síla je předpokladem pro 

rychlost  (Dovalil,  2005).  Děti nezatěžujeme silovými cvičeními tak jako dospělé, ale 

sílu rozvíjíme přirozenými pohyby a cvičením s vlastní vahou pro posílení celého těla 

(Dvořáková, 2009). Sílu netrénujeme monotematickým cvičením,  ale  zařazujeme ve 

formě her, kdy jsou využity vzpory, podpory, šplh, přetahování či úpolová cvičení.  

Ke konci jednotky trénujeme vytrvalost, neboť tělo již bylo zatěžováno po určitou dobu 

a tím je na vytrvalost dobře připraveno  (Perič  a Dovalil,  2010). Vytrvalost  trénujeme 

formou sportovních her, výběhů či kondičním cvičením.  Ovšem  opět ve formě hry. 

Nejen, že hra na závěr rozvíjí vytrvalost, ale nabije dětskou mysl a pozitivně tím ukončí 

čas trávený na hodině, upevní vztahy, rozvíjí soutěživost, ale zároveň pomáhá vyčerpat 

přebytečnou energii před závěrem lekce pro klidné zakončení (Dvořáková, 2011). 
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d)  Závěrečná část 

Závěrem hodiny by mělo být zklidnění organismu a protažení (Dvořáková, 2011). Při 

protahování nestavíme děti do náročných cviků či pozic, ale hravě a zábavně 

protáhneme, každý dle svých mobilitních možností.  Cvičením jógy dosáhneme 

požadovaného výsledku. Tělo se zklidní, protáhne a zajímavé názvy pozic často 

napodobující zvěř, jsou pro děti lákadlem (Pajalunga, 2018). 

Pohybová jednotka se skládá ze cviků od nejjednodušších až po ty nejsložitější. Jakmile 

dojde k nabytí určité jednoduché pohybové dovednosti, můžeme navázat dovednostmi 

složitějšími. Není radno děti učit co možná nejvíce pohybových dovedností s tím, že 

nebudou zvládat jejich správné provedení. Důsledkem  bude  mnoho naučených 

dovedností jen napůl a založí se špatné stereotypy  pohybu, které se pak složitě 

napravují. Rozumnější je postupovat pomaleji, aby docházelo  ke správné adaptaci a 

pohybové dovednosti se korektním provedením ustálily (Allen a Marotz, 2002).   

2.2.2  Zásady nácviku pohybových dovedností 

Při nácviku pohybových dovedností využíváme názorného komplexního postupu. 

Základní pohybové dovednosti jsou jednoduššího charakteru, proto učíme celý pohyb 

najednou a nerozkládáme jej na části. Pohybové  dovednosti postupně rozvíjíme do 

širších pohybových souvislostí (Dvořáková, 2011).  

Je vhodné učit pohybové dovednosti  od nejjednodušších,  jako jsou nelokomoční 

dovednosti, dále navazovat lokomočními a na závěr manipulačními dovednostmi. 

Reálně však  učíme jednodušším základům všech dovedností a posléze zařazujeme 

dovednosti složitějšího charakteru a dále je pak spojujeme a navazujeme  (Dvořáková, 

2011).  
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Dle Dvořákové (2011) pohybové dovednosti dělíme na nelokomoční, lokomoční a 

manipulační.  

a) Nelokomoční dovednosti 

Nelokomoční dovednosti slouží k uvědomění si vlastního těla, práci  s jednotlivými 

částmi těla a jeho rovnováhou. Vyznačují se pohyby částí těla a změn poloh částí těla na 

místě. Učíme je v nejmladším předškolním věku. Základní jsou sedy, lehy, podpory a 

stoje. Učíme děti základům a kontrolujeme postavení těla, končetin a hlavy. Tyto 

dovednosti  tvoří základní postavení pro lokomoční cvičení a děti jsou zde seznámeny 

s názvy poloh (Dvořáková 2011).  

Příklady nelokomočních cvičení (řazeno od nejsnazších): stoj vzpřímeny, připažení, 

upažení, předpažení, vzpažení, stoj na jedné noze, přednožení, zanožení, holubička, čáp, 

podřep, dřep, klek, podpory, vzpory, podpory a vzpory na třech končetinách apod. 

Nelokomoční hry: na vojáky, semafor. 

b) Lokomoční dovednosti 

Po zvládnutí nelokomočních dovedností se můžeme přesunout k cvičením lokomočním. 

Jsou charakteristické změnou místa těla v prostoru. Základní pohyby jsou chůze, běhy, 

skoky, poskoky, přeskoky, převaly a jejich různé kombinace. Tyto dovednosti není 

radno přeskakovat, ale přirozeně navazovat. Zajišťujeme dětem podmínky s dostatkem 

příležitostí dovednosti rozvíjet, aby docházelo k jejich zdokonalování a stálému 

nabývání pohybových zkušeností (Dvořáková, 2011). 

Příklady lokomočních cvičení po 4 končetinách: plazení, had, žížala, housenka, lezení 

po čtyřech,  lezení po žebřinách, přelézání a prolézání překážek, krab, rak, zajíček, 

žabička atd. 
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Lokomoční hry (po 4 končetinách): na vlky, na žahavky 

Příklady lokomočních cvičení po 2 končetinách:  

Chůze, chůze po špičkách, po patách, s přednožováním, se zanožováním, dlouhé kroky 

vpřed, kroky do stran, chůze po rovné čáře, chůze špička pata, vánočka, chůze pozadu, 

chůze po překážkách (lavičky, kladiny, ostrůvky, žebříky, chody) 

Běhy (což je podle Kučery (1996) chůze s letovou fází, by měla být vyvinuta u dítěte do 

37 měsíců) krátké poskoky, dlouhé poskoky, poskoky do výšky, běh s vysokými 

koleny, běh s předkopáváním, běh se zakopáváním, běh stranou, cval stranou, odpichy, 

běhy se změnou směru, vánočka 

Lokomoční hry  běhy: rybičky, baba, mrazík, pavouci 

Skoky, houpání ze špiček na paty, pohupy, chůze po špičkách, skoky na místě, skoky 

přes překážku, z překážky, na překážku, ze předu dozadu,  ze  strany  na  stranu,  skoky 

snožmo, do dálky, do výšky, odrazy z jedné nohy, učení rozběhu s odrazem  nejprve 

z chůze 

Lokomoční hry  skoky: krokodýl, kočka a myš, ostrovy  

c) Manipulační dovednosti 

Manipulační dovednosti slouží ke zvýšení citlivosti a jemnější koordinaci celého těla 

s pomocí pomůcek. Učením manipulace docílíme zlepšení úchopu, jemnou motoriku a 

přizpůsobení pohybům jednotlivým pomůckám. Základem je individuální zkušenost a 

experimentace s předměty před samotným využitím pomůcek (Dvořáková, 2011). 

Příklady  manipulačních cvičení samostatně nebo pod vedením: osahání předmětu, 

zjištění jeho  vlastností a chování, hraní s tvarem a jak jej uchopit (kroužek, míček, 

tyčka, šišatý míč) úchop, odrazy, kroužení, točení, převalování v rukou apod. 
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Hody obouruč stoj  rozkročný:  spodem,  vrchem,  od  prsou,  mezi  nohama,  zadem, 

odrazem o zem, v prostoru či o zeď, zapojení zápěstí, hod jednoruč, správné postavení 

rukou a nohou, obloukem, o zem, hody přes překážku, hody na cíl 

Chytání kutálejícího se míče, chytání do trička  s vlastním  nadhozem  po  odrazu, 

z vlastního nadhozu, po tlesknutí, chytání do košíčku, chytání ve dvojicích po nadhozu 

z malé vzdálenosti, po úspěšném provedení vzdálenost postupně prodlužujeme 

Manipulace míče nohou, ťukání nohou na míč, střídání nohou, kreslení nohou kroužky, 

posouvání míče podél zdi, přihrávání o zeď nártem, vedení míče libovolně po hřišti, 

přihrávání s kamarádem, kopy na cíl 

Nácvikem pohybových dovedností dítě prochází po celou dobu výchovy ve školce. 

Dovednosti se pomalu staví na sebe na základě již získaných zkušeností. Je dobré 

základy nepřeskakovat a cvičení obměňovat  a  pomalu rozvíjet. Po zvládnutí základů 

můžeme přidávat složitější úkoly nebo rozvíjené dovednosti využít v pohybové hře, kde 

se ukáže jejich aktuální stav  (Dvořáková, 2011). Nelokomoční, lokomoční a 

manipulační dovednosti můžeme libovolně kombinovat na základě diagnostiky a našich 

vytyčených cílů. Pokud je pohybová aktivita sestavena správně, povzbuzuje dětský růst 

a urychluje jejich dozrávání (Dvořáková, 2009).  

Shrnutí 

U dětí rozvíjíme všechny  složky kondice, pohyblivosti, ale základem je ovlivnění 

pohybových  dovedností  (Costa  a  kol.,  2015).  Děti pak přirozeně rozvíjí  pohybové 

schopnosti  v důsledku vyšší úrovně pohybových dovedností.  Přiměřené úrovně 

pohybových schopností a dovedností nabývají  v pohybových aktivitách řízených i 

neřízených  (Kaplan, Bartůněk, Neuman,  2015).  Rozhodující pro ovlivnění stavu 

schopností a dovedností  v řízeném programu  je intenzita a forma zatížení.  Vyšší 

intenzity nelze zvládnout bez dobré úrovně pohybových dovedností (Dovalil, 2005). Při 
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neřízených sportovních hrách si děti samy určují vše dle vlastních potřeb. Například u 

fotbalu, běhy za míčem rozvíjí rychlost a vytrvalost, při kopání se rozvíjí obratnost, při 

hádkách odpočívají a v případě, že se začnou prát, rozvíjí svou sílu (Kučera a kol. 1996 

in Dvořáková, 2011). 

V předškolním věku  by  měly být přiměřeně rozvíjeny pohybové dovednosti 

motorickým učením a pohybové schopnosti kondičním a koordinačním cvičením. Tyto 

základy pohybu ovlivňují pohybovou zdatnost jedinců. Pravidelným pohybem 

napomáháme ke zlepšení zdravotního, psychického  a  fyzického stavu dítěte,  vývoji 

kostí, kloubů a CNS a přispíváme tak k tělesnému vývoji jedince (Costa a kol., 2015).  
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2.3  Vývoj dítěte 

V dětských letech dochází při vývoji ke změnám somatických a funkčních parametrů 

(Allen a Marotz, 2002). Somatické parametry  jsou výška, váha a  tělesný tuk. Funkční 

parametry představují činnosti vnitřních orgánů  a systémů  a  jejich reakce na vnější 

podněty.  Vývojové  procesy  ovlivňují jak vnější stavbu, tak i funkčnost celého těla, 

pohybového aparátu, mozku a centrální nervové soustavy  (Dvořáková, 2015).  Tyto 

systémy a podsystémy tvoří morfologické determinanty pro rozvoj pohybu (Dvořáková, 

2015; Dylevský, 2007). 

Na základě nervosvalové koordinace  svaly reagují na signály adekvátně podle již 

naučených vzorců  svými stahy.  Kosti  a  klouby  jsou  nositeli  pohybů  neboli pevným 

rámem ohraničujícím pohyb (Janz a kol., 2001). Srdce, plíce a další orgány mají funkci 

dopravců zdrojů nejen pro látkovou výměnu. Mozek utváří pohybové příkazy a nervová 

soustava pohyby propojuje a řídí  (Dvořáková, 2015; Kittnar a kol., 2011). Pohyb tedy 

není závislý pouze  na  morfologických determinantech samostatně, ale na jejich 

kombinacích. Proto musí být brán zřetel na stav jednotlivých komponent lidského těla 

v jednotlivých fázích vývoje. Neboť to určuje, jak může či by mělo být tělo zatěžováno. 

Pohybová příprava dítěte  je  tak přímo závislá na  fyzickém, zdravotním, a psychickém 

stavu dítěte.  Vychází ze stádia vývoje, zdravotní anamnézy a pohybové diagnostiky 

(více v kapitole  5.1.1)  (Bunc,  2009).  Ty  nám určují,  v jakém  stavu  se dítě nachází, 

abychom s ním mohli správně a efektivně pracovat. V ideálních podmínkách by měla 

být  aplikace  pohybového programu individuální, protože tělo není zcela vyvinuto a 

probíhající vývojové procesy se mohou u každého dítěte časově různit (Allen a Marotz, 

2002).  

 

 



 

 

34 

 

 

2.3.1  Tělesný vývoj 

Dle Dvořákové (2015)  prochází  v období předškolního věku tělo dítěte  velkými 

morfologickými změnami, jedním z tzv. „růstových spurtů“. Dochází ke kvantitativním 

změnám pohybového aparátu a  k tvorbě funkcí organismu  na základě diferenciace 

buněk, tkání a orgánů (Romanovský  a  kol.,  1985).  Nejpozorovatelnější změny u dětí 

nastávají hlavně v nárůstku výšky a hmotnosti. Batolecí postava s kulovitým tělem a 

poměrně velkou hlavou,  v porovnání k tělu,  se začíná přeměňovat.  Během krátkého 

časového úseku se tělo vytáhne průměrně 57  cm  za  rok.  S touto změnou dochází 

přirozeně i k nárůstku váhy. Jedním z viditelných znaků je prodlužování nohou dítěte či 

zakřivení páteře, ta však stále není pevná. Tabulka č. 2 představuje somatické změny, ke 

kterým dochází při tělesném vývoji předškolního dítěte. 

Tabulka č.2 tělesného vývoje dítěte 

TĚLESNÝ VÝVOJ 

3 ROKY 

 růst se zpomaluje oproti prvním 2 rokům 
 za rok povyroste o 5  7,6 cm 
 dítě měří kolem 96,5  101,5 cm, váží 13,6  17,2 kg 
 vypadá štíhleji, protože nohy rostou rychleji než ruce 
 postoj je vzpřímenější 

4 ROKY  za rok povyroste o 5  6,5 cm  
 dítě měří 101,5  114 cm, váží 14,5  18,2 kg. 

5 LET 

 dítě měří 107  117 cm, váží 17,3  20,5 kg. 
 velikost hlavy dítěte odpovídá dospělému 
 dětem začínají vypadávat mléčné zuby 
 dětské tělo proporčně odpovídá dospělému 
 rozvíjí se jemná motorika a začíná se vyhraňovat lateralita 

6 LET 

 dítě měří 105 117,5 cm, váží 19  22,5 kg 
 nárůst svalové hmoty se podílí na přírůstku váhy, zvyšuje se síla 
 končetiny jsou v rychlé fázi růstu  
 dostatečný poměr paže k velikosti hlavy (tzv. filipínská míra) 

 (Allen a Marotz 2002) 

V tabulce č. 2 uvádím, k jakým kvantitativním změnám dochází v jednotlivých letech mladšího 

školního věku. Na to by měl být brán zřetel při tvorbě pohybového programu.  
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Na základě tabulky č. 1 a tabulky č. 2 je znatelný rozdíl ve vývoji těla a jeho pohybu ve 

třech, čtyřech, pěti a šesti letech dítěte. Pohybové nároky by měly být kladeny 

s ohledem na věk dítěte.  Při tvorbě  programu je vždy důležité zhodnotit, zda dítě 

pohybovou aktivitu zvládne. Dítě musí být připraveno na nároky pohybu jak z hlediska 

somatického a psychického tak i na základě vývoje pohybu a s tím spojených 

pohybových dovedností. Pohybová aktivita  pak  v pohybovém programu odpovídá 

aktuálnímu stupni rozvoje. Proto bychom děti neměli zatěžovat podle stejných kritérií 

jako dospělé (Baboučková, 2008). Nepřetěžujeme děti jednostranně a nepřetěžujeme 

části těla, které jsou právě v procesu růstu.  Nejzásadnější změny v tělesném růstu 

předškolních dětí je růst dlouhých kostí a nárůst a přeměna svalové hmoty (Dvořáková, 

2011). Svaly, kosti a jejich spojení tvoří komponenty pohybového aparátu. 

2.3.2  Vývoj pohybového aparátu  

Pohybový aparát je řízen CNS a zajišťuje pohyb člověka. Je tvořen ze dvou  soustav. 

Funkční soustavapohybová, se skládá ze svalů, které zajišťují polohy a pohyby těla. 

Druhá soustava se nazývá opěrná a představuje pasivní pohybový aparát.  Je tvořena 

kostmi a kloubními spoji (Čihák, Grim a Fejfar 2011).  

Svaly 

Svaly  tvoří  funkční soustavu pohybového aparátu, která  vykonává pohyb.  Obecně je 

dělíme do tří skupin: kosterní, hladké a srdeční. Ke správné funkci pohybového aparátu 

je nutno rovnováhy systémů hladké svaloviny, kosterního a srdečního svalstva 

(Hošková a Nováková,  2008). Kosterní svalstvo  je napojeno na kostru a zajišťuje její 

pohyb  přeměnou chemické energie  v kinetickou (Dylevský,  2007).  Hladké svalstvo 

zajišťuje pohyb na základě činnosti vnitřních orgánů.  Srdeční svalstvo zajišťuje 

přepravu krve v těle. V průběhu vývoje dětské  svaly  prochází  kvalitativními  a 

kvantitativními  změnami. Tyto změny představují,  diferenciaci  svalů a nárůst svalové 

hmoty a nervosvalovou koordinaci (Kittnar a kol, 2011). 
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Stavba svalů se mění převážně mezi rokem a půl a sedmi lety dítěte. Změny se týkají 

vývoje velkých svalových skupiny, nárůstu svalové hmoty,  proporcionality  šlach  a 

svalů, uspořádání  a  zpevnění svalových vláken,  a  jejich  diferenciace  (Kučera a  kol., 

2011).  

Klouby 

Klouby jsou pohyblivá spojení mezi jednou  a více kostí.  Kloub  se  skládá z kloubní 

plochy, kloubního pouzdra, kloubní dutiny a z pomocných kloubních zařízení (kloubní 

vazy, chrupavčité kloubní destičky, chrupavčité lemy) (Linc a Doubková, 1999). 

Vývoj kloubů není u předškolních dětí plně dokončen. Klouby se s věkem vyvíjí a 

zpevňují (Dvořáková 2015)  ve dvou hlavních fázích. V první fázi,  tkáňová tekutina 

vyplňuje štěrbiny a dutiny na  koncích kostních struktur. Ve druhé fázi se  diferencují 

kloubní pouzdra, kde proces redukuje množství tkáňové tekutiny (Kittnar a kol, 2011).  

Kosti  

Kosterní soustava plní pasivní funkci pohybového aparátu, a to oporu těla a  ochranu 

vnitřních orgánů (Linc a Doubková 1998). Kostra je složena z kostí krátkých, dlouhých 

a plochých. Kosti jsou svou stavbou tvrdé, ale pružné bílé útvary (Kittnar a kol, 2011).  

V předškolním věku nejsou kosti plně osifikovány a kalcifikovány. Jsou tedy nepevné. 

Pohybovou  aktivitou však pozitivně přispíváme  ke správnému rozvoji kostí. Protože 

stavba (Timmons, Naylor a Pfeiffer 2007), denzita (Janz a kol., 2001; Timmons, Naylor 

a Pfeiffer 2007) a pevnost kostí (Binkley a Spencer 2004) jsou ovlivnitelné pravidelným 

pohybem. 

Timmons,  Naylor  a  Pfeiffer  (2007)  ve  své studii  zkoumali  u  jedné experimentální a 

dvou  kontrolních  skupin dětí, jaký má vliv pohybová  aktivita  na  kostní denzitu. 

Experimentální skupina se účastnila  řízené hodiny  pohybové  aktivity  (20  min/den  po 
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dobu 50 týdnů) a dostávala doplněk stravy v podobě vápníku. První kontrolní skupina 

byla zkoumána pouze na základě pohybové aktivity a doplňku ve formě placeba. Druhá 

kontrolní skupina se neúčastnila  vedené pohybové  aktivity  vůbec,  ani  jim  nebyly 

podávány doplňky stravy či přípravky pro podporu růstu kostí. Výsledek zaznamenával 

největší nárůst kostní minerálové denzity  u dětí s vedenou  pohybovou  aktivitou  a 

podávaným vápníkem oproti  nižšímu  přírůstku  u  první kontrolní skupiny  s vedenou 

pohybovou  aktivitou  a  placebem.  První kontrolní  skupina  také  pouze díky  cvičení, 

vykazovala vyšší vnitřní a vnější hraniční kostnatění kostí než děti  z druhé kontrolní 

skupiny,  které  nebyly  zahrnuty  ve  vedených pohybových aktivitách  vůbec.  Rozdílné 

výsledky u těchto tří skupin byly znatelné i po 12 měsících od ukončení výzkumu.  

Shrnutí 

Pohybový aparát představuje mnoho odlišných struktur. kosti, svaly a klouby prochází 

rozdílnými morfologickými změnami. Proto analyzujeme, v jakém stádiu růstu se dítě 

nachází,  abychom nepřetěžovali tělo a napomáhali pohybem zdravému vývoji 

pohybového aparátu. Díky znalostem morfologických změn, můžeme dětem do života 

zařadit takový pohybový program, který nebude interferovat s těmito vývojovými 

procesy.  Z výše zmíněného  je  jasné, že nikdy nemůžeme přistupovat k zátěži dítěte 

stejně jako k zátěži dospělého (Baboučková., 2008). 

Pohybový vývoj je závislý na stavu pohybového aparátu. Proto by měl být pohybový 

program přirozeně  zaměřený  na všeobecné pohybové aktivity.  Pravidelný pohyb 

přispěje ke stavbě, denzitě a pevnosti kostí, nárůstu, zpevnění, diferenciaci  a 

nervosvalové koordinaci svalů a přispěje ke zpevnění kloubních spojů  (Timmons, 

Naylor  a  Pfeiffer,  2007).  Výsledkem je zlepšení předpokladů pro práci systémů 

pohybového aparátu, čímž se zkvalitňuje život (Bunc a Štilec, 2007). 
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Pohyb  můžeme definovat jako změnu  polohy těla pohybovým aparátem. Pohybový 

aparát zahrnuje  svalovou  hmotu řízenou CNS, která pohyb vyvolává, řídí a reguluje 

(Trojan a Schrieber, 2007).  

2.3.3  Vývoj CNS  

Centrální nervová soustava (dále jen CNS) je základním řídícím systémem organismu. 

Skládá se z mozku a míchy. Mozek plní funkce integrace a organizace funkcí a orgánů. 

Mícha zastává funkci přepravy informací z orgánů do mozku a opačně. Vývoj CNS je 

tak zásadní pro řízení a regulaci pohybu. Řídící systém zajišťuje polohy a pohyby těla. 

Dochází zde k přijímání informací, jejich zpracování a následným reakcím. Bavímeli 

se o pohybu, CNS je hlavním zdrojem pro vnímání a tvorbu jakékoli aktivity (Trojan a 

Schrieber, 2007).  

Kapitola  zběžně shrnuje,  jaké části mozku  jsou  zodpovědné  za jaké prvky pohybu  a 

jakou roli představuje mícha. Hlavní zaměření kapitoly je na systém axonů a neuronů, 

které plní funkci přenosů příkazů k pohybu a zajišťují nervosvalovou koordinaci nutnou 

pro kultivaci pohybu (Dwyer, Baur a Hardy, 2009). 

2.3.3.1  Mozek  

S dětským růstem a dozráváním roste i dozrává jejich CNS. Mozek jako centrální řídící 

systém lidské soustavy představuje nepřeberné množství známých i neznámých  dějů. 

V dětském věku je mozek až 2x aktivnější než u dospělého jedince, protože se nejdříve 

funkcím musí učit a vytvářet si informační a komunikační sítě. Za to dospělý pouze sítě 

efektivně využívá (Brown a Jernigan 2012).  

Podel Butlera a Hodose (2005) dělíme mozek  na tři oblasti. Přední, střední a zadní 

mozek. Každá oblast zodpovídá za rozdílné funkce. V následujících odstavcích budou 

představeny části středního mozku. Touto částí, jíž prochází míšní dráhy plní funkce pro 

řízení pohybu.  
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Mozeček 

Mozeček lze rozdělit na dvě části.  Starší  část a mladší část.  Starší část mozečku 

ovlivňuje chůzi, stoj  a  rovnováhu.  Jeho mladší  část ovlivňuje  koordinaci  a  pohyby 

horních končetin. Pokud není vývoj mozečku  dokončen, může  vykazovat  projevy 

zhoršené koordinace a snížení přesnosti jemné motoriky (Butler a Hodos, 2005). 

Mozkový kmen 

Mozkový kmen může být řazen jak do středního, tak i  do zadního mozku. Kmen 

propojuje mozek a míchu a přenáší potřebné informace těmito drahami. Mozkový kmen 

řídí rovnováhu, regulaci srdeční a dechové  frekvence,  pohyb  ramen,  vazokonstrikci  a 

vazodilataci (Butler a Hodos, 2005). 

Mozková kůra 

Mozková kůra je řídícím střediskem nervového systému. Ovlivňuje motoriku, senzo

motoriku, koordinaci a  regulaci pohybů. Tyto funkce plní na základě stavby mozkové 

kůry z axonů a neuronů v šedé a bílé hmotě mozkové (Butler a Hodos, 2005). 

Šedá hmota je tvořena těly, dendrity a nemyelinizovanými axony. Bílá hmota je tvořena 

vlákny nervových buněk, které se seskupují v nervové dráhy. V tomto prostředí se tvoří 

chemické signály vysílající informace do těla přes míchu k vykonání pohybového úkolu 

(Butler a Hodos, 2005).  

2.3.3.2  Mícha 

Mícha je nervová trubice táhnoucí se od mozkového kmene svisle k bedrům. Je složena 

z nervových vláken a těmi přenáší informace z mozku do celého těla. Spojuje tak mozek 

a periferní nervovou soustavu. Mícha obsahuje z bílou a šedou hmotu. Bílá hmota 

obsahuje axony a šedá hmota těla neuronů (Butler a Hodos, 2005).  
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Axony a neurony 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Neurony a axony 

Dle Kittnara a kol.  (2011)  je pohyb  tvořen na základě svalových kontrakcí a relaxací, 

které jsou aktivovány chemickými reakcemi. Tyto reakce představují komunikaci mezi 

neurony v tkáních lidského těla. Výsledkem pak podle druhu signálu může být pohyb. 

Komunikace mezi neurony probíhá přes synapse na axonech (obr. č. 1), které tvoří most 

mezi dvěma neurony. Nejvíce synapsí vzniká do třetího roku života a v dětských letech.  

S narůstajícím počtem pohybových vzorců se utváří základní sít synapsí. Ta slouží jako 

hlavní tah přenosu informací. Na  tuto základní síť  se  přirozeně navazují další, které 

rozšiřují základní informační kanály  mezi  neurony.  Počet neuronů v těle není možné 

ovlivnit. Je dán při narození. Speciálním druhem neuronů jsou zrcadlové neurony, které 

jsou blíže rozvedeny v následující kapitole. 

Pohyb  se  tedy utváří přenosem informací v buňkách. Neurony spolu komunikují a na 

základě požadovaného úkolu tvoří a hledají nejrychlejší cestu přenosu signálu (Brown a 

Jernigan, 2012). Jakmile je pohyb opakován častěji, přenos informací je zefektivněn, a 

tak jsou využity nejkratší dráhy k cílovému úkolu. Tím se formují permanentní synapse. 

Permanentní synapse  je  častým využíváním  myelinizována, čímž poskytuje  rychlejší 
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přenos informace a tím i rychlejší a efektivnější pohybovou odezvu (Trojan a Schrieber, 

2007).  Pokud  je  tedy dítě pravidelně vedeno ke správnému provedení pohybových 

úkolů dochází k odstranění charakteristických souhybů (Kokštejn, 2016). 

2.3.4  Psychický rozvoj dítěte  

Mozek nepředstavuje  pouze  strukturu neuronů a axonů s chemickými procesy zde 

probíhajícími.  Procesy stejně tak důležité pro  rozvoj  pohybu  jsou myšlení, vnímání, 

samotný psychický rozvoj a  osobnost dítěte. S předškolním věkem  dochází 

k přibývajícím nárokům na jejich  psychiku. Musí se  přizpůsobit  novým podmínkám. 

Uvolňuje se návaznost na rodiče, dítě přijímá a poznává nové sociální role a osvojuje si 

normy  chování  (Dvořáková, 2011).  Všechny tyto změny jsou pro něj velice náročné. 

Proto přistupujeme  k tvorbě pohybového programu  obezřetně.  Ten by měl dítě 

přirozeně rozvíjet po psychické i  sociální  stránce (Garcia,  2002).  Na  druhou  stranu 

může psychika ovlivňovat pohyb stejně tak jako pohyb psychiku, jeho zkušenosti s ním 

a následně pak celý postoj vůči pohybu (Timmons, Nayman a Pfeiffer, 2007). 

Pohyb  tak  z psychologického hlediska pozitivně ovlivňuje náladu, snižuje úroveň 

úzkosti a zvyšuje sebevědomí (Timmons, Nayman a Pfeoffer, 2007).  

Rozvoj myšlení a vnímání 

Dle Dvořákové (2011)  je myšlení předškolního dítěte velice názorného  charakteru.  Je 

motivováno tím, co jej baví. Logicky zatím neuvažuje.  Rozumí věcem, které může 

vidět,  uchopit  či vyzkoušet.  Paměťový rozptyl je krátký a zaměřený hlavně na 

informace, které dítěti imponuje. Dítě žije přítomností a každý moment svého života 

plně prožívá  (Allen a Marotz, 2002). Na základě těchto znalostí nabízíme pohyb, kde 

dítě nabývá pohybové zkušenosti formou, která jej baví a do které se rádo zapojí, tedy 

hrou. Pohyb v dětství je pak prospěšný pro získání nových pohybových zkušeností a tím 

rozvoje vnímání i psychiky (Taras, 2005). 
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Pohybové hry přirozeně iniciují zvědavost, radost, smích a vnímání detailů. Zdokonalují 

a upevňují  smyslové vnímání. Vnímání není v tomto věku komplexní, protože je pro 

dítě zatím náročné vnímat vše, co se kolem něj děje. Pohyb, pro který je potřeba souhry 

smyslových vjemů jako jsou sluch, zrak, smysl pro rovnováhu, je ideální pro postupný 

rozvoj vnímání (Dvořáková, 2011).  

Podle Raioly (2011) má dětské vnímání přímý vliv na rozvoj centrální nervové soustavy 

a  tím  utváření určitých pohybových vzorců.  Nervové buňky  (neurony)  mohou být 

aktivovány i pohybem, který dítě vidí, slyší či jinak vnímá, ale přesto pohyb 

nevyvolávají.  Tyto neurony nazývané  zrcadlové neurony, napomáhají vnímání, 

uvědomení si a chápání pohybu bez vlastní pohybové reakce. Tato situace nastává, když 

dítě sleduje pohyb a je jím zaujato. Ke stejným procesům dochází i při pouhé představě 

pohybu (ideomotorika). Dítě v hlavě stále srovnává nově nabyté informace a dovednosti 

s představou, kterou má uloženou v paměti (Benešová, Hranáč a Švátora, 2018).  

Proto  učímeli  děti novým  dovednostem,  je nutné prvky  názorně ukázat.  Na základě 

ukázky je dítě schopno pohyb lépe pochopit a zpracovat. Vědomosti jsou tak stavěny na 

sebe v uzavřeném celku  vnímání  –  provedení.  V pohybovém programu je tedy nutné 

zřetelně a dostatečně pomalu pohybový úkol předvést, aby dítě mohlo pohyb zpracovat 

a utvořilo si představu o pohybu před tím, než jej začne vykonávat (Raiola, 2011). 

Osobnostní rozvoj 

Dle  Allen  a  Marotz  (2002)  je  osobnost dítěte  je  formována  emocemi vyvolanými na 

základě podnětů z okolního prostředí dítěte.  Dítě přejímá pohledy, postoje i názory 

nekriticky  od svých primárních socializačních faktorů  (rodičů, vrstevníků, skupiny)  a 

dále se s nimi  ztotožňuje. Utváří si osobnost i identitu  na  základě vnějších vjemů a 

vlivů, které napomáhají k tvorbě zdravého sebevědomí (Dvořáková, 2009). 
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Rozvoj v rámci skupiny 

Dle Dvořákové  (2011)  si  dítě do tří let  hraje  samo  a o kolektiv zatím nejeví zájem. 

Tvoří si vlastní hru a představy o tom, jak se vlastní hra bude vyvíjet. Není schopno hru 

rozvíjet či sdílet hračky kompromisem. Časem navazuje na individuální hru hrou 

paralelní,  ale  hry  se často neprolínají, spíše  sdílí společný prostor.  Později se  dítě 

zapojuje  do  kolektivu,  tvoří  společné hry  a  dochází ke  kompromisům  ve  vlastních 

pravidlech. Začíná tvořit větší skupiny spolupráce, na kterých staví.  

Stejný rozvoj pozorujeme i při pohybové aktivitě. Dítě je nejprve schopno se soustředit 

pouze na své tělo a své vlastní pohyby, než se stane uvědomělejším. Jakmile je pohyb 

zautomatizován, je schopné začít vnímat  své okolí. Je  ovlivňován  dalšími  účastníky 

pohybových programů a určitou mírou s nimi spolupracuje (Dvořáková, 2011).  

Dle Dvořákové  (2011) je tento věk v návaznosti na mnoho změn dějících se s dětskou 

psychikou  složitý. Dítě je umístěno do nového sociálního prostředí. Vyvíjí se 

společenská osobnost.  Je na něj vytvářeno mnoho vnějších tlaků.  Zohledňujemeli 

psychický vývoj dítěte v pohybových lekcích svými postupy a přístupy můžeme u nich 

vytvořit pozitivní vztah k pohybu a  zdravé životní návyky  (Robinson, 2010). Proto  je 

dobré  tuto rovinu vnímat při tvorbě jakéhokoli programu. Být obezřetný, že změna, 

která se  dítěti předkládá nemá pouze odraz po fyzické stránce, ale i po stránce 

psychické.  Vnímání, myšlení a osobnost dítěte  se  tak  vyvíjí v prostředí, ve kterém se 

vyskytuje a v podmínkách jaké jsou mu k dispozici. 
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2.4  Podmínky  

Dle Finna, Johannsena a Speckra (2002) jsou podmínky a způsob nabídky zásadní pro 

realizaci pohybové aktivity. Ty mohou proces vzdělávání zjednodušit i ztížit. Podmínky 

tvoří určité determinanty pohybu.  Vzdělání a motivace učitelů,  čas, prostředí  či 

například meteorologické podmínky představují své klady i zápory. Stejně tak je to i u 

materiálních podmínek ve školách.  

Pokud  by podmínky neovlivňovaly  realizaci  intervence,  návrh pohybového programu 

by byl možný aplikovat do jakékoli mateřské školy.  Školské dokumenty pak nabízí 

pedagogovi možnost vědomě a  bezpečně skládat program dle individuálních a 

skupinových potřeb dětí. V dětském školním prostředí jsou limitující podmínky 

prostředí, časové, prostorové, materiální, personální a sociální (Dvořáková, 2011). Proto 

je nutné s těmito determinanty pracovat a zohlednit je v návrhu pohybového programu. 

Dle Finna, Johannsena a Spencra (2002) jsou školy prostředím s velkým determinantem 

aktivity dětí. Základní dokumenty jako RVP  PV (Rámcový vzdělávací plán 

předškolního vzdělávání)  (1e)  a ŠVP  (Školní vzdělávací plán)  předepisují  náplň 

programu  školní výuky, kde děti tráví průměrně 7,22  hodin  (Pagels,  Boldemann  a 

Raustorp, 2011).  Na základě rozboru a tabulek v této kapitole je utvořena představa o 

pohybových aktivitách, které by měly být dětem poskytovány. Jakým způsobem jsou 

tyto programy sestavovány. Dále je rozebráno prostředí, v jakém se děti vyskytují a co 

za  materiální podmínky  mohou  školy  nabízet pro samostatnou dětskou proaktivitu. 

V neposlední řadě popisuji podmínky personální a vliv pedagoga na dětské vzdělávání. 
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2.4.1  Prostředí 

Prostředí, ve kterém se dítě mladšího školního věku vyskytuje sestává převážně 

z domácího prostředí a prostředí vzdělávacích  institucí.  Obě oblasti by měly 

spolupracovat na vzdělání a výchově dítěte. Společným úsilím by měly  vybavit dítě 

zkušenostmi  do další etapy jeho života a připravit jej na nároky běžného života 

(Dvořáková, 2011). 

Rodinné prostředí 

Prostředí vědomě  i nevědomě ovlivňuje dětskou aktivitu. V domácím prostředí, kde 

jsou rodiče často aktivní, budou děti aktivitou také ovlivněny. Čím více budou rodiče 

iniciovat aktivitu, tím více bude dítě k aktivitě inklinovat (Moore a kol., 1991). Nejlepší 

motivací  pro dítě jsou jeho vzory,  nejčastěji to bývají  rodiče, starší sourozenec nebo 

nejlepší kamarád. Pokud dítě k někomu vzhlíží, je tímto vzorem motivováno a chce se 

mu vyrovnat (Dvořáková, 2009). 

Dvořáková (2009) doporučuje, aby rodiče své děti podporovali jak k aktivitě doma, tak i 

venku. Například brát je na procházky, výlety, do parku, lézt po stromech, po skalách, 

jezdit  na  kole, jít plavat, jet lyžovat a nabízet jim tak možnosti se učit novým 

dovednostem v kombinaci s vlídným přístupem a nápomocí k nabývaným zkušenostem. 

Dávat dětem na výběr, které aktivitě by se rády  věnovaly. Pozitivně motivovat 

k vyzkoušení nových dovedností či zdokonalovat nově nabyté dovednosti ze školky. 

Proces vzdělávání a získávání pohybových zkušeností by měl být založen na spolupráci 

rodičů a školské instituce (Dvořáková, 2009). Neboť za výchovu zodpovídá nejen škola, 

ale i rodina. A tak je třeba podněcovat děti k pohybu i ze strany rodiny ideálně každý 

den  Návyky, které není možno získat  v domácím prostředí zajišťuje škola. Naopak 

návyky, které dítě nezíská ve škole, musí získat doma.  
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Školní prostředí 

Školní prostředí je limitováno vzdělávacími  programy, časovými podmínkami 

rozvrženými pro jednotlivé okruhy vzdělávání, prostorem, vybaveností a personálními 

podmínkami  (Dvořáková, 2011). Školní vzdělávací programy nabízejí pobyt a pohyb 

venku a řízený pohybový program.  V tomto období se dítě setkává s novými 

zkušenostmi s pohybem. Pokud však není například prostor dostatečný, ztíží se dětem 

podmínky pro učení a  zdokonalování pohybu  (Dowda  a  kol.,  2009). Pedagogové 

představují personální podmínky. Učí děti dovednostem do takové míry, do jaké jsou 

vnitřně motivováni a vzděláni.  

Prostředí mateřské školy  

Výchova obecně i výchova pohybová je na zodpovědnosti dvou odlišných prostředí. 

Rodina zodpovídá za výchovu do tří let dítěte. Od tří let je vše na spolupráci školy a 

domova  (Dvořáková, 2009).  Tato spolupráce utváří podmínky, ve kterých  je dítě 

vzděláváno. Podmínky  se různí jak ve školách, tak v domácím prostředí. Zde  se 

zaměřuji hlavně na  ty  školní podmínky, které můžeme ovlivnit v prospěch rozvoje 

pohybu a tím napomoci  intelektuálnímu, psychickému a sociálnímu rozvoji dítěte  ve 

školách.  

Další vývoj a výchovu ovlivňuje převážně toto prostředí a pedagogové  v těchto 

zařízeních. Neboť čas trávený dětmi ve školkách se pohybuje denně mezi třemi až desíti 

hodinami  (Pagels,  Boldemann  a  Raustorp,  2011).  Školy by v tomto čase měly 

doplňovat, podporovat a rozšiřovat výchovu rodinnou (Dvořáková, 2011). 

Vzdělání a výchova dětí je tvořena, na základě předpisů RVP PV (1e), do ŠVP vedením 

školy a jejich pedagogických pracovníků (Dvořáková, 2011;  Carson,  2003).  Tato 

kapitola rozebírá převážně tu část ŠVP, která se zaměřuje na pohyb a pohybové aktivity. 

Dále kolik času je dětem poskytováno k pohybu a kolik pohybu ve školce obsahuje 
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řízená tělovýchovná činnost. Tyto informace dále poslouží k identifikaci časového 

rozmezí nutného pohybu pro dítě v předškolním věku a zda je tento čas dostatečný pro 

zdravý vývoj dětí. Dále informace napomáhají k určení délky pohybového programu, 

který má být závěrem této práce. 

Na následujícím obrázku č.2  je zaznamenána struktura ŠVP v návaznosti na RVP pro 

jednodušší vizualizaci probíraného tématu.  Dle Dvořákové (2011)  ŠVP obsahuje 

náležitosti, které RVP předepisuje. RVP PV je povinnou dokumentací mateřských škol, 

ze kterých se utváří ŠVP podle daných podmínek a obsahu. ŠVP je veřejným 

dokumentem, který by měl být přístupný každému. Je tvořen vedením a pedagogickými 

pracovníky dané instituce a za jeho správnost zodpovídá ředitel. Mimo jiné určuje 

vzdělávací obsah  na základě témat integrovaných bloků. Integrované bloky formují 

hlavní témata, ze kterých třídní učitelé skládají třídní vzdělávací plány. Ty mohou být 

sepsány dle představ pedagoga na  libovolnou dobu a mohou se v průběhu času měnit. 

Třídní vzdělávací plány jsou dále rozděleny na podtémata zjednodušující rozložení 

vyučované látky. Třídní plány by měly obsahovat 5 vzdělávacích oblastí určené RVP. 

Oblasti vzdělávání jsou: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a 

společnost, dítě a svět.  

Vlastní třídní program je výsledkem kreativní činnosti pedagoga. Jednotlivé oblasti by 

měly být pojaty jako celek a integrovány do dětského světa každý den. Nabízí tak obsah 

v přirozených souvislostech a vazbách.  Plán je rozdělován  na  oblasti  (specifické cíle) 

hlavně proto, že jsou  snazší pro tvorbu, kontrolu, diagnostiku a evaluaci programu i 

žáků.  Oblasti  vzdělávání  tak neslouží pouze k získání základních pohybových 

dovedností, ale jako prostředek k rozvoji a kultivaci osobnosti (1e).  
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Obrázek č.2: Struktura ŠVP 

 

Struktura ŠVP je využívána pedagogy  pro tvorbu třídního vzdělávacího plánu.  ŠVP je 

přizpůsobeno místním podmínkám. Předepisuje oblasti, které musí v programu zahrnout a  jak 

v jeho tvorbě postupovat. ŠVP se má řídit předpisy  RVP  PV. Konečnou podobu ŠVP však 

schvaluje ředitel mateřské školy, který náplň programu odsouhlasí či vetuje. 
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RVP PV (Rámcový vzdělávací plán předškolního vzdělávání) 

RVP je hlavním  školským zákonným dokumentem, který by měl být  respektován 

školskými zařízeními. RVP dává podmínky, pravidla a témata na základě kterých jsou 

tvořeny všechny školní programy v ČR. RVP stanovuje cíle a obsah vzdělávání a určuje 

podmínky, za kterých musí vzdělání probíhat (1e). 

Podmínky RVP uvádějí úkoly pro rozvoj osobnosti, tělesný rozvoj, zdraví, pohodu a 

chápání světa. Učivo je přizpůsobováno fyziologickým, kognitivním, sociálním a 

emocionálním potřebám a maximálně je respektuje. Představené aktivity  jsou 

pedagogem střídavě řízené a neřízené, aby se dosáhlo výsledků plněním předpisu RVP. 

Neřízené programy mohou sloužit pro kontrolu výsledků (1e).  

Hlavní potřebou předškolního dítěte je pohyb, neboť pohybem se převážně projevuje 

(Dvořáková, 2009). Proto RVP zahrnuje předpisy pro rozvoj dítěte a jeho těla nazývaný 

dítě a jeho tělo. Tato oblast by měla být aplikována ideálně každodenně. Jejím úkolem 

je: 

„...stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou 

pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost pohybových i manipulačních dovedností, učit 

a vést je ke zdravým životním návykům a postojům...“  

(1e).  

Nedodržování by vedlo ke snížení pohybu a tím pasivnímu trávení volného času. 

Následky se projevují nadváhou, obezitou a dalšími rizikovými civilizačními 

onemocněními (Kursová a Kukačka, 2016). Limitující pro integraci této oblasti mohou 

být podmínky časové, materiální, prostorové, personální a sociální (Dvořáková, 2011). 
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ŠVP 

Školní vzdělávací program je tvořen jednotlivými institucemi na základě plnění 

podmínek rámcového vzdělávacího programu.  Školní vzdělávací program se skládá z 

osmi okruhů. Pro potřeby této práce je rozebrán okruh vzdělávacího obsahu (1e). 

Vzdělávací obsah je rozložen do různorodých integrovaných bloků, které jsou  přes 

třídní vzdělávací plán sestaveny z pěti vzdělávacích oblastí (dítě a....). Přesný program a 

témata  jsou  zpracovány do třídního vzdělávacího plánu pedagogickými pracovníky 

(Dvořáková, 2011).  

Třídní vzdělávací plán 

Třídní plán  se řídí libovolným  rozložením částí učiva v roce do bloků. Volí  témata a 

aplikuje program RVP do programu ŠVP, kde by se vzdělávací oblasti měly propojovat. 

Obsah je tvořen v přirozených souvislostech a vazbách, které je předškolní dítě schopno 

pojmout. Vzdělávací oblasti tak  předepisují témata:  dítě a jeho tělo, dítě  a  jeho 

psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět.  Neboť základní 

charakteristikou předškolního programu vzdělávání je integrovaný přístup,  tyto oblasti 

by se měly logicky propojovat v ucelené části učiva (Dvořáková, 2011).  

Shrnutí 

Vzhledem k tomu, že děti tráví ve škole většinu svého dne, měly by si z ní odnést vždy 

nějaké nové poznatky (Pagels, Boldemann a Raustorp, 2011). Oblasti, ve kterých mají 

být děti vzdělány předepisuje  RVP.  ŠVP určuje,  kdy  a  s jakým zaměřením  bude 

vzdělání probíhat a třídní program představuje přesné aktivity a témata. Cílem vzdělání 

v mateřských školách je pak získání základních návyků, zkušeností a dovedností pro 

nástup do školy, a podpora vývoje psychického, sociálního a fyzického (1e).  
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RVP  a ŠVP  předepisují osnovy. Praktická realizace je modifikována pedagogem do 

třídního vzdělávacího plánu.  Jedním z determinantů  pohybu dětí  je  tedy  mateřskou 

školou vytvořený ŠVP a třídní učitelkou sestaven třídní vzdělávací plán. Podle toho, jak 

bude sestaven třídní plán,  bude navrženo,  jak  se bude v následujícím roce jednotlivec 

pohybově vyvíjet  (Dvořáková, 2011).  K pohybovému vývoji může být využito 

materiálních podmínek školy. 

2.4.2  Materiální podmínky 

Dle Finna, Johannsena a Speckra, (2002) je pohyb v mateřské škole je závislý z 50 % na 

prostoru  a  vybavenosti,  kterou  mají školská zařízení k dispozici. Pokud bude škola 

vybavena domečky, pískovištěm a většina plochy bude zastavěna lavičkami či herními 

plochami nepodněcující pohyb, děti se budou věnovat pasivní hře sedavého způsobu. 

Dowda  a  kol.  (2009)  uvádí vliv velké vybavenosti na nepohyblivost. Elektronické a 

přehnané vybavování škol a jejich zahrad negativně ovlivňuje pohyb dětí. Studie 

prokázala, že nejvíce pohybu vykazují děti  ze škol s nižší vybaveností, velkými 

venkovními plochami, hračkami podněcujícími pohyb a s nejnižším celkovým počtem 

dětí na zahradní ploše.   

2.4.3  Časové podmínky 

Dalším determinantem pohybu, je čas trávený venku a čas věnovaný pohybovým 

aktivitám řízeným i neřízeným  (Sallis  a  kol,  2000  in  Timmons,  Nayman  a  Pfeiffer, 

2007). Na základě tohoto zjištění jsou přiloženy tabulky č.35, které jsou podrobeny 

rozboru. Tabulky č.3,4,5 představují výsledky tří ŠVP, jejichž programy jsou navrženy 

do vlastních podmínek. Školy sestavují programy na základě svého zaměření, 

materiálních a prostorových podmínek a prostředí ve kterém se škola nachází 

(Dvořáková, 2011).   
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Tabulka  č.3  a  č.4 se náplní pohybového programu podobají. Mají 4550  minut 

v dopoledních hodinách na vzdělávání a řízený pohyb a celkem přes tři hodiny trávené 

venku  volnou  hrou.  Tabulka č.5 naznačuje individuální přístup k dětem, neboť 

vzdělávací a pohybové aktivity probíhají již v brzkých hodinách, kdy se děti do školky 

teprve dostavují, a tak je možná částečná individualizace ve vzdělání. Dále program 

obsahuje výuku a tematické činnosti za přítomnosti všech žáků. MŠ Přestavlky uvádí, 

že tráví venku přibližně tři hodiny.  

Tyto programy jsou veřejně dostupné a je možno si  je  prohlédnout a porovnat. 

Jednotlivé školy aplikují různě RVP  (1e) a ŠVP. Z programů však nelze přesně vyčíst 

kolik času je věnováno pohybu řízenému, neřízenému a pohybu ve venkovním 

prostředí. 

Na základě tabulek  č. 35  je vytvořena tabulka č. 6.  Tato  tabulka  je  obecnějšího 

charakteru a poskytuje průřezy časových os režimů jednotlivých škol pro snazší rozbor 

obecných charakteristik. To napomáhá k detailnějšímu rozboru časové osy, která se 

v předškolních zařízeních věnuje pohybu řízenému, neřízenému a volnému pohybu 

venku pro potřeby této práce. Dále naznačuje, kde je prostor pro intervenci v denním 

programu a jakým pohybovým programem čas naplnit. 
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Tabulka č. 3, denní program MŠ Pod Ještědem  

ČAS  PROGRAM 

6:308:00  Přijímání dětí 
Spontánní zájmové aktivity a hry v režimu inkluzivního vzdělávání 

8:158:30  Hygiena 
svačina 

8:309:20 
Výchovně vzdělávací činnost k plnění integrovaných bloků ŠVP. 
Dopolední bloky formou hry s přímou vzdělávací činností dle témat – 
pohybové činnosti – estetické činnosti – kulturní programy – naučné 

výukové programy 

9:259:35  Hygiena 
Příprava na pohyb venku 

9:3511:15  Pobyt venku 

11:1511:40  Hygiena 
Oběd 

12:0014:00  Spánek a odpočinek 
Individuální činnosti 

14:2014:40  Hygiena 
Svačina 

14:4016:30  Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, sport, pobyt na 

zahradě v režimu inkluzivního vzdělávání 
Dostupné z:  http://www.mspodjestedem.cz/ (11.4.2021) 
 
 

Tabulka č. 3 uvádí denní program MŠ Pod Ještědem. Program začíná příchodem dětí, 

kdy pedagog  již zařazuje do programu hry. Není řečeno, zda se jedná o hry sedavého 

způsobu, nebo hry spojené s aktivitou. Čas věnovaný vzdělání (8:309:20) je rozčleněn 

pro 4 témata, kdy jedním z nich je pohyb. Pokud bychom rozdělili čas na 4 stejné díly, 

řízená pohybová činnost by průměrně činila každý den 12,5 minuty. Na pobyt venku je 

vyhrazeno 1hodinu 40 minut v dopoledních hodinách a 1 hodinu 50 minut pro neřízené 

hry a sport v odpoledních hodinách. Celkem je maximální doba řízeného pohybu v této 

škole 12,5 minuty a neřízeného pohybu 3 hodiny 30 minut. Škola splňuje podmínky 2 

hodin pohybu. Nesplňuje však 1 hodinu řízeného pohybu dle doporučení WHO (World 

Health  Organization)  (2e). Splňuje však předpisy RVP (zahrnutí pohybu řízeného a 

neřízeného do denního vzdělávacího procesu) (1e). 
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Tabulka č. 4, denní program MŠ Osíčko, Kroměříž 
 
ČAS  PROGRAM 

6:158:45 
Přijímání dětí 
Spontánní zájmové aktivity a hry, nabídka různorodé činnosti (... pohybové 

aktivity...) 

8:459:45 
Pohybová chvilka, řízené tělovýchovné a didakticky řízené činnosti (5 oblastí) 
hygiena 
svačina 

9:4511:45 
Hygiena 
Pobyt venku školka, hřiště, procházka 
oběd 

11:4512:15 
Hygiena 
odpočinek 

12:1513:15  Aktivity starších dětí 

13:1515:45 

Hygiena 
Svačina 
Spontánní aktivity a hry, opakovací chvilky, pracovní a tvořivé činnosti 
Aktivity ve třídě, tělocvičně, na hřišti 
Odchod dětí 

Dostupné z: https://www.osicko.cz/pages/materskaskola/skolka.html (11.4.2021) 

Tabulka č. 4 uvádí  denní program MŠ Osíčko, Kroměříž. Program začíná příchodem 

dětí, kdy pedagog již zařazuje do programu pohybové aktivity. Vzhledem k pozvolnému 

příchodu dětí do školky je těžké určit, kolik pohybu je jednotlivému dítěti poskytnuto. 

Pro potřeby práce předpokládejme, že je každé dítě aktivní cca 10 minut. V době 

věnované  vzdělávání (8:459:45)  je  probíráno  5  oblastí. Nejvíce je popsána  oblast 

pohybová.   Rozdělili bychom čas na 5  stejných  dílů, řízená pohybová činnost by 

průměrně činila každý den 12 minut. Avšak z rozpisu programu je možné předpokládat 

vyšší zastoupení pohybové činnosti, kvůli rozepsané náplni až na 20 minut. Na pobyt 

venku  jsou  společně s obědem a hygienou vyhrazeny  2  hodiny.  Pohyb  venku  tak 

přibližně tvoří 1 hodinu 15minut v dopoledních hodinách. Po dobu 1 hodiny, kdy menší 

děti odpočívají jsou zařazeny aktivity pro starší děti. Tyto aktivity mohou představovat 

širokou škálu nabídky. Pohyb  může být  jejich součástí. V odpoledních hodinách (2 

hodiny 30minut) jsou uvedeny převážně řízené a neřízené pohybové aktivity. Celkem je 

https://www.osicko.cz/pages/materskaskola/skolka.html
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maximální doba řízeného pohybu v této škole 80 minut a neřízeného 3 hodiny 45 minut. 

Škola splňuje podmínky 2 hodin pohybu  neřízeného a  splňuje  i  1 hodinu řízeného 

pohybu  dle  WHO  (2e). Školka  vykazuje předpoklady ke splnění denního pohybu dle 

NASPE  (National  Association  for  Sport  and  Physical  Education)  (3e). Splňuje i 

předpisy RVP (zahrnutí pohybu řízeného a neřízeného do denního  vzdělávacího 

procesu) (1e). 

 

Tabulka č. 5, denní program MŠ Přestavlky u Čerčan 

7:008:45  Přijímání dětí 
Volné hry 
Kompetence, grafomotorika, komunitní kroužek 
Tělovýchovná chvilka a pohybové hry 

8:459:00  Svačina 
Hygiena 

9:0011:30  Tematické činnosti: skupinové, frontální, kooperativní, řízená, individuální  
Pobyt venku 

11:3012:15  Oběd 
Hygiena 

12:1513:00  Odchod dětí po obědě 

12:1514:15  Odpočinek 

14:3014:45  Svačina 
Hygiena 

14:4516:30  Odpolední zájmová činnost 
Odchod dětí 

Dostupné  z  https://www.prestavlkyucercan.cz/zivotvobci/msprestavlky/dokumenty
ms1/ (11.4 2021) 

Tabulka č. 5 uvádí denní program MŠ Přestavky. Program začíná příchodem dětí, kdy 

pedagog zařazuje mimo jiné i volné a pohybové hry. Podobně jako v předchozí tabulce 

je připsáno pohybu pro každé dítě 10 minut. Pro dobu vzdělávání a venkovního pohybu 

https://www.prestavlkyucercan.cz/zivot-v-obci/ms-prestavlky/dokumenty-ms-1/
https://www.prestavlkyucercan.cz/zivot-v-obci/ms-prestavlky/dokumenty-ms-1/
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(2 hodiny 30 minut), jsou vytyčeny tematické činnosti,  které pohyb přímo nezmiňují. 

Vzdělávání u dětí předškolního věku neprobíhá více jak 60 minut vcelku.  I  tento 

interval  by měl obsahovat alespoň jednu pětinu pohybových aktivit. Pokud ŠVP 

respektuje RVP pak  je pohybu zařazen do programu vzdělávání. Pohybu  je věnováno 

přibližně 12 minut.  

V dopoledním bloku je zmíněn pobyt venku. Pohybu venku by mohla připadat 1 hodina 

30 minut. Odpolední blok se o pohybu a pobytu venku nezmiňuje. Celkem je maximální 

doba řízeného pohybu denně v této škole 22 minut a neřízeného 1 hodina 30 minut. 

Škola nesplňuje podmínky 2 hodin pohybu  neřízeného ani 1  hodinu pohybu řízeného 

dle WHO (2e). Splňuje však podmínky RVP (zahrnutí pohybu řízeného a neřízeného do 

denního vzdělávacího procesu) (1e).  
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Tabulka č. 6, Obecná náplň programu MŠ 
6:308:00  Příchod dětí, volná hra, 1. svačina 

8:308: 50  Řízený pohybový program 

9:0010:00  Vzdělávací program 

10:0011:30  Volná hra venku, pobyt venku 

11:3012:30  Oběd, odchod dětí, příprava na spánek, odchod dětí 

12:0014:00   spánek, odpočinek, klidový režim 

14:0015:30  odpolední svačina 

odpolední program 

14:0017:00  volná hra venku, pobyt venku, odchod dětí 

 

Tabulka  č. 6 představuje průřez tabulek č. 35.  Jednotlivé tabulky (č.3.5.)  jsou 

sestaveny na základě vlastního ŠVP dle doporučení a předpisů RVP  (1e).  WHO  (2e) 

mimo jiné doporučuje  2 hodiny pohybu řízeného a 1  hodinu  pohybu  neřízeného.  V 

tabulce č. 6 je čas vyhrazený řízenému pohybu 20 minut, neřízenému pohybu 1 hodinu 

30 minut dopoledne i odpoledne. Průměrně tak školky dosahují celkovému pohybového 

předpisu  2  hodin  neřízeného pohybu, nesplňují však doporučení 1 hodiny pohybu 

řízeného dle WHO (2e) na papíře. Praxe však může být odlišná. RVP (1e) totiž neurčuje 

přesný čas, který má být věnován pohybu. A  školky se řídí právě jím. ŠVP pak 

přizpůsobuje RVP svým podmínkám. Realizace pohybového programu v plně obsazené 

třídě 28 žáky je nemyslitelná. Proto je v takových chvílích třeba volného prostoru 

vevnitř  či venku. Program je pak závislý na klimatických podmínkách, podmínkách 

prostoru, podmínkách materiálních a lidských (Dvořáková, 2011; Dowda a kol., 2009; 
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Finn,  Johannsen  a  Hardy,  2002;  Pate  a  kol.,  2013;  Carson  a  kol.,  2013;  Vale  a  kol., 

2010; Costa a kol., 2015).  

V případě, že je prostor nedostačující,  je nutno hodně kreativity ze strany pedagoga 

tento aktivní  program  aplikovat.  Musí vědět, co dětem chybí, co se musí naučit, jak 

využít v programu pomůcky a prostorové uspořádání pro bezpečnost dětí a podle toho 

sestavit  pohybový program  (Carson,  2013). Může se stát, že podmínky nebudou 

vyhovovat pohybovému programu, a tak může  v některých dnech řízená pohybová 

chvilka  z programu  odpadnout.  RVP totiž přesně neurčuje, kolik času se děti musí 

věnovat řízenému a neřízenému pohybu. RVP pouze doporučuje vyváženost řízeného a 

neřízeného pohybu (1e). 

Tabulka  č.6 dále naznačuje  pobyt  venku  po  dobu  180 minut. Čistý čas trávený ve 

venkovním prostředí po hygieně, převlékání a oblékání je však reálně 90 minut. A to za 

předpokladu příznivého počasí. Ze studie Pate a kol. (2013) vyplývá, že děti jsou z této 

doby aktivní pouhou jednu třetinu času, tedy 30 minut. Pak se usadí k sedavému 

způsobu hry.  

Dle WHO (2e) je potřeba minimální doby pohybové řízené aktivity pro dítě 60 minut a 

neřízené aktivity  120  minut.  Z tabulky č. 6  je vyvozeno, že  čas trávený řízenou 

pohybovou činností je  20  minut  ráno  a  60  minut neřízeného pohybu ve venkovním 

prostředí dopoledne. Aktivní neřízený pohyb bude však pouhých 20 minut. Pro ty, co ve 

školce tráví čas až do pozdního odpoledne se čas trávený venku prodlužuje společně s 

odpolední neřízenou aktivitu.  Tedy dalších  20 minut aktivního neřízeného pohybu 

můžeme předpokládat v odpoledních hodinách. Program tedy teoreticky  splňuje 60 

minut aktivity. Nesplňuje však doporučení části 60 minut řízené aktivity  a  120 minut 

neřízené aktivity. Splňuje  jednu třetinu  minimálního potřebného řízeného pohybu a 

jednu polovinu minimálního pohybu neřízeného. 
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Prostor pro intervenci je v době, kdy jsou děti ve venkovním prostředí ať v dopoledních 

či odpoledních hodinách. Děti se v této době věnují volné hře často sedavým způsobem. 

Rozdělením volného času vložením pohybového programu  se zajistí přiblížení 

základním potřebám řízeného a neřízeného pohybu předškolního dítěte a tím i splnění 

doporučení WHO (2e).  

Shrnutí 

Denní režimy v mateřských školách se lišili jak v čase tráveném ve venkovním 

prostředí, tak v době zaměřené na výuku. Výuka, která zahrnuje i pohybovou výchovu 

v první školce trvá 50 minut, v druhé 60  minut  a  v poslední 4  hodiny  a  15  minut. 

Zásadní rozdíl představuje poslední škola Přestavlky, neboť nerozděluje přesně čas 

výuky a pobytu venku a volné hry. Pro srovnání MŠ Pod Ještědem součtem částí, které 

zahrnují pohyb tráví 4 hodiny a 25 minut a MŠ Osíčko 5 hodin. Jinak MŠ Pod Ještědem 

celkem  v programu uvádí 3  hodiny  a  35  minut  pro  pobyt  venku,  Osíčko 4 hodiny  a 

Přestavlky 1 hodinu 30 minut. Na základě neurčitosti těchto programů je však nevhodné 

tvořit závěry o tom, kolik času reálně tráví venku a kolik času z výchovy je věnováno 

výchově pohybové a kolik času je k dispozici pro neřízený pohyb.  

Ať se jde na zahradu školky, nebo na procházku do okolí, vždy je možné najít způsob, 

jak  program  obohatit  pohybem.  Je  zřejmé, že každá škola má jiné prostorové, 

materiální, meteorologické a personální podmínky,  které jsou limitující pro splnění 

určitých pohybových předpisů (Dvořáková, 2011; Dowda a kol., 2009; Finn, Johannsen 

a Hardy, 2002; Pate a kol., 2013; Carson a kol., 2013; Vale a kol., 2010; Costa a kol., 

2015). Co je ale důležité,  je motivace pedagogů  a  touha  tyto předpisy splňovat ať již 

jsou překážky jakékoli.  Pro tyto chvilky jsou v práci sestaveny pohybové programy, 

které je možno obměňovat či promíchat dle  vlastních  potřeb.  Z toho vyplývá, že 

pohybové programy musí být do takové míry variabilní, aby je bylo možno aplikovat za 

rozdílných podmínek meteorologických, prostorových, materiálních i personálních. 
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2.4.4  Personální podmínky 

O  efektu vzdělávání rozhodují podmínky materiální i lidské. Pedagogové však 

představují pro dítě jeden z nejdůležitějších faktorů výchovy a vzdělávání (Dvořáková, 

2011). Pedagog musí být dostatečně kvalifikován pro práci s předškolními dětmi (Costa 

a kol., 2015; Carson, 2013). Pro předškolní vzdělávání by měl mít dokončenou buďto 

střední odbornou školu se zaměřením na předškolní vzdělávání, vysokou odbornou 

školu se zaměřením na předškolní vzdělávání nebo vysokou školu pedagogickou se 

zaměřením na předškolní vzdělávání a ideálně praxi v oboru. Je však výjimečně možné 

stát se učitelem předškoláků i v případě, že je člověk v procesu vzdělávání, a ještě nemá 

školu dokončenou  (5e).  To může vytvářet určité mezery ve výchově dětí. Jakožto 

tvořitel denního programu dětí by měl mít ucelený přehled o tom, jak se dítě vyvíjí, co 

se dítě musí za danou dobu naučit a jakým způsobem toho docílit.  

Co je však velice důležité krom kvalifikace je vztah učitelů k dětem, odborná jistota, 

zkušenosti, chuť se stále vzdělávat  a  v neposlední řadě uspokojení z práce. Pokud je 

pedagog vzdělán, pozitivní a vnitřně motivován dobře odvádět svou práci, předá dítěti 

nejvíce. Zkušenostmi, kreativitou, entuziasmem motivuje k pohybu, zařazuje ho do 

každodenního programu. Uvědomuje si váhu pohybových programů a jak jsou benefitní 

pro rozvoj dítěte ve všech dalších okruzích rozvoje (Kalinová, 2007). 

Prostor pro intervenci byl nalezen v době, kdy se děti věnují volné hře v dopoledních i 

odpoledních hodinách venku. Tím se zvýší nejen čas věnovaný řízené aktivitě ale 

společně s tím i  neřízená aktivita dětí  (Pate  a  kol.,  2013).  Ve venkovním prostředí 

poskytuje více prostoru k pohybu a děti se naučí volný čas trávit aktivní hrou spíše než 

sedavým způsobem. Je zapotřebí, aby byl pedagog  dostatečně aktivní a poskytoval 

dětem možnost atraktivní nabídky k pohybu, aby se rády zapojily. Pohybový program 

by měl být sestaven s přihlédnutím na individuální potřeby a zvláštnosti dítěte, byl 

přiměřený jejich věku a dosavadně dosažených pohybových dovedností.  
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Shrnutí 

V předškolních letech dítě prochází somatickými změnami, růstu dlouhých kostí, 

přibývá svalové hmoty a upevňuje se nervosvalová koordinace řízená CNS  (Allen  a 

Marotz,  2002). Dále dochází k vývoji psychiky dítěte, která ovlivňuje vztah dítěte 

k pohybu  (Dvořáková, 2011).  Pohyb je projevován pomocí pohybových schopností a 

dovedností, které dítě získává motorickým učením, kondičními a koordinačními 

cvičeními  (Fisher,  2005).  K získání nových pohybových kompetencí dítěte je potřeba 

určitých podmínek, které umožnují pohybové schopnosti a dovednosti získat. Podmínky 

určují, jaký prostor a pomůcky jsou k dispozici, kolik času se mohou děti věnovat 

pohybu (Dowda a kol., 2009; Finn, Johannsen a Hardy, 2002; Pate a kol., 2013; Carson 

a  kol.,  2013;  Vale  a  kol.,  2010;  Costa  a  kol.,  2015)  a jakým způsobem může ředitel 

školy či pedagog ovlivnit celkovou aktivitu dětí (Dvořáková 2011).  

Pohybový program pak vychází z aktuálního stavu dítěte jak zdravotního, pohybového 

tak i tělesného  (Allen  a  Marotz,  2002).  K určení stavu dítěte slouží zdravotní a 

pohybová anamnéza  (Bunc,  2009).  S přihlédnutím k podmínkám (prostor, čas, 

pomůcky, pedagog) jsou vytvořeny cíle. Cíle určují, jakým pohybovým dovednostem či 

schopnostem se má dítě za danou dobu naučit (Dovalil, 2005). Výsledkem je pohybový 

program pro předškolní děti složený z nabytých znalostí morfologických a funkčních 

determinantů pohybu, vlivu psychiky a prostředí. Pohybový program je sestaven na 

základě stanovených podmínek pro snížení pohybového deficitu u předškolních dětí.  
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3  CÍLE PRÁCE 

Zásadním cílem práce je pohybová aktivita předškolních dětí a získání základních 

pohybových dovedností na základě pohybových zkušeností. Dílčím cílem je vytvoření 

návrhu pohybového programu pro snížení pohybového deficitu u předškolních dětí.  
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4  ÚKOLY PRÁCE 

1)  Analýza textu  určení determinantů pohybu 

2)  Syntéza textu    vytyčení zásad  pro  tvorbu  pohybového  programu  a  nalezení 

prostoru pro intervenci 

3)  Tvorba pohybového programu 
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5  METODY 

Rešerše byla realizována na základě výběru témat z relativních studií pomocí metod 

rostoucí perly a osekávání  (4e). Kostra práce byla sestavena z knižních publikací Doc. 

PhDr. Hany Dvořákové, která se  ve svých publikacích  na předškolní děti zaměřuje. 

Dále pak pro základní informace byly využity knižní publikace Bunce, Měkoty, 

Novosada,  Dovalila,  Kaplana,  Periče,a Volfové. Informace byly rozšířeny studiemi  a 

výzkumy převážně z PubMed a z českého vědeckého časopisu Studia Kinantropologica. 

Na základě cílů práce,  vlastního úsudku a praxe  z oboru  byla  zvolena klíčová slova 

(pohyb, rozvoj, vývoj, předškolák, dítě, motorika, zdatnost, zdraví, životní styl, 

schopnosti,  dovednosti,  kosti,  klouby,  CNS),  podle kterých byly vybrány studie 

k dalšímu zkoumání.  Za  pomoci dodatečných kritérií (věk zkoumané skupiny,  stáří 

publikace, autoři, jazyk, původ článku, výsledky studie) byly  vybrány podklady pro 

tvorbu  BP.  Strategie  rostoucí perly a osekávání sloužila k zúžení výběru nalezených 

podkladů.  Využití článků bylo rozděleno do dvou skupin. První skupina tvořila 

podklady pro analýzu determinantů pohybu. Druhá skupina literatury sloužila k syntéze 

nabytých poznatků pro tvorbu druhé části práce.  
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6  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ 

Bakalářská práce byla koncipována jako literární rešerše. Informace první části práce 

byly vybrány k sestavení komplexnějšího pohledu na danou problematiku. Relativní 

literatura byla vybrána převážně z elektronické  databáze  studií PubMed  a  Studia 

Kinantropologica. Pro úvod do problematiky byly využity také knižní publikace 

Dvořákové, Bunce, Měkoty, Novosada, Dovalila, Kaplana, Periče,a Volfové a klíčová 

slova pro výběr relevantních témat. 

Témata hledaná ve vědeckých databázích se odvíjela od zvolených klíčových slov 

(pohyb, rozvoj, vývoj, předškolák, motorika, dovednosti,  kosti,  klouby, CNS) a  jejich 

propojování. Strategie pro výběr relativních studií byla zvolena kombinací rostoucí 

perly a osekávání (4e).  Z počátku byla využita  strategie rostoucí perly, kde 

navazováním klíčových pojmů byly studie zařazeny k užšímu výběru.  

Dodatečná kritéria pro zúžení výběru byla  rok vydání článků, věk zkoumané skupiny, 

relevantnost  s celkovou vizí práce, zaměření časopisu  a další kombinace přidružených 

klíčových slov. Po tomto kroku došlo k výběru či vyloučení studií postupně dle nadpisu, 

abstraktu, závěru a neposledně dle analýzy  textu. Na základě strategie osekávání jsem 

určila, zda je studie relevantní, přispívá důležitými informacemi a shoduje se s tématem 

práce. 

Dle postupů výše uvedených, vytvářím ucelený přehled o jednotlivých tématech 

ovlivňujících  problematiku  pohybového deficitu u dětí, pro potřebu této práce. Druhá 

část je syntézou nabytých poznatků. Tato část ústí v návrhy pohybových programů pro 

snížení pohybového deficitu u předškolních dětí.  

Syntetická část spojuje poznatky podmínek, prostředí a vývoje v předškolním věku z 

teoretické části. Zásadní je uvědomělost vážnosti aktuální situace hypokineze u dětí a 

jak tomuto stavu organismu předejít.  
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Se změnami v době „covidu“ je třeba upozornit na mimořádnou situaci, ve které  se 

nacházíme.  Dramaticky  se  změnily  podmínky  i prostředí pro vzdělávání. Tato změna 

má a v budoucnu ještě bude mít velký vliv na aktivitu dětí.  Sportování a  společné 

aktivity  byly  v klubech přerušeny, a tak se děti musí spolehnout  na vedení ze strany 

rodiny či školek. V období uzavření školek je tato zodpovědnost přenesená na rodiče. 

Opakovaná nařízení vlády o pozastavení veškerých pohybových programů může dále 

pohybovou chudost u dětí prohlubovat. Tato nařízení se mohou odrážet na  celkové 

tělesné  zdatnosti,  stavu  dětského pohybového aparátu, ztrátě  pohybových dovedností, 

kvalitě pohybových návyků a na morfologické stavbě dítěte. Práce však řeší problémy 

pohybového deficitu za normálních okolností. Tato mimořádná situace spojená 

s pandemií  v práci není dále zohledněna  i přes to, že epidemiologická situace  značně 

ovlivnila faktory zdravého životního stylu předškolních dětí.  
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6.1  Tvorba pohybového programu pro předškolní děti 

Tvorba pohybového programu je kreativní činností pedagoga. Pohybový program by 

měl respektovat všechny aspekty ovlivňující pohyb  (Carson,  2013). Stavíme jej z 

kombinací zásad, režimu a struktury. Zásady představují diagnostiku, analýzu, 

podmínky a vytyčené cíle (Dvořáková, 2011; Bunc, 2009). Struktura zavádí metodickou 

návaznost v pohybovém programu (Kalinova, 2007). 

Pomocí analýzy zdravotního stavu, věku, diagnostiky pohybového aparátu diagnostiky 

pohybu, pohybových dovedností, pohybových schopností  si  definujeme cíle,  kterých 

chceme dosáhnout  (Bunc,  2009).  Pro dosažení cílů jsou vybrány adekvátní cvičení, 

které respektují tělesný a pohybový  vývoj jedince (viz tabulka č. 1 a tabulka č. 2). 

Cvičení (v tabulkách č. 7 –  č. 11) jsou vybrána podle prostoru, který je pro realizaci 

k dispozici. Neposledně je důležité určit kolik času, který je možný věnovat pohybu, je 

k dispozici v denním programu (tabulka č. 6). Je vhodné se pohybu věnovat nejen  ve 

vnitřním prostředí, ale také venku, neboť pohyb venku je náročnější na orientaci a dále 

kultivuje pohybové dovednosti a psychiku spontánním pohybem  (Pate  a  kol.,,  2013). 

Cíle  musí  respektovat podmínky časové, prostorové, materiální, personální a sociální 

(Dvořáková, 2011).  

Pohybové programy musí být  realizovatelné za průměrných podmínek a mají za cíl 

kultivaci pohybových dovedností a ovlivnění předpokladu pro zdraví  (Kaplan, 

Bartůněk, Neuman, 2015).  Zdravotní  stav je ovlivněn tělesnou zdatností. Tělesnou 

zdatnost rozvíjí pohyb.  Pro pohyb je nutná základní úroveň pohybových dovedností 

(Bunc, 2006). 

Znalost struktury pohybového programu je velice důležitá  pro  tvorbu samotného 

pohybového programu, speciálně u předškolních dětí. Struktura pohybového programu 

doporučuje metodicky na sebe navazující části (úvodní, průpravná, hlavní a závěrečná), 

které postupně připravují organismus na určitý druh pohybu  (Dowda  a  kol.,  2009; 
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Dwyer,  Baur  a  Hardy,  2009). Zapojuje struktury lidského organismu tak, aby na tělo 

byly  vytvářeny nároky pouze takové, na jaké je připraveno  (rozcvičení, pohybové 

dovednosti,  prvky  kondice,  protažení). Každá část struktury plní svou funkci. Úvodní 

část připravuje psychicky i fyzicky tělo na pohyb, průpravná část učí novým 

pohybovým dovednostem  náročným na CNS, hlavní část plní cíle programu 

(orientované na pohybové schopnosti)  a závěrečná část uklidňuje organismus a 

připravuje jej na zotavné procesy (Dvořáková, 2011). 

Při tvorbě pohybového programu jsem využila podkladů  zásady návrhu pohybového 

programu  (úvodní, průpravná,  hlavní a závěrečná část)  (Perič  a  Dovalil,  2010). 

Vycházím z postupného motorického nácviku nelokomočních, lokomočních a 

manipulačních dovedností a program rozšiřuji o pohybové schopnosti, které jsou 

součástí rozvoje kondice (Dvořáková, 2011; Bunc, 2006).  

Struktura  je  sestavena  z úvodní, průpravné, hlavní a závěrečné  části.  V úvodní části 

zařazuji mobilizační rozcvičení (Jebavý, Hojka  a  Kaplan,  2014)  a  pohybové hry na 

zahřátí organismu. V průpravné části zařazuji koordinačně náročná cvičení podporující 

cíl náplně hlavní části lekce (Dvořáková, 2015, 2011, 2009). Hlavní části jsou zaměřeny 

na  rozvoj pohybových schopností a dovedností  (Allen  a  Marotz,  2002;  Kaplan, 

Bartůněk, Neuman  a  2015;  Dvořáková, 2015).  Výsledkem práce je pět pohybových 

programů (všeobecný kondiční pohybový program, koordinační pohybový program  a 

pohybové programy pro rozvoj síly, rychlosti a vytrvalosti). 

Programy musí respektovat probíhající vývoj dítěte (Allen a Marotz, 2002), proto jsou 

zaměřeny  na všeobecnost  s kondičními prvky, aby jednostranně nezatěžovaly 

organismus či jednotlivé části těla  (Dvořáková, 2011).  Vzhledem  ke křehké  psychice 

předškolních dětí  je náročnost cvičení tak vysoká, aby představovala  výzvu, ale  na 

druhou  stranu dosažitelná,  pro její  zvládnutí  (Kaplan,  Bartůněk, Nauman, 2015).  Aby 

bylo možné programy aplikovat plošně, vycházím z  podmínek prostředí (menší 

náročnost na prostor), z minimálních materiálních podmínek, času, který je pedagogům 
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k dispozici pro intervenci a z pedagogovy iniciativy program zařadit do denního režimu. 

Pohybová lekce je koncipována  na 45 minut se všemi náležitostmi  vhodnými i pro 

volnočasovou aktivitu. Lekce je možné zkrátit (minimálně by však měla trvat 30 minut), 

či jinak s nimi manipulovat pro vlastní potřeby.  Struktura  pohybového programu 

(úvodní, hlavní a závěrečná  část) by však měla zůstat neměnná.  Programy by měly 

pomocí nových pohybových  zkušeností rozšiřovat a podporovat rozvoj základních 

pohybových dovedností a schopností (Bunc, 2006).  
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7  VÝSLEDKY 

Základním výsledkem práce je návrh zásad tvorby pohybového programu a tvorba 

modelových programů. Základním cílem pohybových programů je pohybová aktivita a 

osvojení základních pohybových dovedností. Pohybové dovednosti jsou důležité pro 

zvládnutí správné “techniky“ jako podklad  pro další rozvoj pohybových schopností 

(Bunc,  2006).  Školní denní režimy (tabulky č. 3.5.),  sestavené na základě předpisů 

RVP PV (1e) ukazují, že pohybu mají děti dostatek. Ovšem srovnáním s předpisy WHO 

(2e) A NASPE (3e) naznačují opak. Z rozboru tabulek č. 3.5. byl nalezen prostor pro 

intervenci  v době, kdy jsou děti venku a věnují se volné hře.  V této době je možné 

zasadit do programu řízený pohyb. Pohybový program odráží zásady pro jeho tvorbu. 

Návrh zásad 

Témata rozebraná v teoretické části určují determinanty  pohybu.  Na základě syntézy 

poznatků o vývoji tělesném (Allen a Marotz, 2002; Butler a Hodos, 2005; Kittner a kol., 

2011, Timmons, Nayman a Pfeiffer, 2007 ), pohybovém a psychickém (Allen a Marotz, 

2002; Dvořáková, 2011), společně s podmínkami (Dvořáková, 2011) slouží k navrhnutí 

zásad tvorby pohybového programu. 

Zásady: 

1)  Brát ohled na: 
  Psychický stav a rozvoj dítěte 
  Tělesný stav a rozvoj dítěte 

2)  Brát v potaz aktuální podmínky školky 
3)  Zvolit cíl dlouhodobý a na jeho základě cíle dílčí 
4)  Vytyčit si cíle pohybových programů 
5)  Respektovat metody tvorby pohybového programu 
6)  Kontrola pohybových nároků ve srovnání s věkem dítěte  a dosaženými 

zkušenostmi  
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Nezbytně nutné  pro  realizaci  navrženého pohybového programu  jsou podmínky. 

Nezbytné prostorové podmínky jsou:  vhodný vnitřní prostor  v  budově  školky,  nebo 

možnost využití zahrady, pokud jí školka disponuje. Případně možnost využít volných 

prostranství či veřejných hřišť v okolí školky. Další nutnou  podmínkou  je  pedagog, 

který je ochotný či schopný pohybový program s dětmi realizovat.  

Přiložené tabulky ukazují složené modelové návrhy pohybových programů (tabulka č.7 

všeobecná kondice, tabulka č. 8 koordinace, tabulka č. 9 rychlost, tabulka č. 10 síla, 

tabulka č. 11 vytrvalost), které je možno dle potřeb, rozdílných podmínek a možností 

kombinovat. 

Tabulka č.7: Pohybový program pro rozvoj všeobecné kondice 
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Tabulka č.8: Pohybový program pro rozvoj koordinace 

Tabulka č. 9: Pohybový program pro rozvoj rychlosti 
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Tabulka č. 10: Pohybový program pro rozvoj síly 

Tabulka č. 11: Pohybový program pro rozvoj vytrvalosti 

 

Výsledky práce představují sestavené pohybové programy. Pohybové programy vycházejí 

z předpisů RVP  PV  a  snaží se denní pohybové programy přiblížit doporučením  WHO  (2e)  a 

NASPE (3e).  
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Pohybové programy v tabulkách č. 811  jsou modelovými návrhy  realizovatelnými  za 

běžných podmínek mateřských škol. Každý program představuje různé pohybové 

schopnosti a dovednosti. Všemi těmito základními schopnostmi a dovednostmi by mělo 

dítě disponovat před zahájením školní docházky,  neboť napomáhají mimo jiné i 

samostatnosti jedince (Kaplan, Bartůněk, Neuman, 2015).  

Nejdůležitější je v předškolním věku získání základních pohybových dovedností  a 

pohybových zkušeností (Fisher,  2005).  Koordinační  program obsahuje cvičení pro 

rozvoj koordinace, která je nezbytná pro rozvoj motoriky a k plnění všech pohybových 

schopností a dovedností (Foweather a kol., 2014). Program zaměřený na sílu zpevňuje a 

posiluje pohybový aparát a silově připravuje dítě na další složitější pohybové 

dovednosti a složky pohybových schopností. Program na rozvoj rychlosti u dětí rozvíjí 

rychlost  reakce, psychiku a motivaci. Vytrvalostní program je sestaven hlavně s cílem 

hrát si, bavit se a mít radost z pohybu. Výsledkem vytrvalostního programu je  pak 

schopnost vykonávat pohybovou činnost po delší dobu,  vytváření pozitivního vztahu 

k pohybu a socializace žáků. 

Pro  realizaci  programů není potřeba žádných pomůcek. Zásadní pro  realizaci  je 

dostatečný prostor venku či vevnitř. Nutná je i iniciativa pedagoga pohybové programy 

zařazovat do volné hry v denním  režimu. Návrhy jsou vzájemně kombinovatelné a je 

možno krátit programy na  30  minut,  popřípadě  rozdělit do dvou  20ti  minutových 

programů  (Bunc,  2006).  Nejčastěji by se měly v pohybových režimech vyskytovat 

pohybové programy koordinační a prokládat je hrami  (Kaplan,  Bartůněk, Nauman, 

2015). Z programů by se neměly vypouštět základní pohybové dovednosti a hry. 
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8  DISKUZE 

Zásady návrhu a modelové programy byly zpracovány podle  determinantů pohybu 

rozebraných v teoretické části práce. Zásady u předškolních dětí jsou specifické hlavně 

v oblasti vývoje dítěte a prostředí ve kterém se vyskytují. V předškolním věku dochází 

ke  změnám somatickým, psychickým, změnám v oblasti pohybových dovedností a 

celkové pohybové zkušenosti  (Dvořáková, 2011). Tento věk je zásadní pro získání 

pohybových zkušeností a utváření vztahu k pohybu. Dětský věk je specifický v nabírání 

pohybových dovedností, neboť se na základě nových zkušeností učí pohybům, kterým 

ještě nedisponují. Dochází k prvním pokusům o provedení určitých pohybových celků, 

formují se nervové spoje a utváří se nová nervosvalová propojení (Dowda a kol., 2009; 

Dwyer,  Baur,  Hardy,  2009).  Aby  byly  pohyby  efektivně provedeny je třeba je často 

opakovat ve správném provedení  (Perič  a  Dovalil,  2010).  K tomu  slouží pohybové 

programy navržené ve výsledcích práce.  

Výsledné modelové programy jsou navrženy pro rozvoj všestrannosti. U všech je třeba 

vstupních dovedností  a schopností, kterým by dítě mělo při nástupu do školky 

disponovat.  Pro  tvorbu základů pohybových dovedností je sestaven koordinační 

program. Hlavní náplň by mělo být schopno zvládnout každé zdravé dítě od 3 let.   

Ostatní programy 3 leté dítě zvládne, ale provedení pravděpodobně nebude správné. 4

5ti  leté dítě  by se splněním kondičních pohybových programů nemělo mít zásadní 

obtíže a 6ti  leté děti  by programy měly absolvovat bez obtíží. Programy na rozvoj 

kondice jsou náročnější jak na pohybový aparát, tak i na psychiku dítěte, ovšem ne tak 

náročné,  aby jej nedokázalo  splnit. Neboť pokud bude dítě považovat úkol za příliš 

těžký, nebude vnitřně motivováno jej splnit.  Na toto hledisko musí být brán zřetel, 

neboť může být u dětí vyvolána nechuť k pohybu právě nastavování příliš vysokých 

nároků (Robinson, 2010; Švátora, 2018). Pohyb by pro dítě měl být zábavou, a proto je 

většina náplně složena z her či cvičení, které něco, či někoho napodobují (zvěř, vojáci, 

prdlavka). Každý program představuje prvky s nižší či vyšší náročností na pohyb právě 

pro variabilitu a rozdílnou úroveň pohybových dovedností a zkušeností dětí. Pohyb 
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zábavnou formou doplňuje denní režim školky a napomáhá splňovat potřeby a předpisy 

dětské pohybové aktivity (Timmons, Nayman a Pfeiffer, 2007).  

Mnoho zdrojů se rozchází v tom,  kolik hodin denně by mělo být předškolní dítě 

pohybově aktivní. Některé uvádí, že stačí půl hodina (zde specifikují pouze řízenou 

činnost)  (Timmons,  Nayman,  Pfeiffer,  2007) jiné zase, že jsou potřeba  minimálně 

hodiny dvě (kombinace řízené a neřízené aktivity denně) (Vale a kol., 2010). Minimální 

(Timmons, Nayman a Pgeiffer, 2007) a maximální (NASPE (3e)) rozsah se však liší o 

5,5  hodiny.  Spekuluje se, že dítě by mělo být minimálně 2x aktivnější  než dospělý, 

protože dítě potřebuje čas navíc na naučení, jak pohybovou aktivitu vykonávat. Pokud 

tedy dospělý člověk potřebuje ke zdravému životnímu stylu 30 minut vyšší pohybové 

aktivity denně, dítě na základě předchozího tvrzení potřebuje minimálně 1 hodinu denně 

(Brown,  Jernigan,  2012).  Tuto hodinu si však můžeme přirovnat k části nutné řízené 

aktivity. Dále pak dle  WHO (2e)  je ideální dalších dvou hodin aktivity neřízené, kdy 

může nabyté dovednosti pilovat, nebo vykonávat další přirozené aktivity. Dle NASPE 

(3e)  by mělo  být dítě za celý den aktivní přibližně 25 procent času, což odpovídá 6 

hodinám. Dle WHO (2e), by dítě mělo být aktivní minimálně 180 minut denně. Z čehož 

by mělo být 60 minut aktivity řízené a 120  minut  aktivity  neřízené. V řízených 

aktivitách by mělo  docházet k akvizici pohybových dovedností a v neřízených 

aktivitách by mělo docházet k jejich kultivaci. V předškolním věku by měly převažovat 

spontánní neřízené aktivity (Galahue a Donnerlly, 2003).  

Srovnámeli vytvořenou tabulku denního režimu č. 6, s předpisem WHO (1h řízeného a 

2h neřízeného pohybu)  (2e),  čas vyhrazený pro řízený a neřízený pohyb odpovídá 

předepsaným 3 hodinám. Z těchto 3 hodin by mělo být věnováno 45 minut řízenému 

pohybu. Zde je možnost aplikace vytvořených pohybových programů (tabulky č. 711) 

do denního režimu dopoledne či odpoledne, kdy jsou děti venku a věnují se volné hře. 

Zbylých 15 minut řízeného pohybu by se mělo vyskytovat v ranním vzdělávacím bloku. 

Program by tak vyhovoval doporučením WHO  (2e)  v oblasti jak řízené aktivity  1 

hodiny za den, tak i v oblasti 2 hodin neřízené aktivity.  
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RVP neurčuje přesný čas, který by měl být věnován pohybu, pouze doporučuje 

vyváženost pohybu řízeného a neřízeného. Hygiena na druhou stranu předepisuje 

školkám pobyt  venku alespoň 2 hodiny denně, nespecifikuje však pohyb.  Proto 

využívám kvantitativních ukazatelů předpisů NASPE (3e) A WHO (2e). 

Osobně  na základě zmíněných informací souhlasím jak s WHO  (2e),  tak  i  s NASPE 

(3e). Do dětského režimu by bylo dle mého názoru ideální zařadit požadavky  WHO 

(2e),  do času,  kdy  jsou děti ve škole. Hodinu řízené aktivity pro akvizici nových 

dovedností, 2 hodiny neřízeného pohybu  k využití již nabytých dovedností,  pro 

minimální potřebu pohybu. Z předpokladu, že děti tráví ve škole 2/3 dne, by škola měla 

splňovat 2/3 z celkové pohybové aktivity za den. Hodina řízené a dvě hodiny neřízené 

aktivity by tedy měly spadat na zodpovědnost školských zařízení. Další 3 hodiny navíc, 

které doporučují NASPE  (3e) by měly být dětem k dispozici ze strany rodiny. Rodina 

by měla program naplnit spontánním pohybem, který představuje přirozený pohyb jako 

je například chůze a vlastní hra  (Bunc  a  Skalská, 2012).  Rodina by měla využívat 

volného času k naplnění pohybových potřeb dětí jak přes týden, tak i o víkendech. 

Sallis  a  kol.,  (2000)  in  Timmons,  Nayman  a  Pfeiffer  (2007) uvádí, že čím více času 

budou děti trávit venku, tím více budou aktivní. Ovšem na základě studie (Pate a kol., 

2013) bylo dokázáno, že i když děti tráví čas ve venkovním prostředí, jsou aktivní 

pouze prvních 20 minut, než se vrátí ke sedavému způsobu hry. I přes větší náročnost na 

provedení je dobré, udržet děti aktivní i po uplynutí prvních 20ti minut. Toho je možné 

docílit tím, že vložíme do režim pohybový program právě v tu chvíli, kdy aktivita začne 

u dětí klesat.  Pohybový program bude  aktivitu  iniciovat,  a  tak  děti budou v pohybu  i 

dále pokračovat. Na základě těchto studií a tabulek č. 3, č. 4 a č. 5 je vyhodnoceno, že 

školky převážně plní potřeby 2 hodin neřízené aktivity, ale naopak převážně nesplňují 1 

hodinu aktivity řízené. MŠ Pod Ještědem, MŠ Osíčko dosahují předpisům neřízené 

aktivity. MŠ Přestavlky však tento předpis nesplňuje, neboť pohyb venku činí pouze 1h 

30 minut, což je méně než 2 hodiny. Potřebné řízené aktivity dosahuje jen MŠ Osíčko, 
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kde  řízený pohyb může představovat až 80 minut za den. MŠ Pod Ještědem splňuje 

pouze  12,5  minuty řízené aktivity za den a MŠ Přestavlky pouze  22  minut  za  den. 

Těmito časy jsou nevyhovující, neboť čas věnovaný řízenému pohybu je nižší než 60 

minut.  Vzhledem k tomu, že děti nejsou dostatečně pohybově vzdělávány, nebudou mít 

dostatek prostoru k tomu se správně naučit elementární pohybové dovednosti. Pokud se 

elementárním dovednostem budou učit samy bez odborného vedení, dojde 

pravděpodobně k fixaci špatného provedení pohybu a tím bude ovlivněn i další 

pohybový vývoj jedince (Williams a kol., 2008). 

Z hlediska působení na  aktivitu  je  RVP  (1e)  doporučením a nástrojem,  který je 

aplikován na ŠVP.  Ředitel však rozhoduje o tom, jaká náplň bude reálně v ŠVP. 

Ředitel činí rozhodnutí na základě vlastních podmínek školky, prostoru či materiálním 

zabezpečením. V posledních letech jsou sice v programech zavedeny pohybové aktivity, 

avšak jejich plnění a aplikace je závislá na podmínkách časových a prostorových a 

lidských. Pokud tyto podmínky nejsou vhodné, nedochází k realizaci doporučeného 

pohybu.  Nevhodný pro realizaci každodenního pohybového programu je často ve 

školkách vnitřní prostor. Děti mají k dispozici pouze svou třídu naplněnou po okraj 

vybavením a hračkami. Třídy jsou naplněny až 28 žáky a vede je jeden učitel. Ve 

vnitřních prostorách proto často není možné  realizovat lokomoční  aktivity,  případně 

pouze  v omezeném rozsahu.  A  tak učitelé využívají  pouze  manipulační dovednosti a 

připisují tyto aktivity k celkovému pohybovému rozvoji. Navíc utváření pohybového 

programu pro homogenní třídu 28 žáků je jedna věc. Druhá je však realizace, která je 

často jedním učitelem neproveditelná. Proto je vytvořený pohybový program navrhován 

do dopoledních hodin, které děti tráví venku. Venku mají víc prostoru a v dopoledních 

hodinách by na se měly učitelé krýt (2 učitelé v čase od 1012  h).  Tak je počet dětí 

možno rozdělit do dvou skupin, každá pod vedením jednoho učitele. 

Tato práce vytváří prostředky  pro  intervenci  pohybu  pomocí pohybových programů, 

které by napomohly pohybová minima řízené aktivity splnit a tím snižovat pohybový 

deficit  u  dětí.  Je  potřeba zdůraznit nutnost aktivity a  kreativity  pedagogů pro tvorbu 
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pohybových programů a plnění pohybových předpisů, neboť podmínky pro jejich 

realizaci často nejsou ideální. 

Navržené pohybové programy ovlivňují pohybové schopnosti a pohybové dovednosti, 

tělesnou zdatnost a zdraví jednice na základě nových pohybových zkušeností. Tyto 

programy  nevyužívají pomůcek,  a  tak  nejsou  materiálně náročné.  Pokud  je  v okolí 

školky volná plocha na cvičení tak není program závislý na vlastním prostoru. Ve 

chvíli,  kdy  se  však koná lekce venku je  program  závislý na počasí. Program však 

vyžaduje zapojení pedagogů do volných chvilek, které děti mají uprostřed dne. Tento 

čas vyhrazený pro volnou hru by se proložil pohybovým programem, a tak se vytvořil 

nový pohybový režim pro předškoláky. Děti by jednak měly více pohybu řízeného 

během dne a za druhé by trávily aktivněji svůj volný čas po přesunech do jiného 

prostředí. Čím více pohybu by za předpokladu správného provedení dítě mělo, tím více 

by si jich osvojilo.  

Tvorba pohybového programu tvoří velké nároky na pedagoga  z hlediska přípravy 

dlouhodobého a krátkodobého plánu a jejich kontroly. Pedagog si musí přesně vytyčit 

cíle, kterých chce dosáhnout individuálně pro každé dítě. Dále musí brát v potaz vstupní 

úroveň pohybových dovedností, pohybových zkušeností a vztahu k pohybu, kterým dítě 

disponuje při nástupu do školky z rodinného prostředí. Pedagog musí vše zkoordinovat 

do  jednoho obsahu pro homogenní či heterogenní třídu. Obsah pohybového programu 

by se převážně měl skládat z pohybových dovedností a her, které mají u dětí  vyvolat 

zájem o pohyb.  Proto  je  nezbytné,  aby  byla nabídka pohybových dovedností pestrá 

(Kaplan, Bartůněk, Neuman, 2015).  Na závěr pak program musí být proveditelný 

v podmínkách, které mu jsou ve škole k dispozici. 

Rozhodující pro realizaci pohybového programu jsou podmínky lidské, klima, prostor a 

poloha školky (Dvořáková, 2011; Dowda a kol., 2009; Finn, Johannsen a Hardy, 2002; 

Pate a kol., 2013; Carson a kol., 2013; Vale a kol., 2010; Costa a kol., 2015). Proto se 

čas trávený pohybem může v každé škole lišit. Některé školy mají k dispozici 
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tělocvičnu, jiné prostornou zahradu, některé sice mají zahradu, ale je zastavěna 

plochami podněcujícími spíše sedavý způsob hry. Některé zahrady nemají, ale zase 

chodí na procházky do parků a některé jen do ulic města. Jiné mohou mít ideální 

podmínky, ale stejně pohybová minima nesplní kvůli neaktivitě či nedostatečné praxi 

učitelů. Je však možné minimální pohybové aktivity dosahovat i bez ideálních 

podmínek. To však za předpokladu, že mají kde cvičit (na pozemku školky či v blízkém 

okolí). Dalším předpokladem je tvořivý pedagog, který je schopen a ochoten řízený a 

neřízený pohyb zařazovat do denního programu a zároveň děti nadchnout k pohybu.  
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9  ZÁVĚR 

Výsledkem této práce jsou návrhy pohybových programů, které mohou být 

kombinovány a obměňovány dle potřeb pedagoga. Programy mohou být využity pro 

intervenci pohybového režimu pro předškolní děti ve školkách. Speciálně v době, která 

je vyhrazená dětem na volnou hru během dne. Ideálně by měl být pohyb realizován ve 

venkovním prostředí. 

Na základě detailního popisu v tabulce č. 2 je rozdíl, zda připravujeme program pro děti 

tří leté či šestileté. Program musí být  sestaven  tak, aby jej dítě zvládlo z hlediska 

somatického, psychického i z hlediska pohybových dovedností (ty popisuje tabulka č. 1 

a č. 2). Pedagog se musí snažit maximálně přizpůsobit pohybový program dětem a děti 

by se na pohyb měly těšit (Timmons, Nayman a Pfeiffer, 2007). Pohybový program pro 

heterogenní třídu je  náročné  složit, neboť se u dětí vyskytují zásadní rozdíly 

v dosaženém vývoji. Rozdíly se budou vyskytovat i u pohybových dovedností 

jednotlivých dětí. Ty mají rozdílné zkušenosti s pohybem z domácího prostředí a každý 

do školky nastupuje s odlišnou úrovní pohybových dovedností a pohybových 

zkušeností. Pohybový program v heterogenních třídách by tak měl tyto rozdíly 

respektovat a nabízet variabilní náročnosti dovedností.    

Podmínky determinují úspěšnost pohybové intervence  (Dvořáková, 2011). Na základě 

časových, prostorových, materiálních a personálních podmínek utvářím pohybový 

program.  Podle  toho,  jak  je  program  utvořen,  je  ovlivňován  vztah dítěte k pohybu. 

Zásadní je však pedagog. Pedagog  zpracovává a aplikuje program dle aktuálních 

podmínek. Jeho postoj, vzdělání a vnitřní  motivace zajišťuje úspěšnost splnění 

pohybových předpokladů. Pokud bude dětem program poskytován zábavnou formou 

her, rádi se tak do pohybu zapojí. Docílíme tím budování pozitivního vztahu k pohybu, 

začlenění dětí do společnosti, správných návyků  a  ovlivnění  zdravého životního stylu 

(Timmons, Naylor a Pfeiffer, 2007).  
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