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ABSTRAKT 

 

Název: Vliv rozšířené tělesné výchovy u dětí mladšího školního věku 

 

 

Cíl: Cílem projektu je zjistit, zda žáci s rozšířeným rozsahem tělesné 

výchovy budou dosahovat lepších výsledků ve funkčních svalových 

testech než děti se standardní dvouhodinovou výukou tělesné výchovy 

týdně. 

Metoda: Jedná se o pilotní studii, kde převažuje kvantitativní charakter 

výzkumu na základě porovnání výsledků šesti funkčních svalových 

zkoušek na zkrácené svalové skupiny. Žáci byly rozděleni do dvou skupin 

podle počtu hodin tělesné výchovy týdně. Ke zjištění úrovně zkrácení byl 

použit test dobré shody, konkrétně Pearsonův chí-kvadrát test, hladina 

významnosti byla stanovena na α<0,05. 

 

 

Výsledky: V jednotlivých testech funkčních svalových zkoušek byli ve 

většině případů lepší žáci s tříhodinovou tělesnou výchovou týdně. 

Statistická analýza prevalence jednotlivých druhů oslabení svalových 

skupin, odhalila významně lepší výsledek (p ˂  0,05) u třech funkčních sv. 

zkoušek. Konkrétně posturální stereotyp dle Mathiase, Thomayerova 

zkouška a zkouška lateroflexe u žáků s rozšířeným rozsahem TV. 

 

 

Klíčová slova: Svalové dysbalance, mladší školní věk, rozšířený rozsah 

tělesné výchovy



ABSTRACT 

 

Title: Effect of extended physical education in children under school age. 

 

 

Objective: The project aims to find out whether pupils with extended 

physical education will achieve better results in functional muscle tests 

than children with standard two-hour physical education lessons per 

week. 

Methods: This is a pilot study where the quantitative nature of the 

research based on a comparison of the results of six functional muscle 

tests on shortened muscle groups predominates. Pupils were divided into 

two groups according to the number of physical education hours per 

week. Pearson's chi-square test was used to determine the level of muscle 

shortening, the significance level was set at α <0.05. 

 

 

Results: In the individual tests of functional muscle tests, pupils with 

three hours of physical education per week were better in most cases. 

Statistical analysis of the prevalence of individual types of muscle group 

weakness revealed a significantly better result (p ˂ 0.05) in three 

functional muscle tests. Specifically in postural stereotype according to 

Mathias, Thomayer exam and lateral flexion exam by pupils with 

extended TV. 

 

 

Key words: Muscular imbalance, younger school age, extended 

physical education. 
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1 ÚVOD 

Pohyb je pro člověka od pravěku naprosto přirozený. Nejsme uzpůsobeni 

k tomu osm hodin denně sedět u počítačů v kanceláři nebo někde stát u 

pásové výrobní linky. Proto by se přirozený a pozitivní přístup k pohybu 

měl pěstovat již od útlého dětství. Nejvíce ovlivnit to, jak bude dítě 

přistupovat v pozdějším věku k pohybovým aktivitám mohou samozřejmě 

rodiče. Škola jako taková toto může jen rozvíjet, nabízet možnosti ale 

opravdu není v silách učitele tělesné výchovy přeměnit negativní postoj 

dítěte k pohybu za dvě hodiny tělesné výchovy týdně. Dle Havel (2016) se 

aktuálně „hovoří o potřebě vytvořit takové návyky, aby žáci zařazovali 

pohyb do denního režimu celoživotně. Důvodem je narůstající hypokineze 

a s tím související zvýšený výskyt civilizačních onemocnění. V důsledku 

těchto trendů stoupá vliv a význam tohoto vzdělávacího oboru.“ 

Mezi podstatné závěry jedné z největších evropských výzkumných studií 

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) z roku 2010 se řadí, 

že dětem z České republiky chybí dostatek pohybu, velkou slabinou jsou 

u nich vynechávané společné snídaně a večeře s rodinnými příslušníky a 

také to že velkou část svého volného času tráví u počítače. Bohužel 

obsazují opakovaně nadprůměrné příčky v procentech požití alkoholu, 

užívání tabákových výrobků a kouření marihuany. Vyvstává nám otázka 

jak se k těmto návykovým látkám mohou nezletilé děti tak snadno dostat, 

pokud je počet uživatelé tak vysoký. Zdali by se nemělo důsledněji zaměřit 

i tímto směrem a opravdu omezit prodej, případně zpřísnit kontroly  

s následnou osvětou. 

Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby pohybová aktivita dětí 

tvořila minimálně hodinu denně. Této normy u nás dosahuje přibližně 

jedna čtvrtina dětí. 

„Naše situace ale není ve srovnání s ostatními zeměmi katastrofální. 

Nacházíme se někde v průměru. Alarmující tedy je, že jde o trend a stává 

se z toho velký celonárodní problém,“ varuje Michal KALMAN, hlavní 

řešitel projektu z Institutu aktivního životního stylu Fakulty tělesné kultury 

Univerzity Palackého v Olomouci (Doubrava,2012). 
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Toto téma jsem si vybrala hlavně díky nastoupení do praxe jako učitelka 

tělesné výchovy. S výukou na prvním i druhém stupni základní školy 

s rozšířenou hodinou tělesné výchovy. Naprosto mě šokovalo, když jsem 

zjistila, jak negativně dvě třetiny dětí přistupují k hodinám tělesné 

výchovy. Jak hodně se od mých školních let změnilo a tělesná výchova 

najednou nepatří mezi nejoblíbenější předměty. Zároveň jak je obtížné tyto 

děti motivovat alespoň k nějaké pohybové aktivitě. Současně s nízkou 

oblíbeností se množily omluvenky pro necvičení v hodinách. Rodiče a po 

nich i většina žáků bere tělesnou výchovu jako podřadný předmět, i když 

to jaký vztah k pohybovým činnostem si děti vytvoří teď, se velmi odrazí 

v dospělosti. Kde dochází k množení pacientů čekárnách fyzioterapeutů a 

masérů. Při tom by stačilo jít za vzor svému dítěti a vést ho ke každodenní 

pohybové aktivitě. 

Diplomová práce je zaměřena na shrnutí poznatků o vývojovém období 

mladšího školního věku a problematiky tělesné výchovy v tomto citlivém 

období.  

První část práce je zaměřena na teoretické poznatky týkající se vývojového 

období dětí všeobecně, s důrazem na zatěžování a rozvíjení jejich 

schopností a dovedností ve školní tělesné výchově. Dále zde předkládáme 

shromážděné teoretické poznatky o stavu českého školství, konkrétně 

zaměřené na tělesnou výchovu na základních školách. Ve druhé části 

podáváme přehled porovnání výsledků testů šesti funkčních svalových 

zkoušek na zkrácené svalové skupiny na svěřence 5. ročníku, ať už 

s rozšířeným rozsahem tělesné výchovy či standartní dvouhodinovou 

dotací týdně. V poslední empirické části práce jsou sumarizovány výsledky 

výzkumného šetření, ve kterém došlo k porovnání působení oné hodiny 

tělesné výchovy týdně navíc. 

 

Sledováním ve vědeckých studiích bylo zjištěno, jak velký význam na sebe 

utváření, má vliv aplikování pozitivních pohybových aktivit a jiných 

faktorů. Vytváření školních vzdělávacích programů se stále věnují 

odborníci ve spolupráci s pedagogy, ale navzdory tomu při nahlédnutí do 

praxe tělesné výchovy, registrujeme negativní směr vztahu dětí a mládeže 
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k pohybovým aktivitám. Z tohoto důvodu je potřeba upravit praxi a 

okolnosti tak, aby se tento nepříznivý trend podařilo alespoň zastavit ne-li 

zvrátit k pozitivním výsledkům. V některých evropských zemích se toto 

opravdu podařilo, avšak vzrůstající tendence vztahu dětí a pohybových 

aktivit se zatím nedostavuje. „Pokud se na problém díváme z pohledu 

veřejné politiky, škola je bezpochyby klíčovým nástrojem. Základním 

předpokladem ale je, aby tělesná výchova nebyla tolik výkonnostně 

orientována. Měl by se totiž klást větší důraz na zážitek z pohybu, a to 

proto, aby si žáci k pohybové aktivitě vytvořili maximálně pozitivní vztah,“ 

tvrdí M. Kalman (Doubrava,2012). Cílem projektu je zjistit, zda 

rozšíření rozsahu tělesné pohybové aktivity v rámci základního školního 

vzdělávání vede k lepším výsledkům ve funkčních svalových testech a 

zlepšení fyzické kondice u dětí. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 
2.1 Mladší školní věk 

Všeobecně je ohraničen počátek školního věku nástupem do školní 

docházky a konec období míří před začátek pubescence, tedy přibližně do 

věku deseti až jedenácti let. Věkové rozpětí dětí mladšího školního věku, 

různí autoři v  odborné literatuře stanovují s zanedbatelnými rozdíly. 

Příhoda (1963) klasifikuje období mladšího školního věku na 

přechodovou fázi mezi předškolním věkem a prepubescencí (6-8 let) a 

vlastní prepubescencí (8-11 let). Perič (2008) u dětí určuje mladší školní 

věk od 6 do 11 let. Dítě zahajuje novou životní etapu, neznámé prostředí, 

jeho postavení se mění v rodině i širší společnosti, učí se nové sociální 

úloze – stává se žákem s čímž přichází potřeba nést nové povinnosti. Dítě 

proniká do spletitých sociálních vztahů a rolí (chlapci a dívky, vrstevnická 

skupina, vychovatelé a učitelé, ostatní dospělí). V mateřské škole nebo 

jiných zařízeních byly tyto vztahy mnohem méně komplexnější, spíše 

povrchnější a obyčejnější známosti než tomu je v tomto období. Co se týče 

školního prostředí dítěti po dlouhou dobu slouží jako předloha vnější 

společnosti, jeho další cestu životem ovlivní i to jaký vztah si během 

školních let ke škole, „společnosti“ spolužáků a učitelů, učení a 

seberozvoji vytvoří (Šrůmová,2012). Matějček (2012, s. 45) třídí období 

na mladší, střední a starší školní věk. Autor pro první období uvádí 

typické děti šesti až osmileté, tyto si zvykají na nové povinnosti a činnosti, 

jsou stále hravé, mají rády příběhy a pohádky. Schopnost soustředit se je 

u nich přibližně deset minut. Důraz je kladen na přivyknutí na školu. Dle 

Čačky (2000) se v první třídě učitel stává pro žáky nekriticky přijímanou 

autoritou. Stále zde přetrvává rovnoprávnost, protože dětem zatím chybí 

měřítka k sociálnímu postavení. Děti v první třídě chodí často žalovat, 

právě proto, že v učiteli vidí člověka, který zvládne všechny problémy 

vyřešit a jeho názor považují za ten nejlepší.  

Vágnerová (1999) zmiňuje ritualizaci prvního školního dne takzvaný 

přechodový rituál, který slavnostně uvádí dítě do jeho nové životní role a 

fáze, nechává tak fázi předškoláka za sebou a stává se plnohodnotným 
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školákem. Příchod a první cesta do školy by se měla konat za účasti 

slavnostně oblečených členů rodiny a obřadním uvedením dětí do tříd (P. 

Kunze, C. Salamander, 2011). Tato ceremonie je vytvořena proto, aby 

jasně ohraničila vznik nové role dítěte, podstatní změnu v jeho životě – 

mezník dvou fází dětství. Střední věk (9-10/11let) je ustálenější, dítě je 

přiměřeně přizpůsobeno na školní prostředí. Langmeier (2006, s.116) 

uvádí existenci významných rozdílů mezi dětmi, které povinnou školní 

docházku teprve začínají a žáky vyspělejšími.  

Dětská osobnost v průběhu tohoto poměrně dlouhého vývojového období 

prochází mohutným biologicko-psycho-sociálním změnám. „Období 

latence“ jak o tomto období hovoří představitelé psychoanalytických škol 

je stanovený vývojem pomalejším než v předchozím, předškolním období, 

a méně dynamickým než v následujícím, v pubertě. Dětská osobnost se 

spíše upevňuje a brousí. Za klidné období je z tohoto pohledu právem 

považován právě střední školní věk. 

V tomto věku vzniká základ genderové identity muže a ženy a vztahu k 

dětem a rodině (Matějček, 1992). Vývoj dítěte není nijak prudký, ale 

odehrává se velká progrese v rozvoji všech schopnostech a dovednostech. 

Aktivní zájem o společnost kolem sebe, v sociálních schopnostech je 

podstatná snaživost a iniciativa. 

 

2.1.1 Tělesný vývoj v mladším školním věku 

 V mladším školním věku nastává u dítěte výrazný rozvoj jak hrubé, tak 

jemné motoriky. Po přechodné disproporcialitě se školní dítě zdá 

harmonicky vyvinuté. Zlepšuje se koordinace pohybů celého těla, svalová 

síla je větší, pohyby jsou rychlejší. Společně s tím dochází ke 

kontinuálnímu rozvoji vnitřních orgánů, krevní oběh, plicní a vitální 

kapacita se průběžně zvětšuje. Stejně tak se ustaluje zakřivení páteře, co 

se týče kostí, jejich osifikace pokračuje rychlým tempem, zatímco kloubní 

spojení jsou velmi měkká a pružná. Ve srovnání s tím je zádové svalstvo 

zatím nedostatečně vyvinuté (Vilínová, 2009).  

 Pokud dochází u dětí opakovaně k jednostrannému nebo nepřiměřenému  

(pro dítě v tomto období je optimální nosit maximálně 10 % ze své 
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hmotnosti) nebo naopak nedostatečnému fyzickému zatěžování či 

nevhodnému vyživování, mohou vznikat poruchy v držení těla (obr. 1) a 

stavbě nohou.  

    

 Obrázek č. 1 Správné a špatné držení těla  

Za další z předělů v tomto období vývoje můžeme pokládat začínající 

tvorbu steroidních hormonů. Tyto hormony se tvoří v nadledvinkách a jsou 

to dehydroandrosterón a dehydroandrosteronsulfát (DHEAS). Hormon 

(DHEAS) má za úkol urychlovat somatický růst a vývoj (Bogin, 1999). 

Před začátkem tohoto období má mozek, jako hlavní orgán centrální 

mozkové soustavy vývoj ukončen. Podle Kopeckého (2006) jsou velké 

přírůstky váhy způsobené růstem svaloviny a po celé období mladšího 

školního věku je vývoj tělesné výšky a hmotnosti přibližně stejný u dívek 

i u chlapců. Chlapci přerůstají dívky až ve věku 12 let. Naopak autoři 

Rychtecký, Fialová, (2004) předkládají, že nárůst hmotnosti je u dětí 

mladšího školního věku oproti výšce rychlejší. Příznivé podmínky pro 

vznik nových podmíněných reflexů nastávají hlavně pro rozvoj 

rychlostních a koordinačních schopností. Vytváří se už v dětském věku 

díky značné plasticitě nervového systému (Perič, 2004). K tomu se 

vztahuje nárůst zájmu o pohybové hry a o sportovní aktivity, které 

vyžadují obratnost, vytrvalost a sílu. Dítě se učí koordinovaně ovládat své 

tělo, pohyby se stávají úspornější, jistější a účelnější (Langmeier, 2006).  

  

Za důležitou součást dětské psychohygieny je brán  pohyb, který se pro něj 

stává zábavou, radostným uvolněním a odpočinkem. „Pohyb by měl být 

součástí každodenního časového režimu školáka“(Šimíčková-Čížková, 

2008). Paralelně s výše popsaným jsou kladeny vysokéé nároky na jemnou 

motoriku, dítě se učí psát. Vytvořením vhodného stereotypu psacích 
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pohybů vychází z předpokladu správného držení těla. Pro tvarování linie 

je využit pohyb ramene, postupně přenášený do lokte, a nakonec do zápěstí 

a prstů, dítě využívá pohyby vycházející z celého těla. Významně mohou 

přispět k rozvoji jakékoliv hry a činnosti, vyžadující drobnou motoriku: 

navlékání korálků, skládání puzzle, stavba lego, šroubovací hračky, 

ovládání drobných předmětů. Langmeier (2006) upozorňuje na velký 

význam vnější motivace k pohybu (platí to u hrubé i jemné motoriky).  

  

Významnou roli u dětí hrají sport a pohybové dovednosti. Jestliže máme 

ve třídě, skupině dítě, jenž podává slabší výkony v oblasti pohybové a 

sportovní, nebo není fyzicky silné, je vhodné tento nepříznivý stav 

pozměnit vhodným zásahem, např. povzbuzením či oceňováním, možnost 

výběru úrovně provedení těžšího pohybového úkolu či dalšími způsoby, 

které se prokážou jako účinné. Dítě si dokáže dobře uvědomovat své 

úspěchy a neúspěchy, často si měří své výkony s ostatními dětmi. Zvlášť 

u chlapců se objevuje soupeření, soutěžení. Šetření nám ukazují, že tělesná 

síla a obratnost hrají velkou roli v postavení dítěte ve skupině, třídě dětí, 

což vede k jejich oblíbenosti, vedoucí roli ve skupině nebo naopak 

vyčlenění na okraj skupiny apod. Výsledky v pohybových dovednostech a 

sportovní výkony mohou ovlivňovat sebevědomí dítěte a vnímání sebe 

sama i přístupu k pohybovým činnostem (Petlachová, 2015). 

2.1.2 Psychický vývoj v mladším školním věku 

 

Školák je hodně orientován na to, co je a jak to je. Preferuje realistické 

myšlení. Zpočátku je dítě závislé na tom, co mu poví autority, což někteří 

autoři označují jako realismus naivní (Langmeier, 2006, s. 116), dítě se 

později stává kritičtější a přístup nazýváme kriticky realistický, který již 

oznamuje dohlednost dospívání. Tuto diferenciaci popsal německý 

psycholog O. Kroh ve 20. letech 20. století. Dítěti při poznávání a myšlení 

zatím souvislosti ještě utíkají, a proto se více soustřeďuje na jednotlivosti. 

Dítě velmi silně citově prožívá každodenní činnost, patrná je také zvýšená 

vnímavosti k okolnímu prostředí a větší odvážnost. Dítě je aktivním 

jedinec, chce prozkoumat věci skutečnou, reálnou činností. Pro tento věk 

je charakteristické aktivní experimentování, velmi oblíbenou činností jsou 
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různé pokusy, zkoušky.  

 

Ve školním věku pozorujeme rozvoj v oboru vnímání především 

zrakového a sluchového, kdy se jedná o souhrnný proces zahrnující 

všechny složky osobnosti člověka. Jeho očekávání, postoje, vytrvalost a 

soustředěnost, dřívější zkušenosti. Na konci tohoto období se objevují i 

abstraktní myšlenkové procesy, do té doby je pro děti složité pochopit 

pojmy a situace, na které si „nemůže sáhnout“, popřípadě vidět. V období 

mezi 10. a 11. rokem je vnímání stejně kvalitní jako u dospělého (liší se 

zásadně ve zkušenosti a jí podmíněnou schopností třídit informace) 

(Petlachová, 2015). 

 

V oboru řeči dochází v tomto období k nárůstu slovní zásoby, nárůstu 

délky a složitosti vět, souvětí se stávají složitější. Dítě  si osvojuje nová 

slova chápe i nové významy těchto slov a dokáže jich používat s větším 

porozuměním a dává je do patřičných souvislostí. Celá větná stavba se 

zdokonaluje na vyšší stupeň, díky čemuž ovlivňuje i formální učení ve 

škole, kde se objevuje i významný v artikulaci (Langmeier, 2006, s. 120). 

Ruku v ruce jde vývoj řeči, který podporuje rozvoj paměti, krátkodobá i 

dlouhodobá paměť nabývá ve školním věku stabilnější rozsah, dítě dokáže 

podstatně lépe opakovat naučenou látku a začíná si tvořit paměťové 

strategie.  

V oboru učení spolu s metodičností a promyšleností dochází k rozvoji 

postupu učení, tj. naučit se, jak se učit. (Langmeier, 2006, s. 121). Dle 

Piageta (2010) se dítě nalézá ve fázi konkrétních logických operací, jeho 

uvažování je spojeno s realitou a zkušeností, o objektu který zná, dokáže 

velmi dobře uvažovat v myšlenkách. Děti jsou při poznávání všestranně 

aktivní, pokud jde o jejich objekt zájmu, snaží se ho poznat sami, vlastní 

aktivitou a všemi smysly. Dítě je schopno několika různých přeměn v 

mysli současně. Od názorného myšlení přebíhá do fáze konkrétních 

logických operací. Dokáže chápat reverzibilitu, identitu, spojení různých 

myšlenkových procesů do jedné sekvence(posouzení výšky a šířky 

sklenice) (Piaget, 2010). Dítě se nespokojí s jednoduchými soudy 

(Petlachová, 2015).  
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Ačkoliv se kapacita paměti dítěte zvětšuje, mnohem důležitější význam 

má to jakým způsobem s ní dítě dokáže zacházet. Aby si dítě bylo schopné 

něco zapamatovat je třeba nejprve tento souhrn informací rozpoznat a 

následně posoudit. Pokud si dítě středního školního věku chce látku 

strukturovat je nutné nejprve propojit informace, které si má zapamatovat, 

logickými souvislostmi. Plán opakování nadále zužitkovává ve vhodných 

situacích, škála jeho strategií se rozrůstá, dokáže využít v různých 

případech různé v závislosti na svých zkušenostech (Šrůmová, 2012). 

O možnostech využití a přijímání podmětu rozhoduje Pozornost. Pro lepší 

pochopení významu tohoto pojmu je důležitá definice: „Pozornost je 

zaměřenost a soustředěnost duševní činnosti na určitý objekt nebo děj“ 

(Hartl, 2000). Dle Vágnerové (1999) stojí na počátku školní docházky 

spíše krátkodobá a spontánní pozornost, která je velmi často přerušovaná 

a hůře ovládaná. S věkem se schopnost pracovat s pozorností postupně 

zlepšuje což se odráží i na její kvalitě. I tak uvádí, že děti středního 

školního věku potřebují dostatečnou změnu a rozmanitost činností, 

vzhledem k tomu se vydrží aktivně soustředit na jeden typ podnětu 

maximálně 10-15 minut.  

2.1.3 Pohybový vývoj v mladším školním věku 

 

S ohledem na pohybový vývoj je pro tuto věkovou kategorii 

charakteristická spontánní a vysoká pohybová aktivita. Dle Periče (2004) 

jsou charakteristické rysy dětské motoriky v tom, že oproti dospělým zde 

chybí jakákoli úspora pohybu. Jak jsme si již zmiňovali v kapitole výše, 

dynamika nervových procesů se neustále vyvíjí, převažují však ještě 

procesy podráždění nad procesy útlumu. Tím je možné vysvětlit zvláštní 

živost na počátku tohoto období, neposednost a nepřehlédnutelný 

„pohybový luxus“, kdy je každá činnost doprovázena množstvím dalších 

přídavných pohybů. Takzvané imitační učení pomáhá k efektivnějšímu 

nácviku pohybových dovedností spojených s rovnováhou a rytmizací. Jak 

uvádí Perič (2004) i Vrbas (2010) období mladšího školního věku 

konkrétně deset až dvanáct let, lze považovat jako nejpříznivější pro 

motorický vývoj, někdy také nazývaný „zlatým věkem motoriky“. Pro toho 

období je příznačné rychlým učením nových pohybů. Postačí, aby byl 
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pohyb dokonale ukázán a děti jsou způsobilé nový pohyb udělat hned 

napoprvé nebo po několika dalších pokusech. Děti jsou schopny provádět 

i koordinačně náročná cvičení, díky postupnému navyšování jistoty 

prováděných pohybů. 

2.1.4 Sociální a emoční vývoj v mladším školním věku 

 

Formální kolektiv, který vzniká při vstupu do školy, klade nároky na 

zařazení se do kolektivu a podřízení se jeho zákonitostem a pravidlům. 

Dítě přestává být středem pozornosti rodičů a dochází k přechodu od hry 

k vážné činnosti (učení). Pro mladšího školáka je typická extroverze. 

Aktivně poznává svět, včetně navazování vztahů s ostatními. Do vztahů se 

dítěti začne promítat i jiné autority například učitelé, trenéři, kteří mohou 

svým vlivem i zastínit rodiče. Intenzivně projevuje své city. Třída či 

tréninková skupina jako sociální skupina není jednolitá. (Perič, 2004). 

 

Děti se přirozeně dělí podle pohlaví, ve středním školním věku nastává  

období kdy jsou od sebe nejvíce vzdáleny skupiny chlapců a dívek, 

přátelství a důvěrnější vztahy vůbec mezi dětmi různého pohlaví jsou 

řídká. V tomto období vrcholí přejímání rolí muže a ženy,  pro které je 

podmínkou tohoto procesu větší sociální oddělení skupin chlapců a dívek 

(Šrůmová, 2012). 

Význam rodiny u dítěte mladšího školního věku  

 

V této fázi má stále nezastupitelnou funkci rodina, která je na prvním 

místě, dítě v ní hledá oporu a bezpečí. Rodina dítěti poskytuje pevné 

zázemí, na kterém staví své vztahy k okolnímu světu. „Funkční rodina s 

kladným emočním vztahem rodičů k dítěti a s trvalou láskyplnou péčí o ně 

podporuje rozvíjení emočních a charakterových aspektů osobnosti dítěte i 

jeho schopností. Dysfunkční rodina, zvláště bez kladného a trvalého 

emočního vztahu k dítěti, popřípadě rodina zanedbávající nebo týrající 

dítě, nebo život dítěte mimo rodinu ztěžuje, až narušuje vývoj a formování 

osobnosti dítěte“ (Čáp 1996, s. 44). 

Vágnerová (2005) předkládá jak důležité v tomto období je jako emoční 

zázemí a opora především rodina. Dítě v mladším školním věku má stále 
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silné vztahy k rodině, které postupně dále rozvíjí. Za jednu z 

nejdůležitějších podmínek fungujícího vztahu mezi rodiči a dítětem 

Vágnerová (2005) považuje trvalou přítomnost rodičů, kteří mají o dítě 

zájem a jsou mu k dispozici vždy, když to potřebuje.  

V rodině se velmi často formuje i vztah k pohybové aktivitě. Dítě může 

rádo sportovat, jen tak pro radost, ovšem rodiče mohou být přehnaně 

ctižádostivé, mít přemrštěné požadavky na úroveň jeho sportovního 

výkonu. Pokud rodiče vidí, že dítě neuspokojuje jejich nároky na výkon, 

často se snaží ještě zvyšovat tréninkové jednotky a je velmi často dosaženo 

opačného efektu, kdy dítě začne mít odmítavý postoj k pohybové aktivitě, 

který se může postupně prohlubovat až k naprosté averzi proti sportu. 

(Suchomel a Kupr, 2008). Pokud rodiče neuberou a nejsou ochotni 

s dítětem danou situaci probrat, velmi často zanechají velký šrám na duši 

dítěte, které se natruc nebude věnovat žádné pohybové aktivitě. 

Jak uvádí Stackeová (2009), velmi důležitý je vztah mezi hodnocením 

vlastního výkonu dětí a rodičovským hodnocením sportovních aktivit. 

Právě rodiče svým hodnocením mohou vyvolávat v dítěti sebedůvěru, 

nebo naopak naprostý pocit méněcennosti a zmaru. Děti kolem osmého a 

devátého roku vnímají zpětné informace od rodičů o jejich sportovním 

výkonu a porovnávají to s vlastním prožitím výkonu. Pokud do dětské 

radosti z pohybu začnou promítat své neuskutečněné sny a ambice 

dosáhnou opačného efektu, dříve či později. Nejen v tomto se skrývá 

důvod, proč děti po dokončení základní školní docházky odcházejí ze 

sportovních oddílů.  

Suchomel a Kupr (2008) uvádí, že děti s oběma pohybově aktivními rodiči 

mají až šestkrát větší pravděpodobnost, že budou mít pozitivní přístup k 

pohybové aktivitě než děti, které mají oba rodiče pohybově neaktivní. 

Celoživotně pohybově aktivní rodiče především vedou dítě k 

všestrannosti a nevyvíjejí tím tlak na maximální výkon dítěte. Naopak 

rodiče kteří mají problematický vztah k pohybové aktivitě dítěte, za sebou 

mohou mít neúspěšnou nebo velmi úspěšnou sportovní kariéru se často 

snaží své ambice dodatečně naplnit na úkor svých dětí nebo očekávají 

přinejmenším stejný úspěch jakého dosáhli sami (Stackeová, 2009). 
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V kolem 9. roku se toto mění, dítě si dokáže utvořit svůj vlastní úsudek, 

bez ohledu na autoritu dospělého, na jeho názor nebo příkaz. Langmeier 

(2006, s. 131) dále uvádí, že dítě se stává nezávislejší a vůči dospělým 

kritičtější. Pro vývoj mravního jednání dítěte je rozhodující skutečná 

způsob interakce mezi všemi členy rodiny, který je opakující se a 

spontánní, oproti vědomým výchovným technikám.  

Vztahy dítěte ke spolužákům jsou zprvu náhodné, dané například tím, s 

kým dítě sedí v lavici, koho zná ze sousedství, s kým jezdí do školy a 

teprve později (kolem deseti let) tvoří vztahy založené na osobnostních 

vlastnostech (Langmeier, 2006, s. 136). 

 

 

2.1.5 Socializace v mladším školním věku 

 

Příchod do školy je třetí fází socializace a je kvalitativně novým prvkem v 

životě dětí. Je spjato s pronikáním dítěte do širší sítě společenských vztahů 

školy a kolektivu vrstevníků (Havlík, Koťa, 2011 s. 52). Socializace 

přestává být pouhým přebíráním hodnot dospělých, jak tomu bylo dříve 

kde dítě přejímalo vzorce od své nejbližší rodiny. Dochází ke porovnání 

již zvnitřněných hodnot s tím, jak si dětí vysvětlují chování starších. Úloha 

vrstevníků roste úměrně s tím jak dítě tráví více svého volného času bez 

rodinných příslušníků. Ve škole dítě vstupuje do dosud neznámých 

formálních a neformálních vztahů. Formální vztahy jsou dány řádem a 

pravidly (Havlík, Koťa 2011, s. 53). 

 

Charakteristickým sociálním jevem u fáze školního věku kolem desátého 

až dvanáctého roku dochází k utváření vrstevnických vztahů a pravidel pro 

chování v takových uskupeních. Zároveň se zvyšuje funkce kognitivního 

učení a vzdělávání, tříbí se zájmy a postoje, vzniká základ pro 

zodpovědnost. Přibližně začátkem desátého roku vliv vrstevníků začne 

převládat  nad vlivem dospělých Havlík, Koťa (2011, s. 49).  

 

Hledání nových způsobů vystupování bez dospělé kontroly a postihu, 

hodnotí jedince jak se bez této kontroly bude rozhodovat, tím také dochází 
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k vytipování pozic ve skupině. Dítě se stylizuje dle vzájemných očekávání, 

upravuje je dané skupině, bez dospělého postoje, dochází k ovlivňování 

vztahů ve škole. Často v tomto věku dochází k experimentování se 

zakázanými věcmi, a to jak se s danou situací dokáže dítě popasovat, zdali 

při přistižení zalže, zbaběle uteče, rozbrečí se, nebo se problému postaví 

čelem. To vše určuje jeho postavení v sociální hierarchii. (Havlík, Koťa, 

2011, s. 52). 

 

 

2.2  Pohybové schopnosti 
Charakteristika pohybových schopností 

  

Pohybové schopnosti jsou charakterizovány jako „částečně geneticky 

podmíněné předpoklady k pohybové činnosti“ nebo jako „geneticky 

podmíněná potencionální dispozice k efektivnímu vykonávání pohybové 

činnosti a dosahování výkonu“ (Měkota, Novosad, 2005, s. 17). Tito autoři 

předpokládají nadřazenou generální schopnost, která charakterizuje 

obecnější společné předpoklady pro pohybovou činnost. Nejjednodušší 

členění udává schopnosti silové, rychlostní, vytrvalostní, koordinační a 

pohyblivostní. Tyto schopnosti mají svoji vnitřní strukturu, ale také je lze 

rozdělit podle faktorů, které je ovlivňují a určují na kondiční, koordinační 

a hybridní (Měkota, Novosad, 2005).  

Stejně tak můžeme schopnosti pochopit dle Čelikovský a kol., (1990, s. 

35) jako „souhrn vnitřně integrovaných a relativně samostatných dispozic 

subjektu, potřebných ke splnění pohybového úkolu“. 

 

Rozdíl mezi schopností a dovedností je, že schopnost je výrazně geneticky 

podmíněna a dovednost, tu získáváme. Úroveň motorických schopností lze 

s určitou pravděpodobností předpovídat (Měkota, Novosad, 2005; Měkota, 

Cuberek, 2007; Suchomel, 2006). 

Vývoj motorických schopností členíme zejména do postnatálního období. 

Schopnosti se během růstu nejen rozvíjejí, ale i diferencují. Motorické 

schopnosti u osob, které jsou pohybově vzdělávány, jsou více profilované 

než u osob pohybově nevzdělaných a u dospělých jsou pak rozdíly vidět 
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mnohem více než u dětí. Aktivní pohybovou činností v dětství, pubertě a 

adolescenci můžeme výrazně ovlivnit motorické schopnosti a to buďto 

pozitivním směrem nebo je nečinností zabrzdit. Abychom mohli rozvíjet 

schopnosti je to vždy cesta na dlouhou trať, někdy dojde pouze k malému 

posunu rozvoje (Měkota, Novosad 2005). 

 

 

Obrázek č. 2 Hierarchické uspořádání motorických schopností (Měkota, 

2000, in 

Měkota, Novosad 2005, s. 22) 

 

Měkota a Novosad (2007) člení motorické schopnosti do tří základních 

skupin, které jsou označeny na obrázku 2 a popisují je jako:  

Kondiční pohybové schopnosti se dají relativně rychle zlepšit, pokud ale 

nejsou udržovány, jsou nestálé a jejich úroveň rychle klesá. Této kategorii 

přísluší schopnosti silové, vytrvalostní, částečně rychlostní a flexibilita. 

Rozvoj kondičních pohybových schopností je vystavěn na přizpůsobení 

odpovědi organismu, na procesech homeostázy a superkompenzace, na 

opakovaném zatěžování. Sportovní výkon je rozvojem nepostradatelně 

podmíněn. Čerpá ze současných poznatků fyziologie, biomechaniky, 

anatomie (Měkota a Novosad, 2007). 

Koordinační pohybové schopnosti, jsou stabilnější, ale je potřeba je delší 
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dobu cvičit, např. reakce rytmicky na dané podněty či schopnost orientace 

v prostoru, se tvoří delší dobu, ale tato schopnost zůstává dále zachována 

po celý život (Dvořáková, 2007). Patří sem obratnost a částečně i rychlost. 

Kondičně-koordinační (hybridní) – pohyblivost, ohebnost a rovnováha. 

Pohybové schopnosti se ještě dále dělí na specifické struktury.  

Silová schopnost rozlišuje sílu statickou a dynamickou, lokální a globální. 

Rychlostní schopnosti dělíme na rychlost reakční a akční. Mohou mít 

charakter obecný, což znamená, že mají vliv na výsledky různých 

motorických činností, nebo specifické, což jsou předpoklady pouze pro 

jedinou motorickou činnost. 

Kondiční schopnosti jsou determinovány převážně energetickými faktory, 

patří sem schopnosti silové, vytrvalostní a částečně i rychlostní. 

Koordinační schopnosti jsou podmíněny řídícími a regulačními procesy a 

patří k nim schopnosti orientační, reakční, rovnováhové, rytmické, 

diferenciační aj. Mezi hybridní patří schopnost rychlostní a mimo stojí 

schopnost pohyblivostní (Měkota, Novosad, 2005). 

 

Dvořáková (2007) uvádí, co se týká úrovně pohybových schopností i 

dovedností, obě složky ovlivňují úroveň tělesné zdatnosti. Zdatnost je 

schopnost přizpůsobit se s vnějším i vnitřním vlivům. Lze rozlišit zdatnost 

tělesnou a psychickou, zdraví člověka je závislé na obou.  

 

Psychickou zdatnost lze charakterizovat jako schopnost vyrovnat se s 

nároky na psychiku, vyrovnat se s napětím, stresem. Tato schopnost je 

člověkem získávána postupným vyrovnáváním se s přiměřenými 

psychickými nároky. Pohybové činnosti i zde mohou být dobrým 

prostředkem, např. je potřeba vůle, aby žák dokončil daný pohybový úkol, 

někdy musí překonat strach, vyrovnat se s neúspěchem a prohrou. 

Důležitou roli zde hraje učitel, který neúspěšného žáka podporuje, pomáhá 

mu dokončit úkol, překonat strach, a především volí pro žáky přiměřené 

úkoly.  

 

Tělesná zdatnost je globální a kvalitativní ukazatel stavu organismu. Je 

možné ji charakterizovat jako schopnost vyrovnat se s nároky na fyzickou 
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stránku člověka či jako komplex dispozic pro nejideálnější odpověď na 

náročnou pohybovou činnost a vlivy vnějšího prostředí. Nejideálnější 

reagování (odpověď organizmu) znamená, že zátěž jen velmi málo naruší 

homeostázu (Měkota, Cuberek, 2007).  

Jiné definice uvádějí tělesnou zdatnost jako „schopnost řešit dané úkoly s 

dostatkem energie a pohotově bez zjevné únavy a s dostatečnou rezervou 

pro příjemné trávení volného času“ (Měkota, Cuberek, 2007, s. 143) nebo 

jako stav pohody (wellbeing) typicky pro nízké riziko předčasných 

zdravotních problémů a vitalitou, umožňující podílet se na různorodých 

fyzických aktivitách (viz Corbin, Pangrazi, Franks, 2000). Tělesná 

zdatnost je do významně podmíněna geneticky, v průběhu života je 

rozvíjena a udržována pomocí tělesných cvičení (pohybovou aktivitou), 

otužováním, výživou a celkovou životosprávou (Měkota, Cuberek, 2007, 

s. 145). Ovlivňují ji tedy tři dimenze:  

• orgánová – tělesná – spojená především s kardiorespiračním 

systémem,  

• motorická – dovednostní – nezbytná pro řešení pohybových úkolů, 

• kulturní, daná vztahem k vlastnímu životu a životním stylem 

(Suchomel, 2006). 

Rychlostní schopnosti 

 

Rychlost Perič (2004) charakterizuje jako „schopnost překonat krátký 

časový úsek v co možná nejkratší době (s co nejvyšší intenzitou)“ 

 

Je to schopnost zahájit a realizovat pohyb v co nejkratším čase. Taková 

pohybová činnost, která je prováděna s velkým až maximálním úsilím a 

intenzitou, může trvat jen krátce (do 15-20 s), a proto při ní nedochází ke 

vzniku únavy (Měkota a Novosad (2007). Jsou charakteristické 

převážným zapojením ATP-CP zóny. Pokud maximální výkon není 

omezen únavou, můžeme v těchto případech hovořit o rychlostních 

schopnostech. V tréninku rychlostních schopností je podstatné zaměřit se 

na zotavovací funkce CP jako předpokladu pro provádění rychlostních 

výkonů opakovaně a bez ztráty kvality (Perič a Dovalil, 2010). Jestliže se 

snažíme pozitivně ovlivňovat rychlostní schopnosti nemůžeme v tréninku 
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překonávat žádný, nebo jen malý odpor. Vzhledem k tomu že kdybychom 

zařadili do tréninkové jednotky odpor větší než 20 % odporu maximálního, 

stane se dominantní schopností rychlá či explozivní síla. 

 

Rozlišujeme jednoduché acyklické pohyby (hmity, švihy apod.), cyklické 

pohyby (jízda na kole, běh) a také kombinované pohyby svalovou 

kontrakcí (točivé pohyby ve hrách). 

 

Fyziologickými předpoklady pro rychlostní schopnost jsou: 

• vlastnosti CNS, zejména rychlost vedení vzruchu, 

schopnost nervového systému rychle střídat podráždění a 

útlum při inervaci svalu, které má přímý vliv na rychlost 

kontrakce a relaxace svalů 

• schopnost mezisvalové koordinace mezi antagonistickými 

a agonistickými svalovými skupinami 

• svalový systém – kvalita, složení svalů přesil rychlých 

svalových vláken (svalová vlákna II. typu) 

• nervový systém – schopnost CNS senzitivně reagovat již 

na nízkou úroveň napínacího reflexu, který se tvoří ve 

svalovém vřeténku (detektor délky svalu) a vyvolává 

následnou kontrakci při protažení svalu 

• energetický systém – rychlé doplňování připravených 

zdrojů energie přímo ve svalu a její zásoba, prvotně 

množství kreatinfosfátu (CP) a ATP pro zahájení pohybové 

činnosti a druhotně dostupné množství sacharidů 

•  psychické předpoklady – rychlost a přesnost zformování 

představy o pohybu, dobrá koncentrace a vysoká emoční 

stabilita,   

• úroveň zvládnutí techniky, somatotyp, efektivita, stupeň 

osvojení ostatních dovedností a další (Vilímová, 2002; 

Semiginovský, 1988 a další). 

Podle Čelikovského (1990) můžeme rozdělit rychlostní schopnosti na dvě 

odlišné formy projevu:  
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• reakční 

• akční 

Stav připravenosti smyslů a nervové soustavy je podmíněn druhem signálu 

(akustický, vizuální, dotykový), zároveň díky tomu určuje reakční dobu. 

Stupeň pozornosti a soustředěnosti daného jedince  notně ovlivňuje její 

dobu. Schopnost je bezprostředně vázána na funkci CNS, neboť je to 

schopnost reakce člověka na určitý podnět.  

Akční schopnost charakterizuje Čelikovský a kol. (1990) jako schopnost 

realizovat konkrétní pohybový úkol v co nejkratším časovém úseku. Tato 

schopnost se projevuje u běhu, plavání, her apod. Rozlišujeme akčně 

rychlostní předpoklady na jednorázové provedení pohybu – segmentová 

rychlostní schopnost, například úhybné pohyby hlavou, údery, kopy), 

opakované soustavy pohybů a činností – frekvenční rychlostní schopnost; 

například počet kroků při běhu, temp či záběrů ve veslování apod.), 

akcelerační schopnost podle průběhu pohybu – například sprint, v tenise, 

košíkové (Kudelová, 2016). 

 

Uvedené schopnosti jsou pod velkým vlivem genetických faktorů, rozvíjí 

se především ve věku od 6 do 15 let a poté vrcholí v období dospělosti. 

 

Hlavní metodou v rozvoji je metoda opakovaných úsilí, kdy je rychlostní 

zatížení přerušováno dostatečným intervalem odpočinku. Uplatnění 

principu soutěživosti napomáhá při problémech s motivací a uskutečňuje 

se prostřednictvím soutěživých a hravých metod, lákavých zejména pro 

děti mladšího školního věku (Bursová, Votík, 1996). 

Při zanedbání rozvoje rychlostních schopností nevhodným zatěžováním 

(malá frekvence rychlostních podnětů, převažování vytrvalostního typu 

zatížení) již později téměř nelze napravit. Jeden z projevů zanedbání je 

trvalý pokles rychlosti přenosu vzruchů mezi svaly a nervovými vlákny.  

 

Pokud chceme zvýšit rychlost běhu dle Jeřábek (2008) tak v navazujícím 

věkovém období toho lze docílit zvláště díky silové přípravě, která umožní 

důraznější odraz a s tím i delší krok, což při zachování stejné frekvence 

vede k cílenému zrychlení. Senzitivní období k rozvoji rychlosti je již v 
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mladším školním věku. 

Silové schopnosti 

  

Perič a Dovalil (2010) vymezují silové schopnosti jako způsobilost 

překonávat vnější odpor (např. břemeno) prostřednictvím svalové 

kontrakce. 

„Síla jako pohybová schopnost jedince je souhrnem vnitřních předpokladů 

pro vyvinutí síly ve smyslu fyzikálním, je spjata s činností svalů (velikostí 

svalového stahu), kterou lze označit jako svalovou sílu.“ (Měkota, 

Novosad, 2005, s. 113). 

Dle způsobu svalové práce můžeme hovořit o statické síle (např. výdrž ve 

dřepu stehna ve vodorovně poloze s podložkou). Jestliže nedochází při 

svalové kontrakci k viditelnému pohybu segmentů těla, hovoříme o 

statické síle. Dochází ke svalové kontrakci izometricky (délka svalu při 

napětí zůstává stejná). Naopak hovoříme o dynamické síle pokud svalová 

kontrakce způsobuje viditelný pohyb segmentů těla prodlužováním 

(excentrická kontrakce) nebo zkracováním svalu (koncentrická kontrakce) 

(Čelikovský a kol., 1990, Suchomel, 2006). 

Dynamickou sílu můžeme dále rozdělit na dílčí projevy: 

• Explozivně silová schopnost je síla výbušná (explozivní). Je to 

schopnost vyvinout v co nejkratším časovém úseku maximální sílu 

(svalové úsilí) s maximálním zrychlením při jednorázovém 

(acyklickém) pohybu zúčastněných segmentů. Tuto schopnost 

charakterizují například vrhy, hody, odrazy. Startovní síla se 

hodnotí na počátku činnosti do 50 m/s od zahájení kontrakce, kdy 

má jedinec pouze minimální časový interval k vytvoření silového 

impulzu (Měkota, Novosad, 2005).  

•  Rychlostně silová schopnost je předpokladem pro překonání 

odporu s vysokou rychlostí nebo četností pohybu. Vyskytuje se v 

cyklických pohybech, například atletické a cyklistické sprinty, v 

plavání.  

•  Vytrvalostně silová schopnost je schopnost člověka, při silové 

činnosti, udržet intenzitu motorické aktivity. Jedinec 

několikanásobně zdolává odpor v průběhu pohybu. Vysoká úroveň 
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složky silové se zde pojí se složkou vytrvalostní. Uplatňuje se 

zejména u činností jako je kanoistika, lyžařský sjezd, vodní slalom 

a plavání, ale také sportovní gymnastika, box aj. (Čelikovský a 

kol., 1990). 

 

Důvodem proč se silová schopnost obecně považuje za nejlépe 

ovlivnitelnou je především to, že příčným průměrem svalu je daná velikost 

svalové kontrakce. Hyperplazie svalových vláken je částečně dán dědičně, 

ale z větší části jej lze ovlivnit (hypertrofií svalových vláken – zvětšení 

průřezu vláken) (Vobr,2013). 

Rozvoj silových schopností  

 

Od mladšího školního věku je možné cíleně rozvíjet dynamickou sílu. Ze 

začátku volíme především přirozené komplexní pohybové dovednosti jako 

je běh, šplhání, hody, skoky, lezení a jako zatížení využíváme vlastní váhu 

těla. Přirozeně jak jsou děti starší můžeme zatížení navyšovat ztížením 

podmínek. Jakmile nám zatížení umožní dostatečně rychlé provedení 

daného pohybu, jsme schopni rozvíjet dynamické silové schopnosti. V 

opačném případě by vysoký stupeň zatížení rozvíjel svalovou vytrvalost 

dokonce až statickou nebo maximální sílu (Jeřábek, 2008).  

 

Pro rozvoj v mladším školním věku musí být věnována velká pozornost 

velkým svalovým skupinám, neboť zajišťují správné držení těla. Jak jsme 

již zmínili v kapitole o tělesném vývoji, svalové skupiny se vyvíjejí 

nerovnoměrně, svaly pojímají hodně vody a není dokončena osifikace. 

Cvičení pro rozvoj síly izometrické bychom naopak měli zařazovat u dětí 

až v období staršího školního věku. Při tomto všestranném posilování se 

doporučuje provádět cviky vleže nebo vsedě, přitom se zaměříme na 

posílení svalstva trupu, které je oslabené (břišní a zádové svaly). Poloha 

vsedě nebo vleže je zásadní, neboť při ní nedochází k extrémnímu zatížení 

páteře, lze jimi také předejít určitým zraněním kloubním i svalovým 

(Měkota, Novosad, 2005; Vilímová, 2002; Dvořáková, 2007).  

Metody posilování dle Choutka a Dovalil (1991): 

• Metoda maximálních úsilí pracuje s překonáváním téměř 
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hraničních odporů malou rychlostí v sériích s malým počtem 

opakování (zpravidla 1-3x). 

• Metoda brzdivá je založena na brzdění nadmaximálního odporu co 

nejmenší rychlostí v sérii s jedním opakováním. 

• Metoda opakovaných úsilí překonává velké , ale nemaximální 

odpory malou rychlostí v sériích s různým počtem opakování 

(zpravidla 8-12x). Opakovaně se využívá sérií se vzrůstajícím nebo 

klesajícím počtem opakování (tzv. pyramidy). 

• Metoda intermediární pracuje s kombinací statické a dynamické 

kontrakce. V průběhu pohybu konkrétního cviku (dřep s činkou) dojde 

několikrát (2-4x) k zastavení pohybu (statická kontrakce). 

• Metoda rychlostní klade důraz na překonávání nízkého odporu 

maximální možnou rychlostí v sériích s různým počtem opakování 

(zpravidla 3-8x). 

• Metoda plyometrická funguje na principu protažení a následného 

zkrácení svalu, kde se využívá nahromadění elastické energie pro 

následnou excentrickou kontrakci. Zpravidla se využívá hmotnosti 

vlastního těla v sériích s 2-5 opakováním. 

• Metoda silově vytrvalostní je založena na překonávání nízkých 

odporů relativně malou rychlostí v sériích s velkým počtem opakování 

(zpravidla < 15x). Aplikace této metody bývá často řešena formou 

kruhového provozu. 

 

 

 

Ve školní praxi se nejčastěji používá toto rozdělení metod 

(Juřinová, Stejskal, 1987): 

•  Metoda přirozeného posilování – zaměřuje se na všestranný 

harmonický rozvoj síly. 

Zde patří modifikované i přirozené pohybové projevy (běhy, 

skoky, šplh, úpoly, překonávání překážek, kondiční gymnastická 

cvičení, odrazová skokanská příprava a další). 

•  Komplexní metody – v jedné vyučovací jednotce rozvíjíme více 
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schopností. Je potřeba sledovat intenzitu a objem zatížení. 

Přiměřeně používáme zátěží s malou hmotností. Patří sem cvičení 

na nářadí, v přírodě, odporová cvičení, posilování ve dvojicích aj. 

• Metoda opakovaných úsilí – cviky se provádějí s malou zátěží 

avšak dbáme na co největší rychlost (hody, běhy, skoky a další). 

 

 

„Pro kategorii dětí a začátečníky nejsou vhodné metody maximálního 

úsilí, brzdivá, plyometrická, intermediární a elektrostimulace“ (Choutka, 

Dovalil, 1991). Komplexní rozvoj síly pro děti upřednostňujeme 

především u velkých svalových skupin, horních končetin a trupu . Vždy 

dodržujeme rozvoj svalstva pro správné držení těla. K rozvoji silových 

schopností u žen se musí přistupovat jinak než u mužů. „Absolutní svalový 

výkon je u žen o 20-25% menší než u mužů“ (Seminigovský, 1988). 

Vytrvalostní schopnosti 

 

Perič (2004) definuje vytrvalost jako schopnost překonávat únavu neboli 

dlouhodobě vykonávat pohybovou činnost nízké intenzity, popřípadě delší 

časový úsek se pohybovat s co nejvyšší intenzitou. „Vytrvalost je 

předpoklad k fyzickému a psychickému odolávání zátěži, která vyvolává 

únavu“ (Grosser, Zintl, 1994 in Měkota, Novosad, 2005). Schopnost je 

uplatňována a projevuje se při dynamické práci s dobou trvání 

přinejmenším 3 až 5 minut, někdy až desítky minut. Během fyzické 

námahy převažuje aerobní metabolismus při nízké, střední nebo 

submaximální intenzitě.  

Ke zvyšování úrovně vytrvalosti využíváme především cvičení lokomoce 

(chůze, běh) nebo opakované cyklické pohyby (jízda na kole, veslování na 

trenažéru). Systém krevního oběhu je hlavním činitelem, který je limitní 

pro sportovní výkon. Velká část vědeckých studií prokazuje, že aerobní 

vytrvalost smí plynout po delší dobu, než se objeví únava, a může 

pokračovat i ve stavu únavy. Kvalita vytrvalostních schopností  významně 

ovlivňuje rychlost regenerace (Zahradník, Korvas, 2012). Vedle 

fyziologických předpokladů mají velký podíl na vytrvalostních výkonech 

hlavně psychické faktory, a to hlavně morální vlastnosti jedince.  
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Rozvoj vytrvalosti  

 

Měkota, Novosad (2005) tvrdí, že při záměrné, pravidelné a plánovité 

pohybové činnosti lze dosáhnout adaptačních změn v oblasti vytrvalosti v 

jakémkoliv věku. Právě v mladším školním věku začíná docházet 

k největšímu hromadění změn ve vytrvalostním projevu. Potíž nastává 

s motivovaností těchto dětí, je velice obtížné udržet u nich tempo u 

opakované pro ně monotónní činností. Je vhodné proto nespecifické 

činnosti střídat, ale zatížení ponechat stejné.  

Systematický a pravidelný trénink většinou začíná okolo 13-15 let 

vzhledem k tomu, že trénink vytrvalosti vyžaduje dlouhodobé soustavné 

zatěžování, tak sportovního vrcholu lze dosahovat až po 12-15 letech 

velice náročného tréninku. 

Metody rozvoje vytrvalostních schopností v tělovýchovné 

praxi (Juřinová, Stejskal, 1987):  

• Metoda nepřerušovaná (souvislá) – stimuluje přirozené 

podmínky zatížení, charakteristické je pro ni nepřetržitá, 

rovnoměrná aktivita s nízkou intenzitou, s možností regulace 

velikost zátěže. Rozvíjí obecnou vytrvalost. Příkladem je 

fartlek neboli hra s rychlostí, kde jsou různě dlouhé běžecké 

úseky prokládané částmi s různou rychlostí podle dítěte 

samotného. Rozvíjí se globální vytrvalost.  

•  Metoda intervalová – je charakteristická cyklickými 

pohybovými činnostmi s odlišnou intenzitou zátěže, počtem 

opakování, zátěžovým režimem a dobou odpočinku. 

Podstatným pravidlem u této metody je, aby doba odpočinku 

byla úměrná s intenzitou zatížení. Dochází k rozvíjení 

rychlostní a krátkodobé vytrvalostní schopnosti v anaerobním 

režimu, při němž dochází k maximální spotřebě kyslíku a 

zároveň zapojení anaerobního metabolismu co nejnižší. 

Doporučuje se vyplnit přestávky aktivním odpočinkem (chůze, 

jogging atd.), což zlepšuje odvod LA ze zatěžovaných svalů 

(Čelikovský a kol., 1990).  



32  

•  Metoda opakovací – využívá  principu opakovaného zatížení, 

při kterém dochází vždy k postupné aktivaci všech 

energetických mechanismů, má různou intenzitu i dobu 

zatížení a délka odpočinku je určována subjektivně. 

Vytrvalostní schopnosti dělíme podle těchto kritérií (Čelikovský a 

kol., 1990). 

 Podle množství a rozdělení zapojených svalů:  

• lokální – místní, svalovou,  

• globální – celkovou.  

Podle plnění pohybového úkolu, podílu rychlostní a silové složky dělíme 

lokální a globální vytrvalost:  

• rychlostní, 

•  silovou. 

 Podle doby trvání pohybové činnosti:  

• krátkodobá,   

• střednědobá,  

• dlouhodobá. 

 Podle typu svalové kontrakce:   

• statická,  

• dynamická.  

Podle způsobu energetického krytí je možné třídit vytrvalostní schopnosti 

(Měkota, Novosad, 2005; Máček, 1995):  

• Aerobní – předpoklad pro pohybový výkon (globálně 

vytrvalostní), u kterého je potřebná energie dodávaná štěpením 

energetických zásob za přístupu kyslíku v nejvyšší individuální 

hodnotě spotřeby a je možné ji rozvíjet již v mladším školním 

věku,  

•  Anaerobní – krátkodobá vysoce intenzivní činnost probíhající bez 

účasti kyslík, činnost rychlostně silového i vytrvalostního 

charakteru. Tento druh vytrvalosti by se měl začít rozvíjet až ve 

věku 16–17 let (Vilímová, 2002).  

Koordinační schopnosti 

jsou chápány jako schopnost rychle a účelně řešit složité časoprostorové 
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struktury pohybu. Viditelný výsledek pohybového projevu člověka 

vycházející z procesů řízení a regulace pohybové činnosti CNS lze 

charakterizovat jako koordinační schopnosti (Zahradník, Korvas, 2012). 

„Utvářejí se v průběhu ontogenetického vývoje prostřednictvím rozmanité 

lidské činnosti v různých oblastech lidského konání“(Kohoutek aj., 2005).  

„Koordinační schopnosti představují třídu motorických schopností, které 

jsou podmíněny především procesy řízení a regulace pohybové činnosti. 

Představují upevněné a generalizované kvality průběhu těchto procesů. 

Jsou výkonovými předpoklady pro činnosti charakterizované vysokými 

nároky na koordinaci“(Zimmermann, Schnabel, Blume, 2002). 

Struktura koordinačních schopností 

Měkota (2005), který vychází z německých autorů Hirtze (2002), 

Zimmermanna, Schnabela a Blumeho (2002) převzal sedm obecně 

přijímaných základních koordinačních schopností, a i my na základě 

teoretických a praktických zkušeností považujeme tyto komponenty za 

optimální. 

Jsou to: 

1. diferenciační schopnost (trvání pohybu, způsoby svalového          

napětí, umožňuje správné řízení pohybu), 

2. orientační schopnost (schopnost určení a záměrných změn 

polohy a pohybu těla v prostoru); 

3. rovnováhová schopnost (funkce opory, udržení těla v relativně 

stabilní poloze, statická/dynamická/balancování předmětu), 

4. reakční schopnost (pohyb na určitý podnět v co nejkratším čase), 

5. rytmická schopnost (rytmická realizace pohybu a rytmická 

percepce – vnímání a reprodukce rytmů na sluchové, zrakové a 

taktilní podněty), 

6. schopnost sdružování (účelně organizovat pohyby jednotlivých 

částí lidského těla, kombinovat je a spojovat), 

7. schopnost přestavby (přebudovat pohyb podle změněných 

podmínek). 

 

„Podle literárních pramenů jsou koordinační schopnosti jedinými 

schopnostmi, které se bezvýhradně doporučuje rozvíjet od 6 let a zároveň 



34  

od prvních začátků sportovní přípravy. Zdůvodnění vyplývá z 

fyziologického hlediska, kdy se při rozvoji koordinačních schopností 

střídají pohyby různé intenzity a výkony, které jsou charakteristické téměř 

úplným svalovým klidem“ (Dovalil, et al.,2002). 

 

Havel a Hnízdil (2009) určují citlivé období pro celý komplex 

koordinačních schopností od sedmi do jedenácti let. Citlivým obdobím 

máme na mysli to  období vývoje, ve kterém dětský organismus reaguje 

na určité vnější vlivy intenzivněji než v obdobích jiných a odpovídá na ně 

příslušnými vývojovými efekty. 

Dle Fajfera (1990) sportovci s méně rozvinutými koordinačními 

schopnostmi těžkopádněji zvládají nácvik a zdokonalování techniky. 

Sportovci s rozvinutými koordinačními schopnostmi reagují ve složitých 

situacích lépe než slabší, hbitě se orientují při změnách herních podmínek 

od předpokládaného vývoje, nebo při nebezpečných a nepředvídaných 

zákrocích. 

Čelikovský a kol. (1990) vymezuje tyto tři předpoklady pro cílený rozvoj 

obratnosti: 

• zdokonalování funkcí analyzátorů ꞊ regulátorů (postupujeme od 

hrubé diferenciace podnětu k jemné),   

• zvyšování úrovně jednotlivých senzomotorických vlastností 

(ztěžování podmínek, zvyšování obtížnosti, zmnožení 

opakovaných situací,  

• zkvalitnění vlastností pohybové soustavy (rozvoj kloubní 

pohyblivosti, speciální cvičení s přesahem v běžně používaném 

rozsahu). 

Jako metodická doporučení při rozvoji komplexu koordinačních 

schopností se uplatňují tyto zásady (Bursová, Votík, 1996):  

• provádět cviky v obměnách,   

• postupovat od hrubé diferenciace podnětů k jemné,  

• dostatečná informovanost o cvičení,  

• kombinace již osvojených dovedností,  

• měnit vnější podmínky pro tělesná cvičení,  
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• zvyšovat obtížnost a množství opakování,  

• realizovat cvičení „pod tlakem“,  

• záměrně zařazovat aktivitu po předchozím zatížení. 

 

2.3 Pohybová aktivita a sport v dětském věku 
 

Máček (2011) uvádí, že dostatek pohybové aktivity je nutný k příznivému 

vývoji dětského organismu. V průběhu vývoje zdravého dítěte dochází 

k pozvolným proměnám v množství spontánního pohybu, který 

v batolivém až předškolní věku zcela naplňuje všechen jeho čas, v podobě 

krátkých, ale zato intenzivních pohybových souborů se přeměňuje na 

pohybové soubory řízené díky nástupu dítěte do školního vzdělávacího 

procesu. Tato změna je žádaná a můžeme ji brát jako ukazatel zrání.  

Příčiny pro nabývání poklesu spontánní nebo řízené aktivity mohou být 

spatřovány jako nedostatek motivace, snížené možnosti aktivního pohybu, 

zvláště v dnešní době atraktivnějších převážně pasivních činností 

doprovázené moderními technologiemi. Mezi vnitřní příčiny, které můžou 

vést ke snížení PA, mohou být některé patologické stavy a poruchy 

somatického vývoje či psychického charakteru. 

 Pro většinu dětí je kvalita a kvantita spontánní pohybové aktivity společně 

s účastí na soutěživých sportovních aktivitách podkladem pro budoucí 

dobrý zdravotní stav v dospělosti. Optimální vývoj pohybového 

systému, zvýšení kardiopulmonární výkonnosti a vyšší inzulinová 

senzitivita to vše snižuje pravděpodobnost vzniku obezity v průběhu 

dospívání, dysplemie a inzulinové resistence. 

  

Na druhé straně nesmíme opomenout ani rizika, která přináší intenzivní 

provozování sportu, zvláště vytrvalostního charakteru. Je zde možnost, že 

se objeví riziko hypothalamo-hypofyzární dysfunkce, která u dívek 

vyvolává opožděný nástup menarche, sekundární amenoreu i přechodné 

oslabení imunity. 

V prvních letech života, jak uvádí Máček (2011) dítě podvědomě realizuje 

spontánní PA a dokonale ji reguluje, není třeba do nich zasahovat, spíše 

jen dohlížet na bezpečnost a stimulovat nové pohybové možnosti. V tomto 
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období je doba bdění vyplněna ze 70-80 % aktivním pohybem. Kučera 

(1985) uvádí, že u měření SF dětí v mateřské škole, docházelo při 

spontánní pohybové aktivitě až k 180 tepům za minutu, po příchodu 

učitelky tato frekvence klesla na 100-120 tepů za minutu. 

 Okolo 10. roku věku se délka minizátěží prodlužuje i když stále přetrvává 

jejich spontánní ráz. Děti vyrůstající na venkově mají v tomto oproti 

městským dětem výhodu ve vyšším množství neorganizovaných 

pohybových aktivit, které současně mohou zaměřovat určitým směrem. 

Například hry ve volném terénu, jízda na kole, lezení po kopcích, v zimě 

bruslení na rybníku nebo jízda na lyžích.“ Nedostatek a nízká intenzita 

PA v dětském věku ohrožuje další vývoj i zdravotní stav a výkonnost 

v dospělosti.“  

 

Obecně udávané doporučení pediatrů a pedagogů k harmonickému vývoji, 

hodina plná PA denně pro děti ve školním věku je postavená na množství 

provedených studiích. Z nichž se většina shoduje na prevenci osteoporózy, 

jejíž stav v dospělosti závisí na množství PA i příjmu vápníku v dětství. 

Často se uplatňuje vliv současné pohybové aktivity v dospělosti, proto je 

velmi obtížné prokázat přímý vliv PA v dětství na morbiditu dospělých 

(Bar-Or O,Rowlland WT. 2004). Dle významné studie absolventů 

Harvardu je známo, že vyšší PA během studií se projevila nižší morbiditou 

a frekvencí kardiovaskulárních onemocnění ve vyšším věku, stejně tak 

nižším výskytem maligních nádorů prsu (Paffenbarger RS Jr., Lee IM, 

1996). 

 V současnosti, jak uvádí Máček (2011) se vytvářejí tři skupiny dětí ke 

vztahu k pohybové aktivitě. Do první skupiny, která je kvantitativně 

menší, spadají děti již od svého 5. - 7. roku. Pro skupinu je charakteristický 

velký pohybový rozsah PA se zaměřením na intenzivní trénink. Sice tato 

skupina pomalu roste, ale netvoří více než 10 procent dětské populace. Pro 

asymetrické a technicky náročné sporty je příznačná raná sportovní 

specializace, v předškolním a časném školním věku, což je v přímém 

rozporu s ideální formou PA, která má za cíl respektování individuálně 

probíhající vývoj. 

Druhá skupina není limitována striktním plánem sportovní přípravy. 
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Závisí na osobních preferencích, situaci v rodině a prostředí. V přírodě je 

mnohem více podnětů ke spontánní PA, rozhodným faktorem však nadále 

zůstává aktivní přístup rodičů. Děti ze třetí skupiny se orientují spíš na 

pasivní aktivity spojené se sedavým způsobem života. Proto dochází 

k tomu, že jsou velmi neobratné a zůstávají pozadu s tím, jak pohyb přímo 

odmítají, nedosahují výhod, které PA přináší. 

Prevence osteoporózy 

Pro pozitivní dopad v budoucí dospělosti je důležité pěstovat dostatečné 

množství PA s intenzitou tomu odpovídající, aby bylo docíleno co 

nejvyššího zisku hustoty a pevnosti kostí. Znamená to, věnovat PA i 

cvičení po celé dospívání. Vyšetření u bývalých sportovců, kteří se 

věnovali sportu již od prepubertálního věku, ukázalo mnohem vyšší kostní 

hustotu než nesportující populace. Dle Bass (2000) bylo prokázáno, že na 

pohyblivé popudy je citlivější nezralá kostra a lze ji proto pozitivně 

ovlivnit. Toto citlivé období probíhá před pubertou a postupně slábne 

s jejím nástupem. PA má významný dopad při vývoji kostry, v této době 

lze její hustotu zvýšit až o 30 % oproti cvičení v dospělosti, kde u žen při 

cíleném cvičení vzrostla hustota jen o 4 %. Abychom mohli snížit riziko 

fraktury stehenního krčku o polovinu, je nutné zvýšit tuto hustotu nejméně 

o 10 %. 

  V období před pubertou je pokládáno za nejdůležitější období pro vývoj 

kostry.  „Sportovní trénink před a v pubertě, může vyvolat takové kostní 

změny, které brání osteoporóze až do pozdní dospělosti.“(Máček,2011).  

Ve studii (Bass, 2000) bylo zjištěno pomocí magnetické rezistence u 

trénujících prepubertálních dětí ovlivnění především expanse periostu, 

kdežto změny endokortikální se objevují až během puberty či krátce po ní. 

Mezi vhodné formy tréninku u rostoucího organismu má patřit hlavně 

rozvíjení všestrannosti, to znamená přiměřeně posilovat všechny 

pohybové schopnosti: rychlost, vytrvalost, obratnost, sílu i pružnost. Pro 

první léta je důležitý dostatek času i prostoru pro spontánní aktivitu dítěte. 

Časově není nutné tuto PA omezovat, dítě samo cítí, že je unaveno, a proto 

přechází na klidnější aktivitu anebo si zvolí odpočinek spánkem. 
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2.4 Posturální stabilizace – vymezení pojmu  

„Posturální stabilizaci chápeme jako aktivní držení segmentů těla proti 

působení gravitačních sil řízené CNS. Není synonymem pro bipedální 

postoj, působí nejen proti gravitaci, ale je součástí všech pohybů.“ Kolář, 

Šafářová, (2011). 

Opětovně bylo experimentálními studiemi zjištěno, že aktivace bránice a 

břišních a zádových svalů předbíhá pohybovou činnost horní a dolní 

končetiny (Hodges PW, et al. 2000). 

Každý pohybový manévr má převod stabilizace do úponově provázaných 

oblastí, potažmo celého těla. Důležité je zmínit že reaktivní stabilizační 

funkce probíhají automaticky a mimovolně, tedy bez našeho vědomého 

zásahu, oproti tomu cílený pohyb jsme schopni volně kontrolovat. Již 

během prvního roku života lze predikovat a diagnostikovat poruchy ve 

fyziologickém vývoji CNS (Kolář, 2001). 

Pro vyšetřování stabilizačních funkcí nám nestačí pouze vyšetřování dle 

svalového testu Jandy, potřebujeme svalovou funkci zhodnotit z hlediska 

kvality a metody zapojení a funkcí svalu během stabilizace. Funkční testy 

nám ukazují kvalitu úponového zatížení – „o tom, že funkce jednoho svalu 

může být oslabena proto, že úpon vyšetřovaného není dostatečně kvalitně 

stabilizován“ (Kolář, 2001). 

Pokud bychom chtěli mít představu pro cílený trénink, terapii nebo pro 

zlepšování rychlostní či silové složky pohybu bez rizika přetížení je nutné 

znát a využívat tato hodnocení schopnosti stabilizace. Jednoduché funkční 

testy nám pomáhají odhalit jednoznačné odchylky od fyziologické aktivity 

svalových skupin, které se podílejí na stabilizaci postury. Právě díky 

průběžným opakováním těchto testů v čase lze velmi lehce posoudit 

zlepšení posturální stabilizace cíleným cvičením nebo naopak 

prohlubování nežádoucího stavu. 

Diagnostickým a terapeutickým cílem je hodnotit a ovlivnit stabilizační 

svalovou aktivitu v kvalitě, kterou lze spatřovat u fyziologicky se 

vyvíjejícího dítěte. Při reflexní lokomoci podle Vojty již můžeme 
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mimovolně vyvolat souhru svalů, což identicky odpovídá fyziologii dítěte 

(Kolář, 2001).  

Jednoduché zhodnocení a screening posturální aktivity nám dokáže 

napovědět, jaký eventuální dopad na morfologii sportovce bude mít 

sportovní zátěž, také jestli by se sportovec měl vydat cestou spíše 

rekreačního charakteru či vrcholově orientovanou. Proto je velmi důležitá 

spolupráce tělovýchovného lékaře, fyzioterapeuta a případného trenéra, 

tak aby nebyl negativně ovlivněn optimální pohybový vzor daného 

jedince. Mohla tak být minimalizována mikrotraumata způsobená 

nevhodným pohybovým projevem, způsobená jednostranným přetížením 

svalových struktur. 

  

2.5 Posturální stabilizace a sportovní zátěž 

Jak uvádí Kolář, Šafářová in Máček, Radvanský (2011) postura je 

významný etiopatogenetický faktor vzniku různých poškození. Pokud 

máme chronicky nesprávně prováděnou posturální zátěž, dochází k mikro 

traumatům, která však nejsou způsobena úrazem. Sportovec používá svou 

CNS k zajištění postury zažité svalové vzorce, jež působí stále jedním 

možným způsobem. Pokud je tento (většinou nevhodný) vzor stále 

opakován dochází ke svalovým dysbalancím a přetížení v určité oblasti, 

vedoucí až ke změnám strukturálním. Jako prevence je možné se neustále 

snažit o přiblížení se k ideální postuře. 

 Za ideální posturu rozumíme takové postavení kloubů, při kterém dochází 

k rovnoměrnému rozložení biomechanických sil působících na kloubní 

plochy. Stejně tak hovoří Kolář, Lewit (2005) o situacích v běžném životě, 

ve kterých nenajdeme žádnou, během níž by sval fungoval naprosto 

izolovaně. Pro je nutné hovořit o koordinaci mezi jednotlivými svaly či 

svalovými skupinami. Jak již bylo zmíněno výše sportovec má program 

CNS, který nastavuje segment do neutrální pozice, v níž dochází 

k optimálnímu zatěžování kloubních ploch z hlediska biomechanického.  

Mnoho trenérů a samotných sportovců nerespektuje toto nastavení, a proto 

z nich spousty končí předčasně svoji sportovní kariéru, pro chronicky 
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nesprávné zatěžování hybného aparátu. Někteří proto, že jim na začátku 

kariéry žádný odborník nedoporučil spíše amatérské sportování díky 

daným funkčním poruchám, další pro nedostatečnou či chybějící 

rehabilitaci jednostranného způsobu zatěžování z důvodu nerespektování 

fyziologického zatěžování kloubu či segmentu. 

2.6   Současný stav školní tělesné výchovy 

Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tato 

oblast umožňuje žákům prohloubit jejich vztah ke zdraví, rozvinout 

praktické dovednosti, které směřují ke zdravému životnímu stylu a jeho 

udržení do dospělosti. Fialová (2010) hovoří o tělesné výchově jako o 

předmětu, který usiluje o vytvoření trvalého vztahu k pohybovým 

činnostem společně s optimálním rozvojem tělesné, duševní a sociální 

zdatnosti. 

V celé Evropě mají tělesnou výchovu zahrnutou ve svých centrálně 

rámcových vzdělávacích programech. Zároveň je brána jako povinný 

předmět v základním i nižším sekundárním vzdělávání.  

 

 

Evropská komise zmiňuje úlohu a postavení TV v následujícím znění 

(Eurydice, 2013, s. 7): 

„Tělesná výchova ve školách poskytuje v dětství a mládí skvělou možnost 

naučit se a používat dovednosti, jež pravděpodobně posílí celoživotní 

kondici a upevní dobrý zdravotní stav. Tělesná výchova se však neomezuje 

jen na procvičování tělesných dovedností a její funkce překračují rámec 

pouhé rekreace. Účast v mnoha pohybových činnostech s sebou přináší 

poznání a pochopení zásad a pojmů, jako jsou „pravidla hry“, fair play a 

respekt, taktika, vědomí vlastního těla a sociální vědomí spojené s osobní 

interakcí a týmovým úsilím v mnoha sportech. 

Komise v Bílé knize o sportu (Evropská komise, 2007a) poukazuje na to, 

že jak podstatný výchovný a zdravotní přínos může mít čas, který děti 

stráví sportovní činností, ať už se jedná o pohyb v hodinách tělesné 

výchovy nebo při mimoškolních aktivitách. 
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V současné době se učitelé ve školství potýkají nejen se sníženými 

pravomocemi, což může mít za následek zhoršené chování žáků, kterým 

chybí jasně vymahatelné mantinely, nastavené a ukotvené ve školním 

řádu. Dále se také objevují snížená úroveň základní pohybové gramotnosti 

u žactva. Ve všech předchozích generacích byla tělesná výchova 

bezpodmínečně, až na pár případů velmi populární předmět, musí dnes 

čelit pohodlnosti a  nelibosti dětí k pohybu (Šafaříková, 2010).  

Přestože máme k dispozici velké množství domácích a zahraničních 

experimentálních studií, z kterých vyplývá pozitivní vliv pohybové 

aktivnosti pro zdraví žáka. Již dvě desetiletí se dle Bendíkové (2011) 

objevuje na základních a středních školách u tělesné výchovy 

„dekadence“. Pohybová negramotnost plíživě proniká do všech školních 

věkových skupin. Jako hlavní příčinu uvádějí pedagogové upadající zájem 

o předmět ze strany žáků (Havel, 2016). 

 V práci Sigmund et al. (2009) představují trend nárůstu počtu omluvenek 

z hodin tělesné výchovy od žáků. I přesto, že zastoupení aprobovaných 

učitelů se zaměřením na TV dle Sigmunda a Sigmundové (2011) pozvolna 

narůstá. Pouhé drobné omezení ze zdravotních důvodů velmi často vede k 

osvobození dětí z vyučovacích jednotek TV, avšak ne ve všech případech 

je to nezbytně nutné. Velmi často rodiče nechávají, někdy až vyžadují, po 

dětských lékařích o napsání uvolnění z tělesné výchovy i pro banální 

problém. Lékaři jsou proto významnými činiteli v procesu výchovy ke 

zdravému životnímu stylu a měli by být nekompromisní obhájci PA 

mládeže doma i ve školách (Fialová, 2010). Není neobvyklé, že běžně při 

hodině TV na lavičce sedí hned několik necvičících.  Proto by mělo 

docházet ke zvýšení snahy o snížení počtu žáků základních a středních škol 

s osvobozením od TV (Pavelka, 2013). 

Prakticky všechny národy začaly považovat tělesnou zdatnost za 

rozhodující faktor zdraví již v 70. letech. I přesto česká společnost stále 

vnímá školní tělesnou výchovu a sport jako nedůležitou ve srovnání 

s ostatními předměty, například cizí jazyk, matematika. Bohužel tento 

názor se objevuje přímo u některých ředitelů, rodičů a také samotných 

žáků. Přitom UNESCO už v roce 1978 přijalo Mezinárodní chartu 
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tělesné výchovy a sportu kde je zakotveno právo každého člověka 

věnovat se sportu. 

Evropské školské systémy mají kořeny v Lisabonské strategii, přijaté na 

jaře v roce 2000. V souvislosti s tím byly formulovány požadavky, z nichž 

vyplynuly vzdělávací cíle a strategické koncepce vzdělávání. V oblasti 

vzdělávacích programů a hodnotících postupů se zvyšuje nezávislost 

jednotlivých škol a pomalu se vzdaluje od centrálního řízení (Hájevská, 

2012).  

Za zásadní změnu vzdělávání i vzdělávací politiky je možné brát 

kurikulární reformu, která se vyznačuje zlepšením kvality vzdělávání a 

efektivity výsledků vzdělávání (vše dobré rozvíjet a co se přežilo 

nekompromisně odstranit). Obsahy vzdělávání je podmíněno 

charakteristikou jednotlivých učitelů, žáků a konkrétních tříd a škol 

(Fialová, 2010). Národní program rozvoje vzdělávání, tzv. Bílá kniha  

(2001) poprvé uceleně v České republice hovořila o potřebných změnách 

ve vzdělávání, o důležitosti kurikulárních dokumentů na různých úrovních 

a praktické realizaci nové kutikulární politiky. Tato listina předpokládala 

vznik Státního vzdělávacího programu jako zastřešujícího dokumentu 

vymezujícího základní principy vzdělávání žáků ve věku od 3 do 19 let a 

na něj navazující Rámcově vzdělávací programy (RVP) a Školní 

vzdělávací programy (ŠVP). 

RVP  

jsou kurikulární dokumenty závazné na státní úrovni, které stanovují 

obecný rámec s pravidly pro jednotlivé stupně a obory vzdělávání a jsou 

závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů: Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 

základní škola speciální, Rámcový vzdělávací program pro základní 

umělecké vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s 

právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro střední 

všeobecné vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro střední odborné 

vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, Rámcový 

vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou. 

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, 
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schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění 

každého člena společnosti.(RVP,2013) 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání stanovuje tyto 

kompetence následovně (RVP Z, 2013): 

• Kompetence k učení. 

• Kompetence k řešení problémů. 

• Kompetence komunikativní. 

• Kompetence sociální a personální. 

• Kompetence občanské. 

• Kompetence pracovní. 

ŠVP 

 jsou kurikulární dokumenty školní úrovně, vycházející z podmínek a 

potřeb jednotlivých škol, která si ho upraví „na míru“ tomu co dobře 

zvládá a co bude dál rozvíjet. Povinnou součástí dokumentů školy je i 

školní vzdělávací program a to po celé období vzdělávání. Při tvorbě ŠVP 

mají učitelé možnost zásadně ovlivnit to, co se bude na škole učit, jakým 

způsobem a kritérií budou žáky hodnotit, a jaké jsou očekávané výstupy. 

Je zde na místě říct, že by v tomto směru měli učitelé jednotlivých 

předmětů spolu kooperovat a diskutovat. Vzhledem k tomu, že na tvorbu 

ŠVP zatím učitelé nebyli ve větší míře speciálně připravováni, zkušenosti 

a dovednosti proto teprve postupně získávají potřebné (Fialová, 2010). 

Všechny evropské země uznávají význam tělesné výchovy ve školách. Za 

prospěšný způsob trávení volného času členské země vyzdvihují pohybové 

činnosti a sport. Zhruba pro polovinu vzdělávacích systémů je vytvořena 

národní strategie pro podporu rozvoje TV a pohybových činností a 

přibližně ve dvou třetinách vzdělávacích systémů existují rozsáhlé 

iniciativy zaměřené na tuto oblast.  

Ze všech těchto dokumentů a ustanovení je zřejmá politická vůle rozvíjet 

a podporovat tyto aktivity jakožto faktory významně ovlivňující 

socializaci a zdraví. Mezi jeden z hlavních cílů pro tělesnou výchovu uvádí 

řídící dokumenty tělesný, osobnostní a sociální rozvoj žáků. I když v 

národních cílech a výsledcích učení tělesné výchovy bývá často kladen 

důraz na zdraví a zdravý způsob života, výchova ke zdraví je samostatným 

předmětem zařazen jen v několika málo zemích (Eurydice,2013). 
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V některých zemích jsou určité činnosti v tělesné výchově povinné, 

zatímco v jiných zemích si školy mohou samy vybrat činnosti, které budou 

vyučovat. Autonomie škol současně s povinnými aktivitami existují v 

několika málo zemích. Mezi jednotlivými zeměmi jsou značné rozdíly, co 

se týče doporučené minimální časové dotace tělesné výchovy. Časová 

dotace v průběhu povinného vzdělávání zpravidla nekolísá a pohybuje se 

mezi 50–80 hodinami za rok, během posledních pěti let zůstává zhruba 

stejná.  

Ve srovnání s jinými předměty je však poměrně nízká. Její podíl obvykle 

činí méně než 10 % celkové vyučovací doby a ve srovnání s matematikou 

je zhruba poloviční. Téměř všechny země hodnotí individuální pokrok a 

výsledky v tělesné výchově, třebaže v prvních čtyřech ročnících toto 

hodnocení nemá podobu formální klasifikace. V primárním a nižším 

sekundárním vzdělávání se používá jak formativní, tak sumativní 

hodnocení, přičemž sumativní hodnocení je o něco častější. Systém 

klasifikace je obvykle stejný jako v ostatních povinných předmětech. 

Malta, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko a Spojené království (Anglie a 

Wales) vytvořily celostátní stupnice pro hodnocení výsledků v tělesné 

výchově. Ve Francii se od školního roku 2012/2013 poprvé testuje nová 

celostátní stupnice hodnocení (Eurydice, 2013).   

 

Takovýto standardizovaný nástroj má dvojí účel: pomáhá učitelům při 

hodnocení a vytváří rámec pro celostátní srovnávání výsledků učení. 

Národní zkoušky z tělesné výchovy proběhly pouze ve Slovinsku v roce 

2009. Tělesná výchova se vyučuje v rámci řádného rozvrhu. Pro doplnění 

rozsahu pohybové aktivity žáci mohou využívat mimoškolní aktivity. 

Často jsou zaměřeny na soutěže nebo jiné akce organizované školami a 

školními kluby nebo v partnerství s dalšími subjekty (Eurydice, 2013). 

 

Řecko a Finsko předkládají k jak zajímavému posunu v koncepci 

sportovních soutěží u nich došlo, jakmile začali zdůrazňovat spíše účast 

než  soupeření. Obě země zmiňují, že motivace je pro žáky důležitá, ale 

zároveň by tito žáci měli ze sportování a pociťovat radost a uspokojení. 

Zdá se, že takovéto akce pomáhají omezovat násilí a šikanu ve školách. 
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Několik zemí se snaží zařazovat více pohybových činností do běžné školní 

praxe a věnovat se jim v průběhu dne, o přestávkách nebo dokonce cestou 

do školy.  

Zhruba třetina dotazovaných zemí plánuje reformy týkající se tělesné 

výchovy. Portugalsko a Finsko hodlají posílit ve výuce pohybové činnosti 

zvýšením minimální časové dotace na tělesnou výchovu, zatímco Řecko a 

Maďarsko chtějí zavést rozmanitější nabídku organizovaných pohybových 

činností ve školách. Národní reformy se rovněž snaží zlepšit podmínky pro 

výuku tělesné výchovy a podpořit přípravu učitelů (Eurydice,2013).  

V České republice je kodifikována kurikulární reforma ve Školském 

zákoně č. 561/2004. Tři úrovně školní vzdělávání je stanoveno jako 

Národní program vzdělávání, Rámcový vzdělávací program a Školní 

vzdělávací program. 

2.7 Trendy v tělesné výchově 
Současné děti a mladí lidé vyrůstají v prostředí, v němž jsou informace 

všudypřítomné prostřednictvím digitálních technologií (dále jen DT). 

Práce s DT je jimi považována za zcela přirozenou součást jejich života. 

Mimo školní výuku bývají v kontaktu prostřednictvím DT mezi sebou 

nebo s okolním světem a mají takřka nekonečný přístup k informacím. 

Nikdy dříve pro ně nebylo jednodušší se propojit s kýmkoliv na světě 

pomocí DT (Gajzlerová, Neumajer, Rohlíková, 2016; Saková, 2006) 

Je očividné, že vliv digitálních technologií provází děti narozené ve 21. 

století od narození. Díky jejich rychlému rozvoji a snadné dostupnosti, 

odhalují negativní tendence související se sedavým,  pasivním trávením 

volného času a poklesem pravidelné pohybové aktivity (PA) dětí, mládeže 

a dospělých, který může mít za následek rozvoj civilizačních chorob. 

Světová zdravotnická organizace uvádí jako důsledek nedostatku fyzické 

aktivity každoročně úmrtím přibližně 3 milionů osob. Tento rizikový 

faktor, se víc, než kdy dříve začíná objevovat s dnešní společnosti.  

V zahraničních studiích provedených v oblasti pedagogiky se objevuje, že 

nové technologie mohou pozitivně ovlivnit učební prostředí (Anand, 

Herrington, Agostinho, 2008). Mezi další zjištění díky kterému by 

digitální technologie byly přínosné pro zefektivnění vzdělávání patří i to, 

že s jejich pomocí se lze zaměřit mnohem více na individuální potřeby 
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žáků, podpořit jejich týmovou spolupráci a vést je k aktivnímu učení 

formou samostatného objevování a řešení problémů (Gardner & Davies, 

2013; Jonassen, 1996; Kerr, 1996; Perkins, 1992; Tapscott, 2009). 

V dalších zahraničních studiích přichází s objevem zvyšování efektivity 

učení v různých předmětech, včetně výuky tělesné výchovy, čemuž by 

mohly být konstruktivně využívány softwarové a hardwarové prostředky 

dostupné v digitálních zařízeních k posílení zaujetí studentů (Krause & 

Sanchez, 2014; Cummiskey, 2011; Barret, 2014). Fialová et al. (2014) 

potvrzuje směr  ve školní tělesné výchově k prožitkovému a 

individualizovanému přístupu ve výuce. Samostatné výkony by měly 

ustoupit do pozadí před snahou a nadšením z pohybu. Jedny z dalších 

provedených studií rovněž dokazují, využití DT v tělesné výchově vede ke 

zvýšené motivaci žáků, působí ji zábavnější a umožnuje individuálnější 

přístup k učivu (Wiemeyer, 2003; Juniu, 2002; Silverman, 1997; Legrain 

et al., 2015). Mnoho autorů zdůrazňuje potřebu, aby TV umožnila žákům 

najít cestu k celoživotní pohybové aktivnosti. Podle Dobrého (2008a) 

došlo ve světě k posunu koncepce pohybové aktivnosti, která má sloužit 

ke zvyšování tělesné zdatnosti. Směrem ke koncepci, která interpretuje 

pohybovou aktivnost, jako tu která vede ke snižování rizika civilizačních 

chorob, zkvalitňuje zdraví a za určitých podmínek i zvyšuje zdatnost. 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE   

Cílem práce je porovnání šesti funkčních svalových zkoušek u žáků 5. 

ročníků na dvou základních školách. Z nichž jedna má rozšířený rozsah 

tělesné výchovy o jednu hodinu týdně. 

Úkoly k ověření výzkumné otázky: 

 

• Sumarizovat současné poznatky z oblasti výzkumu vlivu 

tělesné výchovy na dětský organismus 

• Provést testování ve vybraných školách 

• Realizovat statistickou analýzu získaných dat 

• Ilustrativně prezentovat výsledky analýzy 

• Vyvodit závěry a doporučení pro praxi 

 

Stanovení výzkumné otázky 

Budou mít žáci s navýšenou hodinovou dotací TV týdně lepší výsledky ve 

funkčních testech? 
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4 HYPOTÉZY 

 

Hypotéza č. 1 děti ze školy s rozšířeným rozsahem tělesné výchovy, budou 

mít lepší scóre ve funkčních zkouškách než děti se standartním rozsahem 

tělesné výchovy. 

 

Hypotéza č. 2 děti ze školy se standartním rozsahem tělesné výchovy, 

budou mít dle funkčních zkoušek mít špatné držení nebo zkrácení daných 

svalových skupin tudíž i vyšší riziko pro oslabení. Svalové funkční 

zkoušky konkrétně myslíme tyto:  

• Posturální stereotyp dle Mathiase 

• Thomayerova zkouška předklonu 

• Test lateroflexe (úklonu) 

• Test flexorů kyčelního kloubu 

• Test flexorů kolenního kloubu  

• Test trojhlavého lýtkového svalu. 
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5 METODIKA PRÁCE 
5.1 Charakteristika souboru 
 

Soubor tvořilo 128 žáků a žákyň chodících do pátého ročníku základní 

školy. Během posledních 2 let žádný z testovaných žáků neutrpěl vážné 

zranění nebo onemocnění. Žádný z testovaných v době měření nebyl 

kontraindikován pro provedení funkčních svalových zkoušek. Po dobu 24 

h před testováním jedinci neprováděli žádnou zátěž neobvyklého 

charakteru. Studie byla realizována se souhlasem Etické komise UK FTVS 

(Příloha 1) a všichni probandi měli podepsaný informovaný souhlas 

(Příloha 2) od zákonného zástupce. U provádění měření byl přítomen 

odborník z fyzioterapie, který dohlížel na správné provedení všech 

funkčních svalových zkoušek.  

 
 

 

5.2 Realizace měření 

Pro vypracování této diplomové práce byla provedena literární rešerše 

dostupných pramenů, které se týkají zvoleného tématu. Informace a 

teoretické poznatky byly získané z dostupných zdrojů v knihovně UK 

FTVS, internetových zdrojů, databází a v Městské knihovně v Praze. 

 

 
Měření bylo realizováno v prostorách tělocvičen základních škol. Tato 

diplomová práce, je pojata jako pilotní studie má převažující kvantitativní 

charakter a vzhledem k nastalé koronavirové situaci spolu s uzavření škol 

se muselo přistoupit k porovnání pouze prvotních měření šesti svalových 

zkoušek. Díky nastalému nouzovému stavu nemohlo dojít k původně 

zamýšlenému kvaziexperimentu s porovnáním dvou měření, během 

kterých by žáci docházeli standartním způsobem na výuku buďto 

s dvouhodinovou nebo tříhodinovou dotací TV týdně.  

Měření bylo realizováno ve třech týdnech. Testovaní žáci byli rozděleni 

do menších skupin po 4-5 členech. Bylo provedeno společné rozcvičení, 

abychom předešli zranění či poškození pohybového aparátu. Poté, zatímco 

byla menší skupinka měřena, ostatní žáci byli zaměstnáni lehkou 

pohybovou aktivitou, aby nedocházelo k poklesu zahřátí organismu. 
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Následně se skupiny měnily, ihned po doměření se žáci zapojovali do hry. 

Před samotným měřením byli všichni seznámeni s průběhem testování a 

poučeni o bezpečnosti. 

Samotný postup měření probíhal následovně. Jak už bylo podotknuto, 

testovaní probandi byli poučeni o průběhu měření. Před provedením testu 

žáci odevzdali informovaný souhlas, a byli objektivně pozorováni a 

dotazováni pro možné indikace. U všech byly jakékoliv kontraindikace 

odmítnuty. U všech praktických částí výzkumu byl přítomen odborný 

pracovník fyzioterapie z rehabilitačního oddělení. Testovaní žáci 

absolvovali 6 funkčních svalových zkoušek, které spočívali v hodnocení 

posturálního stereotypu dle Mathiase, Thomayerově zkoušce, zkoušce 

lateroflexe (úklonu), flexory kyčelního a kolenního kloubu a test 

trojhlavého lýtkového svalu. Test byl absolvován v prostorách školních 

tělocvičen obou základních škol, to nám umožnilo stálost podmínek při 

měření a malou pravděpodobnost ovlivnění výsledků. 

5.3 Sběr dat 
 

1. Posturální stereotyp dle Mathiase  

 

Jedna z měřených funkčních svalových zkoušek bylo hodnocení 

posturálního stereotypu dle Mathiase, kterou každý testovaný žák 

podstoupil.  

Obrázek č. 3 Hodnocení posturálního stereotypu dle Mathiase (Haladová, 

Nechvátalová 1997) 

 

Vyšetřovaný ve stoje předpaží do 90 ° a setrvá takto 30 sekund. Jestliže se 
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postoj podstatně nezmění, jde o správné držení. Jestliže se hlava a horní 

část hrudníku zaklání, ramena jdou dopředu, bříško je vystrčené – jde o 

vadné držení (Obr. 3). Test se provádí u dětí od 4 let. 

 

2.  Vyšetření předklonu 

   

Obrázek č. 4. Vyšetření páteře do předklonu (Sachse, 1984) 

Hluboká flexe bederní páteře: Vyšetřovaný provádí plynulý předklon, při 

plně extendovaných kolenních kloubech. Provedení je analogické k velké 

Thomayerově zkoušce. Sledujeme způsob provedení předklonu, a zvláště 

překlápění pánve a plynulost oblouku celé páteře.  Dotkne-li se testovaný 

země maximálně špičkami prstů, jedná se o rozsah A. Janda (2004) tak 

hovoří o normálním rozsahu pohybu. Podle stupně hypermobility dosahuje 

vyšetřovaný na podlahu pokrčenými prsty (B) nebo dokonce celou dlaní 

viz rozsah C. Sám Sachse (1984) poukazuje na nevýhodu tohoto testu. 

Omezení pohybu může být zapříčiněno zkrácením ischiokrurálních svalů, 

nikoli rozsahem pohybu páteře (viz. obrázek č. 4).  

Nejčastější chyby 

Povoluje se pokrčení kolen a nesleduje se provedení předklonu zvláště 

ve vztahu mezi plynulostí kyfózy a překlápění pánve. 
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3. Vyšetření lateroflexe – zkouška úklonu  

             

 Obrázek č. 5 zkouška lateroflexe – úklon (Sasche,1984) 

  

Vyšetřovaný stojí ve stoji spojném, kdy necháme vyšetřovaného provádět 

lateroflexi trupu a současně sunout homolaterální horní ruku po dolní 

končetině Je závislý jak na pohybových segmentech bederní a dolní hrudní 

části páteře, tak na protažitelnosti oboustranného svalstva trupu (musculus 

quadratus lumborum).  

Zabezpečíme, aby pacient kompenzačně neelevoval rameno a výrazněji 

neposouval pánev laterárně. U této zkoušky hodnotíme kolmici spuštěnou 

z postavení kontralaterální axilly vůči intergluteální rýze během úklonu, 

která má za fyziologických podmínek procházet intergluteální rýhou.  

U rozsahu A by neměla kolmice spuštěná z axilly konvexní strany 

dosáhnout dále než k úrovni intergluteální rýhy. Přesáhne-li tuto úroveň až 

do poloviny kontralaterální hýždě, jedná se o rozsah B. Přesahuje-li 

kolmice dále, hodnotíme rozsah jako C (viz. obrázek č. 5). Současně lze 

sledovat, jak hluboko se vyšetřovaný dostane prsty pod kolenní štěrbinu. 

Avšak tento ukazatel je nejistý, neboť závisí také na délce paží. 

Nejčastější chyby: 

Povoluje se rotace nebo předklon trupu a pak laterální posun pánve (Janda, 

2004). 
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4. Vyšetření flexorů  kyčelního kloubu  (M. iliopsoas, m. rectus 

femoris, m. tensor fasciae latae, krátké adduktory stehna)  

 

Obrázek č. 6 Flexory kyčelního kloubu dle Luttgense & Vellse (1989) 

Poloha: 

Testovaný se posadí „za kostrč“ na hranu stolu, jednu dolní končetinu drží 

rukama ve flexi. Uvedeme ho pasivně do lehu na záda a současně 

flektujeme druhou dolní končetinu. 

Výchozí poloha je v lehu na zádech s pánví na stole a s vyloučením 

anteverze a sešikmení pánve. Netestovaná dolní končetina je pevně 

přitažená k břichu tak, aby byla zcela vyrovnána bederní lordóza. 

Vyšetřovanou dolní končetinu uvede vyšetřující pasivně a šetrně do takové 

polohy, aby končetina volně visela (Janda, 2004). 

Fixace: 

Je provedena přitažením kolena nevyšetřované končetiny k trupu. Mimoto 

ještě vyšetřující pomáhá končetinu u trupu přidržovat, aby v žádné fázi 

vyšetřování nedošlo k lordotizaci bederní páteře. 

Hodnocení: 

Hodnotíme podle postavení stehna, bérce a podle deviace pately. Dále 

podle možnosti stlačení stehna do hyperextenze, bérce do flexe a stehna 

do hyperaddukce (Janda, 2004). 
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Obrázek č. 7 Vyšetření flexorů kyčelního kloubu (Janda,2004). 

0: nejde o zkrácení – stehno v horizontále bez deviací, bérec visí při 

relaxovaném koleni kolmo k zemi, patela je nepatrně posunuta laterálně. 

Na zevní ploše stehna je jen nepatrná prohlubeň. Při tlaku na distální 

třetinu stehna do hyperextenze je možno stlačit stehno lehce pod 

horizontálu, při tlaku na dolní třetinu bérce směrem do flexe je možné 

lehce zvětšit flexi v kloubu kolenním. 

1: malé zkrácení – v kyčelním kloubu je lehké (do 165 °) flekční postavení 

– zkrácený m. iliopsoas, bérec trčí šikmo vpřed – zkrácený m. rectus 

femoris, stehno je v lehké abdukci a prohlubeň na laterální straně stehna je 

zvýrazněna – zkrácený m. tensor fasciae latae. Při tlaku na distální třetinu 

stehna do hyperextenze je možné stlačit stehno do horizontály, při tlaku na 

dolní třetinu bérce směrem do flexe je možné dosáhnout kolmého 

postavení bérce, aniž dojde ke kompenzační flexi v kyčelním kloubu. Při 

tlaku na dolní třetinu stehna z laterální strany je možné dosáhnout 

postavení bez deviace do abdukce (Janda, 2004). 

2: velké zkrácení – v kyčelním kloubu je výrazné (méně jak 160 °) flekční 

postavení, při tlaku na distální plochu stehna směrem do hyperextenze není 

možné dosáhnout horizontálního postavení stehna – zkrácený m. iliopsoas. 

Bérec trčí šikmo vpřed, patela je vytažena vzhůru, takže je viditelný a 

dobře hmatný její horní okraj. Při tlaku na dolní třetinu bérce dochází ke 

kompenzační flexi v kyčelním kloubu – zkrácen m. rectus femoris. Stehno 
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je v abdukčním postavení, na laterální ploše stehna je výrazná prohlubeň, 

patela výrazně deviuje zevně a je vidět její zevní okraj. Při tlaku na 

laterální stranu stehna v jeho dolní třetině směrem do addukce se 

prohlubeň na laterální ploše stehna zvýrazní a addukci není možno provést 

– zkrácený m. tensor fasciae latae (Janda, 2004). 

Nejčastější chyby: 

Nedodržení správného postavení pánve. Nedostatečná flexe pánve čímž 

dochází k anteverzi pánve a vznikne lordóza bederní, která změní výchozí 

postavení celé končetiny. Vyšetřovaný nerelaxuje dostatečně a udržuje 

kolenní kloub v lehké extenzi. Pohyb je prováděn příliš rychle. Neprovádí 

se diferenciace mezi jednotlivými svalovými skupinami. 

5. Vyšetření flexorů kolenního kloubu (M. biceps femori, m. 

semitendinosus, m. semimembranosus)  

            

Obr. č. 8 Flexory kolenního kloubu dle Luttgense & Vellse (1989) 

 

     

Obr. č. 9 Flexe kolenního kloubu dle Janda (2004) 
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Poloha: 

 

Leh na zádech, horní končetiny podél těla. Netestovaná dolní končetina je 

flektovaná v kyčelním a kolenním kloubu, chodidlo spočívá na podložce. 

Testovaná dolní končetina spočívá na podložce v nulovém postavení. 

 

Fixace: 

 

Vyšetřující fixuje pánev na testované straně.  

Pohyb: 

Uchopí testovanou, v kolenním kloubu extendovanou dolní končetinu tím 

způsobem, že pata vyšetřovaného spočívá v loketním ohbí vyšetřujícího, 

aby se zabránilo rotaci dolní končetiny. Dlaň vyšetřujícího spočívá na 

ventrální straně bérce, vykonává tlak, kterým zajišťuje stálou extenzi v 

kolenním kloubu (ne tlak na patellu). Takto uchopenou končetinou 

vyšetřující provádí flexi v kolenním kloubu.  

 

Hodnocení: 

 

Hodnotíme rozsah flexe v kloubu kyčelním. Vyšetření ukončujeme v 

okamžiku, kdy začneme cítit tendenci k flexi v kolenním kloubu testované 

končetiny nebo pohyb pánve (tzn. sklápění pánve nazad). Nebo pokud 

dojde k bolesti svalstva na dorzální straně stehna (Janda, 2004). 

 

0: nejde o zkrácení – flexe v kyčelním kloubu 90° 

1: malé zkrácení – flexe v kyčelním kloubu v rozmezí mezi 80- 90° 

2: velké zkrácení – flexe v kyčelním kloubu je menší než 80°. 

Nejčastější chyby: 

Fixace přímo kolena, ačkoliv má kloub zůstat volný. 

Nefixuje se pánev. 

Nedbá se vyšetření s pokrčenou netestovanou dolní končetinou, čímž 

dochází ke změně postavení pánve a tím i výchozí postavení v kyčelním 

kloubu. Rozsah pohybu je tak ovlivněn až o 10° zmenšení. 

Povoluje se postupná flexe v kolenním kloubu při vyšetření a abdukce a 
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zevní rotace v kyčelním kloubu.  

6. Vyšetření trojhlavého lýtkového svalu  

       

Obr.  č. 10 Musculus triceps surae dle Luttgense & Vellse (1989) 

 

Poloha: 

Testovaný cvičenec provede plynulý dřep na celých chodidlech (chodidla 

jsou rovnoběžně a dotýkají se podložky) s předpažením.  

Hodnocení: 

Hodnotíme míru plynulosti, hloubku dřepu a stabilitu. Vyšetření 

ukončujeme v okamžiku, kdy cvičenec začíná přepadávat nazad nebo 

pokud dojde k bolesti svalstva na dorzální straně lýtka. 

  

0: nejde o zkrácení – stehna se dotýkají lýtek, nedochází k překlápění 

nazad 

1: zkrácení – flexe v kolenním kloubu je větší než 80° 

 

Orientační test: testovaný cvičenec ve vzpřímeném sedu s nataženými 

dolními končetinami provede maximální propnutí obou kolen a dorzální 

flexi (fajfku),  současně se snaží oddálit obě paty od podložky (Šimková, 

2006). 

Hodnocení:  

0: nejde o zkrácení – paty se oddálí od podložky do 2 cm a chodidlo 

svírá s holení pravý úhel 

1: zkrácení – paty není možno zvednout od podložky nebo pouze při 

náklonu trupu vzad 

Pokud se oddálí pata vyšetřovaného od podložky více jak 2 cm, jedná se s 

největší pravděpodobností o hypermobilitu – pohyb je proveden 

hyperextenzí kolene. 
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5.4 Měřící procedury 
U provádění každého funkčního svalového testu byl přítomen odborník 

z oblasti fyzioterapie, který zhodnotil stav zkrácení daných svalových 

skupin a následně byly výsledky zaznamenány pro pozdější vyhodnocení. 

Všechny kloubní pohyby jsou měřeny v dané nulové (výchozí) poloze 

(Neutral Zero Starting Position) (Russe, Gerhardt, 1975). Tato poloha je 

odvozena od anatomického postavení těla (vzpřímený stoj, dolní končetiny 

paralelně, chodidla směřují vpřed, horní končetiny připaženy, předloktí v 

supinaci a dlaně ve frontální rovině směřují vpřed). Pro účel zjištění 

funkčního stavu hybného systému používáme následující metody: 

Goniometrické měření: Jedná se o diagnostickou metodu, která se používá 

k měření rozsahu pohybu u velkých kloubů a páteře.  Měření rozsahu 

kloubní hybnosti je součástí klinického vyšetření převážně v rehabilitaci, 

ale uplatňuje se i v jiných lékařských oborech (např. ortopedie, 

traumatologie atd.) (Měkota & Blahuš, 1983). Záznam měření se provádí 

v rovině sagitální, frontální, transversální a rotaci (metodou SFTR) 

(Šigutová, 2010).  

Do této skupiny spadá hodnocení posturálního stereotypu dle Mathiase. 

Dynamická vyšetření  

Vyšetření páteře pohledem zezadu:  

 

Hodnotí se rozvíjení páteře při postupném uvolněném předklonu, symetrie 

paravertebrálních svalů a hrudníku. Při úklonech sledujeme křivku páteře, 

která má vytvářet plynulý oblouk. Opačná dolní končetina se nesmí 

nadzvedávat, trup předklánět ani rotovat. 

Hodnocení páteře pomocí olovnice, sledujeme olovnici spuštěnou z 

protilehlé axily při úklonu. Má procházet intergluteální rýhou. Prochází-li 

kontralaterální hýždí, jedná se o hypermobilitu, při omezeném úklonu 

prochází homolaterální hýždí (Beránková a kol., 2012). 

Do této skupiny řadíme Thomayerovu zkoušku a lateroflexi (úklony). 

  

Vyšetření svalového zkrácení 

Zásady testování: 
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Vyšetřovaná osoba je vždy pasivní. respektujeme stejné standardizované 

postupy tzn. přesné výchozí polohy, přesné fixace a směr pohybu. 

Dodržujeme zásadu nestlačovat testovaný sval, síla kterou působíme ve 

směru vyšetřovaného rozsahu, nesmí jít přes dva klouby a celé vyšetření 

má být vždy ve směru požadovaného pohybu (Beránková a kol, 2012). 

 

Zkrácení lze dobře vyšetřit jen tehdy, není-li omezení rozsahu pohyblivosti 

z jiných příčin. 

Vyšetřujeme následující svaly a svalové skupiny: m. triceps surae, flexory 

kyčelního kloubu, flexory kolenního kloubu. 

 

Podle Jandy (1996) hodnotíme funkční stav svalů s tendencí ke zkrácení 

pomocí třístupňové kvalitativní škály: 

0: nejde o zkrácení 

1: malé zkrácení 

2: velké zkrácení (patologické) 

Podle Čermáka (2008) hodnotíme funkční stav svalů s tendencí ke 

zkrácení orientačními testy pomocí dvoustupňové kvalitativní škály: 

sval nezkrácen 

sval zkrácen 

 

Všichni žáci byli postupně vyšetřováni z 6 funkčních svalových zkoušek, 

během kterých byla změřena úroveň oslabení a zapsána do tabulky. Po 

změření se žák zapojil do probíhající pohybové aktivity, aby nedocházelo 

k prostojům a vychladnutí organismu.  
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5.5 Analýza dat 

V rámci analýzy dat byly vypočítány relativní četnosti pro každou 

ordinální proměnou. Pro testování hypotézy o stejné distribuci 

jednotlivých testových položkách byl použit test dobré shody konkrétně 

Pearsonův chí-kvadrát test, hladina významnosti byla stanovena na α = 

0,05. Pro odhad rizika jednotlivých oslabení byl použit generalizovaný 

lineární model pro binominální proměnou tak, že vždy byla jako referenční 

hodnota použita norma (eventuálně ideální výsledek v testu) a byl 

odhadován poměr šancí (OR) být pozitivní v konkrétním druhu oslabení 

pro jednotlivé skupiny dle počtu hodin TV týdně. Za statisticky významný 

byl považován výsledek, kdy 95 % Waldův interval spolehlivosti 

nepřekročil hodnotu 1, což odpovídá statistické významnosti p<0,05. 

Analýza dat byla provedena pomocí statistického programu IBM SPSS 

Statistics 24. 
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6 VÝSLEDKY 
 

V následující kapitole prezentujeme výsledky měření šesti funkčních 

svalových zkoušek. Tyto zkoušky absolvovaly všechny děti přítomné při 

měření v obou školách jak se standartní dvouhodinovou výukou, tak 

s rozšířenou tříhodinovou výukou tělesné výchovy na základních školách. 

Výsledky prezentujeme dle jednotlivých sledovaných funkčních 

svalových zkoušek formou přehledných tabulek a grafů. V Tabulce č. 1 je 

vidět struktura testovaného souboru na základě pohlaví, které bylo 

zastoupeno vyváženě. V Tabulce č. 2 jsou uvedeny jednotlivé prevalence 

pro každou kategorii v jednotlivých testech rozděleny podle dotace TV. 

 

Tabulka č. 1 Struktura testovaných studentů 

dle pohlaví 

Studenti   2 h TV 3 h TV 

Žák 

N 30 33 

% 46,9 % 51,6 % 

Žákyně 

N 34 31 

% 53,1 % 48,4 % 

Celkem   128 

    

Z tabulky č. 1 je patrné že zastoupení dívek i chlapců bylo téměř 

vyrovnané, a proto při testování nedocházelo k významnému ovlivnění 

výsledků, které by bylo možné na základě fyziologických odlišností těchto 

dvou pohlaví. Vybrali jsme dva stejně početné soubory jak 2 h TV n=64 

tak i 3 h TV n=64.   
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Tabulka č.2 Prevalence jednotlivých druhů oslabení identifikovaná dle 

různých testů 

    Skupiny   

  

Skupina 

s 2 h 

dotací 

TV 

Skupina 

s 3 h 

dotací 

TV  

  % n = 64 n = 64 

p 

hodnota 

Mathias Špatné držení 59,4 35,9 0,008 

 

Správné 

držení 40,6 64,1  
Thomayerova 

zkouška Zkrácení 54,7 29,7 0,038 

 

Konečky 

prstů 25,0 34,4  

 Klouby dlaně 12,5 21,9  

 Celá dlaň 7,8 14,1  
Flexory kyčelního 

kloubu 

Velké 

zkrácení 20,3 10,9 0,084 

 Malé zkrácení 42,2 32,8  

 Nezkrácené 37,5 56,3  
Lateroflexe – 

úklon Zkrácení 50,0 25,0 0,012 

 Norma 37,5 51,6  

 Hypermobilita 12,5 23,4  
Flexory kolenního 

kloubu 

Velké 

zkrácení 14,1 10,9 0,280 

 Malé zkrácení 46,9 35,9  

 Nezkrácené 39,1 53,1  
Trojhlavý lýtkový 

sval Zkrácený 51,6 43,8 0,379 

  Nezkrácený 48,4 56,3   

V tabulce č. 2 jsme vypočítali určité procentuální riziko pro míru 

náchylnosti k různému stupni zkrácení při daných funkčních svalových 

zkoušek. Pro lepší názornost si je rozebereme podrobně, každou funkční 

svalovou zkoušku zvlášť.  
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Graf č. 1 Posturální stereotyp dle Mathiase 

Z grafu č. 1 je patrné že děti se standartní výukou tělesné výchovy 

zaostávaly za těmi, které měly o hodinu tělesné výchovy týdně více ve 

správném držení těla, vzhledem ke statistické významnosti viz. Tabulka č. 

2, je zde prostor pro zamyšlení nad tím proč zrovna u této zkoušky děti 

s dvěma hodinami TV propadly. Děti ze skupiny s dotací 3 hodiny 

tělocviku týdně měly statisticky významně vyšší procento správného 

držení těla dle Mathiase (p = 0,008) tím pádem zde byla potvrzena 

hypotéza č. 1. 

                   

Graf č. 2 Thomayerova zkouška  

U této zkoušky opět děti se standartní výukou velmi zaostávaly za dětmi 

s výukou rozšířenou, hlavně při zkoumání zkrácení pohyblivosti páteře. 

Výsledky jsou zde statisticky významné pro vyšší riziko ke zkrácení u dětí 

se standartní výukou. Což nám potvrzuje hypotézu č. 2. Co se týče normy 

rozsahu ke konečkům prstů, byly na tom děti z obou škol obdobně i když 

byl vidět lehký odstup těch s rozšířeným rozsahem TV. Ohledně rozsahu, 
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64,10%

2h TV
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který značí již hypermobilitu, v této skupině se nacházeli žáci, kteří 

pravidelně cvičí gymnastiku či tanec. Z tabulky vyplývá potvrzení 

hypotézy č. 1. Jde však o problematický test, který nám může dané 

výsledky zkreslovat zkrácenými ischiokruálními svaly u dětí, které svým 

rozsahem spadly do kategorie zkrácení. Jak bylo řečeno výše (obr. 4) sám 

autor (Sasche) daného testu toho potvrzuje ve svých studiích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3 Funkční svalová zkouška flexorů kyčelního kloubu 

Více jak polovina dětí s 3 h TV dopadla v tomto testu pozitivně 

s nezkrácenými svaly, u většiny z dětí s malým zkrácením se objevovalo 

hlavně zkrácení musculus rectus femoris, což sami označovaly jako 

nepříjemný tah při funkční svalové zkoušce. Do skupiny s velkým 

zkrácením nám spadly děti, které se nevěnují aktivně žádnému sportu ani 

jiné pohybové aktivitě ve svém volném čas. Hypotéza č. 1 se potvrdila, 

děti s rozšířeným rozsahem TV dosáhly lepších výsledků. Pokud budeme 

hodnotit skupinu dětí s dvěma hodinami tělesné výchovy týdně, u nich 

byla nejpočetnější skupina s malým zkrácením flexorů kyčelního svalu. U 

této skupiny se již nedalo říct, který ze svalů je více zkrácen, jelikož 

výsledky byly velice rozdílné, a to jak udávaný nepříjemný tah na m. . 

iliopsoas,, m. rectus femoris či  m. tensor fasciae latae. Byla zde tak 

prokazatelně vidět tendence ke zkracování, nicméně nebyla statisticky 

významná. 
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Graf č. 4 Funkční svalová zkouška lateroflexe – úklonu 

Zde se stejně jako u testu Thomayerovy zkoušky projevilo malé procento 

dětí aktivně cvičících gymnastiku, která poukázala na to, že ze všech 128 

testovaných to bylo právě 28 dětí, které spadají do rozsahu hypermobilita.  

Pro děti se standartní výukou TV zde vyšlo statisticky významně vyšší 

riziko zkrácení, které nám potvrzuje hypotézu č. 2. Vzhledem k tomu, že 

to byla polovina dětí, která dopadla se zkrácenými svaly. Co můžeme 

označit jako příznivý výsledek vyplývající z tabulky je procentuální 

zastoupení dětí s normálním rozsahem 51,6 % 3 h TV a 37,5 % z 2 h TV, 

který potvrzuje hypotézu č. 1. 

 

                    

Graf č. 5 Funkční svalová zkouška flexorů kolenního kloubu 

Z této tabulky můžeme vyčíst příznivou tendenci u skupiny s navýšenou 

hodinou tělovýchovy, která nám ukazuje, že největší zastoupení je právě 
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z rozsahu potvrzující nezkrácené svalstvo. Hypotéza č. 1 je zde potvrdila. 

Skupina s malým zkrácením je s 35,9 % stále dosti početná. Pokud se však 

zaměříme na skupinu dětí s dvou hodinovou výukou týdně je tu téměř o 

deset procent dětí více s malým zkrácením oproti dětem s navýšenou 

hodinou. Opět tu tedy můžeme sledovat tendence ke zkracování, které ale 

nebylo možné potvrdit statistickou významností. 

                   

Graf č. 6 Funkční svalová zkouška trojhlavého lýtkového svalu 

Tato zkouška se týkala provedení hlubokého dřepu na celých chodidlech 

s předpažením. Pro lepší komplexnost bylo využito i orientačního testu, 

vzpřímeného sedu s nataženými dolními končetinami a provedením 

maximálního propnutí obou kolen a dorzální flexí se současnou snahou 

oddálit obě paty od podložky (Šimková, 2006). Hodnotily jsme zde 

plynulost, hloubku a stabilitu. Z tabulky lze vyčíst velmi malé rozdíly mezi 

skupinami se zkrácením a nezkrácením dětí s oběma typy výuky. Pro 

indikaci ukončení testu bylo jako hlavní problém přepadávání dětí nazad, 

ještě, než se dostaly do požadované úrovně rozsahu, aby mohly být 

hodnocené jako nezkrácené. Nicméně zde nebylo možné prokázat 

statistickou významnost pro riziko zkrácení.  

 

Pro odhad rizika jednotlivých oslabení byl použit generalizovaný lineární 

model pro binominální proměnou tak, že vždy byla jako referenční 

hodnota použita norma (eventuálně ideální výsledek v testu) a byl 

odhadován poměr šancí (OR) být pozitivní v konkrétním druhu oslabení 

51,6%

43,1%

48,4%

56,3%
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pro jednotlivé skupiny dle počtu hodin TV týdně.  

Tabulka č. 3 Generalizovaný lineární model pro jednotlivé testy 

    

OR 

95 % Waldův interval 

spolehlivosti 

    Spodní Horní 

Mathias Špatné držení 2,61 1,28 5,32 

Thomayerova 

zkouška Zkrácení 2,76 1,29 5,91 

 Hypermobilita 0,83 0,25 2,79 

Flexory 

kyčelního kloubu 

Velké 

zkrácení 2,79 0,97 7,99 

 Malé zkrácení 1,93 0,89 4,16 

Lateroflexe – 

úklon Zkrácení 2,75 1,24 6,11 

 Hypermobilita 0,73 0,27 2,01 

Flexory 

kolenního kloubu 

Velké 

zkrácení 1,75 0,57 5,33 

 Malé zkrácení 1,77 0,84 3,75 

Trojhlavý 

lýtkový sval Zkrácený 1,37 0,68 2,75 
Poznámka: OR >1 znamená vyšší riziko pro skupinu s 2 h dotací TV; tučně jsou vyznačeny 

statisticky významné výsledky 
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Graf č. 7 - 95% Waldův interval spolehlivosti 1 

Vzhledem k tomu, že referenční hodnota pro tento test byla stanovena jako 

výsledek v testu dotyk konečků prstů. Odhad šance je zde pro zkrácení 

2,76 tudíž to splňuje podmínku kdy OR > 1 a proto je vyšší riziko pro 

oslabení v této funkční svalové zkoušce pro žáky s dvouhodinovou dotací 

týdně. Můžeme říct, že hypotéza č. 2 se zde potvrdila, zároveň byly 

výsledky statisticky významné. 

                 

Graf č. 8 - 95% Waldův interval spolehlivosti 2 

Referenční hodnota pro tento test byla stanovena jako výsledek v testu, že 

nejde o zkrácení- stehno v horizontále bez deviací, bérec visí při 

relaxovaném koleni kolmo k zemi, patela je nepatrně posunuta laterálně. 

Na zevní ploše stehna je jen nepatrná prohlubeň. Při tlaku na distální 

třetinu stehna do hyperextenze je možno stlačit stehno lehce pod 

horizontálu, při tlaku na dolní třetinu bérce směrem do flexe je možné 
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lehce zvětšit flexi v kloubu kolenním viz. Obr.3. Odhad šance je zde pro 

zkrácení 2,79 pro velké zkrácení a 1,93 pro malé zkrácení tudíž to splňuje 

podmínku kdy OR > 1 a proto je vyšší riziko pro oslabení v této funkční 

svalové zkoušce pro žáky s dvouhodinovou dotací týdně. Můžeme říct, že 

se hypotéza č. 2 se i zde potvrdila. 

                        

Graf č. 9 -95% Waldův interval spolehlivosti 3 

Referenční hodnota pro tento test byla stanovena jako výsledek v testu 

rozsah B viz. Obr.4. Odhad šance je zde pro zkrácení 2,75 pro zkrácení a 

0,73 pro hypermobilitu, tudíž to splňuje podmínku kdy OR > 1 a proto je 

vyšší riziko pro oslabení v této funkční svalové zkoušce pro žáky 

s dvouhodinovou dotací týdně. Můžeme říct, že se hypotéza č. 1 i 2 

potvrdila a současně, je zde patrná statistická významnost. 

 

 

                        

Graf č. 10 - 95% Waldův interval spolehlivosti 4 

Referenční hodnota pro tento test byla stanovena jako výsledek v testu 0: 
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nejde o zkrácení- flexe v kyčelním kloubu 90° viz. Obr.7. Odhad šance je 

zde 1,75 pro velké zkrácení a 1,77 pro malé zkrácení, tudíž to splňuje 

podmínku kdy OR > 1 a proto je zde vyšší riziko pro oslabení v této 

funkční svalové zkoušce pro žáky s dvouhodinovou dotací týdně. Můžeme 

říct, že se hypotéza č. 2 potvrdila.     

                            

 

Graf č. 11 - 95% Waldův interval spolehlivosti 5 

Vzhledem k tomu že jako referenční hodnota pro test posturálního 

stereotypu dle Mathiase byla stanovena jako výsledek v testu bylo správné 

držení viz. Obr.2.  Odhad šance je zde pro špatné držení 2,61 splňuje 

podmínku kdy OR > 1 a proto je vyšší riziko pro oslabení v této funkční 

svalové zkoušce pro žáky s dvouhodinovou dotací týdně. Zároveň 

můžeme říci že toho měření bylo statisticky významné. Můžeme říct, že se 

hypotéza č. 2 potvrdila. Pro funkční zkoušku trojhlavého lýtkového svalu 

byla jako referenční hodnota stanovena 0: nejde o zkrácení – stehna se 

dotýkají lýtek, nedochází k překlápění nazad. U orientačního testu, který 

byl součástí 0: nejde o zkrácení - paty se oddálí od podložky do 2 cm a 

chodidlo svírá s holení pravý úhel. Odhad šance je zde 1,37, splňuje to 

podmínku kdy OR>1 značí vyšší riziko pro oslabení v této funkční sv. 

zkoušce pro žáky s dvou hodinovou dotací, současně tak můžeme potvrdit 

hypotézu č. 2 i když tyto výsledky nejsou statisticky významné.  
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7 DISKUZE 
 

V naší práci jsme se snažili zjistit, zda žáci s navýšenou hodinou tělesné 

výchovy týdně na základní škole budou mít lepší výsledky ve funkčních 

svalových zkouškách než žáci se standartní dvouhodinovou dotací tělesné 

výchovy týdně. Testovanou skupinou byly žáci pátého ročníku z jedné 

pražské školy a jedné školy ze středočeského kraje.  

Celé testování probíhalo během klasického režimu výuky tělesné výchovy, 

dle rozvrhu a prostor na daných školách. Podmínky ve školách byly pro 

účely této studie dostačující. Nikde jsme se nepotýkali s prostorovým 

handicapem a měření tak probíhalo bez jakýkoliv problémů. Jako velký 

pozitivní přínos oceňujeme možnost realizovat měření za běžného chodu 

výuky tělesné výchovy dle rozvrhu jednotlivých tříd. Díky tomu a 

spolupráci s učiteli tělesné výchovy, nám to dovolilo získat obsáhlý soubor 

dat pro následné statistické zpracování.  

 

Zjištěné výsledky naznačují tendenci menšího svalového zkrácení u dětí 

s rozšířenou tělesnou výukou týdně. Nicméně byly statisticky významné 

pouze tři ze šesti funkčních svalových zkoušek. Při zhodnocování zkoušky 

posturálního stereotypu dle Mathiase byly zařazeny do skupiny se 

správným držením těla dvě třetiny dětí s navýšenou hodinovou dotací, ale 

u dětí se standartní dotací toho nedosáhla ani polovina. Je tedy možné že 

hodina navíc pozitivně ovlivňuje držení těla.  

Další zkouška která následovala, byla Thomayerova zkouška předklonu, 

zde se promítlo procento dětí, které se velmi intenzivně věnují gymnastice 

či tanci a jsou tak velmi flexibilní. I zde byla prokázána statistická 

významnost na hladině p=0,038. Zde se žáci se standartní výukou 

z poloviny ukázaly jako zkrácení, tudíž, že se ani konečky prstů nebyly 

schopni dotknout podložky. Ve stejné skupině zkrácení avšak v počtu 

jedné třetiny se vyskytly i žáci s třemi hodinami TV.  

Třetí zkouška u které byla prokázána statistická významnost na hladině 

p=0,012 je lateroflexe. Zde bylo v normě 51,6%  což hodnotíme velmi 

pozitivně, že více jak polovina dětí se nacházela s takto dobrým 

výsledkem, hypermobilita se týkala jen  23,4% opět se v této skupině 
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nacházely dívky cvičící gymnastiku, a zkrácení bylo zaznamenáno u  25% 

dětí s 3 h TV. Většinou po krátkém rozhovoru do skupiny se zkrácením 

spadaly hlavně děti, které se nevěnují žádnému sportu. O něco hůře 

dopadly žáci s 2 h TV v normě 37,5% je pěkné číslo, ale myslím, že by 

mohlo být větší, do hypermobilního rozsahu se promítlo opět malé 

procento velmi aktivních gymnastek 12,5%,  a zkrácení bylo zaznamenáno 

u 50% dětí, zde se neobjevovali jen děti, které se nevěnují žádnému sportu 

ale i děti provozující běžné pohybové aktivity nebo tréninky na rekreační 

úrovni. 

 

Dle výsledků nám vychází, že děti s navýšenou hodinovou dotací dopadly 

ve všech funkčních zkouškách lépe. Byla ám tak potvrzena hypotéza š. 1. 

Podobně jako u studie Teplá (2018) která se zabývala držením těla a 

svalových dysbalancí u dětí stejné věkové kategorie jako náš výzkum, 

jsme mohly zaznamenat velmi podobné výsledky. Sice výsledky z tohoto 

výzkumu byly provedeny na velmi malém vzorku probandů (n=17, což 

považuji za velmi limitující )i zde se objevuje velká část probandů se 

zkrácením konkrétně ve zkoušce Thomayerově a posturálního stereotypu 

dle Mathiase, u obou zmíněných bylo přes 70% špatného držení, či 

zkrácení. To je dokonce ještě více než v našich výsledcích. Je zde ovšem 

na místě polemizovat, zdali se toto číslo odvíjí od malého počtu 

testovaných či tím, že děti mají velmi často zkrácené zadní stehenní svaly 

a to jim neumožnovalo dosáhnout dobrého výsledku v testu. Je zde 

podobnost výsledků u dívek , které pravidelně cvičí gymnastiku či tanec, 

dosažení velkého pohybového rozsahu, někdy až s hraničící 

hypermobilitou která je pro dané sportovní odvětví i žádoucí.  

K velmi podobným závěrům došla i Hiršová (2016) u screeningového 

šetření u probandů ze škol Prahy 6, která došla k závěru že konst. 

hypermobilita se vyskytuje u dětí mladšího školního věku více než u 

starších dětí. Výsledky našeho bádání se shodují s tvrzením Jandy (2001), 

Němce a Bočkayové (2008) a dalšími autory, kteří ve svých studiích 

zmiňují výskyt konst. hypermobility častěji v mladším věku. U většiny 

těchto dětí, které trpí konstituciální hypermobilitou, se s postupem věku 

rozsah kloubního pohybu blíží k fyziologickému, zvláště pokud dochází 



73  

k útlumu sportovní aktivity a u dívek nástupem menstruace. 

Na základě provedeného výzkumu bylo evidentní, že skupina dětí se 

zkrácenými svalovými skupinami postupně stoupá, stejně tak stoupá i 

počet hodin strávených sedavým způsobem, na čemž se nejvíce podepsala 

koronavirová krize trvající už přes rok. Děti jsou zavřené doma a možností 

jak toto negativní číslo inaktivity zvrátit je velmi málo.  

 

Nenahrává tomu ani uzavření sportovišť. Přitom právě toto věkové období 

je nejvíce citlivé na vytvoření správných pohybových návyků. Právě 

školní prostředí bylo pro některé děti jedinou možností jak se pohybově 

vzdělávat a rozvíjet. A to je jim teď velmi znemožněno. Pokud bychom se 

na to podívali očima pediatrů a fyzioterapeutů, většina by potvrdila že 

taková to pauza ve sportu bude mít dalekosáhlé následky. A dle mého 

názoru po této vynucené pauze bude nárůst hypokinetických dětí enormní, 

s nejistým návratem a překonáním nepříjemných obtíží na startu 

pohybových aktivit. Což může vést k tomu, že na pohybovou aktivitu 

zanevřou úplně.  

 „Do určité míry můžou vyrůst covidové děti, pokud se nebude brát nutnost 

pohybu vážně," pronesl profesor Kolář (ČTK,2020). Stejně tak prohlásil 

společně s ostatními lékaři ČOV, že děti nabírají zbytečná kila při 

distanční výuce a spousta z nich se po znovuotevření nevrátí ke sportu 

z důvodu lenivosti. 

 

V České republice chybí komplexní strategie která by se problematikou 

oblasti sedavého chování doposud zabývala. Sedavý způsob chování dětí 

není doposud v prioritách politik podpory zdraví v ČR. Myslím, že se 

velmi rychle do těchto priorit dostane, zvláště po opětovném usednutí žáků 

do lavic. Zásadní faktor který ovlivňuje sedavé chování u dětí jak se 

zahraničních výzkumů vyplývá, je rodina a zásah musí být směřován právě 

do tohoto prostředí. Problém zvyšující se úrovně sedavého způsobu 

chování u dětí ve volném čase, by měl být řešen společně se zásahy 

zaměřenými na zvýšení úrovně pohybové aktivity v rámci národní, 

regionální i komunální politiky podpory rozvoje pohybové aktivity a 

zdraví v ČR (Hamřík a kol., 2012). 
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Sedavé chování se tak společně s nedostatečnou úrovní pohybové aktivity 

stává závažným rizikovým faktorem chronických neinfekčních 

onemocnění a je třeba mu kromě intervencí na zvyšování úrovně pohybové 

aktivity věnovat samostatnou zvláštní pozornost. (Salmon, Tremblay, 

Marshall, & Hume, 2011). Působit na děti a mladé lidi prostřednictvím 

digitálních technologií, otevírat nové hřiště a možnosti jak využít volný 

čas společně s dětmi aktivně. Dbát na důraz rodiny jakožto primárního 

činitele možných změn pozitivním směrem.  

 

Pozitivní vliv pohybové aktivity na vývoj kognitivních funkcí potvrzuje i 

výzkum provedený na univerzitě v Severní Karolíně. Výzkumu se 

zúčastnilo celkem 243 dětí od předškolního věku po 4. ročník základní 

školy celkem v 15 různých třídách. Jedné části probandů byla do výuky 

zařazena každý den 10 minutová fyzická aktivita. Tato experimentální 

skupina měla lepší výsledky v testech kognitivních funkcí než kontrolní 

skupina, která se fyzické aktivity neúčastnila (Mahar a kol., 2006). Tato 

studie může pozitivně korelovat s naším výzkumem o navýšení pohybové 

aktivity potažmo přímo hodiny tělesné výchovy.    

Společně se staví k navýšení pohybové aktivity i švédský neurolog 

Hesslow (1999) který s kolektivem autorů tvrdí o  blahodárném účinku na 

funkci mozku který pohybová aktivita má. Hlavně na proces učení, paměti 

a kognitivních funkcí, které jsou ve školním prostředí potřebné. Zároveň 

však dodává, že proměnných, které mají vliv na proces učení je několik, 

uvedeme si například genetika, prostředí, postoje, individuální učební 

kapacita, kurikulum, přednosti učení a procesu vyučování atd. Nelze tedy 

simplikovaně říct, že sportovní aktivita je základem pro lepší studijní 

výsledky a paměť. 

 

Jistě pokud by dvě děti měly všechny tyto proměnné stejné, mělo by dítě, 

které je pohybově aktivní, mít nepopiratelnou výhodu v učení ve srovnání 

s dítětem s pohybovou nedostatečností. Závěrem tedy uvádí, že kvalitní 

tělesná výchova a pohybová aktivita zařazená během dne působí 

blahodárně na učení žáků a může vést ke zvýšení žákových studijních 

výsledků. Na toto tvrzení navazují Slepička, Hošek, a Hátlová, (2009), 
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kteří tvrdí, že pravidelná fyzická aktivita způsobuje v mozku chemické 

změny, které přispívají ke zlepšení paměti a tím také k samotnému procesu 

učení.        

Zároveň bylo v další zahraniční studii prokázáno že tělesná aktivita mozku 

dodává tolik potřebnou výživu pro jeho vyvážený výkon (Radak, Zhao, 

Koltai, Ohno, & Atalay, 2013). Proto by navýšení počtu hodin tělesné 

aktivity mohlo vést i k lepším studijním výsledkům, což sice nebylo naším 

cílem, ale je určitě velmi vhodné k těmto výsledkům přihlížet jako 

přidružené přidané hodnotě.  

Výchova dětí k aktivnímu rozvoji a ochraně fyzického, duševního a 

sociálního zdraví, a odpovědnosti za něj, by dle Jeřábek a Tupý (2007) 

měla být jednou z priorit současných edukačních trendů základního 

školství v ČR. 

Doporučení pro praxi 

Dle dostupných informací a našich závěrů je jasné, že nynější stav české 

tělesné výchovy na základních školách by měl zkvalitňovat, tak aby děti 

byly motivované v pohybových aktivitách pokračovat i mimo školní 

prostředí. Myslím si, že by bylo velmi vhodné provést široké screeningové 

šetření u dětí na prvním a druhém stupni základních škol pro zjištění 

„škod“, které napáchala daná koronavirová krize. Abychom mohli zjistit 

v jakém stavu se děti po této zkušenosti nacházejí, a jak jim pomoci opět 

nastartovat pohybovou aktivitu, která má tolik pozitivních vlastností jak 

v dětském věku, tak hlavně ve věku dospělém. Zároveň si myslím, že by 

se měl rozšířit počet plně aprobovaných učitelů tělesné výchovy i na první 

stupně základních škol, kde je potřebné naučit žáky správným pohybovým 

vzorcům aby rozvoj pohybové gramotnosti mohl přirozeně plynout. 

Abychom měli méně chronicky neinfekčně nemocných, či 

s patologickými nálezy na pohybovém aparátu. I když náš výzkum 

jednoznačně nepotvrdil význam rozšířeného rozsahu tělesné výchovy, 

můžeme říci že nám ukazuje jednoznačný směr, kterým by se MŠMT měla 

vydat a to je rozšiřování pohybové aktivity u dětí. 
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8 ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce bylo ohodnotit a porovnat míru účinku tělesné 

výchovy u žáků jejichž dotace byla navýšena o jednu vyučovací jednotku 

týdně. Zdali navýšení vede k lepším výsledkům v testu funkčních 

svalových zkoušek. 

Z výsledků našeho výzkumu můžeme říct, že navýšená hodina tělesné 

výuky týdně na základní škole snižuje riziko zkrácených svalových skupin 

u žáků. Nicméně na základě naměřených dat a závěrečného hodnocení 

jednotlivých žáků můžeme konstatovat, že žáci s navýšenou hodinou TV 

týdně jsou na tom podstatně lépe i co se týče fyzické zdatnosti. Nejvíce byl 

tento fakt patrný u dětí s tříhodinovou dotací TV, kde u testu posturálního 

stereotypu dle Mathiase, Thomayerovo zkoušky a zkoušky lateroflexe 

dosahovaly statisticky významně lepších výsledků. Nedostatkem této 

práce byla nastalá koronavirová krize včetně uzavření škol, které značně 

narušilo průběh testování u původně zamýšleného kvaziexperimentu a 

musely jsme přistoupit k pouhému porovnání výsledků získaných během 

prvního měření, konaného v lednu, proto nelze zobecňovat výsledky na 

širší populaci žáků mladšího školního věku, kteří mají navýšenou 

hodinovou dotaci tělesné výchovy na základních školách. 

Nicméně by bylo vhodné se této problematice věnovat do hloubky a co 

nejvíce rozšířit na dětskou populaci v základním vzdělávání, zvláště po 

odeznění koronavirové krize a jejich opětovným usednutím do školních 

lavic, potažmo do prostor tělocvičen a hřišť. Jakékoliv omezení pohybu či 

snížení možnosti pohybové aktivity v dětském věku se nenávratně odrazí 

ve věku dospělém. Ať už by se jednalo o civilizační choroby, které lidstvo 

napadají častěji než kdy dřív, nebo o prevenci ochrany pohybového 

aparátu.  
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Příloha 2 Vzor informovaného souhlasu pro účastníky výzkumu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým 

shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona 

č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), 

Vás žádám o souhlas s  účastí Vašeho syna/dcery ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci 

diplomové práce s názvem Vliv rozšířené tělesné výchovy u dětí mladšího školního věku. 

Prováděné na pracovišti ZŠ a MŠ – pracoviště anonymizovány.  

Projekt bude probíhat v období: leden 2020 - květen 2020. 

Cílem výzkumného projektu je zjistit zda rozšíření tělesné pohybové aktivity v rámci základního 

školního vzdělávání vede k udržení a zlepšení fyzické kondice u dětí. 

Budete se účastnit 6ti funkčních svalových zkoušek na zkrácené svalové skupiny, vyšetření 

posturálního stereotypu dle Mathiase (Vyšetřovaný ve stoje předpaží do 90 ° a setrvá takto 30 

sekund), Thomayerova vzdálenost (Vstoje se provede předklon a měří se vzdálenost mezi špičkou 

třetího prstu a podlahou), vyšetření dle Jandy a kol.  flexory kyčelního kloubu-Vleže na zádech s 

pánví na stole. Netestovaná dolní končetina je pevně přitažená k břichu tak, aby byla zcela 

vyrovnána bederní lordóza. Vyšetřovanou dolní končetinu uvede vyšetřující pasivně a šetrně do 

takové polohy, aby končetina volně visela.), vyšetření úklonu (lateroflexe, vyšetřovaný provede 

úklon a označí se, kam dosáhl nejdelším prstem.), flexory kolenního kloubu-Leh na zádech, horní 

končetiny podél těla. Dolní končetiny spočívají na podložce v nulovém postavení. Poté provede 

vyšetřovaný flexi v kyč. kloubu, test trojhlavého lýtkového svalu- není-li uvedený sval zkrácený 

pak testovaný cvičenec provede dřep na celých chodidlech ( stehna se dotýkají lýtek, chodidla 

jsou rovnoběžně a dotýkají se ) s předpažením, není-li uvedený sval zkrácený pak testovaný 

cvičenec v sedu s nataženými končetinami provede dorzální flexi ( fajfku ), tak že chodidlo a 

bérec svírají ostrý úhel a paty jsou odlepeny od podložky. 

Časová náročnost projektu: celková doba sledování leden 2020 pretest, posttest v květen 2020, 6 

vyšetření, trvání jednoho vyšetření cca 5minut, celkové trvání vyšetření cca 30minut. 

Jedná se o neinvazivní metodu. Během výzkumu bude přítomen odborník z oblasti fyzioterapie 

Mgr. Štufková Markéta, která bude dohlížet nad správností prováděných svalových zkoušek. Z 

hlediska fyzioterapeutických běžných postupů jde o metody vyšetření a postavení v kloubech, 

postavení páteře, centrace kloubů, vyšetření hlubokého posturálního systému. Budou zajištěné 

adekvátní podmínky dané tělocvičny, kde bude probíhat výzkum se společným vedeným 

rozcvičením všech účastníků před realizací měření. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší 

než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 

Rizika výzkumného projektu budou minimalizována, pod dohledem odborníka z oblasti 

fyzioterapie. Veškeré vyšetření je bezbolestné, v minimální možné míře se mohou objevit 

nepříjemné pocity ve svalech. 

Účast Vašeho dítěte v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

 

Projektu se nemohou účastnit osoby nemocné, s omezením rozsahu pohyblivosti z jiných příčin 

než zkrácení pro účast v projektu není nutné posouzení lékařem, s akutním onemocněním či 

v úrazu a v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 

Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vás bude zapojení do zkvalitňování vzdělávacího a 

výchovného procesu v české republice. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v diplomové práci v 

studentském informačním systému (SIS), v nebo na e-mail adrese: drdosovaL@seznam.cz 

Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:drdosovaL@seznam.cz
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vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování 

osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: jméno a pohlaví testovaných, které 

budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, přístup k nim 

bude mít pouze řešitel diplomové práce. Osobní údaje, které by vedly k identifikaci osob budou do 1 

dne po testování smazány. Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována 

v anonymní podobě v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a 

prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 

V průběhu výzkumu nebudou pořizovány fotografie, nahrávky ani videa. 

 V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele Lenka Drdošová Bc.   Podpis:........................  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení Mgr. Markéta Štufková   Podpis:........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí mého dítěte ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a 

v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné 

týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy.  

Potvrzuji, že mé dítě má platný lékařský posudek o způsobilosti k TV a sportu. Byl(a) jsem 

poučen(a) o právu odmítnout účast mého dítěte ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně 

informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhotovení 

tohoto informovaného souhlasu. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................          Podpis: .................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................   

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi .............................         Podpis: .............................  

 

 

 

 


