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Abstrakt 

 

Název: Pohybová gramotnost středoškoláků  

 

Cíle: Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou pohybové 

gramotnosti a navrhnout možnosti, kterými by mohla být užita ke 

zkvalitnění pedagogické praxe nejen začínajících učitelů. Práce je zaměřena 

na žáky střední školy, tedy na věkovou skupinu 15 až 19 let, konkrétně byla 

zkoumána jejich motivace k pohybovým aktivitám. 

 

Metody:  V práci je použita dotazníková metoda za účelem zjištění motivace žáků 

střední školy k pohybovým aktivitám. Data získaná z dotazníkového šetření 

byla zpracována standardními statistickými metodami v programu Microsoft 

Excel. Teoretická část je zpracována formou literární rešerše dostupných 

zdrojů k tématu práce.  

 

Výsledky: Zjistil jsem, že motivace k pohybové aktivitě žáků střední školy je vyšší, než 

jsem očekával. Hlavním motivem k vykonávání pohybové aktivity je u žáků 

střední školy „vzhled“. Hodnota BMI nemá vliv na výběr dominantního 

motivu k pohybové aktivitě. Dále jsem zjistil, že porozumění konceptu 

pohybové gramotnosti může významně přispět ke zkvalitnění pedagogické 

praxe. 

 

Klíčová slova: pohybová gramotnost, motivace, dotazník, žáci, střední škola 

  



 

 

Abstract 

 

Title:           Physical literacy of high-school students 

 

Objectives: The main objective of this thesis is to acquaint the reader with the issue of 

physical literacy and to suggest possibilities that could be used to improve 

the pedagogical practice of not only beginning teachers. The thesis is 

focused on high school students, so the age group of 15 to 19 years, 

specifically, their motivation for physical activities was examined. 

 

Methods:  In the thesis it is used a method of questionnaire in order to determine the 

motivation of high school students for physical activities. Data obtained 

from questionnaire survey was processed by standard statistical methods in 

Microsoft Excel. The theoretical part is processed in the form of literary 

search of available resources on the topic of the thesis. 

 

Results:      I found that the motivation for physical activity of high school students is 

higher than I expected. The main motive of high school students for 

performing physical activity is “appearance”. The value of BMI does not 

affect the choice of the dominant motive for physical activity. I also found 

that understanding the concept of physical literacy can significantly 

contribute to improving pedagogical practice. 

 

Keywords:  physical literacy, motivation, questionnaire, students, high school 
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1  ÚVOD 

„Jak hodnotit žáky z tělesné výchovy na střední škole?“ Jedna ze zásadních otázek 

začínajícího učitele tělesné výchovy. Osobně jsem byl jako žák na střední škole 

hodnocen (známkován) vždy za předvedení konkrétní dovednosti ve vybraném sportu, 

kterému jsme se zrovna věnovali. Například při volejbale byla hodnocena technika 

odbití obouruč spodem, obouruč vrchem a také čelné podání vrchem. V gymnastice pak 

sestava na prostných nebo základní prvek na hrazdě – výmyk. Známky za tyto 

dovednosti se v naší skupině spolužáků lišily, někdo nezvládl výmyk, někomu se 

nepodařilo podání ve volejbale. Nakonec měli ale všichni na vysvědčení z tělesné 

výchovy jedničky. Bylo tedy hodnoceno krom dovedností i něco dalšího? Nejsem si 

vědom, nebo už si to přesně nepamatuji. Nyní z pohledu učitele však musím vědět 

přesně, co a jak hodnotím, a musím být schopen v případě dotazů všechno doložit a 

věcně odůvodnit. V mé nynější praxi hodnotím podle vzoru mých kolegů a pravidel, 

která byla nastavena, už když jsem do kolektivu přišel. V průběhu školního roku 

provádíme různé fyzické testy (počet přeskoků přes švihadlo za minutu, počet shybů, 

skok z místa atp.), které dle tabulky známkujeme, nebo známkujeme provedení 

konkrétních pohybových dovedností převážně ze sportovních her. Jednu známku má 

pak každý žák za vedení rozcvičení. V závěru školního roku však přichází moment, kdy 

je potřeba rozhodnout o známce na vysvědčení. Známka na vysvědčení podle školního 

dokumentu „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“ nemusí být váženým 

průměrem a zůstává pak na učiteli, jakou známku zvolí. Jaké ale zvolit hodnocení, aby 

bylo pro všechny stejně spravedlivé, když každý má pro sport jiné předpoklady a vlohy? 

Mělo by se přihlížet i ke snaze jednotlivce, nebo hodnotit jeho zlepšení se v daných 

aktivitách? 

Tato diplomová práce je zaměřena na pohybovou gramotnost, jejíž využití by 

mohlo pomoci vyřešit výše uvedené otázky začínajícího učitele. Pohybová gramotnost 

je relativně novým pojmem, se kterým je nutné se nejdříve detailně seznámit a zjistit 

způsoby, kterými by se dala využít v učitelské praxi. Tento pojem na první pohled 

spojuje dvě navzájem nepříliš související slova. Gramotnost a pohyb. Gramotnost si 

představujeme jako schopnost číst a psát. Pohyb vnímáme jako přirozenou lidskou 

činnost. Gramotnost společně s přívlastkem je tedy možné chápat jako schopnost 

člověka vykonávat nějakou činnost. Jako příklad poslouží počítačová gramotnost, tedy 
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jak dobře je jedinec schopen ovládat počítač. Je zřejmé, že každý jedinec má 

s počítačem jiné zkušenosti a někdo ho umí ovládat lépe a někdo ho zase využívá jen 

k základním věcem. Musíme tedy rozlišovat úroveň počítačové gramotnosti. Stejně to 

bude i u dalších typů gramotnosti např. finanční, ICT, matematická, přírodovědná, 

čtenářská atd. Co přesně tedy rozumíme pod pojmem pohybová gramotnost, případně 

zda a jakým způsobem bude možné ji využít v pedagogické praxi, je předmětem 

zkoumání v následujících kapitolách.  
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2  GRAMOTNOST 

Aby mohl být správně pochopen význam výrazu pohybová gramotnost, je nutné 

se nejprve detailně seznámit s pojmem gramotnost. Gramotnost v angličtině „literacy“ 

má jednoduchou definici – dovednost číst a psát. Přesto je však jeho přesný význam 

nekonečně diskutován v řadě evropských projektů zejména proto, že v mnoha jazycích 

nemá přímý překlad. Dovednost číst a psát patří mezi základní nejen proto, že je 

nezbytná pro další získávání znalostí, ale také bez ní není možné porozumění a vlastní 

zapojení se do světa kolem nás. Potřeba gramotnosti vyplývá z konkrétního sociálně-

kulturního prostředí, ve kterém se daný jedinec pohybuje. Z toho plyne, že nemůže 

existovat pouze jediná gramotnost v obecném smyslu, ale musíme gramotnosti 

rozlišovat dle aktuální potřeby každého člověka. Druh gramotnosti se pak odvíjí od 

toho, k jaké sociální nebo profesní skupině patříme (např. lékař, učitel, prodavač…), 

jakým druhem aktivit se zabýváme (např. sport, studium, nakupování, jednání 

s úřady…), a v neposlední řadě také od rozdílných sociálních a institucionálních 

prostředí, ve kterých musíme jednat (např. úřady, škola, práce…). Dle Steeds (2001) 

obsahuje pojem gramotnost následující schopnosti: 

• Mluvit, poslouchat a odpovídat 

• Číst, chápat a rozumět 

• Psát, resp. písemně komunikovat 

Mallows (2017) zmiňuje, že velkou komplikaci pro správné porozumění pojmu 

gramotnost představuje fakt, že se v angličtině (podobně jako v češtině) před vlastní 

pojem „literacy“ vkládá ještě přívlastek, který odkazuje na zaměření či specializaci 

v dané oblasti. Jako příklad uvádí „computer literacy“, „financial literacy“, „quantitative 

literacy“, „emotional literacy“ a mnohé další, kterých se mu celkem podařilo najít 33 

zahrnujících dokonce „ocean literacy“. V každé z těchto „gramotností“ je jistě důležité 

čtení, psaní a porozumění textu, ale slovo gramotnost zde má poněkud jiný význam. 

Gramotnost je chápána jako kompetence, tedy stav být kompetentní se danou 

specializovanou oblastí zabývat.  

Dle Altmanové a kol. (2010) se výše uvedené druhy gramotností používají tam, 

kde je potřeba stručně zdůraznit skutečnost, že nestačí znát pouze jednotlivé pojmy 

z dané oblasti, ale především je nutné porozumět jejich obsahu, chápat je 

v souvislostech a umět je v životě prakticky využívat. Dílo Gramotnosti ve vzdělávání 
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pojednává o pěti různých gramotnostech – čtenářské, matematické, přírodovědné, 

finanční a ICT. 

2.1  Čtenářská gramotnost 

„Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka 

vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání 

všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech.“ (Altmanová 

a kol., 2010). Pojem čtenářská gramotnost zastřešuje několik dílčích pojmů 

souvisejících s čtenářstvím. Jedná se výčtem o: 

- vztah ke čtení 

- doslovné porozumění 

- vysuzování a hodnocení 

- metakognici 

- sdílení 

- aplikaci 

Vztahem ke čtení se rozumí zejména pozitivní vztah, jako je například vnitřní 

potřeba číst a dále potěšení z četby samotné, protože to jsou základní předpoklady pro 

rozvíjení právě čtenářské gramotnosti, která je také založena na dovednosti rozšifrovat 

psané texty a stavět na doslovné úrovni s využitím dosud získaných znalostí a 

zkušeností. Čtenářsky gramotný člověk také jistě umí vyvozovat závěry z přečteného 

textu a dokáže ho kriticky zhodnotit z různých hledisek. Současně také dokáže odhalit 

či sledovat záměry autora. Metakognicí se obecně rozumí způsobilost jedince plánovat, 

sledovat a následně vyhodnocovat postupy, které používá v rámci učení. Proto je 

nedílnou součástí čtenářské gramotnosti jako dovednost záměrně volit texty a způsoby 

čtení podle cíle, a následně pak vyhodnocovat míru porozumění a překonávat náročnost 

obsahu i komplikovanost vyjádření. Čtenářsky gramotný člověk dokáže sdílet své 

prožitky, porozumění a pochopení textů s dalšími čtenáři. Umí také přijímat jiné 

interpretace od ostatních čtenářů a porovnat je se svým pochopením, všimne si shod a 

najde rozdíly. Souhrnně pak dokáže čtení využít k seberozvoji a zúročit čtenářskou 

gramotnost během života. 
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2.2  Matematická gramotnost 

„Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou 

hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky 

tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého 

občana.“ (Altmanová a kol., 2010). Podle Altmanové a kol. (2010) se matematická 

gramotnost a její úroveň projevuje v situacích, kdy je potřeba využít matematické 

znalosti pro vymezení, formulování a řešení problémů z nejrůznějších oblastí a následně 

pak pro interpretaci jejich výsledků za pomoci matematiky. Tyto problémy mohou mít 

zřejmý matematický charakter, ale také se mohou objevit problémy, ve kterých bude 

matematický obsah zpočátku skrytý a úkolem jedince je v nich matematický charakter 

právě teprve objevit. Matematická gramotnost pak sestává ze tří složek. 

Situace a kontexty, do nichž jsou problémy, které mají být řešeny, zasazeny, a 

aplikovat v nich dříve získané matematické znalosti. Důležitým aspektem matematické 

gramotnosti je totiž používání matematiky v různých situacích (oblastech) a kontextech. 

Příkladem situací může být využití matematiky v osobním životě, v pracovním procesu, 

při vzdělávání, pro vědeckou činnost apod. Kontextem rozumíme rovinu, ve které 

matematiku využíváme, ať už se jedná o příklady čistě teoretické, hypotetické, nebo 

praktické, autentické. 

Kompetence uplatňované při řešení problémů. 

Základní kompetencí je matematické uvažování. Tím se rozumí schopnost 

pokládat si otázky, které jsou pro matematiku charakteristické např. „Zda existuje…?“, 

„Kolik … existuje“, „Jakým způsobem lze … nalézt?“, schopnost odhadnout možné 

odpovědi, rozlišit příčinu a důsledek a pochopit velikost a omezení používaných 

matematických pojmů a umět je vhodně a správně použít.  

Další kompetencí je matematická argumentace, kterou se rozumí schopnost 

rozlišit předpoklady, vyvodit závěry, pozorovat a zhodnocovat posloupnosti 

matematických argumentů různých druhů, vytvářet a soudit matematické argumenty, ale 

také cit pro heuristiku („Specifický způsob či procedura řešení problémů nebo 

objevování vědeckých poznatků bez znalosti daného algoritmu založená na rozdíl od 

formálních matematických a logických metod na induktivních metodách a metodě 

pokusu a omylu. Heuristika se nejčastěji používá při řešení složitých, neobvyklých 

problémů nebo v případě časového omezení.“ (Jonák, 2003)). 
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Na předchozí kompetenci navazuje matematická komunikace, která velice úzce 

souvisí i s užíváním matematického jazyka. Jedná se o schopnost rozumět a chápat 

matematická sdělení v písemné i ústní formě, jednoznačně a srozumitelně se vyjadřovat 

k matematickým problémům taktéž v písemné i ústní formě. Ke komunikaci se 

v matematice používá specifický matematický jazyk a jeho znalost a schopnost ho 

používat je také součástí matematické gramotnosti. Úroveň gramotnosti je významně 

ovlivněna tím, do jaké míry dokáže jedinec rozlišovat odlišné způsoby reprezentace 

matematických objektů a správně, vhodně a účelně je používat v dané situaci. Přečíst, 

dešifrovat a následně interpretovat symbolický a formální jazyk, a dokázat najít 

odlišnosti oproti přirozenému jazyku – to vše spadá pod kompetenci týkající se 

matematického jazyka. 

Jednou z kompetencí je také tzv. modelování, kterým rozumíme schopnost 

porozumění matematickým modelům reálných situací, schopnost tyto modely využívat, 

tvořit a také je kriticky zhodnotit. Současně pak také schopnost ověřovat platnost takto 

získaných výsledků v reálném kontextu a vhodně je interpretovat.  

Poslední z výčtu kompetencí je užívání pomůcek a nástrojů, čímž se rozumí 

zejména znalost nejrůznějších pomůcek, případně také nástrojů a prostředků výpočetní 

techniky, které mohou být nápomocny při provádění matematické činnosti. Zahrnuje 

také dovednost zmíněné prostředky používat a být si vědom jejich možností, které 

nejsou neomezené. 

 Matematický obsah, který tvoří struktury a pojmy nutné k formulacím 

matematické podstaty problémů, je definován následovně: 

„kvantita – význam čísel, různé reprezentace čísel, operace s čísly, představa velikosti 

čísel, počítání zpaměti, odhady, míra; 

prostor a tvar – orientace v prostoru, rovinné a prostorové útvary, jejich metrické a 

polohové vlastnosti, konstrukce a zobrazování útvarů, geometrická zobrazení; 

změna a vztahy – závislost, proměnná, základní typy funkcí, rovnice a nerovnice, 

ekvivalence, dělitelnost, inkluze; vyjádření vztahů symboly, grafy, tabulkou; 

neurčitost – sběr dat, analýza dat, prezentace a znázorňování dat, pravděpodobnost a 

kombinatorika, vyvozování závěrů.“ (Altmanová a kol., 2010) 
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2.3  Přírodovědná gramotnost 

„Vědecká gramotnost je schopnost zabývat se s vědou souvisejícími problémy a 

myšlenkami vědy, jako přemýšlivý občan“ (OECD, 2017).  

Vědecky gramotný člověk je tedy dle OECD (2017) ochoten zapojit se do 

racionální diskuse týkající se vědy a technologií, což vyžaduje následující kompetence: 

Vědecké vysvětlení jevů, čímž se rozumí schopnost rozpoznat, vyjádřit a 

vyhodnotit vysvětlení celé řady přírodních a technologických jevů. Navržení a 

vyhodnocení vědeckého šetření. Pod tuto kompetenci spadá schopnost popsání a 

hodnocení vědeckých výzkumů a také způsobilost navrhovat různé způsoby vědeckého 

řešení otázek. Vědecké interpretování údajů a důkazů, což zahrnuje schopnost 

analyzovat a vyhodnocovat data, tvrzení a argumenty v různých podobách, a také 

vyvozovat příslušné vědecké závěry. 

  

Vědecké vysvětlení jevů 

Rozpoznávání, vyjadřování a vyhodnocování celé řady přírodních a 

technologických jevů se projevuje následujícími schopnostmi: 

- vybavit si a použít příslušné vědecké poznatky; 

- identifikovat, používat a tvořit vysvětlující modely a reprezentace; 

- vytvářet a zdůvodňovat vhodné předpovědi; 

- předkládat vysvětlující hypotézy; 

- vysvětlovat možné důsledky vědeckých poznatků pro společnost. 

Schéma 1 - Vědecké vysvětlení jevů (upraveno podle OECD, 2017) 
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Navržení a vyhodnocení vědeckého šetření 

Popsání a posouzení vědeckých výzkumů a navržení způsobů řešení 

vědeckých otázek je reprezentováno těmito schopnostmi 

- určit otázku zkoumanou v dané vědecké studii; 

- rozlišit otázky, které je možné vědecky zkoumat; 

- navrhnout způsob vědeckého zkoumání dané otázky; 

- vyhodnotit způsoby vědeckého zkoumání dané otázky; 

- popsat a zhodnotit řadu způsobů, které vědci používají k zajištění 

spolehlivosti údajů, objektivity a zobecnění vysvětlení. 

Schéma 3 – Vědecké interpretování údajů a důkazů (upraveno podle OECD, 2017) 

Vědecké interpretování údajů a důkazů 

Analyzování a vyhodnocování vědeckých dat, tvrzení a argumentů 

v různých podobách a vyvozování příslušných závěrů je prokazováno 

následujícími schopnostmi: 

- transformovat data z jedné podoby do jiné; 

- analyzovat a interpretovat data a vyvodit příslušné závěry; 

- identifikovat předpoklady, důkazy a úvahy v textech souvisejících 

s vědou; 

- rozlišovat mezi argumenty založenými na vědeckých důkazech a 

teoriích a argumenty založenými na jiných úvahách; 

- vyhodnocovat vědecké argumenty a důkazy z různých zdrojů (např. 

noviny, internet, odborné časopisy). 

Schéma 2 – Navržení a vyhodnocení vědeckého šetření (upraveno podle OECD, 2017) 
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2.4  ICT gramotnost 

„ICT gramotnost je soubor kompetencí, které jedinec potřebuje, aby byl schopen 

se rozhodnout jak, kdy a proč použít dostupné ICT a poté je účelně využít při řešení 

různých situací při učení i v životě v měnícím se světě.“ (Altmanová a kol., 2010). 

„Zájem, přístup a schopnost jednotlivců vhodně využívat digitální technologie a 

komunikační nástroje pro přístup, správu, integraci a hodnocení informací, vytváření 

nových znalostí a komunikaci s ostatními, aby se mohli efektivně zapojit do 

společnosti.“ (Lorenceau, Marec, Mostafa, 2019). 

Zkratkou ICT rozumíme oblast informačních a komunikačních technologií. 

Technologie nebo technické prostředky slouží ke sběru, přenosu, ukládání, zpracování a 

distribuci dat. Velmi zjednodušeně jsou to prostředky sloužící k práci s informacemi a 

ke komunikaci. Altmanová a kol. (2010) zahrnuje pod pojem technologie jak technická 

zařízení (nástroje materiální povahy, tedy hardware), tak technické postupy (nástroje 

nemateriální povahy, tedy software), a vynechává díky tomu další pojmy jako „digitální 

technologie“ nebo „výpočetní technika“. Naproti tomu Lorenceau, Marec, Mostafa 

(2019) uvádí záměnnost pojmů ICT gramotnost a digitální gramotnost, a využívají je 

jako ekvivalentní. Mezi dříve zmíněné kompetence, které ICT gramotnost zahrnuje, 

patří dle Altmanové a kol. (2010): 

• schopnost účinně a s porozuměním používat jednotlivé ICT s využitím 

praktických dovedností a znalostí; 

• schopnost shromažďovat, analyzovat, kriticky hodnotit a aplikovat 

informace s využitím ICT; 

• bezpečné a zodpovědné využití ICT, což vyžaduje vědomosti, dovednosti 

a schopnosti z této oblasti, ale také odpovídající postoje a hodnoty; 

• schopnost využívat ICT v různých situacích a k různým potřebám, 

porozumět pojmům, systémům a operacím z této oblasti; 

• schopnost porozumět rychlému vývoji technologií, na to navazující 

schopnost přijímat nové trendy, kriticky je soudit a vyhodnocovat jejich 

význam jak pro osobní rozvoj, tak jejich vliv na společnost. 

Pro porovnání Lorenceau, Marec, Mostafa (2019) uvádí pouze oblasti 

kompetencí, kterým se následně věnuje jednotlivě. Proto je výčet oblastí kompetencí 

značně jednodušší a přehlednější: 



17 

 

• přístup, hodnocení a správa informací a údajů 

• sdílení informací a komunikace; 

• transformace a tvorba digitálního obsahu; 

• individuální a společné řešení problémů v digitálním kontextu a výpočetní 

myšlení; 

• vhodné využívání ICT, které zahrnuje znalosti a dovednosti související 

s bezpečností, se zabezpečením a uvědomováním si rizik. 

 

2.5  Finanční gramotnost 

„Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů 

občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné 

společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně 

gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně 

spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků 

s ohledem na měnící se životní situace.“ (Altmanová a kol., 2010). 

„Finanční gramotnost je znalost a porozumění finančních konceptů a rizik, a 

dovednosti, motivace a sebevědomí k uplatnění této znalosti a porozumění s cílem činit 

účinná rozhodnutí v celé řadě finančních kontextů, zlepšit finanční blahobyt jednotlivců 

a společnosti a umožnit účast na hospodářském životě.“ (OECD, 2019). 

Finanční gramotnost je dle Altmanové a kol. (2010) nahlížena jako správa 

osobních (resp. rodinných) financí a obsahuje tři následující složky: 

• Peněžní gramotnost, která zahrnuje kompetence, jež jsou potřeba pro 

spravování hotovostních i bezhotovostních peněz, provádění transakcí a 

v neposlední řadě i pro spravování nástrojů (běžný účet, platební nástroje 

apod.) sloužících k výše zmíněným transakcím. 

• Cenová gramotnost, která zahrnuje kompetence potřebné pro porozumění 

cenovým mechanismům a inflaci. 

• Rozpočtová gramotnost, která zahrnuje kompetence potřebné pro 

spravování osobního (resp. rodinného) rozpočtu. Mezi tyto kompetence 

patří například schopnost vedení rozpočtu, schopnost stanovit finanční cíle 

a také schopnost rozhodovat o alokaci finančních zdrojů. Rozpočtová 
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gramotnost dále obsahuje ještě dvě důležité složky, mezi které patří 

spravování finančních aktiv, jako jsou vklady, investice a pojištění, a 

spravování finančních závazků, jako jsou úvěry, leasing, apod. Výše 

uvedené kompetence jsou podmíněny orientací na trhu finančních služeb a 

produktů, který může být různě komplikovaný. Nezbytná je také 

schopnost porovnat jednotlivé služby a produkty mezi sebou a co 

nejvhodněji si vybrat vzhledem ke konkrétní životní situaci. 

Naproti tomu OECD (2019) na finanční gramotnost nahlíží jako na samostatný 

obor a rozděluje jeho zkoumání na obsah, procesy a kontexty.  

Přitom obsahem se rozumí oblast znalostí a vědomostí, které jsou zásadní v oblasti 

gramotnosti. Na základě předchozího zkoumání byly stanoveny čtyři důležité oblasti: 

• Peníze a transakce 

• Plánování a správa financí 

• Riziko a zisk 

• Finanční prostředí 

Procesy popisují mentální strategie nebo přístupy, které jsou potřeba při 

zpracování materiálů a jsou rozděleny do čtyř kategorií: 

• Identifikace finančních informací 

• Analýza informací ve finančním kontextu 

• Vyhodnocení finančních problémů (záležitostí) 

• Aplikace finančních znalostí a vědomostí 

Kontexty se pak týkají situací, ve kterých jsou znalosti, dovednosti a vědomosti 

oboru aplikovány, a to v rovině osobní až globální. Jsou pak rozděleny také do čtyř 

skupin: 

• Vzdělávání a práce 

• Domov a rodina 

• Individuální 

• Společenský 
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3  POHYBOVÁ GRAMOTNOST 

„Pohybová gramotnost může být chápána jako způsobilost a motivace využívat 

vlastní pohybový potenciál a tím významně přispět ke kvalitě života, přičemž vždy bude 

hrát roli kultura a společnost, v níž se individuum nachází a formuje ho, a také využívat 

individuálních pohybových kapacit, kterými člověk disponuje. Pojem pohybová 

gramotnost označuje spíše úroveň vzdělání v této oblasti, tedy nejde jenom o druh 

pohybu, ale o úroveň (kvalitu) pohybových dovedností a schopností, vědomostí o 

pohybu, o pohybové zdatnosti atp. a zahrnuje také do jisté míry i postoje a pohybové 

chování jedince. Nelze se pohybovou gramotnost učit či naučit, protože pohybová 

gramotnost odpovídá spíše kvalitativní úrovni získané pohybovým i vědomostním 

učením v celoživotním procesu. Nemůžeme hovořit pouze o pohybové gramotnosti v 

souvislosti se školou jako jedním úsekem života, ale o celoživotní hodnotě, kterou 

disponuje každý jedinec.“ (Vašíčková, 2016). 

Mandigo, Francis, Lodewyk, Lopez (2009) hovoří o rozvoji základních 

pohybových dovedností a základních sportovních dovedností, které dítěti umožňují 

sebevědomý a kontrolovaný pohyb v široké škále pohybových aktivit, rytmických 

(tanečních) a sportovních situací. Pohybová gramotnost také podle nich zahrnuje 

schopnost „číst“, co se kolem nich děje v průběhu aktivity a vhodně na tyto události 

reagovat. 

Vašíčková (2016) pak rozděluje pohybovou gramotnost na dílčí atributy, které 

jsou vzájemně provázány. Jedním z těchto atributů je motivace. Konkrétně motivace 

účastnit se pohybové aktivity. Pohybově gramotný jedinec má pozitivní vztah ke svému 

tělu, věří ve své pohybové schopnosti, provádí úkony každodenního života jednoduše a 

pohybových aktivit se účastní rád, protože předpokládá, že mu přinese pozitivní či 

uspokojivé pocity. Pohybová gramotnost spolu s účastí na pohybových aktivitách 

různého druhu prokazatelně přispívá k celkové kvalitě života. Lidé motivovaní 

k pohybovým aktivitám si k nim udržují pozitivní přístup a v průběhu života se jich rádi 

pravidelně účastní, což ve stáří vede k tomu, že pohybově gramotní jedinci si dokážou 

udržet vlastní nezávislost déle než ti, kteří byli (jsou) méně účastni, co se týče 

pohybových aktivit. Úroveň pohybové gramotnosti je samozřejmě ovlivněna 

individuálním věkem, rozsahem pohybových (fyzických) schopností, nadáním, ale také 

kulturou a prostředím, ve kterém člověk žije. Každý jedinec tedy bude mít odlišné 

úkony každodenního života a požadavky na jejich provedení. Whitehead (2001) 
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zmiňuje, že je možné pohybovou gramotnost chápat také jako co nejlepší využití celé 

škály pohybových schopností v interakci s okolním světem. 

Dalším atributem pohybové gramotnosti je sebevědomí. Ve zkratce můžeme říci, 

že pohybově gramotní jedinci jsou schopni ovládat svoje tělo s jistotou, protože jsou si 

vědomi svých pohybových kompetencí. Klíčovou složkou motorických schopností 

potřebnou pro ovládání vlastního těla jsou koordinační schopnosti, které jsou 

uplatňovány v každodenních činnostech, při lokomoci, a při dalších jemných pohybech 

jako je například psaní. 

Pohybově gramotní jedinci jsou schopni vykonávat výše zmíněné činnosti 

založené na motorických schopnostech a přizpůsobovat jejich provádění s ohledem na 

měnící se prostředí a okolní podmínky. Tímto je popsán další atribut pohybové 

gramotnosti, který je pojmenován jako interakce s prostředím. Jedinec disponující 

jistou úrovní tohoto atributu je pak schopen vhodně „číst“ okolní prostředí, ve kterém se 

nachází, a jednodušeji zvolit potřebný pohyb, který bude efektivní a vhodný v prostředí 

s konkrétními podmínkami. 

Jak již bylo zmíněno, atributy motivace, pohybové kompetence a sebevědomí, a 

interakce s prostředím jsou vzájemně provázány. Jejich propojení je přehledně 

zobrazeno ve Schématu 4.  

 

  

Schéma 4 - Vztahy mezi klíčovými atributy pohybové gramotnosti (Vašíčková, 2016) 
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Schéma 4 vyjadřuje vztah mezi motivací (A) a sebevědomím a pohybovými 

kompetencemi (B). Lze říci, že pokud bude mít jedinec motivaci k pohybové aktivitě, 

kterou bude vykonávat, bude se následně zvyšovat jeho sebevědomí a současně i důvěra 

ve vlastní schopnosti. Současně se také budou rozvíjet jeho pohybové kompetence, tedy 

zlepší se jeho pohybové dovednosti. Obousměrná šipka ve schématu značí, že vliv 

funguje i opačným směrem, tedy že míra sebedůvěry ovlivňuje vlastní motivaci. Dále 

pak Schéma 4 vyjadřuje vztah mezi sebevědomím spolu s pohybovými 

kompetencemi (B) a prostředím (C). Jedinec, který disponuje jistou úrovní pohybových 

dovedností a sebedůvěrou, bude tyto dovednosti využívat v nejrůznějších prostředích, 

která s sebou přináší různě náročné výzvy, jejichž překonávání zvyšuje jedincovu 

sebedůvěru a rozvíjí jeho pohybové kompetence. Posledním vztahem vyobrazeným ve 

Schématu 4 je vzájemný vztah motivace (A) a prostředí (C). Úspěch při překonávání 

výše zmíněných překážek v různých prostředích může u jedince zvyšovat motivaci. 

Motivovaný jedinec zase bude mít chuť a odhodlání zkoušet a objevovat možnosti a 

užitečnost pohybu v různých prostředích.  

Mezi výše zmíněné tzv. klíčové atributy pak vstupují svým vlivem ještě další tři, 

které jsou zobrazeny na Schématu 5. Jedním nich je sebevědomí a sebepojetí (D). 

Jedinec, který bude mít z pohybových aktivit pozitivní zkušenosti, může zvyšovat své 

sebevědomí a prostřednictvím pohybu i kladně prožívat sám sebe. Získané povědomí o 

vlastním ztělesnění a jistá míra sebevědomí pak jedinci pomáhá v komunikaci a 

Schéma 5 - Další atributy ovlivňující pohybovou gramotnost jedince (Vašíčková, 2016) 
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interakci s ostatními (E). Vědomosti a znalosti (F), ale také zkušenosti pak jedinec 

získává každou účastí na nějaké pohybové aktivitě. 

Pohybová gramotnost, její rozvoj a úroveň jsou ovlivněny nejen individuálními 

faktory člověka, ale také působením mikroprostředí (škola, zaměstnání, přátelé, 

rodina,…) a makroprostředí (společnost, kultura, politika, legislativa,…), ve kterém se 

daný člověk pohybuje. 

3.1  Pohybová gramotnost a motivace 

Motivaci můžeme vnímat jako hnací sílu, nadšení či ochotu účastnit se nějaké 

činnosti. V případě pohybové gramotnosti se jedná o chuť být aktivní, zlepšovat vlastní 

pohybové dovednosti, rozvíjet motorické schopnosti, zkoušet nové pohybové aktivity a 

případně v těchto činnostech setrvat. Jedinec s již rozvinutou úrovní pohybové 

gramotnosti je tedy charakteristický pozitivním přístupem k pohybovým aktivitám a 

snahou být pohybově aktivní pravidelně, ideálně každý den, nebo alespoň několikrát 

týdně. Takový jedinec má také radost z pohybu a může se spolehnout na vlastní 

pohybové schopnosti, jelikož si je vědom svých pohybových kompetencí a je tedy 

schopen úspěšně interagovat s daným prostředím. „Motivace zapojovat se do všech 

forem pohybové aktivity je vrozená každému malému dítěti jako výraz operativní 

intencionality zapojit se do života ve světě. U malých dětí je zapojování se součástí 

jejich přirozenosti, neukojitelné zvědavosti objevovat a komunikovat s každým aspektem 

jejich okolního prostředí. Toto je nejčistší a nezkažený příklad toho „existovat ve 

světě“, prožívat či tvořit sebe díky interakci s okolním světem. Ideálním scénářem by 

bylo, kdyby individuální přirozená motivace zkoumat a experimentovat s různými 

způsoby interakce v prostředí nebyla nikdy ztracena. Pak by jedinec sám od sebe 

pokračoval v realizování a užívání si pohybových aktivit kvůli nim samotným, což je 

významným zdrojem vnitřní motivace.“ (Vašíčková, 2016). 

Nejčastějším důvodem nezapojení se jedince do pohybových aktivit je nedostatek 

motivace. Dalším z důvodů může být situace, kdy nevhodně zvolený způsob pohybové 

aktivity vyústí v nezájem či ztrátu výše zmíněné touhy, což vede až ke ztrátě motivace 

k pokračování v této pohybové aktivitě. Jedním z důvodů pak také je předchozí 

negativní zkušenost, která může odrazovat jedince od pokračování v dané pohybové 

aktivitě. Například tato předchozí zkušenost nepřinesla jedinci dostatečné uspokojení, 

protože při ní nezažil úspěch, nebo nerozpoznal vlastní pohybové kompetence. Ještě 
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negativnější dopad pak může mít skutečnost, že byl při pohybové aktivitě vystaven 

ponížení, kritice, či dokonce výsměchu od svého okolí (spolužáci, kamarádi, rodiče, 

trenér, učitel,…). To pak může vést až k vyvolávání strachu jedince při myšlence na 

účast v pohybové aktivitě. 

Tod, Thatcher, Rahman (2012) rozdělují motivaci podle dvou náhledů. První 

z nich je, že lidé jsou motivováni dosáhnutím úspěchu, zvládnutím úkonů a 

zlepšováním vlastního výkonu. V tomto případě pak hovoříme o výkonové motivaci a 

k ní vztahujícím se teoriím. V druhém náhledu hovoří o teoriích, které posuzují 

motivaci na složitějším kontinuu v rámci vnitřní a vnější motivace. 

3.1.1  Teorie potřeby úspěchu 

První teorií popisující výkonovou motivaci je teorie potřeby úspěchu. Tato teorie 

předpokládá, že každý člověk má vnitřní touhu dosahovat úspěchu a vyhýbat se 

neúspěchu. Úroveň motivace k účasti na nějaké činnosti je dána vztahem toho, jak moc 

si přejeme uspět a toho, jak moc pravděpodobný si představujeme neúspěch. Teorie dělí 

jednotlivce do dvou skupin – vysoce výkonní a málo výkonní, a vychází z pěti faktorů, 

které ovlivňují pravděpodobnost toho, že se jedinec bude chovat předpokládaným 

způsobem, tedy že bude usilovat o úspěch. Jedná se o osobnostní faktory, situační 

faktory, výsledné tendence, emoční reakce a výkonové chování. 

• Osobnostní faktory vychází z předpokladu teorie, že každý člověk má 

touhu dosahovat úspěchu a vyhýbat se neúspěchu. Podstatou koncepce 

tohoto faktoru je určení skupiny, do které daný jedinec spadá. Tedy zda je 

motivován usilováním o úspěch, na který se váže radost, hrdost a 

uspokojení, nebo je naopak motivován snahou vyhnout se neúspěchu a 

s ním spojeným negativním pocitům, hanbě a studu. Dle této teorie jsou 

vysoce výkonní jednotlivci poháněni právě touhou po úspěchu, protože už 

pravděpodobně nějakého úspěchu dříve dosáhli a chtějí tedy znovu zažít 

pocit vítězství, hrdosti a další pozitivní emoce spojené s dosažením 

úspěchu. Podobně teorie nahlíží na málo výkonné jedince, u kterých 

předpokládá předchozí zkušenost s neúspěchem a jeho negativními 

dopady, což motivuje tyto jedince ke snaze vyhnout se dalšímu neúspěchu, 

selhání a zároveň i negativním pocitům. 
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• Situační faktory se týkají pravděpodobnosti dosažení úspěchu v dané 

situaci. To závisí na dvou dílčích faktorech. Zaprvé na pravděpodobnosti 

úspěchu, na kterou má vliv spousta proměnných např. protivník, předchozí 

trénink, počasí, a další. Zadruhé na stimulující hodnotě úspěchu, čímž se 

rozumí velikost hodnoty, která je úspěchu přisouzena v dané situaci. Při 

utkání se silnějším soupeřem je pravděpodobnost úspěchu nižší, ale 

v případě úspěchu má vítězství vyšší hodnotu, než by mělo vítězství nad 

slabším soupeřem. Toto byl příklad z pohledu vysoce výkonného jedince, 

který je motivován touhou po úspěchu. Z pohledu méně výkonného 

jedince má tento dílčí faktor dvě východiska. Prvním, kdy snaha vyhnout 

se negativním emocím z neúspěchu (prohry) je motivem k volbě slabšího 

soupeře, se kterým je menší pravděpodobnost neúspěchu. Druhé méně 

očekávané východisko je volba výrazně silnějšího soupeře, se kterým je 

pravděpodobnost výhry minimální, ale právě proto méně výkonný jedinec 

nepovažuje tuto prohru za neúspěch, a tato volba je tedy taktéž cestou, 

která vede k vyhnutí se hanbě, či negativním pocitům z prohry. 

• Výsledné tendence jsou obrazem kombinace osobnostních a situačních 

faktorů uvedených na výše zmíněných příkladech. Jedná se o 

pravděpodobnost, že osoba v dané situaci zvolí jeden ze zmíněných 

přístupů. Jak již bylo zmíněno, vysoce výkonní jedinci dají přednost 

situacím s vyšším stupněm výzvy, naopak jedinci s nízkou výkonností 

zvolí situace, kde je snadnější uspět, nebo situace extrémně obtížné, ve 

kterých nelze úspěch očekávat. 

• Emoční reakce mají za úkol popsat emoční zaměření osoby ve vztahu 

k úspěchu a neúspěchu. Řeší otázku, zda se jedinec zaměřuje spíše na 

hrdost spojenou s úspěchem, nebo na hanbu plynoucí z neúspěchu. 

Zřetelné to bude v situaci, kdy budou síly se soupeřem vyrovnány. 

Sportovec se pak zaměřuje především na hrdost, kterou pocítí v případě 

výhry, nebo bude naopak zaměřen na zahanbení pocítěné v případě prohry. 

Na základě předchozích bodů již je zřejmé, že skupina jedinců s vysokou 

výkonností se bude zaměřovat na úspěch, a naopak skupina s nízkou 

výkonností bude směřovat ke snaze o vyhnutí se neúspěchu. 
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• Výkonové chování je posledním bodem této teorie a čerpá ze všech 

předchozích bodů. Jedná se o typ chování, který lze očekávat u osob 

s vysokou a nízkou výkonností, na základě předchozích bodů. Jak již bylo 

zmíněno, jedinci s vysokou výkonností spíše vyhledávají náročnější 

situace (výzvy) a jsou zaměřeni na další zlepšování své výkonnosti. Jsou 

tedy vysoce motivováni úspěchem a jen velmi málo jsou ovlivněni 

strachem z neúspěchu (osobnostní faktory) a jejich výkonové chování vede 

k volbě obdobně silného soupeře (pravděpodobnost úspěchu – situační 

faktory). Tyto dva faktory pak vedou k výsledné tendenci, která je 

charakterizována dosahováním úspěchu a na tu navazují pocity hrdosti, 

které jsou předmětem emočních reakcí. Výkonové chování u těchto 

jedinců vede k motivaci k obtížným úkolům, či výzvám. Naopak u jedinců 

s nízkou výkonností se objevuje pouze malá motivace k úspěšnému 

výkonu a vysoká motivace k vyhnutí se neúspěchu, což znamená, že tito 

jedinci nebudou motivováni postavit se stejně silnému soupeři, neboť to 

pro ně bude znamenat vysoké riziko neúspěchu a zahanbení z případné 

prohry. Mnohem výrazněji jsou jedinci s nízkou výkonností motivováni 

v situaci, kdy je nízké riziko neúspěchu, nebo malá šance na zahanbení 

z prohry („neporazitelný“ soupeř), když není očekáváno vítězství. 

Schéma 6 - Shrnutí teorie potřeby úspěchu (Tod, Thatcher, Rahman, 2012) 
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Výkonové chování těchto jedinců je pak charakteristické tendencí 

k vyhýbání se rizikovým a obtížným situacím tzn. usilují o snadná, nebo 

téměř nemožná vítězství. Všechny výše popsané body přehledně shrnuje 

Schéma 6.  

3.1.2  Teorie cíle snažení 

Druhou teorií vztahující se k výkonové motivaci je teorie cíle snažení. Teorie cíle 

je dle Nichollse (1984) ve sportu přijímána mnohem více než předchozí zmíněná teorie 

potřeby úspěchu. Teorie cíle vychází z předpokladu dvou stálých zaměření osobnosti – 

orientace na úkol a orientace na ego. 

Tod, Thatcher, Rahman (2012) hovoří o tom, že lidé orientovaní na úkol pohlíží 

na úsilí, které vloží do daného úkolu s tím, že bude pravděpodobně odměněno 

úspěchem. Naproti tomu lidé orientovaní na ego pohlíží na úspěch jako na výsledek 

vlastních přirozených schopností, nikoliv jako výsledek úsilí. Sportovci těchto dvou 

rozdílných typů jsou motivováni odlišnými hodnotami. Jedinci orientovaní na úkol jsou 

ke sportování motivováni radostí, kterou jim pohybová činnost přináší, a dávají proto 

častěji přednost úkolům, které jim umožňují se zlepšovat. Jedinci orientovaní na ego 

jsou spíše motivováni příležitostí poměřit se s ostatními a ukázat své mimořádné 

schopnosti. Dávají proto přednost úkolům, které jim umožní vypadat dobře při 

porovnání s ostatními. Tod, Thatcher, Rahman (2012) toto rozdělení popisují pro lepší 

pochopení na konkrétním příkladu. Při fotbalovém utkání vbíhá na trávník několik 

hráčů s podobným zápalem a cílem zápas vyhrát. Hráči orientovaní na úkol jsou 

motivováni skutečností, že mají natrénovaný určitý postup, který by jim měl pomoci 

hrát lépe. Chtějí vyhrát, ale svůj úspěch poměřují se skutečností, jak dobře jejich tým 

v utkání hrál téměř bez ohledu na to, zda utkání vyhrál či prohrál. Naproti tomu hráči 

orientovaní na ego jsou motivováni touhou druhý tým za každou cenu porazit, což 

pravděpodobně povede k tomu, že budou chtít zároveň i zastínit vlastní spoluhráče, aby 

dali vyniknout vlastním schopnostem. Měřítkem jejich úspěchu je pak jednoznačně 

výsledek zápasu, případně individuální statistiky. 

Oblibu této teorie připisuje Tod, Thatcher, Rahman (2012) zejména přemíře 

výzkumů, které rozlišování těchto dvou orientací podporují. Lidé orientovaní na úkol a 

na ego se liší například typem úkolů, které si volí. Cury et al. (1997) zjistili, že lidé 

orientovaní na úkol si častěji volí obtížné úkoly, aby měli možnost zjistit, jak se jejich 

výkon vyvíjí a co jim přináší jejich vytrvalost ve snaze dosáhnout cíle. Jedince 
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orientované na ego mnohem více zajímá možnost ukázat, že jsou dobří a lepší než 

ostatní v tom, co dělají. U nich výzkum dle Cury et al. (1997) ukázal, že si tito jedinci 

častěji volí snazší úkoly právě proto, aby mohli předvést své schopnosti. Podle 

Hanrahan, Cerin, Hartel (2003) jsou v nudných úkolech, které bývají součástí nácviku 

obtížných dovedností při tréninku, vytrvalejší lidé orientovaní na úkol než lidé 

orientovaní na ego. Což je zjevné, protože lidé orientovaní na úkol věří, že úsilí se 

rovná úspěchu, a proto si cení zisků, které jim jejich vytrvalost přináší. Naopak lidé 

orientovaní na ego považují úspěch za výsledek jejich přirozených schopností, a proto 

nejsou ochotni vynakládat přílišné úsilí, které by bylo potřeba. 

Tod, Thatcher, Rahman (2012) uvádí, že rozdělení poslední zmíněné teorie cíle 

snažení nemusí být a není pevně určeno, ale může být do jisté míry ovlivněno situačním 

prostředím. Míru tohoto ovlivnění pak označují pojmem motivační klima, které 

podporuje buď úkol, nebo ego. 

• Klima soutěžení výrazně podporuje zapojení ega, protože za základ hodnocení 

úspěchu volí srovnávání a soupeření, z čehož plyne, že osoby s vysokou 

výkonností jsou v tomto klimatu zvýhodněny. 

• Klima mistrovství je prostředím, ve kterém je jedinec podporován (trenérem, 

rodičem, apod.) v tom, aby u úkolu setrval a chtěl se zlepšovat v osobních 

cílech. Současně je motivován k tomu, aby ve zlepšování se pomáhal druhým 

prostřednictvím týmové práce. Z toho vyplývá, že klima mistrovství podporuje 

orientaci na úkol. 

Motivační klima je klíčové pro vznik vnitřní motivace, motivace založené na 

radosti a duševní pohodě. Rešerše výzkumů provedená Tod, Thatcher, Rahman (2012) 

ukázala, že soutěžní klima může být velmi oslabující pro méně schopné sportovce. 

Jeden z výzkumů Reinboth, Duda (2004) zkoumal účinky vlivů obou klimat na 

sebeúctu osob s různou úrovní schopností. Osoby s vyšší úrovní schopností vykazovali 

vyšší sebeúctu, bez ohledu na motivační klima. Největší vliv klimatu byl zjištěn u osob, 

které úroveň svých schopností považovali za nízkou. Klima soutěžení vedlo v jejich 

případě k nízkým hladinám sebeúcty. Tento výsledek není nijak překvapivý. Pokud je 

jedinec v kolektivu výkonově na vyšší úrovni než ostatní, klima soutěžení, které je 

založeno na porovnávání se s ostatními, mu bude přinášet úspěch a potěšení. Naopak 

ostatní jedinci v takovémto kolektivu, kteří budou osobně zlepšovat své výkony, ale 

stále budou v rámci soutěžního klimatu těmi méně úspěšnými. 



28 

 

Výše zmíněné teorie jiným způsobem shrnují Gill, Deeter (1988), kteří vytvořili 

Dotazník sportovní orientace, jež měří výkonovou motivaci v situacích sportovních 

soutěží. Tento dotazník vymezuje tři typy orientace – soutěživost, orientaci na 

vítězství a orientaci na cíl, které jsou chápany následovně: 

• „Soutěživost – typ lidí, kteří rádi soutěží a aktivně vyhledávají situace soupeře, 

protože jsou motivováni k tomu, aby uspěli zejména v soutěži. 

• Orientace na vítězství – typ lidí, kteří mají obdobné sklony jako lidé orientovaní 

na ego podle Nichollse. Zaměřují se na úspěch v situacích soutěžení, spíše 

s cílem porazit ostatní, než zlepšovat svůj výkon. 

• Orientace na cíl – typ lidí, kteří se podobají lidem orientovaným na úkol podle 

Nichollse. Zaměřují se na zlepšování vlastních výkonů a úspěch měří častěji 

vlastními standardy než měřítky druhých.“ (Tod, Thatcher, Rahman, 2012). 

3.1.3  Teorie sebeurčení 

Třetí teorie je podle počátečního rozdělení zařazena do skupiny popisující 

motivaci na složitějším kontinuu. Jedná se o teorii sebeurčení. Původními autory této 

teorie (Self-determination Theory, SDT), která se týká regulace chování a faktorů 

ovlivňujících tuto regulaci, jsou Deci, Ryan (1985). Podle této teorie je motivace 

popsána na kontinuu vyobrazeném ve Schématu 7. Můžeme vidět, že vnitřní motivace 

je nejvzdálenějším bodem kontinua, a je přítomna pouze v chování, které je radostné ve 

své podstatě. Míra sebeurčení směrem doleva klesá a v levé části kontinua je motivace 

považována za řízenou. 

 

Schéma 7 - Kontinuum motivace podle teorie sebeurčení (Tod, Thatcher, Rahman, 2012) 

Amotivací je ve Schématu 7 rozuměna nepřítomnost jakékoliv motivace 

k pokoušení se o nějaké chování. Jednoduchý příklad tvoří osoba, která má sedavý 

způsob života. Taková osoba nemá žádný důvod ani jakoukoliv potřebu začít cvičit, je 
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tedy amotivovaná ke všem pohybovým aktivitám. Vnější motivace dle této teorie 

znamená vykonávání činnosti z důvodu působení nějakého vnějšího podnětu. Příkladem 

může být případ cvičení kvůli potřebě snížení tělesné hmotnosti. SDT pak rozděluje 

vnější motivaci do čtyř následujících typů: 

• Vnější regulace – chování člověka je řízeno vnějšími odměnami nebo 

hrozbami trestu zvnějšku, což snižuje úroveň vnitřní motivace. 

• Introjektovaná regulace – případ, kdy jedinec sice přijímá hodnotu 

určitého chování, ale ve skutečnosti se s ním neztotožňuje, nebo ho 

nepřijímá jako vlastní hodnotu. Tato forma motivace obsahuje protikladné 

motivy, a proto ji někteří autoři považují za jednu z nejsložitějších. Jedinec 

zde může prožívat jak pozitivní, tak negativní pocity vůči nějakému typu 

chování a v důsledku toho může pociťovat vinu nebo hanbu při jeho 

zanedbávání. 

• Rozpoznaná regulace – prostřednictvím tohoto procesu lidé přijímají 

skutečnou hodnotu určitého typu chování. Tento proces pak dle Deciho & 

Ryana (2000) vede k tomu, že lidé jsou mnohem ochotnější v osvojování 

si tohoto typu chování, protože jsou si vědomi zisků, které jim přináší. 

Stále se jedná o formu vnější motivace, protože k motivaci dochází 

z vnějších důvodů (zisk, odměna), ale můžeme si všimnout, že ve 

Schématu 7 se nachází v pravé polovině, což značí větší míru sebeurčení, 

která je v korelaci s budoucími záměry pokračovat v takovém typu 

chování. 

• Integrovaná regulace – je nejvíce zvnitřněnou formou vnější motivace. 

Hodnoty daného chování jedinec považuje za důležité a také je integruje 

do dalších rolí, které v jeho životě zastává. Toto chování je dle 

Ryan, Deci (2000) natolik zvnitřněno, že je integrováno a současně 

koreluje s dalšími osobními hodnotami a přesvědčeními, které tvoří 

součást identity daného jedince. Přesto všechno je účast na tomto chování 

stále motivována zvnějšku (kvůli dosažení určitého cíle) a nikoliv vnitřně 

(jako čirá radost z účasti). 

„Vnitřní motivace je motivace něco dělat pro činnost samu, bez vnějších odměn.“ 

(Tod, Thatcher, Rahman, 2012). Motivy jako osvojování si či zlepšování dovedností, 

zábava a hraní kvůli výzvám, které přináší hra sama o sobě, jsou hlavními příčinami 
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účasti na sportovních aktivitách. Plyne z toho, že většina lidí, kteří sportují, to dělají pro 

radost z účasti na dané pohybové aktivitě a jsou k tomu tedy vnitřně motivováni. 

Například trénink drilem v některých sportovních odvětvích ale nemusí být spojen 

pouze s příjemnými pocity. Vnitřní motivace takového sportovce pak musí být 

podpořena dříve zmíněnou částí vnější motivace, která je spojená s větší mírou 

sebeurčení, např. rozpoznanou regulací. 

3.1.4  Teorie kognitivního hodnocení 

Poslední ze skupiny teorií je teorie kognitivního hodnocení (Cognitive Evaluation 

Theory, CET) jejímiž autory jsou, stejně jako u předchozí SDT, Deci, Ryan (1985). 

Konkrétně se tato teorie označuje jako dílčí teorie právě SDT a týká se faktorů, které 

podporují vnitřní motivaci nebo od ní naopak odrazují. Podle teorie kognitivního 

hodnocení je vnitřně motivované chování založeno na snaze o uspokojení tří vrozených 

psychologických potřeb. Pokud je některá z těchto potřeb neuspokojena sociálními 

faktory, nebo faktory prostředí ve sportu, dochází ke snížení motivace. Jedná se 

následující potřeby: 

• Autonomie se týká pocitů, které má člověk, který se účastní určitého 

chování z vlastního přesvědčení a s vědomím, že není ovlivněn vnějšími 

faktory. Například, že není nikým do tohoto chování nucen. 

• Kompetence je spojena s pocitem, že je jedinec schopen danou aktivitu 

uskutečnit a současně v ní také dosáhnout zamýšlených výsledků. 

• Spřízněnost je rozuměna jako potřeba pocitu sportovce, že je přijímán 

druhými např. spoluhráči, a že s nimi má vztahy, jimiž je podporován. 

Optimální motivace pak dle Toda, Thatchera, Rahmana (2012) nastává ve chvíli, 

kdy jsou všechny tyto psychologické potřeby sportovce uspokojeny. Deci, Ryan (1991) 

zmiňují, že například uspokojení potřeby kompetence bez uspokojení potřeby 

autonomie vede k tomu, že jedinec věří, že může úkol splnit, ale plní ho pouze 

z vnějších příčin, což znamená, že jakmile bude vnější příčina odstraněna, jedinec daný 

úkol plnit přestane. Tvrdí, že toto jednání nevystihuje skutečnou vnitřní motivaci a 

uvádí, že aby byl jedinec motivován vnitřně, musí být uspokojeny obě tyto potřeby 

současně. 

Všechny výše uvedené teorie by měly být známy všem trenérům, učitelům, 

ředitelům a obecně všem, kteří vedou jakoukoliv skupinu lidí, a kteří chtějí vytvářet 
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motivaci pro své svěřence. Tod, Thatcher, Rahman (2012) pak shrnují řadu klíčových 

otázek potřebných pro posouzení motivační orientace daného sportovce. 

1) Jaké je hlavní zaměření sportovce, zaměřuje se na vítězství nebo na zlepšování? 

2) Vyhledává výzvy nebo se vyhýbá situacím, v nichž by mohl neuspět? 

3) Motivuje ho snaha vyhovět trenérovi nebo oceňuje zisk, který mu přináší úkol? 

Otázka č. 1 se týká teorie cíle snažení. Otázka č. 2 zjišťuje postoj v rámci teorie 

potřeby úspěchu a otázka č. 3 se dotýká tématu teorie sebeurčení. Podle motivační 

orientace sportovce pak doporučují autoři vybrané motivační strategie ve Schématu 8.  

 

3.2  Pohybová gramotnost a pohybová kompetence 

Pohybovou kompetencí rozumíme soubor pohybových schopností a dovedností, 

který je člověkem využíván k ekonomickému pohybu a důvěru v něj v různých 

pohybových situacích. Jak již bylo zmíněno pohybová kompetence je jedním z několika 

předpokladů pohybové gramotnosti člověka. Pohybová gramotnost je tedy pojmem 

nadřazeným, protože pohybová kompetence je pouze jedním z několika atributů, které 

jsou pod tento pojem zahrnuty. Whitehead (2001) říká, že pohybová kompetence je 

nejvýraznější složkou při popisu pohybové gramotnosti a je na ni potřeba pohlížet 

odděleně, je ale potřeba mít na paměti, že sama nikdy nemůže zastoupit celou definici. 

Pojmy „pohybová/motorická schopnost“ a „pohybová dovednost“ však literatura velice 

striktně odlišuje, ačkoliv by se laickému pohledu mohly zdát zaměnitelné. Zásadní 

rozdíly v jejich pojetí a jejich vzájemné porovnání přehledně zachycuje Schéma 9. 

Schéma 8 - Přehled motivačních strategií (Tod, Thatcher, Rahman, 2012) 
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3.2.1  Pohybové schopnosti 

Motorické schopnosti jsou podle Měkoty, Novosada (2005) obecné kapacity 

jednotlivce projevující se ve výsledcích pohybové činnosti, které jsou jinak skryté a 

latentní. 

„Schopnost se definuje jako relativně upevněný, více či méně generalizovaný 

individuální předpoklad výkonu v určité činnosti. Pohybové schopnosti se v tomto 

duchu chápou jako relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů k pohybové 

činnosti (zčásti vrozené), v pohybové činnosti se také projevují.“ (Dovalil, 2009). 

„Pohybové schopnosti jsou definovány jako částečně vrozené předpoklady 

k provádění určitých pohybových činností.“ (Perič, 2004). Současně k definici autor 

dodává, že jako vrozené předpoklady není možné schopnosti získat, nebo ztratit. Je 

pouze možné zvýšit nebo snížit úroveň jejich rozvoje. Nelze tedy říci, že jedinec danou 

schopnost má, nebo nemá. V případě pohybových schopností hovoříme pouze o úrovni 

jejich rozvoje. Podle Periče (2004) patří mezi základní pohybové schopnosti vytrvalost, 

síla, rychlost, koordinace a kloubní pohyblivost. Tyto schopnosti pak definuje 

následovně: 

Schéma 9 - Komparace motorické schopnosti a dovednosti (Měkota, Novosad, 2005) 
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• „Vytrvalost – schopnost překonávat únavu neboli dlouhodobě vykonávat 

pohybovou činnost nízké intenzity, popř. delší časový úsek se pohybovat 

s co nejvyšší intenzitou; 

• Síla – schopnost překonat vnější odpor (např. břemeno) prostřednictvím 

svalové kontrakce; 

• Rychlost – schopnost překonat krátký časový úsek v co možná nejkratší 

době (s co nejvyšší intenzitou); 

• Koordinace – schopnost řídit a regulovat pohyb ve smyslu přesnosti 

tohoto pohybu; 

• Kloubní pohyblivost – schopnost provádět pohyb v maximálním rozsahu 

kloubního aparátu.“ (Perič, 2004) 

 

Schéma 10 - Model hierarchické struktury komplexu pohybových schopností (Dovalil, 2009) 
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Dovalil (2009) považuje pohybové schopnosti za výsledek složitých vazeb a 

součinností různých systémů, které se nacházejí v lidském organismu. Tyto součinnosti 

jsou realizovány na úrovni fyziologických funkcí, biochemických dějů a psychických 

procesů. Kromě komplexů jednotlivých složek popisuje vnitřní strukturalizaci a odlišuje 

jednotlivé dílčí schopnosti, které již byly definovány a jsou nepřímo měřitelné. Slovní 

označení sice není jednotné, ale všeobecně je akceptováno rozdělení schopností na 

kondiční, koordinační a později byla přidána ještě třída hybridních schopností. Tuto 

poměrně složitou vnitřní strukturalizaci vyobrazuje Schéma 10.  

Ve srovnání s Peričem (2004) pojednává o motorických schopnostech detailněji. 

Nehovoří přímo o síle, ale obecněji o silových schopnostech, které definuje jako 

„schopnost překonat, udržet nebo brzdit určitý odpor“ (Dovalil, 2009) a až později 

rozděluje sílu na absolutní (maximální), rychlou (výbušnou) a vytrvalostní. 

V podobném duchu charakterizuje rychlostní schopnosti jako činnosti prováděné 

maximální intenzitou, které jsou energeticky pokrývány ATP-CP systémem, trvající 

průměrně 10-15 sekund. Dále samotnou rychlost rozděluje na reakční, acyklickou, 

cyklickou a komplexní, nejčastěji je však rychlost chápána jako rychlost lokomoce, tedy 

přemisťování v prostoru. 

Vytrvalostní schopnosti definuje jako „komplex předpokladů provádět činnost 

požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase“ 

(Dovalil, 2009). Vytrvalost pak rozděluje na dlouhodobou (činnost s trváním přes 10 

minut), střednědobou (8-10 minut), krátkodobou (2-3 minuty) a rychlostní (do 30 

vteřin). Zároveň zmiňuje, že každý typ vytrvalosti je krom časového hlediska 

charakteristický také dominantním energetickým systémem. 

V případě koordinačních schopností se jedná o řízení a regulaci pohybu, na 

kterém se podílí hlavně centrální nervová soustava. Nutno podotknout, že koordinační 

schopnosti se dříve označovaly jako obratnostní. Rozdělení koordinačních schopností 

tvoří složitý komplex (viz Schéma 11). 

Jako poslední uvádí pohyblivost. Definuje ji jako „schopnost člověka vykonávat 

pohyby v kloubech ve velkém rozsahu“ (Dovalil, 2009). Vliv na míru pohyblivosti mají 

hlavně druh a tvar kloubu. Dále ji ovlivňuje pružnost tkání, reflexní aktivita svalů, ale i 

psychický stav, teplota, denní doba a další faktory.  
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3.2.2  Pohybové dovednosti 

Pohybové dovednosti lze definovat následovně: „Motorickým učením a 

opakováním získaná pohotovost (způsobilost, připravenost) k pohybové činnosti, 

k řešení pohybového úkolu a dosažení úspěšného výsledku.“ (Měkota, Cuberek, 2007). 

Autor pak dále upřesňuje, že je v definici rozuměna způsobilost vykonávat pohybovou 

činnost správně, úsporně a vhodným způsobem při rozdílných podmínkách. 

Měkota, Cuberek (2007) uvádí také definici německých autorů: „Prostřednictvím 

učebních a cvičebních postupů na základě motorických schopností vytvořená, značně 

automatizovaná komponenta motorické činnosti.“ (Schnabel, Thies, 1993). Uvádí tedy, 

že motorické schopnosti tvoří základ pohybových dovedností a dávají důraz na 

automatizaci. 

Schéma 11 - Komplex koordinačních schopností (Dovalil, 2009) 



36 

 

Z anglické literatury, zejména autora Schmidta, pak vychází ještě třetí definice: 

„Dovednost = způsobilost (capability) vyprodukovat určitý finální výsledek s maximem 

jistoty, minimem energie či minimem času; je vyvinuta jako výsledek praxe. Pohybová 

dovednost = dovednost, ve které kvalita pohybu je primární determinantou úspěchu.“ 

(Měkota, Cuberek, 2007). 

Všechny tři uvedené definice vedou k tomu, že pohybová dovednost je chápána 

jako předpoklad činnosti, nikoliv jako činnost samotná. Uvedeno na konkrétním 

příkladě – dovednost plavat je předpokladem pro konkrétní činnost, kterou je plavání. 

Za dovednost podle Měkota, Cuberek (2007) zpravidla považujeme jen ty činnosti, při 

kterých je využívána předchozí pohybová zkušenost, prostřednictvím které je 

realizována určitá sportovní technika. Příkladem takových pohybových dovedností jsou 

lyžařské oblouky, skoky, hody, gymnastické činnosti (kotoul, stoj na rukou), apod. 

Pohybové dovednosti nemají své konkrétní pojmenování, a zpravidla nesou název 

činnosti, ve které jsou uplatňovány. Z pohledu na historický vývoj je patrné, že 

pohybové dovednosti se časem mění, vznikají a zanikají. Demonstrováno na 

konkrétních příkladech – před dvěma stoletími byla jízda na koni a šerm rozšířenými 

dovednostmi, v dnešní době je skupina osob disponujících těmito dovednostmi velmi 

malá. Naproti tomu dovednost jízdy na kole v tehdejší době prostě neexistovala. Vznik 

nových pohybových dovedností bývá vždy spojen s nějakým novým vynálezem, 

případně se vznikem nových sportovních odvětví (např. netradiční sportovní hry). 

Měkota, Cuberek (2007) uvádí tři charakteristické rysy pohybových dovedností. 

Vychází přitom ze Schmidtovy definice: 

Prvním rysem je maximum jistoty při dosahování cíle. Náležitě osvojená 

pohybová dovednost je charakteristická vysokou mírou jistoty a vysokou spolehlivostí, 

nikoliv náhodou. Například při hodu na koš, nebo při stoji na rukou jedinec předvede 

výkon stabilně s jistotou i při opakovaném provedení. Důležité je také zmínit, že 

pohybové dovednosti nemusí být nutně spojené pouze se sportem. Maximální možnou 

jistotou pohybových dovedností musí disponovat například také chirurg provádějící 

operaci, řemeslník, hudebník, řezbář, a další. Tato jistota bývá zpravidla získána 

dlouholetou praxí či cvičením. 

Za druhý rys je považován minimální výdej energie. V mnoha pohybových 

dovednostech vede jejich zvládnutí ke snížení množství energie potřebné pro jejich 
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realizaci. Takto řečeno to však neplatí u všech pohybových dovedností. Vezmeme-li 

v potaz například dovednost vrhu koulí v atletice, tak zde ani není cílem snížit výdej 

energie potřebné k provedení této činnosti, ale spíše při vyvinutí stejného množství 

energie předvést lepší výkon, ve smyslu vržené vzdálenosti. Naopak ve sportovní 

gymnastice například při cvičení na hrazdě či kruzích, je velice žádoucí při prezentaci 

stejného cviku minimalizovat energetický výdej potřebný pro jeho provedení. Sportovec 

navíc při precizním zvládnutí dané pohybové dovednosti šetří nejen fyzickou sílu, ale 

díky jisté míře automatizace také mentální, díky snižování volního úsilí potřebného pro 

její realizaci. 

Třetím rysem pohybové dovednosti je dosažení cíle v minimálním čase. Tímto 

rysem je rozuměna maximální možná redukce času potřebného k provedení dané 

pohybové dovednosti, případně zvýšení rychlosti, se kterou je tato činnost prováděna. 

V některých sportovních odvětvích je dosažení minimálního času dokonce soutěžním 

cílem (atletické běhy, plavání, cyklistika apod.). Nicméně snaha o co nejvyšší rychlost 

v dané činnosti může způsobit vyšší energetickou náročnost, nebo nárůst technických 

chyb při provedení. 

Základ pohybové dovednosti podle Měkoty, Cuberek (2007) tvoří interakce tří 

komponent, které jsou pojmenovány jako senzorické, kognitivní a motorické procesy.  

V rámci percepčně-senzorických procesů je vidění považováno za nejdůležitější 

zdroj informací. Prostředí, ve kterém je dovednost prováděna, musí být prostřednictvím 

zraku zachyceno, rozpoznáno a identifikováno, teprve pak je možné uskutečnit danou 

činnost. Menší význam pak autor přikládá sluchu, nicméně dodává, že jeho úloha není 

zanedbatelná. Svou podstatnou úlohu v těchto procesech hraje i propriocepce, která je 

definována jako „soubor počitků a vjemů, které přinášejí informace o poloze těla a jeho 

částí v prostoru, o směru a rychlosti pohybu, o napětí svalů nutném k překonání 

určitého odporu aj.“ (Měkota, Cuberek, 2007).  

Kognitivním procesům je přisuzována významná role v rozhodování o 

„postupu“ a při volbě strategie, která je potřebná k vyřešení daného pohybového úkolu. 

Tato komponenta je u některých typů dovedností považována za dominantní. Jedná se 

zejména o ty dovednosti, které mohou být výrazně ovlivněny změnou prostředí, 

například chůze po tvrdém kluzkém povrchu, nebo naopak chůze po měkkém sypkém 

povrchu. 
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Klíčovými a nejdůležitějšími procesy jsou procesy motorické, neboť právě na 

nich závisí úspěšné zvládnutí pohybového úkolu. Konkrétně na kvalitě pohybu a 

samotné pohybové činnosti. Zjevně pokud jedinec správně „přečte“ („navnímá“) okolní 

prostředí, správně se rozhodne, ale jeho pohybové počínání nebude dostatečně kvalitní, 

bude jeho pohybový projev pomalý, nepřesný, případně nebude vůbec proveden. 

Předmětem učení, cvičení a tréninku ve většině sportů bývá nejčastěji právě motorická 

komponenta. Každá pohybová dovednost v sobě obsahuje všechny tři komponenty, liší 

se pouze poměrem, kterým jsou v ní zastoupeny. 

 Měkota, Cuberek (2007) rozděluje pohybové dovednosti podle několika různých 

měřítek. Klasifikačních systémů je tedy vícero, a každý využívá jiné měřítko pro dělení 

těchto dovedností. 

Jako první uvedu rozdělení pohybových dovedností na jednoduché a komplexní. 

Kritériem pro toto rozdělení je složitost pohybové činnosti. Je zřejmé, že u 

jednoduchých dovedností bude nízká náročnost na pohybovou koordinaci, zatímco u 

těch komplexních bude vyžadována vyšší úroveň pohybové koordinace zaměřená 

zejména na timing. 

Dalším je rozdělení pohybových dovedností na jemné a hrubé. V tomto dělení je 

kritériem velikost angažovaných svalových skupin z hlediska prostorového rozsahu 

pohybu.  

• Za jemné pohybové dovednosti jsou považovány zejména činnosti týkající 

se ruky nebo přímo prstů, výjimečně i jiných částí těla jako například ústa 

či chodidlo. Při formování jemných dovedností se jedná o tvorbu jemný 

motorických koordinací, které jsou většinou založeny na součinnosti oka a 

ruky. Tento typ dovedností je využíván hlavně v pracovních nebo 

uměleckých činnostech např. oprava a manipulace s drobnými předměty 

(hodinky apod.) nebo hra na hudební nástroj. 

• Mezi hrubé pohybové dovednosti patří ty, jež se uplatňují v činnostech, 

které vyžadují rozsáhlý prostor (např. lokomoční pohyby). Tento typ 

dovedností je zabezpečen zejména velkými svalovými skupinami a jsou 

při něm koordinovány pohyby několika tělesných segmentů. Řadí se sem 

většina sportovních dovedností. 
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Pohybové dovednosti je také možné rozdělit na otevřené a uzavřené. Kritériem pro 

toto dělení je tzv. míra stálosti (stability) prostředí, a s ní související možnost 

předpokládat průběh motorické činnosti. 

• Zavřené dovednosti jsou charakteristické relativně stálým prostředím, které je 

předvídatelné a prováděnou činnost tedy není nutné tolik adaptovat na měnící se 

podmínky.  

• Naopak u otevřených dovedností se předpokládá nestálé prostředí, a provedení 

dané činnosti pak musí být variabilní a měnit se v závislosti na změnách 

prostředí. Výše popsané kontinuum pak přehledně popisuje Schéma 12.  

 

Rozdělit pohybové dovednosti lze také podle jejich charakteru z hlediska 

kontinuity pohybové činnosti, konkrétně na diskrétní, sériové a kontinuální (viz 

Schéma 13). 

• Diskrétní dovednosti mají jednoznačně definovaný začátek i konec a 

zpravidla trvají jen krátkou dobu. Tento typ dovedností má hojné 

zastoupení v mnoha sportovních odvětvích. Jako příklad je možné uvést 

střelbu na branku v hokeji, nebo vrh koulí v atletice. 

Schéma 12 - Kontinuum otevřených a zavřených dovedností (Měkota, Cuberek, 2007) 
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• Kontinuální dovednosti jsou jistým protipólem k výše zmíněným 

diskrétním dovednostem. Nemají přesně zachytitelný začátek, ani jasné 

ukončení. Jde o delší dobu (i mnoho minut) trvající plynulý proud 

motorické činnosti. Do takovéhoto proudu splývají například běžecké 

kroky, nebo plavecké záběry, které se při dané činnosti pravidelně opakují. 

• Sériová dovednost je, dalo by se říci, „někde mezi“ diskrétní a kontinuální. 

„Je to seskupení diskrétních dovedností úzce vzájemně propojených, takže 

vytvářejí novou komplikovanější, delší dovednou činnost“ (Měkota, 

Cuberek, 2007). Pořadí jednotlivých diskrétních dovedností má pro 

dosažení cíle zásadní význam. V průběhu tréninku, resp. osvojování 

sériových dovedností se zpravidla cílí na jednotlivé diskrétní dovednosti 

odděleně a až v pozdější fázi se spojují v celek. Příkladem takovéto 

dovednosti je sestava na hrazdě ve sportovní gymnastice např. výmyk – 

toč vzad – podmet. 

 

Pohybové dovednosti lze rozdělovat z několika dalších možných hledisek, která 

však už nejsou pro tuto práci tolik podstatná. Rozlišují se např. dovednosti cyklické a 

acyklické, symetrické a asymetrické, statické a dynamické apod. Podle sféry 

společenského uplatnění pak lze dovednosti rozdělit na dovednosti sportovní a 

dovednosti pracovní. 

3.3  Pohybová gramotnost a prostředí 

Problematika prostředí už byla zmíněna v předchozí kapitole, konkrétně při 

rozdělení pohybových dovedností na zavřené a uzavřené. Interakce s prostředím byla 

zmíněna jako jeden z atributů pohybové gramotnosti jako celku. Bez ní by tedy jedinec 

nemohl být tzv. „kompletně“ pohybově gramotný. Z předchozích kapitol již víme, že 

pohybově gramotný jedinec je určitou měrou motivován pro pohybovou aktivitu a také 

má jistý stupeň motorických schopností, a získané nebo naučené určité dovednosti. 

Schéma 13 - Diskrétní, sériové a kontinuální dovednosti (Měkota, Cuberek, 2007) 
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Takový jedinec je ještě musí umět správně využít v konkrétním prostředí, ve kterém se 

zrovna nachází. Protože prostředí jako takové je klíčovým pojmem této kapitoly, 

uvádím Schéma 14, ve kterém si čtenář vytvoří představu o tom, co je pod pojmem 

prostředí v následujícím textu myšleno.  

Schéma 14 - Možná kategorizace prostředí s příklady z každodenního života a pohybových aktivit 

(Vašíčková, 2016) 
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Whitehead (2001) tuto vlastnost využití předpokladů pro pohybovou činnost 

popisuje jako „čtení“ aktuálně nastalé situace. Pro správné pochopení „čtení“ prostředí 

využívá autorka porovnání významů se „čtením“ ve vztahu k psaným slovům. 

Dovednost číst by se dala popsat jako indikátor toho, že jedinec umí vysvětlit význam 

napsaného slova, ale také umí dát odděleným slovům vztah a spojit je dohromady. 

Rozumí tedy nejen jednotlivým slovům, ale i větám, odstavcům a dokáže z nich vytvořit 

smysluplný a souvislý celek. V tomto pojetí se „čtení“ stává pojmem označující nejen 

rozpoznávání jednotlivých slov, ale znamená spíše porozumění danému textu. Čtenář je 

zpravidla schopen věnovat se takovému textu, který nějakým způsobem souvisí s jeho 

dříve nabytými znalostmi a zkušenostmi. K tomu tento jedinec čerpá ze škály svých 

kognitivních dovedností, což znamená, že nové informace spojuje s již získanými 

zkušenostmi a dále tak rozšiřuje svou základnu znalostí. Kromě toho, že je čtenář 

schopen se smysluplně zabývat psaným slovem, je také schopen slovně či písemně 

reagovat (případně i prostřednictvím tělesné komunikace), tak aby mohl interpretovat, 

rozvíjet a hodnotit právě přečtený text. Existuje domněnka, že během čtení dochází 

k utváření nových znalostí. To se však netýká pouze čtenáře, který si rozšířil znalosti 

přečtením textu, ale také celého světa, protože čtenář může přinést naprosto nový 

pohled na právě přečtený text. 

Pokud se předchozí odstavec vztáhne na koncept pohybové gramotnosti, utvoří se 

na ni zcela nový pohled. Jedinec, který je pohybově gramotný, na základě zkušeností a 

vnímání prostředí prostřednictvím řady smyslů identifikuje příslušné komponenty svého 

okolí např. velikosti, tvary, hmotnosti, povrchy, rychlosti, pohyby apod. Tyto atributy 

okolního prostředí chápe jako smysluplné, a protože je dokáže vhodně propojit se svými 

pohybovými kompetencemi, bude okamžitě vědět, jaký způsob pohybu zvolit a jak 

efektivně využít různé kombinace aspektů daného prostředí. Znalost těchto vztahů je 

podmíněna předchozími zkušenostmi. Může však nastat situace, že vztahy mezi 

vnímaným prostředím a předchozími zkušenostmi ještě nebyly vytvořeny. A to 

v případě nového, pro jedince dosud neznámého prostředí. Ten je pak nucen čerpat 

pouze z předchozích zkušeností a tzv. „za běhu“ je propojovat s vjemy získanými 

z okolí. Díky tomu se objevují zcela nové kombinace aplikace pohybových dovedností. 

A právě zde je patrná podobnost s předchozím odstavcem, protože obdobně jako u 

čtení, i při pohybové aktivitě se vytváří nové znalosti pro pohybujícího se jedince, tak i 

pro okolní svět, neboť tento jedinec tvoří novou a unikátní pohybovou odezvu či 
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interakci s okolím. Zmíněné propojování získaných vjemů o okolním prostředí a 

předchozích zkušeností „za běhu“ popisuje Whitehead (2001). Píše, že pohybově 

gramotný jedinec je úspěšnější v reakci na nové prostředí, tedy, že rychleji propojuje 

vjemy a zkušenosti proto, že má bohatou zásobu zavedených odpovědí a má schopnost 

z této zásoby čerpat informace pro rychlé řešení problémů nového neznámého prostředí. 

Pohybově gramotný jedinec je také zběhlý ve využívání podobností mezi jednotlivými 

prostředími a dokáže identifikovat jejich rozdíly. Po identifikaci podobností a 

rozdílností prostředí dokáže vhodně volit a kombinovat podvědomé a záměrné úrovně 

motorické kontroly. Je si také vědom efektivity svých pohybových odpovědí a snadno 

dokáže zhodnotit úroveň jejich úspěšnosti. Učí se ze všech interakcí z prostředí a 

neustále upravuje, vylepšuje a rozšiřuje svou zásobu pohybových odpovědí. 

„Vlastnosti pohybově gramotného jedince spočívají v tom, že se člověk pohybuje 

s rozvahou, hospodárností a důvěrou v nejrůznějších fyzicky náročných situacích. 

Jednotlivec navíc vnímá „čtení“ všech aspektů pohybového prostředí, předvídá 

pohybové potřeby nebo možnosti a vhodně na ně reaguje, s inteligencí a představivostí. 

Pohybová gramotnost vyžaduje holistické zapojení, které zahrnuje pohybové 

kompetence zakotvené ve vnímání, prožívání, paměti, předvídání a rozhodování“ 

(přeloženo z Whitehead, 2001). 
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4  CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY PRÁCE 

4.1  Cíle práce 

Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s problematikou pohybové 

gramotnosti a navrhnout možnosti, které by mohly být užitečné ke zkvalitnění 

pedagogické praxe nejen začínajících učitelů. Práce je zaměřena na žáky střední školy, 

tedy na věkovou skupinu 15 až 19 let, konkrétně byla zkoumána jejich motivace 

k pohybovým aktivitám. 

4.2  Úkoly práce 

- provést literární rešerši k řešené problematice 

- realizovat dotazníkové šetření pomocí standardizovaného dotazníku MPAM-R 

(česká verze) 

- vyhodnotit dotazníky pro jednotlivce 

- porovnat vybraná data v rámci dostupných kritérií 

- zpracovat a graficky vyhodnotit výsledky 

- stanovit závěry na základě literární rešerše a výsledků dotazníkového šetření 

4.3  Hypotézy práce 

1. Předpokládám, že motivace žáků střední školy k pohybovým aktivitám bude 

relativně nízká. 

2. Předpokládám, že hlavním motivem žáků pro pohybovou aktivitu bude sociální 

interakce. 

3. Předpokládám, že hlavní motiv žáků k pohybové aktivitě se určitým způsobem 

promítne v jejich BMI (Body Mass Index). 
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5  METODIKA 

V práci je použita dotazníková metoda za účelem zjištění motivace žáků střední 

školy k pohybovým aktivitám. Dotazník je způsob psaného řízeného rozhovoru, kdy 

jsou na dotazy vyžadovány písemné odpovědi. Je méně časově náročný než rozhovor. 

Při jeho sestavování je nutné určit cíl průzkumu a připravit konkrétní otázky, které by 

měly být srozumitelné. Dotazníková metoda se řadí mezi metody subjektivní. Takto 

získané výsledky se zpravidla zpracovávají kvantitativně, statistickými metodami, ale 

důležité je také kvalitativní zhodnocení výsledků. Dotazník umožňuje zkoumat vysoký 

počet osob současně, tedy v krátkém časovém úseku získáme velké množství dat. Fakta 

získaná touto metodou se rozdělují na tvrdá (např. nacionále, věk, pohlaví, povolání) a 

měkká (např. zkušenosti, zájmy, postoje, názory,…). Otázky v dotazníku se dělí do 

třech skupin – uzavřené, otevřené a škálové. Uzavřené otázky dávají dotázanému 

možnost volby mezi dvěma či více odpověďmi, např. ano – nevím – ne. Tento typ 

otázek umožňuje větší jednotnost výsledků dotazování a statistických závěrů, jsou ale 

do jisté míry povrchní a mohou vynucovat odpověď respondenta. Otevřené otázky 

dávají tázanému prostor k vysvětlení. Na tento typ otázek můžeme dostat nečekané 

odpovědi, které mohou poukázat na další důležité vztahy či souvislosti. Škálové otázky 

jsou typické pro hodnoticí stupnici. Dotazník s tímto druhem otázek slouží k záznamu 

jednotlivých vlastností posuzované osoby či skupiny posuzovatelem. Odpovědi na 

otázky jsou pevně stanovené a umisťují posuzovaný objekt na některý bod škály. 

5.1  Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor je tvořen celkem 406 žáky střední školy (Českoslovanská 

akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8). Z tohoto počtu bylo 130 mužů 

(chlapců) a 276 žen (dívek). Jedná se o žáky prvních až třetích ročníků denní formy 

vzdělávání, tedy věková skupina 15 – 20 let. Žáci jsou ze dvou studijních oborů 

(Ekonomické lyceum, Obchodní akademie). Ani jeden z oborů však nenabízí zaměření 

na sport, všichni žáci tedy mají stejné podmínky, co se týče pohybových aktivit, proto 

není toto rozdělení bráno v potaz při dělení probandů. 

5.2  Sběr dat 

Výzkumné šetření bylo provedeno v rámci distančních asynchronních hodin 

tělesné výchovy 26. 4. 2021 až 13. 5. 2021 na Českoslovanské obchodní akademii Dr. 

Edvarda Beneše, Resslova 8. Data k diplomové práci byla získána pomocí 
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standardizovaného dotazníku Motivace k pohybové aktivitě (MPAM-R, česká verze). 

Před začátkem výzkumu o něm bylo informováno vedení školy. Žáci byli seznámeni 

s výzkumem a byli poučeni o dobrovolnosti účasti a možnostech odstoupení od 

testování, prostřednictvím informovaného souhlasu, který byl součástí dotazníku. 

Anonymita jednotlivých probandů byla zachována prostřednictvím náhodných čísel, 

která jim byla přidělena. 

5.3  Výzkumný nástroj 

Dotazník MPAM-R (česká verze) obsahuje 30 položek (tvrzení), které hodnotí 

sílu pěti skupin motivů, kvůli kterým se lidé věnují pohybovým aktivitám. Při hledání 

míry souhlasu či nesouhlasu by měl proband mít na paměti svou prioritní pohybovou 

aktivitu. Předkládaná tvrzení se v dotazníku posuzují podle sedmibodové Likertovy 

škály (1 = vůbec není pravda až 7 = velmi pravdivé tvrzení). MPAM-R posuzuje pět 

skupin motivů, z nichž každá obsahuje pět až sedm položek (tvrzení). Jsou to konkrétně 

tyto skupiny: (A) zájem/prožitek (7 položek: 2,7, 11, 18, 22, 26, 29) představují motivy, 

při nichž je člověk pohybově aktivní pro čisté potěšení a prožitek z dané činnosti, která 

je pro jedince zajímavá, příjemná a stimulující. (B) kompetence/výzva (7 položek: 3, 4, 

8, 9, 12, 14, 25) je skupina motivů, které upřednostňují pohybově aktivní jedinci, 

protože touží naučit se novým pohybovým dovednostem nebo se zlepšit v dané 

pohybové činnosti nebo rádi přijímají nové výzvy, které daná činnost nabízí. (C) vzhled 

(6 položek: 5, 10, 17, 20, 24, 27) popisuje skupinu lidí, kteří jsou pohybově aktivní, aby 

zvýšili svou fyzickou atraktivitu, tvarovali své svalstvo, lépe vypadali, nebo aby dosáhli 

konkrétní tělesné hmotnosti, případně si ji udrželi. (D) zdatnost/kondice (5 položek: 1, 

13, 16, 19, 23) zahrnuje tvrzení, kde je patrná snaha jedince účastnit se pohybové 

aktivity, aby si zachoval jistý stupeň fyzického zdraví a kondice, a aby se cítil silný a 

plný energie. (E) sociální interakce (5 položek: 6, 15, 21, 28, 30) popisuje, že jedinec se 

účastní pohybových aktivit z důvodu, že chce poznat nové lidi, nebo trávit čas s přáteli. 

5.4  Metody zpracování dat 

Data získaná dotazníkovým šetřením byla vyhodnocena pomocí standardních 

statistických parametrů, jako je aritmetický průměr, modus, medián a k jejich 

následnému zpracování byl použit tabulkový procesor Microsoft Excel. Pomocí 

stejného programu byly také následně vytvořeny grafy, které jsou doplněny o slovní 

hodnocení.  
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6  VÝSLEDKY 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 406 probandů. Všichni jsou žáci prvního až třetího 

ročníku střední školy ve věku 15 – 19 let. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového 

šetření. První část dotazníku sloužila k identifikaci jednotlivých osob a bylo zde 

zjišťováno pohlaví, věk a BMI (Body Mass Index). Následovala další část dotazníku, 

která obsahovala 30 tvrzení, u nichž respondenti volili míru pravdivosti na škále 1 až 7, 

přičemž 1 bylo považováno za zcela nepravdivé tvrzení a 7 za naprosto pravdivé 

tvrzení. Těchto 30 tvrzení se týkalo důvodů, proč daný jednotlivec vykonává 

pohybovou aktivitu. Čím vyšší hodnotu u tvrzení zvolil, tím více pro něj tento důvod 

znamenal motivaci pro pohybovou aktivitu.  

Na základě toho je provedeno vyhodnocení z různých pohledů a podle dalších 

získaných kritérií. Zároveň bude pozorováno, zda existuje nějaká spojitost mezi mírou 

motivace a BMI, mezi dominantním motivem a BMI a dále bude sledováno, zda a jak se 

vyvíjí či mění motivace spolu s věkem. Dále také bude porovnána motivace chlapců a 

dívek. 

K určení dominantního motivu jedince byl použit aritmetický průměr jednotlivých 

skupin motivů. Např. jednou z pěti skupin je motiv A (zájem/prožitek), který zahrnuje 7 

tvrzení. Byla tedy sečtena hodnota všech sedmi odpovídajících odpovědí a vydělena 

sedmi. Nakonec byly aritmetické průměry jednotlivých motivů porovnány a motiv 

s nejvyšší hodnotou byl určen jako dominantní pro daného jedince. Zároveň byla 

hodnota aritmetického průměru dominantního motivu zaznamenána pro případné další 

statistické zpracování. Jednotlivé dominantní motivy a jejich označení příslušným 

písmenem jsou pro přehlednost uvedeny: 

• A = zájem/prožitek, 

• B = kompetence/výzva, 

• C = vzhled, 

• D = zdatnost/kondice, 

• E = sociální interakce. 

K výpočtu BMI byl využit vzorec využívající vztahu tělesné hmotnosti a výšky. 

Konkrétně tedy podíl tělesné hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny tělesné výšky 

v metrech. 
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6.1  Rozložení výzkumného souboru 

 

Z celkového počtu 406 probandů bylo identifikováno 276 žen (dívek) a 130 mužů 

(chlapců). Vyjádřeno v procentech se jedná o 68% podíl dívek a pouze 32 % chlapců. 

Na první pohled (viz Graf 1) je vidět nepoměr v počtu dívek a chlapců. Při následném 

porovnání těchto dvou skupin je proto nutné vzít v potaz skutečnost, že dívek odpovídal 

přibližně dvojnásobně větší počet než chlapců. 

 

Graf 2 - Rozložení výzkumného souboru z hlediska věku (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 1 - Rozložení výzkumného souboru dle pohlaví (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Pokud je pohlíženo na rozdělení výzkumného souboru z hlediska věku 

(viz Graf 2), je patrné, že nejmenší skupinu tvoří pouze 2 žáci ve věku 19 let. Výzkum 

totiž probíhal v prvním, druhém a třetím ročníku. A žáci, kterým je 19 let zde tvoří spíše 

výjimku. 

Druhá nejmenší skupina je z opačného konce spektra, tedy věk 15 let. Žáků 

v tomto věku se výzkumu zúčastnilo 29, což tvoří 7 % z celkového počtu probandů. Zde 

je důvodem to, že výzkum probíhal až ke konci druhé poloviny školního roku, kdy už 

významná část žáků pravděpodobně měla 16. narozeniny. 

Třetí nejpočetnější skupinou jsou probandi ve věku 18 let v počtu 81, tvořící 20 % 

celého souboru. 

Dvěma nejpočetnějšími skupinami jsou pak žáci ve věku 16 a 17 let. Šestnáctiletí 

tvoří 35 % celkového počtu probandů se 140 zástupci a sedmnáctiletí jsou nejpočetnější 

skupinou zahrnující 153 probandů, což je 38 % výzkumného souboru. 

 

Pokud bude na výzkumný soubor nahlíženo dle jednotlivých kategorií BMI, bude 

patrné, že 78 % zkoumaných žáků má tzv. „ideální“, nebo také „normální“ váhu. Do 

skupiny s podváhou se pak zařadilo 47 probandů, což je 12 % z celkového počtu 

zúčastněných. Další početnou skupinu tvoří 29 (7 %) odpovídajících spadajících do 

skupiny s nadváhou. Další skupiny nejsou statisticky významné, protože do skupiny 
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5; 1% 1; 0%0; 0%
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Graf 3 - Rozložení výzkumného souboru podle kategorií BMI (Zdroj: vlastní zpracování) 
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„těžká podváha“ spadá pouze 6 jedinců, skupina „mírná obezita“ je tvořena 5 jedinci a 

pouze jeden proband měl hodnotu BMI spadající do skupiny „střední obezita“. 

Morbidní obezitou pak nedisponuje žádný z respondentů. 

6.2  Výsledky chlapců a děvčat 

Ve skupině chlapců se nejčastěji opakoval motiv C (vzhled) a to přesně u 40 

probandů. Hned druhým nejvyskytovanějším motivem byl A (zájem/prožitek) se 38 

probandy a na třetím místě je vidět motiv D (zdatnost/kondice), který je dominantním 

pro 33 dotazovaných. Nejméně probandům vyšel jako dominantní motiv B, přesně 7. A 

také pouze 12 dotazovaným vyšel jako dominantní motiv sociální interakce (E). Jak je 

vidět z Grafu 4, nejčastěji jsou chlapci motivováni k pohybové aktivitě udržováním 

vlastního vzhledu. Zakládají si na svém zevnějšku a pohybové aktivity se účastní 

zejména proto, že chtějí zvýšit svou fyzickou atraktivitu a mít vytvarované svalstvo. 

Motivací pro druhou nejpočetnější skupinu chlapců je to, že pohybovou aktivitou získají 

prožitek a potěšení, protože je pro ně jejich pohybová aktivita stimulující a příjemná. 

Naprosté minimum chlapců se pak věnuje pohybové aktivitě proto, že by se chtěl naučit 

novým dovednostem, nebo se zlepšit v dané činnosti. 
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Graf 4 - Zastoupení dominantních motivů chlapců (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Hodnota 

dominantního 

motivu 

Průměr 5,95 

Modus 7,00 

Medián 6,15 

Tabulka 1 - Statistické hodnoty dominantních motivů chlapců (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Jak bylo zmíněno dříve, u každého jedince byla zjištěna i hodnota tohoto 

dominantního motivu a v Tabulce 1 je k vidění aritmetický průměr všech chlapců 

z výzkumného souboru. Stejně tak modus a medián těchto hodnot. Hodnota 5,95 

z maximálních 7 bodů na škále ukazuje, že dominantní motiv u chlapců je motivem 

poměrně silným. Modus jako nejčastěji se opakující hodnota ukazuje, že dominantní 

motiv je u jedinců často velmi silně převažujícím. Porovnáním hodnot průměru a modu 

lze ale usoudit, že někteří jedinci musí mít hodnotu dominantního motivu nižší, což 

znamená, že i jejich celková míra motivace bude relativně nízká. 

Statistiky míry motivace u chlapců vyobrazuje Tabulka 2. Míra motivace u 

jednotlivců je zjištěna součtem všech hodnot, které byly odpověďmi na celkem 30 

tvrzení. Tedy minimální hodnota míry motivace je 30 a maximální hodnota je 210. 

Průměrná hodnota míry motivace u chlapců je 145,7, což jsou přibližně dvě třetiny 

z maximální možné hodnoty. Lze tedy říci, že motivace chlapců pro pohybovou aktivitu 

je relativně vysoká. 

  
Hodnota míry 

motivace 

Průměr 145,7 

Modus 172,0 

Medián 152,5 

Tabulka 2 - Statistické hodnoty míry motivace chlapců (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Pohledem na Graf 5 lze vyčíst, že dominantním motivem největšího počtu dívek 

je motiv C (vzhled), konkrétně u 106 respondentek. 78 respondentek má jako 
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dominantní motiv D (zdatnost/kondice). Výrazně nižší zastoupení má mezi dívkami 

motiv A (zájem/prožitek), ale stále počet 50 dotazovaných není zanedbatelný. Téměř 

shodné zastoupení mají motivy B (kompetence/výzva) a E (sociální interakce). Ty jsou 

dominantní pro 19 a 23 dotazovaných (v tomto pořadí). Je tedy patrné, že dívky jsou 

nejčastěji k pohybovým aktivitám motivovány vlastním vzhledem. Chtějí zvýšit svou 

fyzickou atraktivitu, mít vytvarované svalstvo, lépe vypadat, a také si udržet tělesnou 

hmotnost. Druhým nejčastějším motivem u dívek je motiv D, který je charakteristický 

tím, že se jedinci věnují pohybové aktivitě zejména proto, že si chtějí udržet jistý stupeň 

fyzického zdraví a kondice, chtějí se cítit silní a plni energie. Motiv A vyznačující se 

jako motiv zájmu a prožitku z pohybové aktivity má výrazně nižší zastoupení než 

předchozí dva zmíněné. Motiv D (kompetence/výzva) je dominantním jen u malého 

počtu dívek. Značí to, že dívky nejsou příliš soutěživé a jejich cílem není zlepšovat či 

získávat nové pohybové dovednosti. Podobně je to v případě motivu E (sociální 

interakce), což znamená, že jen málo dívek vyhledává pohybové aktivity z důvodu 

socializace, tedy poznávání nových lidí nebo trávení času s přáteli. 

 

Průměrná hodnota dominantního motivu všech dívek výzkumného souboru je 

vidět v Tabulce 3. K nahlédnutí je také modus a medián těchto hodnot. Aritmetický 

průměr 6,03 z maximálních 7 bodů na škále značí, že dominantní motiv je poměrně 

silný. Modus, který má hodnotu 7, tedy maximální možnou, značí, že dominantní motiv 

je u velkého množství probandů dominantní velmi silně. 
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Graf 5 – Zastoupení dominantních motivů dívek (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Co se týče míry motivace u dívek, ty jsou vyobrazeny v Tabulce 4. Zde je patrné, 

že průměrná míra motivace je 141,4 z maximálních 210, což jsou přibližně dvě třetiny. 

Z toho lze říci, že motivace dívek k pohybovým aktivitám je na relativně dobré úrovni. 

  

Hodnota 

dominantního 

motivu 

Průměr 6,03 

Modus 7,00 

Medián 6,20 

Tabulka 3 - Statistické hodnoty dominantních motivů dívek (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  Výsledky dle věku 

Výzkumný soubor byl rozdělen podle věku do pěti skupin (15, 16, 17, 18 a 

19 let). Jak už ale bylo zmíněno v kapitole 6.1, skupina 19 let obsahuje jen dva 

probandy, což je statisticky bezvýznamné vzhledem k velikosti celého souboru. V této 

kapitole budou tedy zmíněny pouze kategorie 15, 16, 17 a 18 let. 

6.3.1  Výsledky 15 let 

Skupina ve věku 15 let zahrnuje pouze 29 probandů. Její statistická významnost 

tedy není velká. Nicméně 11 dotázaným vyšel dominantní motiv A (zájem/prožitek), 

druhým nejčastějším motivem byl motiv D (zdatnost/kondice), který byl zjištěn u 9 

probandů. U 7 probandů pak byl zjištěn jako dominantní motiv C (vzhled) a pouze 2 

dotazovaným vyšel motiv E (sociální interakce). Ve skupině 15 let nikomu nevyšel 

dominantní motiv B (kompetence/výzva). Tyto hodnoty jsou uvedeny v Grafu 6.  

  
Hodnota míry 

motivace 

Průměr 141,4 

Modus 139 

Medián 143 

Tabulka 4 - Statistické hodnoty míry motivace dívek (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Průměrná hodnota dominantního motivu u skupiny 15 let je 6,17 z maximálních 7, 

což značí velkou sílu dominance. Konkrétně se jedná o aritmetický průměr, dále je pak 

v Tabulce 5 uveden modus a medián. Modus s hodnotou 6, který je nižší než 

aritmetický průměr, naznačuje, že celkově se jen u malého počtu probandů bude 

vyskytovat nízká hodnota dominantního motivu. 

 

 

 

 

 

 

Míra motivace skupiny ve věku 15 let je vyobrazena v Tabulce 6. Průměrná míra 

motivace má v této skupině hodnotu 147, což je hodnota mírně převyšující dvě třetiny 

z maximálních 210. Motivaci této věkové skupiny k pohybovým aktivitám lze tedy 

popsat jako relativně vysokou. Menší hodnota modu než aritmetického průměru 

naznačuje, že probandů, kteří budou mít výrazně nižší hodnotu míry motivace, než je 

průměr, bude jen velmi málo.   

  

Hodnota 

dominantního 

motivu 

Průměr 6,17 

Modus 6,00 

Medián 6,28 

Tabulka 5 - Statistické hodnoty dominantních motivů skupiny 15 let (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 6 - Zastoupení dominantních motivů skupiny 15 let (Zdroj: vlastní zpracování) 
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6.3.2  Výsledky 16 let 

Ve skupině jedinců s věkem 16 let se ukázal jako nejčastější dominantní motiv C 

(vzhled). Tento motiv byl dominantním u 52 probandů. Další dva motivy byly 

dominantní u téměř shodného počtu probandů (30 a 31). Jedná se o motiv A 

(zájem/prožitek) a motiv D (zdatnost/kondice) v tomto pořadí. 16 probandů pak má 

dominantní motiv E (sociální interakce) a nejmenší zastoupení mezi probandy má 

dominantní motiv B (kompetence/výzva). Z Grafu 7 je tedy patrné, že ve věku 16 let je 

největší motivací pro pohybovou aktivitu vzhled jedinců. Pro nezanedbatelný počet 

probandů jsou také největší motivací prožitek a pozitivní pocity, které jim pohybová 

aktivita přináší a stejnou skupinu také motivuje zvyšování či udržování jejich zdatnosti 

a kondice.   

  
Hodnota míry 

motivace 

Průměr 147,0 

Modus 132 

Medián 147 

Tabulka 6 - Statistické hodnoty míry motivace skupiny 15 let (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 7 - Zastoupení dominantních motivů skupiny 16 let (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 7 obsahuje aritmetický průměr hodnot dominantního motivu probandů 

skupiny 16 let. Aritmetický průměr je 6,03. To značí relativně velkou sílu dominance 

motivů v této skupině, protože maximální hodnota může být 7. Modus, který má 

hodnotu maxima napovídá, že skupina může obsahovat některé jedince s výrazně nižší 

hodnotou dominantního motivu, než je aritmetický průměr. 

 

 

 

 

 

 

Hodnota míry motivace byla zjištěna pomocí aritmetického průměru, který 

vykázal hodnotu 143,7. Tato hodnota aproximuje dvě třetiny z maxima (210), což lze 

považovat za relativně vysokou míru motivace. Nižší aritmetický průměr než modus 

v Tabulce 8 značí, že se ve skupině nachází jedinci s výrazně nižší hodnotou míry 

motivace. 

  
Hodnota míry 

motivace 

Průměr 143,7 

Modus 147 

Medián 147 

 

6.3.3  Výsledky 17 let 

Probandi ve věku 17 let tvoří nejpočetnější skupinu v rámci tohoto rozdělení. 

Proto má tato skupina nejvyšší vypovídací hodnotu. Nejčastějším dominantním 

motivem mezi jedinci této skupiny je motiv C (vzhled). Vyskytuje se celkem u 58 

probandů. Druhým nejčastějším motivem z hlediska dominance je motiv D 

  

Hodnota 

dominantního 

motivu 

Průměr 6,03 

Modus 7,00 

Medián 6,20 

Tabulka 7 - Statistické hodnoty dominantních motivů skupiny 16 let (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka 8 - Statistické hodnoty míry motivace skupiny 16 let (Zdroj: vlastní zpracování) 
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(zdatnost/kondice), který vyšel dohromady 40 dotázaným. 30 účastníků výzkumu 

spadajících do této věkové skupiny mělo dominantní motiv A (zájem/prožitek). 

Pouhých 15 probandů má dominantní motiv E (sociální interakce) a nejmenší počet 

dominancí získal motiv B (kompetence/výzva), pouze u 10 jedinců. Jak je vidět 

z Grafu 8, vlastní vzhled motivuje k pohybovým aktivitám nejvíce jedinců.  

 

Sílu dominance těchto motivů lze vyčíst z Tabulky 9, která obsahuje aritmetický 

průměr, modus a medián hodnot dominantních motivů. Aritmetický průměr 5,95 je 

v porovnání s předchozí věkovou skupinou nižší, ale pouze o 0,08, což je pouze 

minimální rozdíl. I tak je tato hodnota relativně vysoká, a vypovídá tak o síle 

dominance motivů. Maximální možná hodnota modu pak naznačuje, že tato část 

souboru bude také obsahovat jedince s výrazně nižšími hodnotami motivace. 

  

  

Hodnota 

dominantního 

motivu 

Průměr 5,95 

Modus 7,00 

Medián 6,16 

Tabulka 9 - Statistické hodnoty dominantních motivů skupiny 17 let (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 8 - Zastoupení dominantních motivů skupiny 17 let (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Hodnota míry motivace v této skupině se v průměru pohybuje okolo 142,7. To 

jsou téměř přesně dvě třetiny z maximální hodnoty, která je 210, takže míra motivace 

jednotlivců v této skupině je relativně vysoká. Průměr, modus a medián navíc mají 

velmi podobné hodnoty, což vypovídá o normálním rozložení dat. 

 

 

 

 

 

 

6.3.4  Výsledky 18 let 

Skupina ve věku 18 let je charakteristická tím, že se v ní jako v jediné objevuje 

nejčastěji jako dominantní motiv D (zdatnost/kondice), který jen těsně předčil motiv C 

(vzhled). Konkrétně motiv D vyšel jako dominantní 31 probandům a motiv C pak byl 

dominantním u 26 dotazovaných v této skupině. 17 probandů pak má dominantní 

motiv A (zájem/prožitek) a nejmenší počet probandů, přesně 5 a 2 mají jako dominantní 

  
Hodnota míry 

motivace 

Průměr 142,7 

Modus 140 

Medián 143 

Tabulka 10 - Statistické hodnoty míry motivace skupiny 17 let (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 9 – Zastoupení dominantních motivů skupiny 18 let (Zdroj: vlastní zpracování) 
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motiv B (kompetence/výzva) a motiv E (sociální interakce) v tomto pořadí. V Grafu 9 je 

tedy zřejmé, že skupina probandů ve věku 18 let dává přednost zdatnosti, kondici a 

zdraví před vzhledem, co se týče motivace k pohybové aktivitě. 

Aritmetický průměr hodnot dominantního motivu všech probandů 

(viz Tabulka 11) této skupiny je 6,01, což je relativně vysoká hodnota s přihlédnutím 

k tomu, že 7 je maximum. Vypovídá to o vysoké míře motivace dominantního motivu. 

Protože modus se rovná maximální možné hodnotě a výrazněji se liší od průměru a 

mediánu, značí to, že se nejedná o zcela normální rozložení dat, a napovídá to, že 

soubor bude obsahovat jedince s výrazně odlišnými hodnotami (v tomto případě 

nižšími) než je aritmetický průměr. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 12 zobrazuje hodnoty míry motivace jedinců této skupiny jako celku. 

Aritmetický průměr 140,7 je s malým přesahem přesně dvěma třetinami maximální 

možné hodnoty (210). Míra motivace této skupiny je tedy uspokojivá. Pouze modus 156 

lišící se od hodnoty průměru i mediánu naznačuje, že se nebude jednat o normální 

rozložení dat, a budou tedy někteří jedinci mít významně nižší hodnoty míry motivace. 

 

  

  

Hodnota 

dominantního 

motivu 

Průměr 6,01 

Modus 7,00 

Medián 6,33 

Tabulka 11 - Statistické hodnoty dominantních motivů skupiny 18 let (Zdroj: vlastní zpracování) 

  
Hodnota míry 

motivace 

Průměr 140,7 

Modus 156 

Medián 143 

Tabulka 12 - Statistické hodnoty míry motivace skupiny 18 let (Zdroj: vlastní zpracování) 
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6.4  Souhrnné výsledky 

Zastoupení jednotlivých dominantních motivů v rámci celého výzkumného 

souboru zobrazuje Graf 10. Je z něj patrné, že nejvyšší 36% podíl má motiv C se 146 

probandy. Významný 27% podíl z celku má motiv D s celkem 111 probandy. Motiv A 

je dominantním u 22 % probandů, což je 88 z celkového počtu 406. Dohromady 35 

probandů má dominantní motiv E, což je 9 % celku. A nejmenší část 6 % probandů má 

dominantní motiv B.  

 

Hlavním motivem pro účast na pohybové aktivitě je nejčastěji motiv vzhledu, 

který odkazuje na to, že jedinec je pohybově aktivní, aby zvýšil svou fyzickou 

přitažlivost, měl vypracované svalstvo, aby lépe vypadal, nebo aby si udržel tělesnou 

hmotnost. Druhým nejčastějším motivem je udržení nebo zlepšení fyzické kondice a 

s tím související fyzické zdraví. Na třetím místě je umístěn motiv, který představuje 

touhu jedince účastnit se pohybové aktivity zejména proto, že mu to přináší potěšení, 

prožitek a celkově pozitivní emoce. Méně častý je motiv sociální interakce, který je 

charakterizován tím, že se jedinec věnuje pohybové aktivitě především kvůli kontaktu 

s přáteli, případně seznámení se s novými lidmi. Prakticky upozaděn je zde motiv, který 

upřednostňuje získávání nových pohybových dovedností, udržování těch stávajících, 

nebo přináší nové výzvy spojené s danou pohybovou činností. 

Následující dva grafy (Graf 11 a 12) zobrazují rozdělení jednotlivých skupin BMI 

(Body Mass Index) v rámci věkových skupin a v rámci dominantních motivů. 
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(E) sociální interakce

Graf 10 - Zastoupení dominantních motivů (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 11 - Rozdělení skupin BMI v rámci věkových skupin (Zdroj: vlastní zpracování) 

Graf 12 - Rozdělení skupin BMI v rámci dominantních motivů (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Z těchto grafů je poměrně jasně vidět, že skupina BMI nazvaná „ideální váha“, 

jindy také nazývaná jako „normální“, obsahuje tak velkou část probandů, že ze 

získaných dat nelze vyvodit žádné statisticky významné výsledky, které by se týkaly 

jistého vlivu věku na BMI. Ani z druhého grafu (Graf 12) není patrné, že by hodnoty 

BMI nějakým způsobem měly vliv na výběr dominantního motivu jedince. Což bylo 

navíc potvrzeno výpočtem korelačního koeficientu, k jehož výpočtu, byla každé skupině 

motivů přiřazena hodnota 1-5. V tomto případě vyšel korelační koeficient 0,02, což 

značí prakticky nulovou korelaci mezi těmito dvěma skupinami hodnot. Druhý 

korelační koeficient byl zjišťován pro míru motivace ve vztahu k BMI, ten vyšel -0,12, 

což vypovídá o téměř nulovém vztahu těchto dvou veličin. Negativní výsledek by spíše 

napovídal nepřímé korelaci. Lze tedy říci, že hodnoty BMI jsou v tomto výzkumu 

kritériem sloužícím k rozdělení výzkumného souboru, ale nemají žádný vztah ani vliv 

na motivaci.  
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7  DISKUSE 

V první části práce byla popsána teoretická východiska, která čtenáře seznámila 

s problematikou pohybové gramotnosti. Bylo popsáno, že pohybová gramotnost se 

skládá zejména ze tří klíčových atributů, kterými jsou motivace, pohybová kompetence 

a interakce s prostředím. A protože v práci byl zkoumán atribut motivace, byl tento také 

detailně popsán v teoretické části práce. 

Sběr dat byl proveden pomocí standardizovaného dotazníku MPAM-R (česká 

verze) a jeho výsledky jsou podrobně popsány ve výsledkové části. Všechny tři vyřčené 

hypotézy byly vyvráceny. Prvním předpokladem bylo, že motivace žáků střední školy 

bude nízká. Ale výsledky dotazníku prokázaly, že hodnota míry motivace žáků je 

v průměru 140 z 210 možných, což je výrazně více než polovina. O nízké motivaci lze 

tedy hovořit pouze u jednotlivců, ale nikoliv u celého výzkumného souboru. Druhým 

předpokladem bylo, že hlavním motivem pro pohybovou aktivitu žáků bude sociální 

interakce. Tento předpoklad byl také vyvrácen, protože nejčastějším dominantním 

motivem pro pohybovou aktivitu byl motiv vzhledu. Naopak sociální interakce jako 

motiv byla až druhá nejhorší. Poslední hypotézou bylo, že výběr dominantního motivu 

bude ovlivněn hodnotou BMI. I tento předpoklad byl vyvrácen ve výsledkové části, kdy 

nebyla nalezena žádná korelace mezi BMI a dominantním motivem. Bylo navíc 

zjištěno, že stejný motiv k pohybové aktivitě mají lidé z různých skupin z rozdělení 

BMI. 

Jedním z cílů práce bylo také navrhnout možnosti, kterými by mohla být využita 

ke zkvalitnění pedagogické praxe. Jak bylo zmíněno již v úvodu, není úplně vhodné 

známkovat žáky pouze na základě fyzických výkonů. To mimo jiné potvrdila i 

teoretická část, neboť pohybová gramotnost by měla být cílem tělesné výchovy, a 

pohybová gramotnost zahrnuje již zmíněné tři atributy. Z nichž pohybové kompetence 

lze zjišťovat pomocí testových baterií fyzických testů, to ale ke zjištění celkové úrovně 

pohybové gramotnosti nestačí. Tyto fyzické výkony by měly být doplněny o zjištění 

míry motivace, a také o třetí atribut interakci s prostředím, který učitel nejlépe určí 

pozorováním žáka v hodinách. 

Téma pohybové gramotnosti ještě není dostatečně rozšířeno do povědomí všech 

pedagogických pracovníků, proto považuji za důležité se tímto tématem dále zabývat. 

Aktuálnost tohoto tématu navíc dokládá jeho projednávání v rámci zasedání Senátu ČR, 

který v roce 2014 jednal o zařazení tohoto pojmu do vzdělávacích dokumentů.  
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8  ZÁVĚR 

Hlavním cílem bylo seznámit se s problematikou pohybové gramotnosti. Tento cíl 

byl v rámci rozsahu diplomové práce splněn. Ostatní cíle a úkoly práce se také podařilo 

naplnit. S pomocí standardizovaného dotazníku byla zjištěna míra motivace a hlavní 

(dominantní) motivy žáků střední školy k pohybové aktivitě. K určení úrovně pohybové 

gramotnosti nebyla metoda zvolená v této práci postačující, ale toto ani nebylo cílem 

práce. Naopak byly úspěšně stanoveny požadavky k jejímu určení, což bylo jedním 

z cílů. 

Výsledky pro mne byly velmi překvapivé, což dokládá fakt, že ani jedna 

z vyřčených hypotéz nebyla potvrzena. Žáci prostřednictvím dotazníku prokázali vyšší 

motivaci k pohybovým aktivitám, než jsem předpokládal. Z pěti možných dominantních 

motivů se mnou odhadovaný motiv umístil až na předposledním místě. Méně 

překvapivé pro mne bylo vyvrácení poslední hypotézy, protože souvislost mezi BMI a 

dominantním pohybovým motivem jsem spíše tipoval a tuto hypotézu jsem neměl 

dostatečně teoreticky podloženou. 

Sám se považuji se třemi lety praxe za začínajícího učitele. Doufám, že 

zpracováním diplomové práce jsem si zlepšil svoje pedagogické kompetence. 

Z výsledků vyplývá, že jsem neuměl správně odhadnout své studenty. Omluvou pro 

tento nesprávný odhad mi je situace, během které tato práce vznikala (Covid-19). Kdy 

poslední rok a půl probíhá pouze distanční výuka, studenty jsem tedy dlouhou dobu 

neviděl. Výuka tělesné výchovy probíhala na naší škole pouze formou asynchronních 

hodin, což znamená, že jsem nebyl se svými studenty v kontaktu, ani prostřednictvím 

online hovorů. 
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Příloha  

MPAM-R - Dotazník motivace k pohybové aktivitě 

Níže je uvedený seznam důvodů, proč se lidé věnují pohybovým aktivitám, sportu a 

cvičení. Mějte na paměti Vaši prvořadou pohybovou aktivitu/sport a odpovězte na 

každou otázku (použijte předloženou škálu), na základě toho, jak pravdivé je pro vás 

konkrétní tvrzení. 

1  2  3  4  5  6  7  

Není to pravda    Velmi pravdivé 

___ 1. Protože chci být v dobré fyzické kondici.  

___ 2. Protože je to legrace.  

___ 3. Protože rád(a) se účastním aktivit, které jsou pro mě výzvou.  

___ 4. Protože chci se naučit novým dovednostem.  

___ 5. Protože si chci udržet váhu nebo shodit kila, abych vypadal(a) lépe.  

___ 6. Protože chci být s přáteli.  

___ 7. Protože ráda provozuji tuto činnost.  

___ 8. Protože si chci vylepšit svoje dosavadní dovednosti.  

___ 9. Protože mám rád(a) výzvu.  

___ 10. Protože si chci vypracovat (formovat) své svaly, abych vypadal(a) lépe.  

___ 11. Protože mě to uspokojuje.  

___ 12. Protože se chci udržet na své stávající dovednostní úrovni.  

___ 13. Protože chci mít víc energie  

___ 14. Protože mám rád(a) aktivity, které jsou fyzicky náročné.  

___ 15. Protože rád(a) jsem s ostatními, kteří se také zajímají o tuto aktivitu.  

___ 16. Protože chci zlepšit svou kardiovaskulární zdatnost.  

___ 17. Protože chci zlepšit svůj zevnějšek.  

___ 18. Protože si myslím, že je to zajímavé.  

___ 19. Protože si chci udržet fyzickou sílu a žít zdravě.  

___ 20. Protože chci být přitažlivý(-á) pro druhé.  



 

 

___ 21. Protože se chci seznamovat s novými lidmi. 

___ 22. Protože je tato aktivita pro mne potěšením. 

___ 23. Protože chci udržet své fyzické zdraví a duševní pohodu.  

___ 24. Protože chci zlepšit svou figuru. 

___ 25. Protože se chci zlepšovat ve své disciplíně.  

___ 26. Protože mě tato aktivita povzbuzuje.  

___ 27. Protože když nesportuji, cítím se fyzicky nepřitažlivý(-á).  

___ 28. Protože mí přátelé chtějí, abych se k nim připojil.  

___ 29. Protože mám rád(a) vzrušení z účasti na aktivitě.  

___ 30. Protože rád(a) trávím čas s ostatními při této činnost 


