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Anotace 
Diplomová práce se zabývá tělesnou výchovou žáků s tělesným postižením. Cílem práce je 

zmapovat tělovýchovný proces žáků s tělesným postižením a porovnání teorie se současnou 

praxí na školách. Teoretická část je věnována osobnosti učitele a žáka, didaktice a metodice 

rozvoje pohybových schopností a dovedností žáků s tělesným postižením. Pojednává o 

učebních metodách, organizačních formách a struktuře vyučovací jednotky tělesné výchovy, 

motivaci, hodnocení a klasifikaci žáků. 

Praktická část zkoumá problematiku tělesné výchovy z pohledu učitele. Mapuje přípravu 

učitelů na hodiny tělesné výchovy, poměr žáků navštěvujících tělesnou výchovu, žáků 

osvobozených z tělesné výchovy a počet asistentů ve třídách. Dále sbírá informace o 

nejčastějších druzích motivace a problémech, se kterými se učitel v hodinách tělesné výchovy 

setkává. 

Klíčová slova: žák s tělesným postižením, pohybové schopnosti a dovednosti, motorické 

učení, vyučovací jednotka, vyučovací metody, motivace, hodnocení. 

Annotation 

My dissertation occupies by physical education for pupils with physical disability. The aim of 

this dissertation is to chart the educational process at physical education of pupils with 

physical disability and compare theory with current practice at schools. Teoretic part of the 

dissertation attends to personality of the teacher and pupil, didactics and methodics of 

development motoric abilities and skills of pupil with physical disability. It deals with 

teaching methods, with forms of organization and with structure of unit of physical education, 

with motivation, evaluation and classification of pupils. 

Practical part of dissertation explores problems in physical education from a teacher's view. It 

maps over preparation of the teacher to physical education, the proportion of pupils, which 

attend to physical education and pupils, which don't and number of assistants in classes. It 

collects information about the most freguently kinds of motivation and problems which the 

teacher meets in the physical education. 

Key words: pupil with physical disability, motoric abilities and skills, motoric learning, 

teaching unit, teaching methods, motivation, evaluation. 
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Úvod 

K výběru studia speciální pedagogiky mě přivedla práce s dětmi s tělesným postižením na 

letních táborech, pořádaných mými přáteli a známými. Tam jsem objevila, jakou radost může 

přinést každá možnost pohybu pro děti s tělesným postižením. Naučily mě mnohé. 

Nejdůležitějším poznáním bylo, že děti omezeny tělesně nemusí být omezeny pohybově. Byla 

jsem svědkem, jak při pohybových aktivitách tyto děti dokázaly odsouvat hranice vlastního 

znevýhodnění. Neznalý člověk by viděl jen dvě děti plazící ze všech sil po podlaze a možná 

by projevil lítost nebo soucit, či dokonce pohoršení nad tím, co po „takových dětech" žádáme. 

Já se naučila vidět dvě silné osobnosti, které dokáží být houževnaté a pomalu, avšak jistě a 

s úsměvem, spěchající za svým cílem. Tady je má odpověď na otázku, proč jsem si vybrala 

právě toto téma pro svou diplomovou práci. Ráda bych vytvořila základní přehled metod a 

forem práce pro začínající učitele tělesné výchovy, kteří budou pracovat s žáky s tělesným 

postižením. 

V úvodu své práce přibližuji historii tělesné výchovy. Následuje část popisující 

tělovýchovný proces, ve které jsem se snažila poukázat na rozdílnost cílů a úkolů tělesné 

výchovy žáků s tělesným postižením od cílů a úkolů tělesné výchovy intaktních žáků. Na 

tělovýchovný proces navazuje motorické učení. Velkou část práce zaujímá didaktika 

tělovýchovného procesu, která obsahuje vyučovací metody, řídící styly, motivaci, hodnocení 

žáků a v neposlední řadě i to, jaký by měl být úspěšný učitel. Další část pojednává o 

pohybových schopnostech a dovednostech žáků s tělesným postižením. Teoretickou část mé 

práce uzavírají informace o stavbě a typu vyučovací jednotky a organizačních formách tělesné 

výchovy. 

V praktické části se zabývám dotazníkovým výzkumem, který je zaměřen zejména na 

praxi učitele žáků s tělesným postižením. Dotazníkem jsem se snažila najít odpovědi na 

následující otázky: f. 

• Jaký je poměr necvičících žáků s tělesným postižením a jaké jsou nejčastější důvody 

osvobození ze školní tělesné výchovy? 

• Jak se učitel připravuje na hodinu tělesné výchovy? 

• Čím učitel motivuje své žáky a s jakými nejčastějšími problémy se setkává? 

• Zda se učitel sebevzdělává i po ukončení svého studia? 

• Jaká zlepšení hodin tělesné výchovy učitel navrhuje? 
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Teoretická část 

1. Historie tělesné výchovy oslabených jedinců 

1.1 První zmínky o tělesné výchovy ve světě 
Tělesnou výchovou oslabených jedinců se zabývali lidé již od pradávna. Nejstarší zmínky 

o historii tělesné výchovy pocházejí z následujících zemí: 

Čína 

Ve 3. tisíciletí př.n.l. zde vznikl systém léčebné a zdravotní gymnastiky zvaný Kong-Fu 

(Škvára, 1973). Tento systém zahrnuje různá cvičení dýchací, cvičení pro jedince 

s deformitami páteře nebo zlomeninami, s nemocemi krevního oběhu apod. 

Indie 

Indové za zajímali o vlastní systém - jóga. Systém dýchací gymnastiky byl popsán 

v indických knihách Véda, které vznikly roku 1800 př.n.l. (Srdečný, 1977). Tyto knihy Véd 

obsahují vyrovnávací cvičení, která jsou použitelná i v dnešní době. 

Ze starých systémů egyptské, čínské a indické zdravotní gymnastiky se dodnes dochoval 

pouze systém jógy, který se z těchto zemí rozšířil do světa. 

Řecko 

Ve starém Řecku byl položen základ systému vyrovnávacího a léčebného tělocviku. 

Zakladatelem byl kolem roku 1500 př.n.l. učitel gymnastiky Herodikos (Srdečný, 1977). Dále 

léčebnou gymnastiku rozšiřoval také Hippokrates. 

Řím 

Zdejší obyvatelé věřili, že tělesný pohyb nemocné jedince posiluje a nečinnost je naopak 

oslabuje. Proto byli zastánci významu tělesných cvičení, zásad správné výživy a pro některé 

druhy cvičení dokonce sestrojili i speciální zařízení (Škvára, 1973). 

Římská éra uzavírá období, kdy byla tělesná cvičení prostředkem při léčení nemocí, chorob 

a zvyšování fyzické zdatnosti jedinců. 

Ke vzniku tělovýchovných soustav, které měly důležité postavení z hlediska ovlivnění 

pozdější péče o zdravotně oslabené, došlo v 19. století ve Švédsku a v Rusku. Dalšími 

evropskými státy, kde se uplatňovala zvláštní tělesná výchova, bylo Německo, Finsko, 

Francie, Polsko, Bulharsko, Maďarsko a Rumunsko (srov. Škvára, 1973; Srdečný, 1977). 
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1.2 Historie zvláštní tělesné výchovy v našich zemích 
Až do počátku 19. století neexistovaly v naší zemi žádné zprávy o využití tělesné výchovy 

z léčebného pohledu. Prvními lidmi zabývajícími se touto tématikou byli lékaři. V roce 1839 

byl založen Hirschův ústav, jakožto první pracoviště, které mělo na programu vyrovnávací 

cvičení, pramenící ze zásad vyrovnávací švédské gymnastiky (Srdečný, 1977). Roku 1842 

založil doktor Jan Spott (docent ortopedie) v Praze tzv. léčebný ústav, ve kterém se snažil 

pomocí pohybových činností odstraňovat nebo snižovat různá oslabení (Škvára, 1973). O dva 

roky později byl na Václavském náměstí založen J.B. Riedelem pražský ústav, ve kterém byl 

součástí výuky i léčebný tělocvik (Karásková 1993). Později začal tento předmět přednášet na 

pražské fakultě již výše zmíněný doktor Jan Spott. O propagaci této terapeutické metody se 

zasloužili F. Kodým a J. E. Purkyně. Ve 40. letech 19. století se Jan Malypetr stal prvním 

učitelem tělocviku, specializující se na tzv. léčebnou tělesnou výchovu (Škvára, 1973). Říšský 

zákon roku 1869 zavedl do škol povinnou tělesnou výchovu, avšak současně připouštěl, aby 

dítě pro svou vadu bylo docházky zproštěno.1 

Významnou osobou byl v té době ústřední školní inspektor a zakladatel moderní 

československé defektologie Josef Zeman, který zakládal zvláštní a pomocné školy, pořádal 

kurzy pro učitele zdůrazňoval význam tělesných cvičení např. hry, nápravné cviky, rytmický 

tělocvik a požadoval, aby pedagog důkladně poznal své žáky a měl k nim individuální 

přístup.2 

Ke konci 19. století vzniká školní zdravotnictví, díky kterému okresní lékaři během 

prohlídek žáků osvobozovali zdravotně oslabené žáky zcela od tělesné výchovy, nebo jim 

nařídili tělesnou výchovu s určitým omezením. Roku 1913 založil profesor Rudolf Jedlička na 

Vyšehradě první český ústav pro léčbu a výchovu mrzáků (Srdečný, 1977). Již od počátku 

měl ústav mezi rehabilitačními složkami mimo jiné i léčebný tělocvik. Další ústavy byly 

zakládány i v ostatních velkých městech např. Liberec, Plzeň, Brno, Bratislava. V Praze a 

Hradci Králové byly založeny ústavy nápravného tělocviku pro žáky s ortopedickým 

postižením. 

Dalším důležitým zákonem, byl zákon o jednotném školství roku 1948, který říkal, že žáci, 

u kterých bude zjištěna těžká nemoc nebo duševní či tělesná vada, nebudou povinni chodit do 

' http://www.ceskaskola.cz/Ceskaskola/Ar.asp7ARH 101815&CAI=2124 
2 http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/524667-iosef-zeman 
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v 3 1 v r 

školy. I když tento zákon zbavoval žáky s postižením povinné školní docházky, vytvořil 

předpoklady pro budoucí účinnou a systematicky prováděnou tělesnou výchovu 
2. Tělovýchovný proces 

Tento proces lze považovat za společenský jev, při kterém dochází k uskutečňování cílů a 

úkolů tělesné výchovy během aktivní spolupráce žáků a učitele (Berdychová a kol., 1981). 

Jsou dány okolnosti, za kterých probíhá tělovýchovný proces. Ten uskutečňuje svůj cíl 

prostřednictvím: 

Výchovného působení 

Je formativní stránkou tělovýchovného procesu, díky kterému probíhá formování 

psychických procesů žáka, tj. procesů kognitivních, emocionálních, motivačních a volních. 

Dále zde patří i formování vlastností osobnosti žáka. Konkrétně jeho schopností, charakteru, 

temperamentu, zájmů, postojů, vloh atd. 

Vzdělávacího působení 

Je materiální stránkou tělovýchovného procesu, díky níž dochází k osvojování vědomostí a 

pohybových dovedností. 

Obě stránky spolu úzce souvisí, avšak nejsou zastoupeny ve stejné míře. Pedagog by měl 

mít na paměti, že přílišná jednostrannost má negativní vliv na celkovou kvalitu 

tělovýchovného procesu. (Karásková, 1989) 

2.1 Význam pohybu 
Pohyb je jednou z nejvýznamnějších potřeb dítěte, kterou se dítě snaží spontánně naplnit. 

Ve výzkumu M. Kučery bylo zjištěno, že sedmileté děti se pohybují denně v průměru 4 až 5 

hodin, pokud nejsou omezovány a jejich tepová frekvence se pohybuje mezi 160 - 200 tepů 

za minutu (Dvořáková, 2000). Přičemž převládají pestré dynamické činnosti, mezi kterými 

jsou zařazeny krátké klidové činnosti. Potřeba pohybu je však individuální. Dle této potřeby 

se dělí děti do 3 skupin: 

Děti hyperaktivní 

Děti normoaktivní 

Děti hypoaktivní 

3 httir//www.mvcr.cz/sbirka/l 948Zsb38-48.pdf 
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Dvořáková ve své knize píše, že v důsledku nedostatku prostoru, času, technizací 

v dnešním světě trpí děti nedostatkem pohybu. Mužík tento poznatek dále rozvádí, že v dnešní 

době převládá ve společnosti hypokinetický styl života, a proto nelze nechat veškerou 

pohybovou činnost dítěte pouze na tělesné výchově ve škole. Například v německy mluvících 

zemích byl zaveden do škol státem podporovaný program „Bewegte Schule" (škola 

v pohybu), který umožňuje žákům při sezení v učebnách určitou pohybovou činnost např. za 

pomoci speciálních míčů (Mužík, 1997). Je vhodné během dne měnit pracovní polohy při 

učení a dle potřeby zařazovat jednoduchá protahovací a relaxační cvičení. Pohyb působí 

preventivně, zvláště na srdečně cévní choroby. Nedostatek pohybu je častou příčinou dalších 

onemocnění např. kosterně svalového aparátu. U dětí plní pohyb socializační funkci a nejenže 

je vhodnou náplní volného času, ale působí rovněž jako preventivní prostředek proti 

nežádoucím sociálním jevům. 

Pohybové aktivity jsou primární potřebou i pro žáky s tělesným postižením. Pohyb jim 

může pomoci kompenzovat tělesnou vadu a zlepšit kvalitu pohybu i jeho řízení. Dále může 

zprostředkovat sociální kontakty a hodnotně zaplnit volný čas žáka. Pomůže mu navodit 

pozitivní prožitky, sebeuznání, pomůže zvýšit sebevědomí a dát smysl života (účast na 

paralympiadách a jiných soutěžích). V neposlední řadě pohyb přispívá u těchto žáků také 

k prevenci asociálního chování, k navazování přátelství a realizaci touhy po uznání. 

I když se na první pohled zdá, že většina běžných pohybových aktivit je žákům s tělesným 

postižením nedostupná, pouhá změna pravidel nebo opatření vhodné pomůcky může žákovi 

zajistit možnost zapojit se do hry. 

Tělesné postižení se různě projevuje i v psychické oblasti, proto by měl učitel přistupovat 

ke každému žákovi individuálně. Žák může být přecitlivělý, uzavřený, nedůvěřivý, což se 

může projevit zpětně do fyzické a motorické oblasti. Nejistota, strach a uzavřenost mohou 

přispívat k vadnému držení těla, nejistotě, ochablosti svalů, zhoršení pohybových dovedností 

a nízké tělesné zdatnosti (Dvořáková, 2000). 

2.2 Pohyb ve vyučování 
Jelikož je pohyb biologickou potřebou dítěte, měl by se režim školy snažit této potřebě 

vyhovět alespoň v nižších ročnících základní školy. Kromě běžných hodin tělesné výchovy se 

v 1. a 2. ročníku uplatňují i drobnější formy tělesné výchovy, které zasahují do jiných 

vyučovacích hodin. Mezi formy pohybové aktivity integrované do ostatních předmětů patří: 
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Spontánní pohybová aktivita 

Je prostředkem uspokojování potřeby pohybu a umožňuje žákovi relaxaci. Pokud učitel 

zaznamená u žáků únavu a pokles pozornosti, měl by jim poskytnout potřebný prostor a volný 

čas k uspokojení této potřeby. 

Pohyb jako součást předmětu 

Nabízí se plnění úkolů v různých polohách, což zmírňuje snižování pozornosti. Žáci 

mohou úkoly plnit nejen v lavicích, ale i procházením po třídě, řešením úkolu ve skupině, 

v sedu nebo lehu na koberci apod. 

Tělovýchovné chvilky 

Hlavním úkolem těchto chvilek je psychická i fyzická relaxace žáků a preventivní 

vyrovnávací cvičení žáků. Těmito cvičeními se snažíme kompenzovat dlouhodobé sezení 

žáků. Tělovýchovné chvilky mohou obsahovat jak dynamickou relaxaci, kde patří poskoky 

nebo vytřepávání končetin, tak i dechová cvičení nebo cvičení na jemnou motoriku. Tato 

cvičení se používají nejen před vyučováním pro získání pozornosti žáků, ale i k relaxaci ve 

vyučovacích hodinách po psychické a fyzické zátěži, i během přestávek (srov. Kábele a kol., 

1982; Dvořáková, 2000). 

P ohyb při vyučování jiných předmětů 

Jelikož pohyb podporuje paměťové učení, měl by učitel umožnit žákům učit se básničky 

s pohybem, geometrické obrazce znázorňovat pomocí pohybu a další podobné nápady přispějí 

k rychlejšímu pochopení a zapamatování. 

Kábele uvádí, že u 6 - 71etých žáků s DMO je maximální doba soustředění 8 minut. U 7 -

91etých je interval prodloužen až na 10 minut a u žáků 9 - 121etých je maximální doba 

soustředění 15 minut a pak již ztrácí pozornost (Kábele a kol., 1993). Jelikož pohyb 

podněcuje kognitivní a paměťové procesy, má pohyb ve vyučování důležitou roli. Pohyb je 

prostředkem obnovení a udržení pozornosti, podílí se na regeneraci psychických sil a působí 

preventivně proti vadnému držení těla, které je častým důsledkem sedavého školního 

zaměstnání (Dvořáková, 2000). 

2.3 Cíle tělesné výchovy 
Mužík považuje za hlavní cíl tělesné výchovy intaktní populace, aby si žák vytvořil kladný 

vztah k péči o své zdraví a kladný vztah ke své celoživotní pohybové aktivitě (Mužík, 1997). 
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Tento vztah se formuje již na prvním stupni základní školy, proto by nemělo být v tomto 

období cílem pouhé poskytování pohybové reakce ve vyučování a zvládání základních 

pohybových dovedností (Mužík, 1993). 

Tělesná výchova žáků s tělesným postižením si vytyčuje za cíl usilovat o všestranný a 

harmonický rozvoj osobnosti žáka v rámci jeho omezených možností a jeho individuálních 

zvláštností. Hlavním cílem tělesné výchovy žáků s tělesným postižením je překonávat 

následky tělesných vad a onemocnění. Dále je pak snahou vychovat žáky k co možná 

nejvyššímu stupni tělesné odolnosti, zdatnosti a pohybových dovedností. Rovněž je cílem dát 

žákům možnost prožívat radost z pohybu, vypěstovat u nich hygienické návyky a dobrý vztah 

k práci, pohybu, cvičení a sportu (Kábele, 1988). 

Rozdělení cílů tělesné výchovy je dle Karáskové následující: 

Výchovné cfle usilují o rozvoj psychických procesů a vlastností osobnosti žáka. Soustředí 

se na posílení jeho kladných morálních a volních vlastností včetně estetického cítění. Zároveň 

odstraňují psychické důsledky postižení a překonávají nechuť k pohybu. 

Vzdělávací cfle mají za úkol rozšiřovat pohybové dovednosti žáka pro lepší vytváření 

pracovních návyků, odstraňovat poruchy hybnosti, motorické negramotnosti a motorických 

zlozvyků, zkvalitňovat řeč po stránce obsahové i formální. 

Zdravotní cfle se snaží především zvyšovat tělesnou zdatnost a odolnost organismu, 

zlepšovat činnost centrální nervové soustavy a jednotlivých analyzátorů a zkvalitňovat 

činnost dýchacího aparátu a látkové výměny. Dále umožňují prevenci v progresu postižení, 

kompenzaci oslabených funkcí organismu a osvojit si základní hygienické návyky. 

(Karásková, 1989) 

Na rozdíl od Karáskové uvádí Mužík plnění následujících cílů tělesné výchovy u žáků 

intaktních na 1. stupni základní školy: 

Psychomotorické cíle 

Žák je pohybově způsobilý v řadě individuálních i skupinových pohybových činností. Umí 

tvořivě začlenit nové pohybové dovednosti do již osvojených pohybových celků, uvědomuje 

si své individuální předpoklady a dovede samostatně využívat kompenzační cvičení. 

Kognitivní cíle 

Zák si dokáže vytvořit osobní program denního režimu založeného na principech zdravého 

způsobu života s účinnými metodami regenerace a chápe význam pravidelné pohybové 
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činnosti. Získané pohybové dovednosti dokáže bezpečně a cílevědomě uplatnit ve vlastní 

pohybové činnosti. Orientuje se v několika formách pohybové činnosti sportovního 

charakteru a ví, co se od něj očekává a na jaké úrovni. 

Afektivní cíle 

Žák při tělesné výchově projevuje prožitek z pohybových činností, oplývá pozitivním 

sebevědomím a dokáže tvořit. 

Zde by měl žák dostat prostor pro vyjádření svých myšlenek a zkušeností. Učitel by měl ve 

vyšších ročnících zavést polemiku. Rovněž je vhodné občasné využití nečekaně vzniklých 

situací. Nejen, že by měl žák chápat individuální rozdíly mezi žáky, ale měl by také oceňovat 

přínos vztahů, které jsou utvářeny prostřednictvím pohybových činností, projevovat osobní 

nezávislost, odpovědnost, čestnost a pozitivní soutěživost (Mužík, 1997). 

Tělesná výchova má tedy pozitivní vliv na následující oblasti: 

Psychomotoriku, jenž má vliv na osvojení a řízení pohybových struktur, včetně získávání 
pohybových a sportovních dovedností. Dále pak zdatnost, díky níž je žák fyzicky i psychicky 

schopen se vyrovnat se zátěží. Tělesná výchova má pozitivní vliv také na kognici, jelikož 

pohyb ovlivňuje myšlenkové pochody a žákovi je umožněno získávat znalosti spojené 

s pohybem a tělesnou výchovou. V neposlední řadě se tělesná výchova odráží v afektivitě, 
tedy v citové oblasti, v níž jde o psychické a sociální aspekty prožívání pohybových činností. 

Ve spojení s předchozí oblastí má tělesná výchova tím pádem vliv i na chování žáka a 

přispívá k formování osobnosti dítěte, nenásilnou formou se žák učí nejen novým pojmům a 

pravidlům, ale i zodpovědnosti a rozhodování. Pohyb umožňuje rozšiřování dosažitelného a 

poznátelného prostoru. Zvládání vlastního těla, spolupráce i soupeření jsou nezbytnou 

součástí tělesné výchovy. Moderní pojetí tělesné výchovy je tedy v podpoře vlastní aktivity 

žáka, snaha zadávat mu cíle s možností individuálního řešení a podněcovat tak tvořivost a 

vlastní názor žáka (Dvořáková, 2000). 

2.4 Úkoly tělesné výchovy 
Na přelomu 80. a 90. let minulého století si někteří učitelé a teoretikové začali 

uvědomovat, že tělesná výchova přestává plnit svůj základní úkol, kterým bylo získávat žáky 

pro pohybovou aktivitu. Začalo být patrné snížení počtu pohybově aktivních žáků a naopak 

patrný nárůst zdravotně oslabených žáků. Proto se objevilo zavedení pojmů zdraví a prožitek 
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žáka do tělesné výchovy, aby se již dále nepreferovaly pouze holé požadavky na výkon žáka 

(Mužík 1997). 

Je důležité odlišit cíle a úkoly tělesné výchovy intaktní populace od cílů a úkolů tělesné 

výchovy žáků s tělesným postižením. Úkoly tělesné výchovy intaktních žáků jsou převážně 

preventivní, zatímco v tělesné výchově žáků s postižením se připojují i reedukační, 

kompenzační a rehabilitační zřetele. 

František Kábele uvádí následující úkoly tělesné výchovy žáků s tělesným postižením: 

1. Zdravotní úkoly 

Zde se řadí zajišťování správného držení těla, podporování správného tělesného vývinu a 

růstu a snahu zajistit dobrý rozvoj organismu žáků pomocí dostatečného a pravidelného 

pohybu. To je důležité zejména u ¡mobilních žáků nebo u žáků s omezenou možností pohybu. 

Dále je důležitý nácvik a návyk správného dýchání, jelikož rytmicky prováděná dechová 

cvičení jsou ve spojení s rytmickým mluvním a pohybovým projevem efektivním 

prostředkem ke zmírnění spasticity a tělesného i duševního napětí. 

2. Vzdělávací úkoly 

Nácvik pohybových dovedností a návyků, které jsou pro žáky s tělesným postižením 

důležité k soběstačnosti, sebeobsluze, přípravě na povolání, na pracovní činnost a k životu ve 

společnosti. Drobné sportovní a didaktické hry jsou vhodným prostředkem k rozvoji 

pohybových dovedností. 

3. Výchovné úkoly 

Tyto úkoly zahrnují hygienické návyky při cvičení, výchovu ke zdravému životnímu 

režimu a k zájmu o cvičení (srov. Kábele, 1988; Kábele a kol. 1993). 

Plnění výše uvedených úkolů a následné dosažení cíle závisí na několika faktorech. Mezi 

ně patří podmínky, ve kterých se tělesná výchova uskutečňuje, prostředky, formy a metody, 

kterých se přitom využívá. František Kábele vidí význam tělesné výchovy v rozvinutí a 

vycvičení schopností žáka s oporou o jeho pevnou vůli a vytrvalost. 

2.5 Osobnost žáka v tělovýchovném procesu 
Činnost žáka s tělesným postižením je v tělovýchovném procesu omezena oslabením jeho 

pohybových funkcí, v důsledku vrozené či získané pohybové nedostatečnosti. V oblasti 

psychického vývoje se mohou důsledkem vlivu tělesného postižení vyskytovat u žáka např. 
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pasivita, bezohlednost, mrzutost, afektovanost atd. Úkolem tělesné výchovy je tomu zabránit, 

popřípadě tyto negativní projevy žáka alespoň snížit na přijatelnou úroveň. Zároveň je potřeba 

posilovat kladné volní vlastnosti žáka, které lze rozdělit na aktivní (iniciativa, rozhodnost, 

odvaha, aktivita) a pasivní (houževnatost, sebeovládání, vytrvalost, odolnost, koncentrace). 

Nabízí se zde i otázka odměny a trestu, které mohou mít různou formu. V hodinách tělesné 

výchovy se by se měla nejčastěji vyskytovat slovní pochvala učitelem. 

Součástí tělovýchovného procesu je i rozumová výchova žáků, která usiluje o rozvoj 

duševních procesů žáka. Patří zde: 

1. Rozšiřování duševního obzoru předáváním konkrétních poznatků, rozvíjením slovní 

zásoby apod. 

2. Zkvalitňování psychických procesů žáka, zejména paměti, vnímání, představy, pozornost, 

zrychlení myšlenkových pochodů žáka atd. 

Tělovýchovný proces tělesně postižených má tedy pomáhat přizpůsobit se specifickému 

způsobu života, kompenzovat omezený zdroj podnětů z vnějšího prostředí a přispívat 

k adaptaci jedince na život ve společnosti. Vztah žáka k aktivní pohybové činnosti ovlivňuje 

stupeň jeho postižení, věk, nápadnost vzhledu a sociální prostředí. Je důležité vědět, že aktivní 

pohybová činnost pomáhá žákovi přijmout sebe takového, jaký je. V určitých mezích mu 

může umožnit jistou seberealizaci např. ve sportovních hrách (Karásková, 1989). 

2.6 Osobnost učitele v tělovýchovném procesu 
Je nezbytné, aby učitel znal nejen obecnou charakteristiku žáka ve vztahu kjeho druhu 

postižení, ale i individuální zvláštnosti, kterými se liší od svých spolužáků, zejména 

z hlediska rozvoje psychického, fyzického a zdravotního stavu. Aby mohl učitel na žáka 

účinně působit, musí jej nejprve důkladně poznat. Mezi další informace, které jsou pro řízení 

tělovýchovného procesu nezbytné, patří znalost zákonitostí motorického učení a rozvoje 

pohybových dovedností žáků (Sýkora, 1985). 

Činnost učitele lze rozdělit na etapy: 

1. Úvodní pedagogická diagnóza - hodnotí všechny prvky tělovýchovného procesu 

2. Pedagogické projektování - konkretizuje cíle a úkoly prostřednictvím plánů 

3. Reguluje pedagogický proces - vytváří a reguluje didaktické situace v jednotlivých 
vyučovacích jednotkách 
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4. Závěrečná pedagogická diagnóza - analyzuje výsledky výchovně vzdělávací práce 

z kvantitativního i kvalitativního hlediska (Karásková, 1989) 

Důležitým požadavkem tělovýchovného pedagoga jsou jeho znalosti. Kromě 

vysokoškolské vzdělání je potřeba, aby měl učitel tělesné výchovy jisté specifické schopnosti 

a dovednosti. Mezi nejdůležitější patří: 

• Schopnosti a dovednosti didaktického rázu - řešení obsahových a metodických otázek ve 

vyučovacím procesu 

• Percepční schopnosti - dispozice, díky kterým učitel poznává vnitřní svět svých žáků, 

významnou stránkou jsou učitelovy zkušenosti 

• Organizační schopnosti - vytvoření dobrého pracovního kolektivu žáků souvisí s kvalitou 

a účinností vyučování 

• Komunikativní dovednosti - jsou významné při působení na žákovu osobnost, je 

nezbytné, aby učitel dbal na správný verbální i neverbální řečový projev 

• Akademické schopnosti - žádná pedagogická úroveň nezbavuje učitele povinnosti dalšího 

sebevzdělávání (Sýkora, 1985). 

Učiteli by neměl chybět pedagogický takt, ke každému žákovi by měl dokázat nalézt 

správný přístup. Měl by být optimista, přiměřeně tolerantní a měl by se snažit pochopit a 

respektovat žáky. Je to důležité proto, že vztah žáka k učiteli přímo ovlivňuje i vztah žáka 

k předmětu, který učitel vyučuje. Proto by měl učitel umět žáky motivovat a přenášet na ně 

své nadšení. Nesmí zapomínat, že žáci mají silně vyvinutý napodobovací pud a tak 

napodobují hlas, slova, gesta i pohyby učitele a osvojují si jeho způsoby chování. Dobrý 

učitel by to měl využít pro výchovné a vzdělávací působení (Karásková, 1989). 
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3. Pohybové (motorické) učení 

3.1 Motorika 
Základní motorika zahrnuje takové pohybové dovednosti žáka, které do určité úrovně a 

v určitém rozsahu zvládne každý člověk. Zaměřuje zejména na vnímání a poznání vlastního 

těla a orientaci v prostoru. 

Z hlediska charakteru lze základní motoriku rozdělit na dovednosti: 

• Lokomoční - přemísťují tělo v prostoru (chůze, běh, lezení, plazení apod.) 

• Nelokomoční - pohyby částí těla nebo pohyby celého těla na místě kolem některé osy těla 

(pohyby paží, nohou, trupu, hlavy ve stoji, sedu, lehu, kleku, obraty v různých polohách, 

převály a překoty, houpání) 

• Manipulační - ovládání různých předmětů rukama, nohama i jinými částmi těla, dále 

ovládání pomůcek pro práci s jinými pomůckami např. pálka, hokejka... 

K propojení manipulačních dovedností s lokomočními dochází při využívání a ovládání 

pomůcek pro pohyb z místa např. kola, brusle apod. (Dvořáková, 2000). 

Zvláštnosti dovedností žáků na počátku školní docházky 

Mezi 5. a 7. rokem dochází k dozrání CNS, proto je toto období vhodné pro všeobecné 

učení se zaměřením na učení motorické. Mezi 5 a 6 lety dochází ke stabilizaci běhu, 

prodloužení letové fáze a koordinace kroku a pohybu paží. Učitel by měl brát v úvahu, že 

ještě v 6 a 7 letech je pro dítě náročné spojit rychlost s obratností. Měl by se tedy vyvarovat 

nevhodných úkolů a cvičení, která takové dovednosti vyžadují. Rovněž provádění rychlých 

složitých pohybů je pro tak malé žáky náročné a stresující, proto by neměl učitel příliš často 

zapojovat rychlostní soutěže. Vede to ke snížení kvality pohybu a chybám a hrozí odmítnutí 

činnosti. 

Kolem 6 let dokáže dítě chytit i tenisový míček. Je známo, že dívky v důsledku nedostatku 

příležitostí jsou v ovládání míče na tom hůře než chlapci, a to jak v chytání, tak zejména v 

kopání, přestože obratnost nohou i chodidel je u obou pohlaví stejná. 

V oblasti motoriky je potřeba rozvíjet zejména přesnost pohybové koordinace. Učitel by 

měl vést žáka k tomu, aby si osvojil ty pohybové dovednosti, které jsou v jeho individuálních 

možnostech (Karásková 1989). Učitel by si měl být vědom problémového období dospívání, 

které spadá u dívek na první stupeň základní školy, přesněji mezi 9 a 10 lety. U chlapců toto 

období nastupuje později. 
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Přínos pohybu pro zdraví člověka je ten, že pohyb podmiňuje normální růst a vývoj. 

Dostatečné tělesné zatížení žáka zvyšuje jeho tělesnou zdatnost, což má pozitivní dopad nejen 

na funkci vnitřních orgánů a svalového aparátu, ale i na aktuální obranyschopnost organismu. 

Fyzická i psychická odolnost organismu žáka proti zátěži se projevuje v prevenci 

kardiovaskulárních a dalších civilizačních onemocněních a rovněž vadného držení těla. 

Pohybové činnosti pomáhají žákům s postižením při vyrovnávání nebo snižování následků 

vrozeného či získaného postižení. Navíc přispívají ke zvládání sebeobsluhy, ke snížení nebo 

odstranění tělesných potíží a navíc otevírá žákovi oblast pro vlastní seberealizaci. 

Opět je potřeba zdůraznit, že v tělesné výchově je důležité směrovat žáka k tomu, aby 

nabýval pozitivní vztah, postoje a zájmy k tělesné výchově a nezdůrazňovat žákovi jeho slabší 

dosahované výsledky a výkony (Dvořáková, 2000). 

3.2 Fáze motorického učení 
Výsledkem pohybového učení jsou pohybové dovednosti, popřípadě pohybové návyky. 

Pojem pohybová činnost je nadřazen pojmu pohybová dovednost. Učitel by měl vědět, že 

opakování pohybové dovednosti ještě neznamená učení a že při opakování může dojít i ke 

zhoršení výkonu (Mužík, 1997). 

Průběh motorického učení má následující fáze: 

1. Fáze 

Zásadní je v této fázi motivace, která má být optimální, není vhodná příliš silná ani příliš 

slabá motivace, která zpomaluje proces učení. V první fázi dochází k seznámení žáka 

s pohybovou dovedností prostřednictvím smyslových orgánů. V první fázi se objevuje jak 

stručná instrukce slovní, zachycena sluchovým analyzátorem, tak i názorná, zachycena 

zrakovým analyzátorem, což je pro učební proces nezbytně nutné, protože žák se učí zejména 

napodobováním. Při pohybovém učení je také vhodné navození fantazijní představy např. 

přeskakování potoku (při skoku do dálky), která pomáhá nevědomě zapojit žákovy zkušenosti 

z praktického života. Představa o pohybové dovednosti přichází k žákovi nejen zrakovou 

cestou, ale i kinetickou (tzv. kinestetická stimulace). Učitel usnadní navození této představy 

tak, že pomůže žákovi najít správnou polohu, ve které chvíli setrvá. Dochází tak k aktivaci 

nervových center v centrální nervové soustavě a svalech, což má vliv na vědomé řízení 

pohybu. V této fázi je důležitou složkou také mentální aktivita žáka, jelikož při učení žák 

přemýšlí o tom, co provádí, o co se pokouší a jaký bude výsledek. 
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Učitel musí počítat s tím, že první pokusy o nápodobu pohybu bývají nekoordinované, 

doprovázené neužitečnými pohyby a také se u žáka vyskytují příjemné nebo nepříjemné 

pocity. Žák zažívá radost z pohybu, avšak může zejména při prvních pokusech cítit i strach. 

Pro nekoordinované pohyby bývá první fáze označována jako fáze generalizace. 

Z didaktického hlediska je důležité, aby při seznamování se s novou dovedností mohl žák 

soustředit pouze na nový prvek a nebyl ničím jiným rušen, proto není z didaktického hlediska 

vhodné zařazovat v této fázi učení soutěže. 

2. Fáze 

Ve druhé fázi je základem opakované provádění pohybových úkonů tzv. výcvik. V této 

fázi by měl být kladen důraz na přesnou a včasnou zpětnou informaci, díky níž žák může 

zpřesnit představu o své pohybové dovednosti a zpevnit tak žádoucí a efektivní pohyby. 

Hlavní mechanismus, který je pro tuto fázi typický, je zpevňování. Po několika opakováních 

(nasbíráním zkušeností) se pohyb postupně stává koordinovaným. Důležitými mechanismy 

zpřesňování dovednosti jsou úspěch, odměna a pochvala. Vhodné je, aby učitel předcházel 

poklesu zájmu žáků o učení tím, že při opakování bude navozovat různé obměny situací, ve 

kterých žák provádí sice tytéž pohybové úkony, ale díky obměně situace nemá žák pocit 

stereotypní činnosti. 

Druhá fáze bývá nazývaná fází diferenciace kvůli počátkům diferencovaného pohybu. 

Dochází ke koncentraci vzruchů do konkrétních oblastí mozkové kůry, které mají úzký vztah 

k provádění pohybové dovednosti. V této fázi by měl učitel přistoupit k diferencovanému 

nácviku, jelikož se žáci začnou již ve svých výkonech dané dovednosti různit. Rovněž by od 

této chvíle měl učitel využívat kriteriálního hodnocení s ohledem na individuální možnosti 

žáků. Během učení by měl být propojen fyzický nácvik s mentální činností. Proto by neměl 

žák provádět pohyb mechanicky, ale měl by si dokázat danou dovednost představit a vybavit 

si zkušenosti z pozorování a z vlastního provádění pohybové dovednosti. Na prvním stupni 

ZS většinou osvojování pohybové dovednosti nepřekračuje tuto fázi učení. 

3. Fáze 

Ve třetí fázi probíhá zdokonalování dovedností se zaměřením na výkon, který by měl žák 

podat i za změněných podmínek, např. v soutěži. Jelikož je v této fázi pohyb prováděn 

automaticky, nazývá se tato fáze fází automatizace, která přetrvává často i po celý život. 
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4. Fáze 

Čtvrtá fáze zvaná tvořivá koordinace je typická pro vrcholový sport a netýká se školní 

výchovy na 1. stupni ZŠ (srov. Sýkora, 1985; Mužík, 1997). 

3.3 Klíčové úseky v procesu pohybového učení 
Nejčastějšími příčinami stagnace v procesu učení je ztráta nebo snížení motivace, 

psychické vypětí, únava, nevhodná didaktická metoda atd. Učitel by měl být tedy seznámen 

s následujícími faktory, které mají rozhodující vliv na průběh učení: 

• Učební cíle - stanovení cíle vyučovacích hodin 

• Motivace - jsou základním předpokladem ovlivňujícím efektivitu vyučovacího procesu 

• Pohybové předpoklady - Mužík zastává názor, že jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí 

pohybových dovedností, ale Sýkora dodává, že při nácviku sportovních her, není 

nedostatek pohybových dovedností velkou překážkou. 

Pohybové předpoklady lze rozdělit na: 

a) Fyzické - např. svalová síla 

b) Psychické - např. odvaha 

c) Sociální - např. spolupráce 

Učitel by měl předem zvážit, zda žáci splňují předpoklady pro dovednost, kterou s nimi 

hodlá nacvičovat. Měl by se však vyvarovat předčasných závěrů o dispozicích a schopnostech 

žáků na 1. stupni ZŠ důležitých pro řešení a plnění pohybových úkolů. Měl by se snažit hledat 

činnosti, které přiměřeně zvyšují výkonnost žáků v dovednostech potřebných pro jejich 

zdravý vývoj. 

Stimulace - jde o vhodné podněcování žáka k požadovanému výkonu. Slabá i nadměrná 

stimulace škodí, jelikož zasahuje do emoční sféry. Emoce rozdělujeme na povzbuzující nebo-

li stenické (zde patří například radost v přiměřené míře nebo mírný vztek) a inhibující nebo-li 

astenické (strach, úzkost nebo stud). Některé emoce lze zařadit jak do první, tak i do druhé 

skupiny, záleží na jejich intenzitě. Účinný vliv na motorické učení žáka má kolektiv, jehož je 

žák součástí (ve skupině se žák učí rychleji a lépe). 

Percepce a prezentace úkolů - by měla být na 1. stupni ZŠ názorná v celém procesu 

učení, aby mohla působit na více smyslových orgánů, jelikož správná představa o 

nacvičované dovednosti je zásadní pro efektivní učení. 
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Motorická reakce a její korekce - ke korekci dochází tehdy, když je představa žáka 

konfrontována s prvními pokusy při nácviku. Postupně dochází k regulaci pohybu, na níž se 

podílí jak učitel (korekce), tak i sám žák na základě svého proprioreceptivního čití. Zpětná 

vazba bývá poskytována učitelem nebo spolužákem (vnější zpětná vazba), nebo žákem 

samotným tzv. autoregulace (vnitřní zpětná vazba). Vnější zpětná vazba se uplatňuje zejména 

v prvních pokusech učení, avšak během opakování dojde časem k vytvoření vnitřního 

zpětnovazebního okruhu. 

Zpevňování a retence - na základně opakování určité pohybové dovednosti dochází 

k vytvoření stálých spojů mezi centrální nervovou soustavou a svalovým orgánem. 

Dovednosti si proto pamatujeme déle než vědomosti. Pohybová paměť umožňuje uchovávat 

velké pohybové celky v dokonalém sladění pohybových struktur a rytmu pohybu. Kvůli 

potřebě častého opakování nesmí v této fázi chybět vhodná motivace a stimulace. 

Integrace a transfer - jsou nejvyšší etapou učení, integrace pohybových dovedností do 

složitějších celků umožňuje vytvoření nových kvalit. Při transferu dochází k přenosu 

naučených dovedností do nových situací. Opakem transferu je interference, při které dochází 

ke zhoršování předpokladů k osvojení si jiné pohybové dovednosti (srov. Sýkora, 1985; 

Mužík 1997) 

3.4 Faktory ovlivňující pohybové učení 
Učitel pracuje s větším množstvím faktorů, které ovlivňují úspěch žáka v pohybovém 

učení a vyvolávají jeho spolupracující chování. Řadí se k nim: 

Zájem o učení 

V tělesné výchově existuje široká škála postojů žáků a to od vyhýbání se pohybovým 

činnostem až po obrovskou snahu o dosažení vynikajících výsledků. Je na učiteli, aby udržel a 

podporoval nadšení snaživých žáků a motivoval slabší žáky, kteří nejeví o tělesnou výchovu 

zájem. Současně by měl u těchto žáků zjišťovat příčiny negativních postojů a hledat způsoby, 

jak podporovat jejich spolupráci při pohybovém učení. 

Sebedůvěra 

Žáci s nízkou sebedůvěrou přistupují ke každé pohybové činnosti jako by to byla soutěž, 

která má prověřit jejich dovednosti a pohybové předpoklady, a proto mají tito žáci tendenci se 

vyhýbat dané činnosti. Jejich úsilí v dané pohybové činnosti záleží na tom, jak je pro ně úkol 
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atraktivní a do jaké míry si věří, že jej úspěšně zvládnou. Je tedy na učiteli, aby zaujímal 

k takovým žákům individuální přístup a mírnil jejich obavy. 

Vnímání toho, co je důležité 

Učitel by měl vést žáky, aby dokázali rozpoznat, co je důležitější, zda vyhrát soutěž, nebo 

se jí zúčastnit. Domnívám se, že není vhodné žákům pouze opakovat známé přísloví „není 
/ 

důležité vyhrát, ale zúčastnit se", nýbrž vést žáky k samostatnému pochopení principu soutěží. 

Postoj vůči škole 

Díky tomu, že většina žáků na 1. stupni ZŠ vidí ve svém učiteli vzor, mohou tedy i 

nepřizpůsobiví žáci získat skrze pohybovou činnost pozitivní postoj ke škole. Je důležitá 

ochota učitele aktivně se zapojit do činností a her žáků. 

Zkušenosti, na nichž lze stavět 

Jelikož každý žák pochází z jiného prostředí, má tudíž různé zkušenosti se sportováním. U 

některých žáků převažují zkušenosti pozitivní a u jiných negativní (např. strach). Učitel by 

měl respektovat tyto rozdíly mezi žáky a k žákům s negativními pohybovými zkušenostmi by 

měl zaujímat citlivý přistup, poskytovat jim individuální dopomoc a mít s těmito žáky 

trpělivost. 

Vliv sociálního prostředí 

Každému žákovi záleží na tom, jak je přijímán do kolektivu vrstevníků. Učitel by měl 

proto vědět, jaké vlivy na žáka působí a pomoci mu se do kolektivu začlenit. 

Tělesná výchova poskytuje přirozený prostor pro sociální učení mladších žáků, které by 

mělo být citlivě řízeno a usměrňováno. Pohybovými aktivitami jsou žáci povzbuzováni 

ktomu, aby prohlubovali své sociální dovednosti např. pozorně vnímat, otevřeně 

komunikovat, rozhodovat se, pomáhat druhým, spolupracovat a rozvíjet svou vlastní 

odpovědnost. Nejdůležitější situací pro sociální učení je získávání zpětné informace o 

vlastním chování ať už od učitele nebo spolužáků (Mužík, 1997). 

3.5 Sociální učení 
Hry a pohybové činnosti pomáhají se zavedením nových žádoucích tendencí v komunikaci 

a chování. Předpokladem je transfer do každodenního života např. spolupráce. V tělesné 

výchově existují následující pole sociálního učení, která se v praxi prolínají a spojují. 
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Prožívání a ovládání emocí 

Úspěch i neúspěch bývá doprovázen silným emočním napětím. Učitel tak má šanci své 

žáky lépe poznat, jak prožívají své emoce a jak je dokáží ovládat, přičemž by měl učitel 

usilovat o posilování pozitivních a potlačování negativních emocí u svých žáků. 

Respektování individuálních rozdílů 

Žáci by měli být vedeni k rozlišování příčin individuálních rozdílů a k jejich akceptování, 

měli by být seznámeni s principy individuálního hodnocení a měli by se na něm i podílet. 

Kooperace, konkurence a zvládání konfliktů 

Zvládání konfliktů je nezbytnou součástí tělesné výchovy, žáci se zde učí akceptovat 

spoluhráče, nechat se vystřídat, spolupracovat mezi sebou a hledat kompromisy. 

V konfliktních situacích, které často vznikají u her, si žáci osvojují prvky sociálního chování. 

Učitel vede žáky ke klidnému řešení těchto situací. Je podporováno tolerantní chování a fair 

play. Učitel by měl nejen podporovat rozumnou konkurenci mezi žáky, ale vést je i 

k oceňování výkonu poraženého spoluhráče. Postupně by se měla účast učitele na řešení 

konfliktu zeslabovat. 

Přebírání rolí a jejich utváření 

Učitel by měl promyslet rozdělování rolí a měl by se vyvarovat upřednostňování některých 

žáků (např. kapitáni). Měl by zařazovat i takové pohybové činnosti, jejichž cílem není 

vítězství. K přebírání rolí patří pohybová improvizace na hudební náměty, pantomima, dětské 

tance, hry s řešením určitého problému apod. Učitel by měl usilovat o poznání individuálních 

zvláštností svých žáků a působit tak, aby se žádný z nich necítil odstrčený. Pochopí-li 

spolužáci individuální zvláštnosti jedince, lépe je budou akceptovat a pohlížet na ně jako na 

normální. 

Porozumění pravidlům a jejich dodržování 

Pravidla jsou chápána jako určitá sociální dohoda, a tak pohybové hry chápeme jako jakési 

sociální hry. Žáci se v nich učí dodržovat určitá pravidla a tím aktivovat své chování. Učí se 

rozvíjet sebekontrolu. Je vhodné občas navodit situaci, ve které by měli žáci možnost sami se 

podílet na určovaní nebo změně pravidel. Tím si zdokonalují vlastnosti v oblasti intelektové, 

citové i volní (Mužík, 1997). 
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3.6 Pohybová hra v učebním procesu 
Jednoduché drobné hry jsou pro žáky s tělesným postižením velmi významné, jelikož cvičí 

a zdokonalují funkci jednotlivých smyslových orgánů, proto bývají označovány jako hry 

smyslové. V tělesné výchově mají mimořádný význam jako reedukační a kompenzační 

cvičení zejména u žáků s tělesným postižením, je-li k němu přidruženo i postižení nějakého 

analyzátoru (Kábele, 1988). 

Po vstupu dítěte do školy dochází k prudkému omezení jeho pohybové aktivity jak 

kvalitativně, tak i kvantitativně. Do té doby byl jeho pohyb většinou spojován se hrou. Hraje 

spontánní činnost, která přináší uspokojení jednajícím jedincům a má další socializační 

význam. Herní činnost motivuje k další účasti, aniž by bylo zapotřebí další odměny. Jedinec 

při hraní prožívá vnitřní potěšení, avšak jeho nedostatek příležitostí k hraní vede k pasivitě a 

nudě. Soutěžení a sport může být pro žáky hrou, ale jen za určitých podmínek. Do hry by 

neměl patřit důraz na soupeření a závodění, jelikož by pak byl pohyb oblíben jen u vítězů. Je 

potřeba umožnit pohyb a radost zněj i těm žákům, kteří kněmu nemají velké vrozené 

předpoklady. Je proto nutné, aby se nezdůrazňovali pouze objektivní (měřitelné) výsledky, ale 

aby byl kladen důraz na radost a prožitek, které hra přináší. Tělesná zdatnost by měla být až 

na druhém místě. 

Hra má úzký vztah k učení a tak zájem o hru může učitel lehce převést na zájem o učení. 

Hra uspokojuje touhu po soutěžení a spolupráci. Je však důležitá přiměřená soutěživost. 

Mladší žáci, kteří nemají nad hrou nadhled, nesou prohru těžce. Nevýhodou ve sportovních 

soutěžích je to, že vítězů je mnohem méně než poražených. Časté prohry proto mohou 

přinášet frustraci, napětí, úzkost, závist, agresi a sociální konflikty. Je vhodné, aby se učitel 

snažil předcházet tomu sestavováním vyrovnaných družstev a se žáky probíral i jiné hodnoty 

např. čestnost a fair play. Učitel by si měl dávat pozor na přílišnou organizaci činnosti. Pokud 

by měl větší podíl kontroly než samotní hráči, hra mizí. Je tedy žádoucí, aby učitel hledal 

příležitosti, při kterých by se žáci mohli sami rozhodovat (Mužík, 1997). 

Ráda bych zdůraznila nevhodnost přílišné soutěživosti. V každé soutěži je pouze jeden 

vítěz a spousta poražených. Jelikož většina žáků mladšího školního věku neumí brát prohru 

sportovně, měl by být učitel opatrný s příliš častým zařazováním soutěží, aniž by žáky vedl k 

tomu, že příjemný prožitek ze hry je důležitější než samotné vítězství. 
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4. Didaktika tělovýchovného procesu 

4.1 Základní didaktické zásady a metodická doporučení k výuce žáků 
s tělesným postižením 

Při uskutečňování a upevňování pohybových návyků žáků by se měly dodržovat 

následující vyučovací zásady: 

1. Zásada názornosti 

Tato zásada patří mezi nejdůležitější při vzdělávání žáků s tělesným postižením. Tito žáci 

mají malou zásobu konkrétních představ a pojmů, které mohou být ještě navíc zkreslené, 

proto je úkolem výuky tyto chybné představy opravovat a vytvářet u žáků správné pojmy. 

Nejenže smyslové vnímání usnadňuje žákovi pochopení pohybového úkolu, ale zároveň 

oživuje vzdělávací proces. Čím více analyzátorů se zapojí, tím bude celkový vjem více 

komplexní. Uplatňování této zásady má pro žáky s tělesným postižením i druhotný význam, 

jelikož u nich dochází ke zkvalitňování činnosti smyslových analyzátorů a zároveň ke 

zdokonalování poznávacích procesů. Volba názorných prostředků by proto měla být pestrá a 

měla by být v souladu se sledovaným didaktickým cílem. Názorné ukázky by se však měly 

užívat přiměřeně, jelikož jejich nadměrné využívání je kontraproduktivní. 

2. Zásada přiměřenosti 

Spočívá ve zohledňování obecných zvláštností žáka s tělesným postižením včetně jeho 

individuálních zvláštností. Učitel klade důraz na rozvoj pozitivních stránek žáka s tělesným 

postižením za účelem zamezit prohlubování rozdílů v učení u jednotlivých žáků a umožní tak, 

aby žák akceleroval podle svých možností. 

Učitel se především musí seznámit s učebními osnovami a metodickými pokyny. Měl by se 

snažit co nejdříve důkladně poznat své žáky, aby pak mohl na ně klást optimální požadavky. 

Ty by měly být pro žáka náročné, avšak reálné. Z toho vyplývá, že učitel nesmí žáky 

přetěžovat. Navíc musí brát v úvahu snadnou unavitelnost žáků s tělesným postižením. 

V případě, že by učitel nerespektovat odpočinek adekvátní námaze žáků, mohl by přispět ke 

vzniku přechodné nebo chronické únavy. 

3. Zásady aktivity a uvědomělosti 

Tyto zásady jsou vyjádřením postoje žáka s tělesným postižením k učení. Každý žák by 

měl být motivován tak, aby sám usiloval o co nejlepší výsledky. Je zde důležitá iniciativa a 

tvořivost žáka a jeho odpovědný vztah k plnění úkolu. Nezbytná je jasná formulace úkolů, 
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aby žáci pochopili podstatu a cíl práce. Je žádoucí, aby učitel věnoval stejnou pozornost všem 

žákům a usiloval o co nejrozmanitější a nejzajímavější náplň vyučovací hodiny. 

4. Zásady postupnosti a soustavnosti 

Spočívají v respektování logické návaznosti učiva, a proto nové učivo si žák s tělesným 

postižením osvojuje s oporou o předchozí zkušenosti, vědomosti a dovednosti. Učitel má při 

práci k dispozici tématické plány a plány vyučovací jednotky, podle kterých by měl pracovat 

a vést si evidenci jako podklad pro další práci. Učivo by se mělo stupňovat od jednoduššího 

ke složitějšímu, od známého k neznámému a od konkrétního k abstraktnímu. Ve výuce by se 

měl učitel snažit neodbíhat od tématu, nespěchat s výukou a uplatňovat mezipředmětové 

vztahy. 

5. Zásada trvalosti 

U mnohých žáků s tělesným postižením vyhasínají podmíněné reflexy v daleko větší míře 

než u žáků intaktních, nejsou-li zpevňovány. Příčina je v nesoustředěnosti, roztěkanosti či 

ulpívavé pozornosti, proto je důležité, aby učitel probíral učivo zajímavým způsobem, 

důkladně jej se žáky procvičoval a opakoval. Kvalitní osvojení si nových vědomostí, 

dovedností a jejich následné upevnění zmírní možné zapomínání. Učitel by si měl vypracovat 

časově reálný plán a věnovat dostatek času k opakování učiva a to v různých obměnách, aby 

se předešlo demotivaci žáků a trpělivě odstraňovat nedostatky ve vzdělávací i výchovné 

oblasti (srov. Kábele a kol., 1993; Karásková, 1993). 

6. Zásada emociálnosti 

Je správné u žáka s tělesným postižením probouzet libé citové prožitky a následně se o ně 

opírat a udržovat tak radostnou a tvůrčí atmosféru procesu učení. Proto je nezbytné pracovat 

s pedagogickým optimismem a taktem, snažit se pochopit žáka a být mu ochoten pomoci při 

řešení problému, popřípadě předvídat konfliktní situace, které mohou nastat (Karásková, 

1993). 

7. Zásada vědeckosti 

V. Srdečný ještě uvádí i sedmou zásadu. Zásada vědeckosti se uplatňuje v teorii vyučování, 

hodnocení a jiné dokumentaci. Učitel by měl sledovat současný stav vědy a výzkumu 

v tělesné výchově žáků s tělesným postižením a pravidelně kontrolovat zdravotní stav žáků 

svalovými a pohybovými testy apod. (Srdečný, 1977). 
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4.2 Didaktické formy práce v hodinách tělesné výchovy 
Organizace a řízení tělovýchovného procesu má velký význam pro učení. Dobře řízené a 

organizované vyučování zefektivní práci i průběh vyučování a žáci se aktivněji zapojí do 

vyučovacího procesu. Učitel při všech formách práce volí své stanoviště tak, aby ve svém 

zorném úhlu byl co největší prostor, ve kterém se žáci pohybují a vybírá své postavení vůči 

žákům adekvátně dle charakteru předváděného pohybu. Učitel musí být včas na místě, kde 

hrozí určité nebezpečí úrazu žáků (Sýkora, 1985). 

Didaktické formy práce lze je klasifikovat z několik hledisek: 

1. Z hlediska přístupu učitele k žákům (hlavním kritériem je interakce pedagog - žák) 

• Hromadná forma práce 

Je charakterizována stejnou činností žáků ve stejné vyučovací době a přímým působením 

učitele na všechny žáky současně. Učitel náročnost přizpůsobuje průměrnému výkonu žáka. 

Tato forma práce má mnohostranné využití např. hra na honěnou, rozcvičení, zdokonalování 

stejné pohybové dovednosti apod. 

Výhodou je vysoká účinnost vyučovací jednotky z časového hlediska a jednoduchá 

organizace. Žák s tělesným postižením se učí adaptaci na práci v kolektivu. Nevýhodou je, že 

hromadná forma práce nerespektuje individuální přístup učitele k žákovi, neposkytuje prostor 

pro iniciativu a samostatnost žáka, omezuje možnost opravy chyb a je náročná na materiální 

podmínky. 

• Skupinová forma práce 

Má charakter práce ve družstvech, kdy dvě až tři skupiny žáků pracují pod vedením 

určeného žáka a spolupracují na zadaných úkolech. Účinnost této formy práce je úměrná 

úrovni řídících a organizačních schopností učitele. Skupiny žáků s tělesným postižením lze 

tvořit podle úrovně pohybových schopností, tělesné zdatnosti nebo sociálních vztahů. Tato 

forma práce je nejčastěji zastoupena v hlavní části vyučovací jednotky. Příklady skupinové 

práce jsou pohybové činnosti v družstvech, na stanovištích nebo v kruhu. 

Výhodou je větší angažovanost žáka. Zvýšením jeho účasti na řízení se rozvíjí jeho 

samostatnost a iniciativa. Požadavky na jednotlivé žáky jsou diferencovány s 

využitím didaktické zásady přiměřenosti. Tato forma práce není tolik náročná na materiální a 

prostorové podmínky. Nevýhodou jsou však větší nároky na řízení práce učitelem a nutnost 

průběžné motivace žáků s tělesným postižením. Je nebezpečí, že méně aktivní žák ustoupí do 

pozadí nebo plnění úkolů zcela přenechá na aktivnějším spolužákovi. Navíc rozdílné úkoly 
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v jednotlivých skupinách mohou způsobit rozptylování pozornosti méně soustředěných žáků. 

Vznikají-li časové prostoje žáků, je možné je vyplnit tzv. doplňkovým cvičením, kterým může 

být vymezeno zvláštní stanoviště, na které žáci přejdou po splnění hlavního pohybového 

úkolu (srov. Sýkora, 1985; Karásková, 1989). 

• Individuální forma práce 

Tato forma nejvíce odpovídá snaze o diferencovaný přístup k žákovi s tělesným 

postižením, který sám řeší samostatně vybraný nebo učitelem zadaný úkol. Bývá nejčastěji 

spojována s problémovým vyučováním. Bohužel objektivní podmínky tělesné výchovy 

nedovolují učiteli, aby vyhověl každému žákovi, proto není tato forma práce častěji 

zastoupena v tělesné výchově žáků s tělesným postižením. Je třeba odlišit individuální formu 

práce od didaktické interakce učitel - žák. Obrací-li se učitel se svými požadavky na jednoho 

žáka, jde o didaktickou situaci a ne o formu práce (Karásková, 1993). Příkladem individuální 

formy práce jsou konkrétní úkoly zadané žákovi (zápis, úkolové karty) nebo řešení 

problémových situací (tvorba vlastní sestavy apod.). 

• Cvičení na stanovištích 

Tento způsob uvádí Berdychová. Jde o skupinovou práci na několika stanovištích, kde plní 

žáci zadané pohybové úkoly (Berdychová a kol., 1981). 

2. Z hlediska členění třídního kolektivu 

Rozdělení žáků do dvojic, trojic nebo do družstev. 

Z hlediska časových vztahů 

Pohybová činnost je prováděna současně, postupně nebo proudem. 

4. Z hlediska prostorových vztahů 

Žáci jsou rozmístěni v kruhu, na značkách, v řadě nebo zástupu (Karásková, 1989). 

4.3 Učební cíle v hodinách tělesné výchovy 
Zák by měl pochopit rozdíl a vztah mezi cílem a úkolem. Zatímco cíl je meta, ke které 

směřuje a které se snaží dosáhnout, úkoly jsou prostředky, které mu umožní se dostat až k cíli. 

Úkoly mají podobu různých průpravných cvičení. Vedení žáků bez konkrétního cíle, jen aby 

byli zaměstnáni a aby se pohybovali, není efektivní výuka tělesné výchovy. Je důležité, aby 

hlavním prostředkem k dosažení učebních cílů na 1. stupni ZŠ byla hra. 
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Dělení učebních cílů: 

• Pro daný stupeň (např. 1. stupeň ZS) 

• Pro konkrétní tematické celky (učivo je sdružené dle nějakých společných znaků, např. 

plavání) 

• Pro každý ročník 

• Pro jednotlivé lekce (učivo je zaměřené na osvojení dané dovednosti či vědomosti z 

tematického celku, např. splývání) 

• Pro konkrétní vyučovací hodiny 

• Pro samostatné pohybové úkoly (cvičení, jehož plněním by se mělo dospět k cíli 

vyučovací hodiny nebo lekce) 

Stanovení učebních cílů pro jednotlivé lekce, vyučovací hodiny a jednotlivá cvičení 

1. Vymezit časový úsek přiměřený konkrétní lekci a stanovit učební cíle 

2. Stanovit cíle nejbližší vyučovací hodiny a zvolit si jednotlivé úkoly a cvičení 

3. Pozorování žáků během vyučování, využívat kontrolní cvičení a vhodné diagnostické 

techniky pro diagnostickou činnost 

4. Zhodnotit diagnostické výsledky a stanovit závěry pro formulaci cílů nadcházejících 

vyučovacích hodin 

5. Na základě dlouhodobějšího pozorování vyvodit závěry i pro korekce v učebních cílech 

jiných lekcí (Mužík, 1997) 

Pravidla pro aplikaci výukových cílů: 

Cíle tématických celků a cíle nižší jsou v kompetencích učitele. Nižší cíle mají být 
podřízeny vyšším cílům, měly by být vzájemně provázány a jednotlivé cíle by měly na sebe 

navazovat. Učitel musí neustále korigovat vzdělávací cíle podle situace ve třídě. Není 

nezbytné, aby na každou hodinu měl učitel stanovený výukový cíl. Někdy lze plnit jeden 

výukový cíl po dvě nebo i tři vyučovací hodiny za sebou, jindy se může objevit v jediné 
hodině výchovných cílů několik.4 

Schéma posloupnosti kroků při programování učiva: 

1. Stanovení potřeb žáků 

2. Stanovení učebních cílů 

4 httT)://telesna-wchova.blogspot.coTn/2007 12 01 archive.htm) 
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3. Stanovení učebního programu 

4. Příprava na řízení učebních činností žáků 

5. Řízení učebních činností žáků 

6. Zhodnocení stupně dosažení učebních cílů 

7. Korekce v učebních cílech a učebním programu 

Do učebních cílů, které by měly být konkrétní a splnitelné je vhodné promítnout 

požadavek diferenciace a diferencovat tak učební cíle pro jednotlivce nebo skupiny. 

Žáci by tedy měli být seznámeni s učebními cíli, samozřejmě s ohledem na jejich věk. Čím 

mladší žák, tím je pro něj vzdálenější cíl abstraktnější. Je proto vhodné žákům v prvním 

ročníku sdělovat nejbližší cíle (jako je cíl cvičení, vyučovací hodiny nebo lekce) s využitím 

názorného materiálu např. ukázka, obrázek, videozáznam apod., aby bylo dítě motivováno pro 

jednotlivá pohybová cvičení a vědělo, proč jsou po něm tato cvičení vyžadována (Mužík, 

1997). 

4.4 Bezpečnost v tělesné výchově 
Tělovýchovný proces žáků je potřeba organizovat tak, aby nedošlo ke specifickým 

poškozením zdraví žáka nebo zvětšení rozsahu jeho postižení. Je potřeba omezit riziko úrazu 

vyplývající z omezení činnosti části svalového aparátu. Jelikož žák nemusí být schopen 

správně posoudit situaci vzhledem ke svým omezeným možnostem, je veškerá odpovědnost 

na učiteli. Nejen na začátku roku, ale v podstatě před každou vyučovací hodinou tělesné 

výchovy, je učitel povinen žáky poučit o bezpečnosti. Před zahájením cvičení by měl učitel 

vydat jasné a srozumitelné organizační pokyny, upozornit žáky na konkrétní nebezpečí a 

zajistit dopomoc či záchranu při cvičení (Lochmanové, Mazal, 1998). Dále by měl vyloučit 
takové pohybové činnosti, které žák cvičit nesmí z důvodu zhoršení svého zdravotního stavu, 

nebo které cvičit nemůže z důvodu motorické nedostatečnosti. Po celou dobu vyučovací 

jednotky by měl mít učitel pod kontrolou všechny žáky a měl by udržet ve své hodině kázeň. 

Učitel by si měl být vědom, že je zodpovědný nejen za organizaci v průběhu výuky, 

poskytování dopomoci a záchrany, ale i za kontrolu učební činnosti žáků, jejich kázeň, dále za 

stav a způsob přípravy náčiní a nářadí i za bezpečný přesun žáků (Karásková, 1989). 

Mužík se ve své knize zmiňuje, že Liba uvádí jako nejčastější příčiny úrazů ve výuce 
tělesné výchovy: 
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a) Úrazy zaviněné žákem - nekázeň, strach, nesoustředěnost, přeceňování svých schopností a 
úprava zevnějšku (vhodná obuv, odložení náušnic, řetízků apod.) 

b) Úrazy zaviněné učitelem - nevhodná organizace, nekvalifikovanost, odchody z vyučování, 

nesprávná dopomoc nebo záchrana. 

Metodický návod: 

Učitel by měl volit učivo, které je pro žáky přiměřeně náročné a je v souladu s učebními 

osnovami a možnostmi žáka. Dále by měl užívat vhodné didaktické metody a postupy, ve 

vyučovací jednotce dohlížet na žáky, poskytovat dopomoc a záchranu. Měl by zvládat třídní 

kolektiv nejen organizačně, ale i kázeňsky. Kázeň i pozornost žáků přímo závisí na osobnosti 

učitele, proto je velmi důležité, má-li učitel předpoklady pro získání přirozené autority a umí-

li jednat s žáky. Jelikož se s nekázni učitelé setkávají čím dál častěji, nabízí se následující 

možnosti, jak jednotlivé kázeňské problémy se žáky řešit: 

• Pro koncentraci a zklidnění žáků na začátku hodiny je vhodné použít domluvený signál 

např. zvoneček, kdy po zazvonění žáci přeruší svou činnost a ztiší se. Lze tento signál i 

reakci na něj nacvičit hrou. 

• Hádání žáků lze eliminovat, pokud se žáky učitel dopředu nacvičí chování při nástupu a 

ocení ty, kteří spolupracují. Problémové žáky je vhodnější předem umístit mezi 

bezproblémové. 

• Žákům, kteří reagují pomaleji, je lepší zopakovat úkol až se začne cvičit. 

• Žáky, kteří se perou, je vhodné na čas vyloučit z činnosti a v budoucnu je rozdělit do 

různých družstev. Pokud mluví žáci během učitelova projevu, je vhodné odměnit žáky, 

kteří dávají pozor, a rušící žáky je vhodnější kárat tiše, popřípadě použít domluvený 

signál. Lze rovněž postavit se do blízkosti rušícího žáka a položit mu ruku na rameno, 

čímž žák zpozorní aniž by přitom učitel musel přerušit výklad. 

• Pokud žáci nejsou schopni připravit nebo uklidit v klidu náčiní a nelze zajistit dostatek 

stejného náčiní, lze soutěžit o možnost výběru. Rovněž lze vymyslet hry pro přípravu a 

úklid náčiní a pomůcek (Mužík, 1997). 

4.5 Chování učitele 
Je vnější, objektivně pozorovatelnou stránkou činnosti učitele. Odlišujeme různé formy 

chování učitele: 
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Instrukce 

Učitel popisuje a zahajuje novou činnost žáka, upozorňuje na kritická místa apod. 

Instrukce obsahuje také doplňující sdělení a slovní dopomoc k činnosti. Instrukce může mít 

verbální i neverbální podobu, přičemž slovní instruktáž učitele by měla být jasná a krátká, 

popřípadě s gestem. Je vhodné se dotázat žáků, co z instrukce vyplynulo, a tak učitel bude mít 

okamžitou zpětnou vazbu, zda žáci instrukci porozuměli. 

Korekce 

Forma chování učitele, kterou požaduje nebo vyjadřuje okamžitou změnu v provádění 

činnosti žáka a tím zpřesňuje jeho pohybovou činnost. Korekce se týká zejména kritických 

míst dané pohybové činnosti. 

Korekce by měla postupovat od podstatných chyb k méně podstatným, přičemž při výuce 

nové pohybové dovednosti je vhodnější oprava taktilní nebo pasivní provedení pohybu se 

žákem (tzv. kinetická korekce). Korekce může probíhat v průběhu pohybu (zvláště u déle 

trvajících činností) nebo okamžitě po ukončení pohybu (ihned poté, co žák zpracuje vlastní 

informace ze svých smyslových receptorů). Učitel by měl být obezřetný ve frekvenci korekcí, 

která může úroveň dovednosti ovlivnit. Poskytuje-li učitel korekci příliš často, žák se na ní 

stane závislým. Proto je vhodná častá korekce pouze v první fázi nácviku pohybové 

dovednosti, než si žák vytvoří představu o daném pohybu. 

Zpětná informace 

Informace se vztahuje k průběhu nebo výsledku vykonané činnosti. Je jednou 

z nejdůležitějších forem chování, jelikož posiluje a zpevňuje osvojené činnosti a motivuje 

žáka k dalšímu učení. 

Pozorování 

Touto formou učitel zjišťuje pochopení instrukce žákem a jak je žák při řešení instrukce 

úspěšný. Učitel může tedy vypozorovat, jestli byl úkol pro žáky přiměřený, zda jim úkol 

srozumitelně vysvětlil a žáky dostatečně motivoval a mají-li chyby individuální nebo 

skupinový charakter. Pokud převládají chyby individuální, pak je na místě individuální zpětná 

informace a korekce, avšak pokud převládají u žáků společné chyby, pak by měl učitel zvážit 

vhodnost a náročnost úkolu, zda jej dostatečně vysvětlil a je-li správný postup nácviku, nebo 

bude-li potřeba provést hromadnou korekci s novou ukázkou, popřípadě zvolit jiný postup 

nácviku či zcela jiný úkol. 
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Formy projevu 

Měly by mít zejména povahu zpětné informace nebo korekce, přičemž mohou mít podobu 

pohybu, řeči, obojího současně nebo nonverbálně akustickou např. pískání. 

Postojová aktivita 

Vyjadřuje různý stupeň sociálních postojů, kterými jsou integrace, dominace a neutrálnost. 

V případě integrace převažuje sdělení, otázky a doporučení bez vynucování okamžitého 

zjevného efektu a jde o povzbuzování žáků k lepšímu výkonu, slovní nebo pohybovou 

dopomoc atd. Dominance se naproti tomu vyznačuje zejména přinucováním žáků k určité 

činnosti s očekáváním okamžitého efektu, může být spojována s odmítáním obousměrné 

komunikace či trestem. Neutrálnost lze označit jako nevýrazné chování, v němž se 

neprojevuje ani integrace ani dominance. 

Hodnoceni 

Je výsledkem pozorování žáků. Mělo by být individuální a i přes vytýkání chyb 

podněcující. Je vhodné vést žáky ke vzájemnému hodnocení spolužáky i k uvědomělému 

sebehodnocení, na něž navazuje konzultace o kvalitě své dovednosti s učitelem (srov. Mužík, 

1997; Dvořáková, 2000). 

4.6 Vyučovací metody 
Na volbě vhodné vyučovací metody závisí úspěch dosažení cíle vyučování. Dvořáková ve 

své knize uvádí Mojžíškovo dělení podle: 

a) Způsobu předávání: 

• názorné neboli demonstrační 

• praktické, tj. cvičení 

• verbální (Dvořáková, 2000) 

Všechny metody se ve vyučovacím procesu vzájemně prolínají. Pro učení je nejdůležitější 

praktické cvičení žáků, které by mělo mít dostatek prostoru ve vyučovací hodině. 

Berdychová uvádí následující dělení vyučovacích metod podle: 

b) Průběhu vyučovacího procesu: 

• seznamující s učivem (metoda názoru a metoda slova) 

• nácvičné (metoda napodobení, opakování, pasivního pohybu atd.) 

• výcvikové (tréninkové) 
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• diagnostické a hodnotící, které zjišťují a oceňují pokroky v učení (Berdychová a kol., 

1981) 

Při výuce mladších žáků by tedy měly převládat demonstrační metody. Ukázky by měly 

být bez chyb a mohou být provedeny učitelem (přímá) nebo žákem (nepřímá). Výhodou 

nepřímé ukázky je, že při manipulaci se žákem při konkrétní ukázce, může učitel prováděný 

pohyb zpomalit a případně zdůraznit důležitý bod pohybu (Dvořáková, 2000). 

Pro didaktické postupy v hodinách tělesné výchovy je důležitá správná volba postupu 

nácviku, která by měla brát ohled na náročnost pohybové dovednosti, na věk a úroveň žáků. 

V praxi se většinou používají metody souběžně nebo v různých obměnách, podle počtu žáků 

nebo podle jejich úrovně. Neexistuje však žádná univerzální metoda, která by platila za všech 

okolností. Pro žáky na 1. stupni ZŠ je nezbytná metoda ukázky, napodobení, opakování a 

komplex korektivních metod (zvlášť metoda pasivního pohybu - pomocí kinestetické 

stimulace) a metoda pohybového kontrastu. Aktivitu a samostatnost u žáků lze prohloubit 

metodou domácích úkolů. Je žádoucí, aby celý proces učení byl provázán metodou hry 

(Mužík, 1997). 

Základní didaktické postupy při osvojování pohybových dovedností: 

Komplexní didaktický postup 

Učitel se snaží žáky naučit pohybovou dovednost vcelku. Kjejímu zpřesňování a 

upevňování dochází při opakovaných pokusech. Tento postup se používá zejména při 

osvojování si jednodušších pohybových dovedností. Proto je vhodný u nejmladších žáků. 

Výhodou je, že žák vidí ihned výsledek, což je pro něj zajímavější. Nevýhodou je však to, že 

v řadě pohybových úkonů se mohou objevit chyby, které nelze současně odstraňovat a 

opakováním tak dochází k jejich fixování. 

Analyticko - syntetický didaktický postup 

Díky tomuto postupu dochází k rozkladu na jednotlivé pohybové operace a úkony, které si 

žák osvojuje izolovaně a postupně je spojuje do pohybové dovednosti. Při nácviku dílčích 

úseků nemusí být zachováno jejich pořadí, jako mají v konečném tvaru. Tento postup je 

vhodný u náročnějších pohybových dovedností a u složených pohybových dovedností např. 

sportovní hry (srov. Berdychová a kol., 1981; Karásková, 1989). 

I když je tímto postupem nacvičována dovednost po částech, je důležité, aby žák znal cíl 

učení. Proto je nezbytné, aby učitel žákům předvedl nejprve pohybovou dovednost vcelku. 
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Učitel si musí být vědom, že část pohybu, která je nacvičována touto metodou, nemá stejné 

podmínky při nácviku jako v komplexu. Může docházet k problémům při spojování 

jednotlivých částí pohybu, jejichž nácvik by neměl být fixován příliš dlouho jako samostatná 

dovednost. Jinak hrozí, že spojování bude mnohem obtížnější (Dvořáková, 2000). 

Výhodou je zamezení fixace chyb díky osvojování pouze jednotlivých částí. Zdlouhavost 

procesu osvojování je však nevýhodou. Navíc, pokud žák nechápe význam jednotlivých 

operací a úkonů, ztrácí o cvičení zájem (Karásková, 1989). 

Synteticko - analytický postup 

Je kombinací obou předchozích, které jsou používány souběžně. Tento postup se užívá 

tehdy, pokud při komplexním nácviku vznikne problém. Je možné vydělit pouze část pohybu, 

provést korekci problematické části a opravenou ji opět vložit do celku. Tento postup lze 

uplatnit i u her. V první části nácviku je vhodné žákům vytvořit optimální podmínky pro 

zvládnutí prvních pokusů, aby byly relativně správné. Proto se při nácviku používá 

podpůrných prostředků např. šikmá plocha pro nácvik kotoulů apod. Mezi podpůrné 

prostředky lze zařadit i dopomoc učitele. Je však potřeba tyto prostředky odstranit včas, aby 

se nestaly součástí pohybové dovednosti, bez níž by se žák již nedokázal obejít. 

Mezi nácvikové metody patří: 

Metoda pohybového kontrastu 

Využívá schopnosti žáka srovnávat různou kvalitu ukázky, proto se používá spíše u 

starších žáků, u kterých nehrozí, že by si mohli zafixovat špatné provedení. Mladší žáci ještě 

nemají dostatečně vyvinutou diferenciaci ve vnímání podobných tvarů (srov. Berdychová a 

kol., 1981; Dvořáková, 2000) 

Metoda nátlaková 

Používá se u žáků mladšího školního věku při strachových zábranách, při nedostatku 

odvahy a sebedůvěry. Učitel slovně vybízí žáky ke splnění pohybového úkolu. 

Metoda domácích úkolů 

Vhodnou formou rozvíjí samostatnost a aktivitu žáků již od 1. ročníku. Tato metoda 

pomáhá k rychlejšímu osvojení techniky pohybových dovedností a k zájmu žáků o cvičení 

(Berdychová a kol. 1981). 

- 3 5 -



K výcviku se využívají: 

Metody opakování pohybového úkolu, kdy opakování může probíhat: 

• Koncentrovaně 

Opakování pohybové dovednosti probíhá za sebou v krátkém časovém sledu (např. 

opakování cviku v družstvu) a žák si tedy rychle vytvoří základní představu o pohybu. Tento 

typ cvičení se obvykle využívá při seznámení se s úkolem. Je u něj prokázán rychlejší pokrok 

v krátkodobém učení. Učitel díky této formě práce žáků může individuálně přistupovat ke 

korekci chyb jednotlivých žáků. 

• Disperzně 

Pohybová dovednost je vřazena mezi ostatní pohybové dovednosti např. překážková dráha, 

která žáky vede k tomu, aby si opakovaně vybavovali pohybový program dané dovednosti. 

Tento typ cvičení má pozitivní vliv v dlouhodobém učení na podržení dovednosti v paměti 

(Dvořáková, 2000). 

Metody kruhového provozu 

Jde o dávkované cvičení na stanovištích. Tato cvičení jsou pro žáky pestrá, zajímavá a 

přitažlivá. Vyšší formou kruhového provozuje pak kruhový trénink, při němž jsou stanoviště 

rozmístěna v jednom kruhu nebo více kruzích. Výhodou kruhového tréninku je jednoduchost 

organizace cvičení a možnost individuálního přístupu k žákům (srov. Juřinová, Stejskal, 1987; 

Berdychová a kol. 1981). 

Diagnostické a hodnotící metody 

Poskytují učiteli informace o pokrocích žáků v učení, jsou podkladem pro plánování a pro 

korekci vlastní práce a volbu dalších metod. Zároveň poskytují informace také žákům, kteří 

mohou vzájemně porovnávat své výsledky a být tak motivováni k lepšímu výkonu. Význam 

výsledků by však neměl být přeceňován ani žáky, ani rodiči. 

Diagnostické metody lze rozdělit na: 

• Vstupní - poskytují informace o úrovni žáků a jejich předpokladech, jsou podkladem pro 

diferenciaci žáků 

• Průběžné - učitel průběžně sleduje žáky, jak reagují na jeho požadavky a koriguje učební 

program 

• Konečné neboli finální - jde o zhodnocení výsledků za určité období 

V běžném procesu jsou diagnostické metody používány jako nestandardizované, které 

vycházejí z konkrétní praxe. Učitel š i je sám vytváří a používá je k běžnému hodnocení žáků. 
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Průběžné a závěrečné hodnocení je podkladem pro klasifikaci v tělesné výchově. Naopak 

standardizované metody mají předem daná pravidla provedení a hodnocení, aby učitel mohl 

porovnat různé skupiny žáků i v časovém posunu. Proto musí být tyto metody objektivní, 

spolehlivé a platné. Nejčastější užívané metody, které mohou být standardizované i 

nestandardizované jsou: 

• Pozorování 

• Rozhovor nebo dotazník 

• Testování specifickými motorickými testy (srov. Berdychová a kol., 1981; Dvořáková, 

2000) 

4.7 Řídící styly a řídící činnost učitele 
Řídící činnosti neboli dovednosti učitele lze rozlišit: 

a) na vnitřní a vnější 

b) na záměrné a nezáměmé 

c) na rozhodovací, ovlivňovací a kontrolní 

Rozhodovací procesy 

Vnitřní rozhodovací procesy probíhají při veškeré didaktické činnosti a jejich výsledkem 

je vnější chování učitele. Tyto procesy tvoří základ přípravné fáze, mají podobu od 

jednotlivých příprav na vyučovací hodinu až po dlouhodobé plánování. Učitel konkretizuje 

plány formulované v osnovách podle úrovně žáků v ročních, přes cíle tématických celků až k 

učebním cílům vyučovací jednotky, které by měly navazovat na předchozí hodinu a měly by 

být dosažitelné pro většinu žáků. Při individuálním plánování se osvědčilo zavedení 

záznamových karet o žácích se souhrnem jejich dosavadních pokroků, používání těchto karet 

může usnadnit přípravu na hodinu. Příprava může mít formu písemnou nebo jen 

myšlenkovou. Je vhodné mít takovou přípravu na každou hodinu, aby se předešlo časovým 

ztrátám. Nelze však přípravu chápat jako neměnnou, jelikož učitel musí být schopen se 

přizpůsobit novým okolnostem. 

Vnější projevy učitele zahrnují chování a komunikaci (verbální i neverbální) a obsahují 

motivaci žáků, organizaci, instrukce, pozorování žáků, poskytování zpětné informace, korekci 

a hodnocení (Dvořáková, 2000). 

Učitel by měl záměrně vytvářet podnětné a motivující výchovně vzdělávací situace, ve 

kterých je žák veden k projevování samostatnosti a aktivity. Při svém jednání žák postupuje 

následujícími způsoby: 

- 3 7 -



1) Živelně 

2) Řízené 

3) Záměrně 

Vlivem mentální nebo řídící činnosti se tedy žák dostává od spontánních projevů na úroveň 

záměrné činnosti, kdy jedná na základě konkrétního cíle a postupuje dle určitého plánu 

(Mužík, 1997). 

Řídící činnosti učitele před výukou, během ní i po ní lze označit jako: 

Rozhodovací děje 

Jádrem rozhodovacího procesuje je výběr nejvhodnější varianty z ostatních variant. 

Rozhodovací proces nelze předem naplánovat, jelikož prvkem rozhodovacího procesu je žák, 

který se neustále mění v čase a nelze předvídat detailní reakce jeho organismu na pohybové 

zatížení. Rovněž lze jen velmi obtížně odhadnout čas a počet opakování potřebných pro 

osvojení různých dovedností a vědomostí. 

Ovlivřiovací děje 

Na didaktické komunikaci mezi učitelem a žákem je založen ovlivňovací proces, v němž 

dochází ke vzájemnému působení učitele na žáka a naopak. Jádrem ovlivňování je motivování 

žáka k učební činnosti. 

Kontrolní proces 

Při absenci kontrolního procesu nelze dojít ke smysluplnému rozhodování a ovlivňování, 

protože tento proces konfrontuje požadavky učitele a realitu. Pomoci něj učitel zjišťuje 

skutečný vývoj žáka a srovnává ho s očekávaným vývojem. Součástí tohoto procesu je rovněž 

kontrola učitele žákem a sebekontrola všech zúčastněných. 

Řídící styly 

I když existují v praxi učitelé, kteří vhodně střídají didaktické styly, aniž by byli seznámeni 

s teorií didaktických stylů, vyučují tito učitelé pouze intuitivně. Až teorie didaktických 

řídících stylů umožní učiteli působit na žáka promyšleně a záměrně. Žádný z následujících 

řídících stylů nelze považovat za lepší nebo horší než jiný styl. 

1. Příkazový řídící styl 

Je takový styl, ve kterém učitel vykoná veškerá rozhodnutí sám (rozhoduje o obsahu, 

zahájení a ukončení činnosti, o organizaci činnosti a hodnotí výsledky) a předkládá je žákům 
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prostřednictvím příkazu nebo důrazného požadavku. Žák tedy plní úkol podle modelu 

předloženého učitelem. Tento styl je vhodný při prvotním osvojování učiva u nejmladších 

žáků nebo v nových didaktických situacích, protože se projevuje ve formální kázni, avšak 

neměl by se stát stylem univerzálním. Příkladem vhodného uplatnění příkazového stylu je 

tradiční rozcvičení. 

2. Úkolový neboli praktický řídící styl 

Tento styl často doplňuje styl předchozí. Umožňuje tvorbu nových vztahů mezi žáky 

navzájem, mezi žákem a požadovanými úkoly a v neposlední řadě mezi učitelem a žákem. 

Vytváření nových vztahů souvisí s přenesením některých rozhodnutí z učitele na žáka. Žák si 

může zvolit začátek, konec i vlastní tempo činnosti, volbu prostoru nebo rozestavení apod. 

Součástí tohoto styluje možnost položit učiteli otázky, aby žák odstranil případnou nejistotu. 

Jelikož žáci plní úkol samostatně, má učitel více času na pozorování, korekci a zpětné 

informace pro jednotlivé žáky. V případě, že není možné zapojit do pohybové činnosti 

všechny žáky najednou, je možné několika žákům zadat buď tzv. doplňková cvičení, ve 

kterých žáci plní vedlejší úkoly nebo zadat žákům pozorování cvičících spolužáků a jejich 

následné hodnocení (viz. následující řídící styl). Úkolový řídící styl lze uplatnit i při 

rozcvičení, kdy učitel žákům cvik pouze předvede a žáci jej nadále provádí sami, zatímco 

učitel individuálně koriguje nepřesně cvičící žáky. 

3. Řídící styl se vzájemným hodnocením neboli reciproční styl 

Je styl v němž jsou žáci rozdělení do skupin a každému jednotlivci či skupině je přidělena 

specifická role. Jelikož žák hodnotí dovednosti svých spolužáků, musí umět rozeznat správné 

a špatné provedení a tak pozorující žák vstupuje do role učitele (Dvořáková, 2000). Zatímco 

jeden žák cvičí, druhý žák pozoruje, hodnotí, opravuje a pomáhá. Dochází ke změně činnosti 

učitele, který kromě individuální korekce pracuje s pozorovatelem a požaduje od něj, aby 

okomentoval to, co právě pozoroval. Učitel následně ohodnotí úspěšnost pozorovatele. Tím 

podporuje a obohacuje pozorovací činnosti žáka a učí jej vnímat pohybovou kvalitu a zachytit 

chyby spolužáka. 

4. Řídící styl se sebehodnocením 

Využívá se pro hodnocení vlastního výkonu. Tento styl je náročnější než styl předchozí, 

proto se uplatňuje až na 2. stupni ZŠ. Umožňuje žákovi uvědomit si, co a jak udělal a co se 

mu nezdařilo. Příklad uplatnění je nácvik pohybové činnosti, po jejímž provedení žák sdělí 

učiteli, kde myslí, že udělal chybu a při jakém provedení činnosti by mohl být úspěšnější. 
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5. Řídící styl s nabídkou 

Umožňuje, aby si žák sám vybral obtížnost zadaného úkolu. V tomto stylu dochází 

k přesunu rozhodnutí z učitele na žáka. Žák se po svém výkonu ohodnotí a rozhodne se pro 

jednu ze tří možností. Může opakovat tutéž úlohu nebo výkon, zvolit obtížnější nebo lehčí 

variantu. Učiteli rozhodování žáků přináší informace o míře aspirace každého žáka. Tento styl 

je vhodný již od prvních hodin v 1. ročníku základní školy. Příkladem použití tohoto styluje 

překážková dráha, která je sestavena tak, že žáci si mohou vybrat obtížnost jednotlivých 

úkolů. 

6. Řídící styl s řízeným objevováním 

Je náročnější na výběr vhodného učiva a posloupnost kroků skládajících se z otázek, které 

povedou žáka k řešení úkolu. Již při promýšlení otázek je vhodné předpokládat žákovu 

odpověď a připravit si doplňující otázky pro případ, že by odpovědi žáků byly neočekávané 

nebo nepřesné. Takový přístup žáky aktivizuje a rozvíjí jejich myšlenkové pochody a 

motivuje je ke hledání správného řešení. Tento styl ovlivňuje úroveň slovního vyjadřovaní 

žáků a obohacuje slovní zásobu (srov. Mužík 1994, 1997). 

7. Řídící styl se samostatným objevováním 

Je založen na samostatném řešení problému bez závislosti na otázkách učitele jak tomu 

bylo u předchozího stylu. Žákům se tak naskýtá možnost hledat při pohybové činnosti různé 

alternativy a vybrat si z nich tu nejlepší. Příkladem uplatnění může být modifikace známé 

pohybové hry, kdy žáci upravují pravidla hry podle podmínek hřiště, počtu hráčů atd. (Mužík, 

1997). I když je tento styl určen spíše pro starší žáky, lze jej ve zjednodušené podobě 

aplikovat i u mladších žáků, kteří si mohou sami zvolit např. způsob překonání překážky 

(Dvořáková, 2000). 

8. Řídící styl s autonomním rozhodováním žáka o učivu 

Základním předpokladem je samostatnost a ochota žáka se učit. Cílem tohoto stylu je 

nabídnutí příležitosti, aby si žák sám sestavil individuální program. 

9. Řídící styl s autonomním rozhodováním žáka o volbě stylu 

V tomto stylu zaujímá učitel pouze podpůrnou roli, zatímco žák si vybírá, ve kterém stylu 

bude pracovat, konzultuje své záměry, vybírá si učivo a je připraven hledat řešení problémů, 

se kterými se setkává. 

Jelikož poslední dva zmíněné řídící styly vyžadují určitou vyspělost a samostatnost žáka, 

neuplatňují se na 1. stupni ZŠ (Mužík, 1993). Didaktické styly v pořadí 6. - 9. mění postavení 
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žáka, který v těchto případech sám hledá nová řešení a výrazně zasahuje do průběhu 

vyučovací hodiny (Krejčí, 1995). Všechny výše uvedené styly se vzájemně doplňují a jejich 

přiměřené a variabilní využívání je správným krokem k odstranění vyučovacích stereotypů 

(Mužík, 1997). 

4.8 Efektivní vyučování 
Didaktický proces je ovlivněn postojem učitele i žáka k vyučovacímu předmětu. Proto je 

nezbytné, aby učitel tělesné výchovy měl k tomuto předmětu pozitivní vztah. Kdysi se 

efektivnost vyučování odvozovala od času využitého k pohybové činnosti a odhadovala se 

intenzita pohybového zatížení žáků. Přičemž efektivní vyučování bylo takové, které 

umožňovalo třicetiprocentní využití času pohybové činnosti žáků, přičemž se musela srdeční 

frekvence žáků několikrát dostat nad hodnotu 170 tepů za minutu (Mužík, 1997). 

Ve výzkumu, který proběhl na prvním stupni ZŠ koncem osmdesátých let, se zjistilo 

převládající dominantní přímé řízení učební činnosti žáků, přičemž se vyskytovala 

jednosměrná komunikace od učitele k žákům. Převažovaly verbální instrukce a zpětné 

informace byly zanedbatelné. Toto pojetí vyučování se ukázalo jako dominantně příkazové. 

Výsledky ukázaly, že žáci byli pohybově činní pouze třetinu vyučovací doby, přičemž až 

polovinu vyučovací doby čekali ve družstvech, až přijdou na řadu. Z didaktických řídících 

stylů byl pozorován pouze příkazový styl doplněný úkolovým. Z výsledků výzkumu 

vyplynulo, že nízká úroveň výuky je důsledkem nedostatečnou orientací učitelů v didaktické 

technologii a v důsledku nedostatku srozumitelných materiálů. 

V dnešní době je prokázáno, že aplikaci didaktických řídících stylů do výuky nesnížila 

podíl pohybové činnosti žáků ve výuce. Naopak čas aktivní pohybové činnosti žáků se zvýšil. 

Tělesná výchova je proces komplexní, ve kterém na efekt učení působí souhra několika 

složek. Efektivnost tělesné výchovy proto může být hodnocena z hlediska: 

• Využití času k aktivnímu cvičení - tzv. chronometráž, kde se zjišťuje čas aktivní, 

pedagogický a pasivní nebo-li ztrátový čas 

• Intenzity zatížení - úroveň tepové frekvence hodnocení příznaků únavy apod. 

• Pokroku v učení - lze měřit pozorováním nebo výkonem 

• Sociálních vztahů, aktivity dětí apod. (srov. Berdychová a kol., 1981; Mužík, 1997) 
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Ukazatelé efektivnosti didaktického procesu: 

a) Rezultativní - výsledky se projevují ve změněných kvalitách osobnosti žáků i učitele 

(změny výkonnosti, postojů, zájmů, chování, vztahů) 

b) Procesuální - soulad či nesoulad vyučovaní, učení nebo pedagogické komunikace s cíli 

výchovy a vzdělání (posuzuje se průběh didaktického procesu) 

Efektivní učitel dává jasné, stručné a předem promyšlené pokyny. Rovněž zavede jasná 

pravidla a postupy, takže již od prvního setkání žáci vědí, co se od nich i od celé třídy 

očekává. 

Principy efektivního vyučování: 

1. Stanovit si uskutečnitelné učební cíle 

Čeho mají žáci dosáhnout a o jakou změnu chování, postojů a zájmů žáků bude učitel 

usilovat. Poté může učitel začít uvažovat o strukturaci učiva, formách, metodách, prostředcích 

a stylech řízení. 

2. Vidět svou primární funkci v promyšleném a přesném instruování žáků 

Žáci by měli odcházet z hodiny s vědomím, že se něco nového naučili. 

3. Začít každou vyučovací hodinu přehledem obsahu lekce nebo učebních cílů 

Je vhodné upozornit žáky nebo je předem seznámit s tzv. uzlovými momenty ve výuce, lze 

je pak využít pro přehledné poskytování zpětných informací. 

4. Instrukce, korekce a zpětné informace předkládat jasně a živě 

Výkon žáků je přímo závislý na zřetelnosti a srozumitelnosti všech informací. Proto je 

důležité při poskytování informací nechat prostor pro kladení otázek. Většina učitelových 

dotazů by měla vyvolávat správné odpovědi žáků. Pokud jsou žáci v odpovídání úspěšní, rádi 

v odpovídání pokračují. Je nezbytné poskytnout žákům dostatek času na formulování své 

odpovědi, zejména té pohybové. 

Důležitým činitelem zpětné informace je její obsahová věcnost. Nestačí pouze konstatovat, 

že byl pohyb proveden špatně. Při probírání nového učiva se užívá tzv. vyučovací cyklus: 

instrukce - pozorování - korekce - pozorování - zpětná informace. Učitel by se měl snažit 

tohoto vyučovacího cyklu držet. Efektivní řídící činnosti by tedy měly obsahovat dostatek 

podnětů. Učitel by měl proto navozovat problémové situace a tím vyvolávat myšlenkovou 

aktivitu žáků a vést je k uplatňování myšlenkových operací. Vrcholem učebního cyklu je 

tvořivá pohybová činnost žáků. 
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5. Rozpoznat aktuální stav žáka a jeho způsobilost ke specifickým pohybovým činnostem 

Proto by měl učitel využívat kromě pozorování i výzkumně ověřené diagnostické techniky, 

výsledky jsou pak základem pro individuální přístup a jsou zdrojem pro zpětnou informaci a 

hodnocení žáka. 

6. Uzavírat lekci přehledem a shrnutím hlavních myšlenek 

Takové zakončení hodiny je vhodné zejména proto, že si žáci konec hodiny pamatují více 

než začátek a měli by si uvědomit, co se nového naučili (Mužík, 1997). 

4.9 Motivace žáků 
Přímo ovlivňuje efektivitu vyučovacího procesu. Motivací získává učitel žáky pro danou 

pohybovou činnost. Přičemž musím motivace vycházet z mentální úrovně a předpokladů 

žáků. Motivace může být: 

a) vnitřní - názorná ukázka vede k touze dokázat totéž 

b) vnější - odměna nebo pochvala (Dvořáková, 2000) 

Motivace souvisí s uspokojováním primárních a sekundárních potřeb jedince (takto je dělí 

Mužík), v tělesné výchově jde zejména o potřebu pohybu, která je primární a potřebu 

odpočinku, která je rovněž primární. S těmito potřebami by se měl učitel seznámit, aby je 

mohl následně vhodně naplňovat a usměrňovat za účelem zvýšení efektivity učení. Rychtecký 

dělí potřeby na organické (mají biologický podklad) a neorganické, kam řadí uspokojování 

zájmů a tužeb žáka, potřebu změny a opakování, potřebu bezpečí a seberealizace, (srov. 

Sýkora a kol., 1985; Mužík, 1997). 

Smyslem pro uplatnění vhodné motivace žáků k učení je zvýšit jejich aktivitu a osobní 

zainteresovanost vzhledem k cílům učebního procesu. Aktivitu žáků lze rozdělit do dvou 

úrovní. První úroveň je motivační, ve které se projevuje vztah žáka k tělovýchovnému 

procesu, druhá úroveň je operační, ve které jde o orientaci žáka v učivu. 

Motivační metody v tělovýchovném procesu ovlivňují vztah žáka k učení. Ovlivňují nejen 

jeho iniciativu, ale i trvalost a intenzitu volního úsilí v pohybové činnosti. Souvisí se snahou 

uspokojit žákovy potřeby a využívají incentiv. Incentivy jsou nabídky nebo pobídky, velmi 

důležitý je jejich vhodný výběr např. vhodná odměna. Bez vztahu incentivu k potřebě však 

incentiv není plnohodnotným motivem. 
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Typy přístupů učitele při utváření motivace žáků: 

Individuální — je zaměřen na konkrétního žáka, avšak nutno dodat, že při velkém množství 

žáků ve třídě nelze tento přístup využít. 

Typologický - existuje společný motiv pro celou třídu (velmi závisí na homogenitě třídy) 

Topologický - existuje více různých motivů, z nichž si žák vybírá.5 

Rozvoj motivace žáků aktualizací jejich potřeb 

Jde o zvyšování zejména poznávacích, výkonových a sociálních potřeb: 

1. Potřeby poznávací 

Zahrnují potřebu smysluplného receptivního poznání a potřebu vyhledávání a řešení 

problémů. Pokud se při vyučování učiteli podaří tyto potřeby probudit, stane se učební činnost 

pro žáka vnitřně motivovanou, což vede k úspěchu při učení a dojde k vytvoření kontinuální 

motivace k učení, která přetrvává i po skončení povinné školní docházky. Problémové 

vyučování je nejlepší metodou k aktivizaci poznávacích potřeb žáků při vyučování. Při řešení 

problémových úloh se formuje osobnost žáka, rozvíjí se jeho schopnosti a myšlení a rozšiřují 

se jeho vědomosti. 

2. Výkonové potřeby 

Obsahují motiv úspěšného výkonu a motiv vyhnutí se neúspěchu. Ve škole tedy platí, že 

motivace k učení se zvyšuje tehdy, je-li hodnotící prostředí žáka spojeno s vysokými, ale 

přiměřenými nároky. Rozvoj motivace k učení tedy závisí na zpevňování a posilování potřeby 

úspěšného výkonu. Přitom by neměl učitel zapomínat chválit žáka a rozvíjet jeho sebedůvěru. 

3. Sociální potřeby 
Se rozvíjí v interakci s ostatními žáky. Nejvýznamnějšími sociálními potřebami jsou 

potřeba pozitivních vztahů a potřeba sociálního vlivu, tzv. prestiž. 

Mezi demotivující činitele učení řadí Lokšová: 

• autokratický styl (učitel nařizuje, rozhoduje, trestá, žáci jsou převážně pasivní) 

• rigidita vyučovacích metod, přístupů, úkolů a fádnost ve vyučování 

• nedostatek tvořivosti 

• nízká komplexnost přípravy do života 

• velké množství informací, které žák musí vstřebávat 

5 http://telesna-vychova.blogspot.com/2007_12_01_archive.html 
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• zdůrazňování známkování 

• přehnané soutěžení a neustálé srovnávání s ostatními (Lokšová, 1999) 

Pro motivaci je nezbytná aktivizace minulých zkušeností žáka přitažlivým a názorným 

podáním. U žáků s tělesným postižením se osvědčilo klást krátkodobé cíle, aby tito žáci 

pocítili dosažení úspěchu. Učitel by měl dokázat včas postřehnout únavu žáka a kritické 

situace v důsledku nezdaru. Měl by umět na to reagovat zajímavostí obsahu pohybové 

činnosti a vhodnou didaktickou formou práce. Neměl by šetřit pozitivní stimulací a oceňovat 

žáka i za malé úspěchy (Karásková, 1989). 

4.10 Hodnocení a klasifikace žáků 
Hodnocení a klasifikace žáků s tělesným postižením je odpovědný a někdy i obtížný úkol. 

V zásadě by měl být žák hodnocen a klasifikován za všechny vědomosti a dovednosti, které 

ve vyučování prokáže. Současně musí učitel přihlédnout ke zdravotnímu stavu žáka a 

zvýšenému úsilí, které musí žák vynaložit při jeho tělesném postižení (Kábele a kol., 1993). 

Hodnocení a klasifikace žáků má v tělesné výchově významnou funkci. Jsou prostředkem 

diagnózy a prognózy tělesného a pohybového rozvoje i vlastností osobnosti žáků. Mají funkci 

motivační, výchovnou i didaktickou (Sýkora a kol. 1985). 

Klasifikace udává číselné vyjádření ohodnocení podle určité škály klasifikační stupnice. 

Úkoly klasifikace jsou: 

a) Informační - informují rodiče i vedení školy, motivují žáka 

b) Diagnostický - umožňuje pedagogovi hodnotit vhodnost zvolených metod a forem práce 

Dělení klasifikace 

1. Průběžná 

Je prostředkem zdokonalování v pohybových dovednostech a je zaměřena na právě 

probrané učivo. Při hodnocení se přihlíží k individuálním možnostem žáka, jeho výkon se 

tedy neporovnává s výkonem nejlepšího žákem ve třídě. 

2. Závěrečná 

Jejím podkladem jsou údaje z průběžného hodnocení. I když je závěrečná klasifikace 

tvořena z matematického průměru průběžné klasifikace, učitel do známky promítá i změny 
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v pohybové úrovni žáka, hodnotí zejména jeho vztah k tělesné výchově, snahu a přihlíží 

k individuálním zvláštnostem, tzn. i k rozsahu tělesného postižení. 

Vlastní klasifikace by měla probíhat v příjemné atmosféře, bez zvýšené soutěživosti žáků a 

s pedagogickým taktem. Snahou je co nejvíce omezit strach a úzkost žáka při klasifikování. 

Objektivní hodnocení učební práce žáka je náročné. Učitel by neměl do hodnocení zahrnovat 

první dojem z žáka, preinformace nebo nahodilé informace druhých osob, jelikož se všechny 

tyto okolnosti mohou v hodnocení projevit negativně. Karásková tvrdí, že učitel by měl 

respektovat výchozí pozici žáka a posuzovat tak nejen hotové výsledky, ale i cestu, kterou 

musel žák k dosažení výsledku urazit (Karásková, 1989). 

Mužík při hodnocení upřednostňuje postoje žáka k péči o vlastní tělo, své zdraví a změny 

mezi výchozím a hodnoceným stavem žákovy osobnosti, jelikož je pravidlem, že člověk 

vyhledává ty osvojené činnosti, které fyzicky, psychicky i sociálně zvládá a které mu 

poskytují prožitek a relaxační efekt. Zároveň učiteli doporučuje, aby se: 

1. Vyhýbal hodnocení dle norem - tato klasifikace sice učiteli může pomoci při rozdělování 

žáků do skupin podle výkonnosti, ale na druhou stranu odrazuje ty žáky, kteří se učí 

pomaleji a vykazují nižší úroveň výkonu 

2. Vyhýbal klasifikaci uspěl - neuspěl, nebo ano - ne apod., jelikož tato klasifikace snižuje 

výkony žáků i jejich ctižádost 

3. Žáci mohli také podílet na svém hodnocení 

4. Zajímal o tzv. kriteriální hodnocení, jehož principem je akceptování vnitřního tempa žáka 

a snaha o dosažení předem stanovených cílů, přičemž učitel vychází ze zjištěného žákova 

výkonu a spolu se domluví na nejbližším úkolu, o jehož dosažení bude žák usilovat 

(Mužík, 1997) 

Kábele upozorňuje na dva krajní typy učitelů: 

Logotropni nebo-li naučný 

Má obvykle sklon k tzv. objektivní klasifikaci, kdy žáka hodnotí jednoznačně pouze podle 
výsledků jeho učení, které prokáže při zkoušení. 
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Paidotropní nebo-li výchovný 

Vidí při klasifikaci pouze tělesné postižení žáka a nechají se touto představou zcela 

ovlivnit při klasifikaci. Dovednosti a vědomosti žáka pak klasifikují velmi benevolentně 

Kábeleakol., 1993). 

Metody hodnocení: * 

• Gestem, mimikou - úsměv, pohrozit prstem... 

• Slovní metody - pochvala, souhlas, zpětná informace, napomenutí... 

• Písemné - zápis do deníčku, sdělení rodičům 

• Klasifikace - známkou, slovní hodnocení 

Známky nebo slovní hodnocení? 

Výhodami klasického známkování je jeho porovnatelné hodnocení mezi žákovými výkony 

a výkony mezi žáky. Dále jsou známky pomůckou učitelovy paměti, jelikož známka váže 

učitelovy vzpomínky na výkony žáka. Jsou proto jednoduchým prostředkem k označení 

žákova výkonu a poskytují přehledné informace. Mezi nevýhody známkování patří otázka 

objektivity známky, jelikož každý učitel může mít různá měřítka pro stejnou známku. Rovněž 

se zde řadí možnost, že známky mohou u žáků vzbuzovat strach a úzkost, a navíc vedou ke 

třídění žáků a jsou nebezpečím pro nálepkování žáků učitelem. Odpůrci známkování tvrdí, že 

degradují učební proces jen na prostředek k získání známky. 

Slovní hodnocení umožňuje sdělit žákovi i rodičům míru školních úspěchů žáka, 

předkládají vysvětlení předpokládaných příčiny neúspěchu a obsahují náhledy do budoucna. 

Jako negativa jsou zmiňovány menší přehlednost a srovnatelnost a pracnost vypracování. 

Díky některým slovním obratům mohou poskytovat nejednoznačnou informaci o výkonech 

žáka (Slavík, 1999). 

Ať už učitel hodnotí slovně nebo známkami, měl by být při hodnocení spravedlivý a 

respektovat dynamiku osobnosti žáka a negovat preferenční tendence k některým žákům. 

Dále by měl směřovat k objektivnosti, k tomu je nezbytné se oprostit od momentálního 

psychického stavu. V neposlední řadě by měl být učitel nestranný, neměl by zohledňovat 

výsledky žáka v jiných předmětech a měl by se vyvarovat jmenovitému vyzdvihování 

nejlepších nebo nejhorších žáků ve třídě. 
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Dvořáková zaujímá názor, že hodnocení by v žádném případě nemělo žákovi uzavírat 

cestu ke zlepšení, proto by neměl při hodnocení učitel opomíjet povzbudivý podnět. Pro 

hodnocení i známkování jsou dle Dvořákové zásadní individuální podklady (mezi než řadí 

například individuální karty žáků, do kterých učitel zapisuje snahu žáka a jeho pokroky), 

nikoli vzájemné srovnávání žáků s různými předpoklady (Dvořáková, 2000). 

Klíčové kompetence v tělesné výchově 

Kromě očekávaných výstupů, které jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu dané 

školy, by si měli žáci v tělesné výchově osvojit mimo pohybové schopnosti a dovednosti také 

následující klíčové kompetence: 

sociální a personální - kooperace, uvědomění si rolí v týmu, budování zásad chování na 

sportovních akcích a dodržování pravidel fair play 

- komunikativní - využití mimojazykové komunikace pro vlastní zdokonalování 

- občanské - aktivní zapojení do sportovních aktivit a vytváření pozitivního přístupu k 

tělesné výchově 

- k učení - poznávání vlastních pohybových schopností 

- pracovní - dodržování pravidel ve sportu (Stará a kol., 2006) 

4.11 Úspěšný učitel 
Efektivní učitel tělesné výchovy by si měl být vědom individuálních pohybových 

předpokladů žáků a brát je v úvahu při diagnostice a programování učiva. Měl by se snažit o 

maximalizaci doby aktivní učební činnosti žáků a naopak minimalizovat časové ztráty a 

nevhodnou, popřípadě nepřiměřenou učební činnost žáků. Během výuky by měl být schopen 

předvídat a účelně improvizovat. Osvojený soubor didaktických stylů by měl přiměřeně ve 

výuce aplikovat a měl by vědět, že samotná aplikace didaktických řídících stylů ve výuce 

ještě není klíčem k efektivnosti didaktického procesu, nýbrž pouze otevírá učiteli větší prostor 

pro individuální kontakty se žákem. Umožňuje žákovi klást otázky, uplatňovat učiteli 

individuální korekci a zpětnou vazbu. Žák bude mít díky vhodně voleným řídícím stylům více 

možností k samostatné aktivitě a tvořivé učební činnosti (Mužík, 1997). 

Učitel by tedy měl mít tyto profesní kompetence: 

• Správně pozorovat a poznávat žáka 

• Porozumět žákovu pohybovému projevu 
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• Umět své požadavky i hodnocení formulovat jasně 

• Být aktivní 

• Podporovat kladnou interakci mezi žáky a podněcovat je ke spolupráci 

Mezi nezbytné vlastnosti učitele se řadí emocionální stabilita, ochota riskovat, kreativita a 

kromě intelektových předpokladů je žádoucí i sociální inteligence, aby učitel dokázat kolem 

sebe vytvořit uvolněnou atmosféru. V každém případě by měla potřeba pomáhat nad potřebou 

řídit a ovládat. Mnohé negativní psychické stavy, které žáci při vyučování prožívají, mají 

příčinu v chování učitele. V hodině tělesné výchovy je situace náročnější z hlediska 

organizační struktury hodiny, zvýšených nároků na hlasový projev a bezpečnost žáků. Je 

náročné být stále za všech okolností pro žáky správným vzorem. Pro to je důležité, aby učitel 

sám prováděl pravidelně určitou sebeanalýzu a dle ní řešil a korigoval jevy v zájmu žáků, na 

které působí. Učitel na 1. stupni má obvykle přirozenou autoritu. Přestože nejsou učitelé 

tělesné výchovy tak specializováni jako na 2. stupni, bývá pro žáky pohybová činnost na 1. 

stupni pro budoucnost rozhodující (Dvořáková, 2000). 
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5. Pohybové schopnosti žáků s tělesným postižením 

Zatímco pod pojmem pohybové dovednosti se skrývají naučené pohyby, které žák dokáže 

prakticky realizovat, tak pojem pohybové schopnosti označuje vrozené předpoklady pro 

určitou kvalitu pohybu, a to rychlost, sílu, vytrvalost, flexibilitu a obratnost, přičemž tyto 

schopnosti mohou, ale nemusí být rozvinuty v závislosti na podmínkách (Dvořáková, 2000). 
/ 

5.1 Základní pohybové schopnosti a metody jejich rozvoje 
V naší zemi převládá základní dělení pohybových schopností: 

• Silové 

• Rychlostní 

• Vytrvalostní 

• Koordinační nebo-li obratnostní (Mužík, 1993) 

Úroveň pohybových schopností závisí na vlohách, věku, pohlaví, morfologii, na stupni 

pohybové aktivity apod. 

Mezi základní pohybové schopnosti se řadí: 

1. Silové schopnosti - zahrnují takové pohybové schopnosti, které překonávají vnější odpor 

svalovým úsilím: 

• Statická (izometrická) síla - např. výdrž ve shýbu 

• Dynamická (izotonická) síla - např. skok do dálky 

• Kombinace síly a jiné pohybové schopnosti - např. výbušná síla (kombinace síly 

s rychlostí), vytrvalostní síla (kombinace síly a vytrvalosti) 

• Brzdivá (excentrická) (Riegerová a kol., 1993) 

Velikost síly je závislá na průřezu svalu, na počtu zapojených motorických jednotek v čase 

a na koordinaci funkčních svalových skupin. Při rozvoji síly žáků s tělesným postižením je 

nezbytné respektovat přirozený vývoj organismu každého žáka. Vhodný je harmonický rozvoj 

síly všech základních svalových skupin, zejména břišních, dýchacích a posturálních svalů. 

Tempo rozvoje síly je individuální. Zatímco u dívek dochází k nárůstu svalové síly mezi 9. a 

14. rokem, u chlapců k ní dochází až mezi 11. a 13. rokem. U žáků se však dbá více na rozvoj 

dynamické síly a naopak se omezují cvičení na rozvoj statické síly. Učitel by si měl být 

vědom, že dynamická cvičení žáků by neměla se zátěží přesáhnout 33% hmotnosti žáka 

(Karásková, 1993). 
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Rozvoj silových schopností 

Knejvětšímu rozvoji dochází u obou pohlaví během pubertálního období. Vhodné je 

zařazování rychlostně silových cvičení, které příznivě ovlivňují rozvoj vytrvalostních 

schopností (Juřinová, Stejskal, 1987). 

• cvičení s vnějším odporem - využívá se hmotností pomůcek, cvičení ve dvojici (reakce 

spolužáka), využití odporu náčiní (gumy) či vnějšího prostředí (běh ve vodě) 

• cvičení s využitím hmotnosti vlastního těla - kliky, sedy z lehu... 

2. Rychlostní schopnosti 

Jde o vykonávání pohybu či řešení úkolů pohybového charakteru v minimálním čase 

(Riegerová, 1993). Důležitá je zde latentní doba pohybové reakce, rychlost, frekvence a 

akcelerace pohybu a také rychlost jednoduché nebo složité pohybové reakce. Úroveň 

rychlostních schopností je závislá na kvalitě centrální nervové soustavy a na stupni rozvoje 

síly a vytrvalosti. 

Rozvoj rychlostních schopností 

Do 6 - 7 let je rychlost pohybové reakce u žáků pomalá. K největším přírůstkům dochází 

v období 7 -11 let žáků (Juřinová, Stejskal, 1987). U žáků mladšího školního věku je hlavním 

cílem zkracování latentní doby reakce, rozvoj rychlosti jednoduchého pohybu a rozvoj 

akcelerační schopnosti. V období středního školního věku se rozvíjí frekvence pohybů, 

rychlost v kombinaci se silovými a vytrvalostními schopnostmi, přičemž jednorázová doba 

zatížení pohybové rychlostní činnosti by neměla být delší než 20 sekund (Karásková, 1989). 

• Standardní cvičení - kratší běh ze základních startovních pozic 

• Nestandardní cvičení - obměna startovních pozic 

• Rychlostní cvičení ve změněných podmínkách - běh do a z kopce, schodů... 

• Běžecké soutěže, hry - jsou základním prostředkem rozvoje rychlosti 

3. Vytrvalostní schopnosti 

Jde o vykonávání pohybové činnosti či řešení pohybového úkolu s nejvyšší možnou 

intenzitou po co nejdelší časový úsek (Riegerová a kol., 1993). Rozlišuje se vytrvalost 

spojená s pohybovou činností určitých částí těla tzv. místní vytrvalost a celková vytrvalost, 

která je spojená s funkční kapacitou celého organismu. Úroveň vytrvalosti je závislá na 

kvalitě osvojení si pohybové dovednosti, kvalitě centrální nervové soustavy a aerobních a 

anaerobních možnostech organismu. Je náročná také na psychiku žáka, zejména na volní úsilí 
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a na schopnosti snášet nepříjemné vnitřní pocity, které souvisí se zvýšenou tělesnou zátěží 

(Juřinová, Stejskal, 1987). 

Rozvoj vytrvalosti 

Vhodné je začít již na začátku školní docházky. Upřednostňuje se zatížení s mírnou a 

střídající se intenzitou, přičemž tepová frekvence by neměla přesáhnout 140 tepů/min, což je 
/ 

optimální nárok na aerobní možnosti žáka (Karásková, 1989). Při rozvoji vytrvalosti dochází 

k vytváření vhodných podmínek pro volní výchovu žáků a upevňování jejich volních 

vlastností, jakými jsou např. houževnatost, cílevědomost a schopnost snášet bolest. 

• Běžecké hry (je možný i kruhový provoz) 

• Různé druhy běhu (indiánský) 

• Běh individuálním tempem na určitou vzdálenost - např. hra na rybáře a rybky (srov. 

Juřinová, Stejskal, 1987; Karásková, 1989) 

4. Koordinační schopnosti 

Jde o schopnosti lehce a účelně koordinovat vlastní pohyby a přizpůsobovat je konkrétním 

podmínkám řešeného úkolu (Sýkora a kol., 1985). Mezi koordinační schopnosti můžeme 

zařadit: 

Obratnost 

Je lehká a účelná koordinace vlastních pohybů, obratnost ovlivňuje rychlost osvojování si 

nových pohybových činností a jejich kombinací v různých situacích. 

Pohyblivost a ohebnost 

Schopnost vykonávat pohyby v určitém rozsahu a to v jednom kloubu (pohyblivost) nebo 

ve více kloubech (ohebnost), je závislá na morfologických a funkčních kvalitách pohybového 

aparátu. 

Rovnováha 

Je schopnost udržet určitou polohu těla. Rovnováha může být: 

• Statická - tělo nebo jeho části zachovávají určitou polohu 

• Dynamická - při rychlých změnách polohy těla 

Rytmické schopnosti 

Jde o schopnosti postihnout a vyjádřit rytmus. 

Reakční schopnost 

Okamžité zahájení realizace pohybové činnosti na daný podnět. 
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Rozvoj koordinačních schopností 

Karásková tvrdí, že s rozvojem koordinačních schopností je nejlépe začít již v předškolním 

věku a v mladším školním věku lze u žáků efektně provádět rozvoj koordinace i při malém 

zatížení. Juřinová a Stejskal píší ve své knize, že nejlepší předpoklady pro rozvoj obratnosti 

jsou v období mladšího a částečně středního školního věku. 

• Obratnost - cviky na nářadí a s náčiním, pohybové činnosti ve ztížených podmínkách a 

v nezvyklých spojeních, popřípadě i z netypických výchozích pozic. K rozvoji obratnosti 

lze využívat i her, při nichž se žáci učí obratně unikat soupeři, nebo se zmocnit nějakého 

předmětu. 

• Pohyblivost - k rozvoji se využívají zejména strečinkové cviky 

• Rovnováha statická - cvičí se výdrž v určité poloze a dočasné vyloučení zrakové kontroly 

• Rovnováha dynamická - využívá se nestatické opory, doprovodných pohybů v 

rovnovážné poloze apod. 

• Rytmické schopnosti - pohybové činnosti v konkrétním tempu, v tempu se změnami, 

pohybové činnosti s hudebním doprovodem (srov. Juřinová, Stejskal, 1987; Karásková 

1989) 

Zvyšovat úroveň pohybových schopností žáka lze pouze zatížením organismu pohybového 

charakteru. Zatížení je dáno objemem, intenzitou a pohybovou náročností dané pohybové 

činnosti. Existují metody: 

1 • standardního zatížení 

• nepřerušované - cyklické pohybové činnosti, opakující se až do splnění objemu zatížení 

- acyklické pohybové činnosti opakující se rovnoměrným tempem 

• přerušované - u obou předchozích typů je určeno zatížení i odpočinek 

2. střídavého zatížení 

• pomocí změny objemu, intenzity nebo složitosti pohybové činnosti 

• se změnou druhu pohybové činnosti např. běh s chůzí 

• se změnou druhu pohybové činnosti i zatížení - např. posilovači cvičení s během 

5-2 Metody zjišťování úrovně pohybových schopností 

Úroveň pohybových dovedností se zjišťuje pomocí testů, které se sdružují do testových 

baterií, výsledky následně podávají ucelenější obraz o úrovni základních pohybových 

dovedností žáka. Zároveň informují o úrovni tělesné zdatnosti žáka. Testy jsou rovněž 
d'agnostickým prostředkem pro srovnávání jak jednotlivých úrovní žáků ve třídě, tak i pro 
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porovnání úrovně jednoho žáka za určitý časový úsek. Pokud se učitel rozhodne žáky testovat, 

měl by si nejdříve stanovit, co hodlá měřit a k čemu výsledky testování využít. 

Příklady nejčastějších pohybových testů: 

• Statická síla - výdrž v silově náročných pozicích 

• Dynamická síla - shyby, kliky, sedy - lehy 

• Výbušná síla - skok do výšky, skok do dálky z místa, hod míčem 

• Latentní doba pohybové reakce - chycení padajícího předmětu, reakce na světelný signál 

• Rychlost jednoduchého pohybu - změny poloh těla a změny postojů 

• Frekvence pohybů - taping horní nebo dolní končetinou 

• Běžecká rychlost - běh na 30 m s letmým startem, člunkový běh 

• Vytrvalost celková - 12 minutový běh 

• Obratnost - složité pohybové činnosti s rotací těla, překonávání překážek 

• Ohebnost a pohyblivost - hluboký předklon, sed roznožný bočný nebo čelný 

• Rovnováha - balancování, chůze vzad 

• Rytmické schopnosti - rytmické bubnování, střídavě levou a pravou rukou, rytmické 

přeskoky přes švihadlo (Karásková, 1989) 

Známým testem je Test minimální svalové zdatnosti neboli Test Kraus - Weberové (vznikl 

v roce 1954 v USA). Pomocí tohoto testu může učitel zjistit minimální svalovou zdatnost 

velkých svalových skupin zádového, břišního a bedrostehenního svalstva žáka a také 

maximální rozsah pohybu kyčelního kloubu a ohebnost páteře. Tento test se skládá se ze 6 

cviků. Je jednoduchý a časově nenáročný. Učitel má možnost své žáky testovat opakovaně a 

mít tak přehled, zda u nich dochází ke zlepšení zdatnosti (Škvára, 1973). 

5.3 Hodnocení únavy a odpočinek žáků 
Je nezbytné střídat zatížení s odpočinkem. V průběhu odpočinku dochází k odstranění 

únavy a zvýšení úrovně pohybových schopností. Odpočinek může být: 

• aktivní - snížení zatížení pohybové činnosti nebo zařazení jiného druhu pohybové činnosti 

např. relaxační cvičení 

• pasivní - přerušení pohybové činnosti (Karásková, 1989) 
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Odpočinek je potřeba zařadit vždy, když učitel zaregistruje u svých žáků zvýšenou únavu. 

Je důležité, aby učitel v hodinách tělesné výchovy sledoval reakce všech žáků na obtížnost 

jednotlivých cviků. K hodnocení známek únavy se užívá Zotovovy tabulky (Škvára, 1973): 

1. Malá únava 

U žáka se projeví zčervenáním kůže a mírným pocením. Dýchání nosem se zrychlí, avšak 

zůstává pravidelné. Žák nepociťuje žádné potíže, vnímá a plní zadané pohyby správně. 

2. Střední únava 

Kůže žáka značně zčervenala a žák se více potí nad pasem. Dýchá rychle, kromě dýchání 

nosem se občas objevuje i dýchání ústy. Žák pociťuje únavu a bolesti dolních končetin. 

Zadané pohyby provádí s menší nepřesností a objevují se menší chyby v plnění rozkazu. 

3. Velká únava 

U žáka se projevuje značným zrudnutím, popřípadě cyanózou rtů a velkým zblednutím. 

Žák se velmi potí pod pasem. Dýchá ústy a dýchání je velmi rychlé a nepravidelné. Pohyby 

žáka jsou nekoordinované a špatně vnímá rozkazy. Plní jen velmi hlasité příkazy. Pociťuje 

únavu a bolesti dolních končetin. Objevují se závratě a zvracení. 

Učitel by měl žáky sledovat zejména při prvních hodinách tělesné výchovy a všímat si 

všech projevů únavy, aby nedošlo k přetížení žáků (Škvára, 1973). 
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6. Pohybové dovednosti žáků s tělesným postižením 

Pohybové dovednosti jsou souhrnem dynamických stereotypů. Zabírají velkou část obsahu 

vzdělávání v tělovýchovném procesu žáků s tělesným postižením. 

6.1 Proces osvojování pohybových dovedností 
Motorické učení je proces, při kterém si žák osvojuje pohybové dovednosti. Jeho průběh 

lze rozdělit do několika fází. U žáků s tělesným postižením Karásková vybírá tři hlavní fáze: 

1. Seznámení se s pohybovou dovedností - žák provádí neuspořádané a neůčelné pohyby 

2. Nácvik pohybových dovedností - žák diferencuje účelné pohyby od neúčelných 

3. Zdokonalování pohybových dovedností - dochází k automatizaci, pohybová činnost 

přechází v pohybovou dovednost 

Nejvíce se klade důraz na druhou fázi, jelikož v tělesné výchově má žák omezené možnosti 

doučování, vzhledem k jiným předmětům, proto je nutné této fázi věnovat dostatek času. 

Pro motorické učení je důležitý stav smyslových orgánů a úroveň psychických procesů 

žáka. Obě složky bývají u žáka s tělesným postižením oslabené, což zpomaluje proces 

motorického učení. Je vhodné, aby se učitel před nácvikem motorického učení zaměřil na 

přípravnou fázi, která je specifická podle individuálních zvláštností žáků s tělesným 

postižením. Je potřeba si uvědomit, že při změně podmínek může u žáků docházet k návratu 

do předchozích fází, případně u některých žáků se může proces motorického učení zcela 

zastavit v první či druhé fázi. 

Pohybové schopnosti jsou obecné a jsou předpokladem a podmínkou pro provádění 

pohybových dovedností. Zatímco pohybové dovednosti jsou konkrétnější a jsou odrazem 

pohybové výkonnosti žáka. Před začátkem osvojování si nové pohybové dovednosti je 

vhodné zjistit úroveň pohybových schopností žáka potřebných pro nácvik nové pohybové 

dovednosti. Proto musí učitel nejprve u žáků rozvíjet základní pohybové schopnosti např. sílu, 

aby žáci měli předpoklad osvojit si techniky pohybové dovednosti např. šplh. 

V praxi se tedy zařazují za sebou pohybové činnosti, které mají stejnou nebo podobnou 

pohybovou strukturu s danou pohybovou dovedností či její částí. Proto se v tělesné výchově 

zařazují při nácviku pohybových dovedností průpravná cvičení (Karásková, 1989). 
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6.2 Typy metod v procesu osvojování pohybových dovedností 
1. Při seznamování se s pohybovou dovedností učitel užívá následující metody: 

Slovní 

Slovní projev učitele by měl odpovídat slovní zásobě i mentální úrovni žáka s tělesným 

postižením, přičemž učitelský výklad nesmí žáka zahltit informacemi. Je vhodné, aby se učitel 

omezil na nejdůležitější části dané pohybové dovednosti a navázal na dřívější žákovu 

získanou zkušenost. Typem slovních metod je výklad, pokyn, dotazování a rozhovor. 

Názorné 

Tyto metody jsou důležité pro vybudování si vlastní představy o pohybové dovednosti, lze 

je rozdělit na metody: 

• přímé (metoda ukázky) - pohybová ukázka učitele nebo žáka 

• nepřímé (metoda pozorování) - video, metodický list, obrázek 

Paralelní užívání metod názorných a slovních někteří autoři nedoporučují s ohledem na 

omezené možnosti přijímání verbálních a neverbálních informací žákem s tělesným 

postižením (srov. Berdychová a kol., 1981; Karásková, 1993). 

Praktické 

V této fázi osvojování se používá pouze metoda prvních pokusů žáka. Žák má tendenci 

Provádět později pohyb stejným způsobem jako poprvé i se stejnými chybami. Výsledky 

Prvních pokusů žáka jsou v určité míře ovlivněny tím, co žák postřehl v názorné ukázce. 

2- Vlastní nácvik pohybové dovednosti 

Úkolem je, aby si žák utvořil pohybovou představu a postupně zvládl pohybovou činnost 

vcelku s vynaložením přiměřené energie. Tato fáze probíhá u žáka s tělesným postižením 

v delším časovém intervalu a s většími individuálními rozdíly než u žáků intaktních. Během 

nácviku používá učitel tyto metody: 

Slovní 

Učitel žákům poskytuje didaktické připomínky v průběhu nácviku. Na chyby žáků 
uPozorňuje tak, že postupuje od většiny k jednotlivci a od hlavních chyb k vedlejším. Učitel 
d ává žákům pokyny k zahájení pohybové činnosti, v jejím průběhu i k ukončení pohybové 
v • 

c 'nnosti. Během nácviku poskytuje žákovi zpětnou informaci k průběhu pohybové činnosti, 

P r iPadně provádí korekci a na konci provede učitel posouzení výkonu žáka. 

Názorné 
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Je možné využívat metodu napodobení a kontrastu, aby žák pochopil rozdíl mezi správným 

a nesprávným provedením pohybové dovednosti. Je však důležité, aby byl kontrast zřejmý 

obzvláště u mladších žáků. 

Praktické 

Řadíme zde metodu opakování pohybové činnosti v nezměněných podmínkách nebo 
/ 

naopak v prostorově či časově změněných podmínkách. Dále je možné využít při 

cvičení pomoc druhé osoby, která provádí pohyb do krajních poloh, přičemž cvičící žák je 

pasivní. Také je možné použití her a soutěží s využitím možnosti vzájemného porovnání 

výsledků nebo memorování pohybových celků (srov. Berdychová a kol., 1981; Karásková, 

1993). 

3. Zdokonalování pohybové dovednosti 

Výsledkem zdokonalování je provedení pohybové dovednosti plynule a rytmicky. Metody 

používané v této fázi podněcují žáka i k samostatné práci. V průběhu tohoto procesu ubývá 

slovních metod a naopak přibývají metody aplikačního charakteru. Opět jsou zde metody: 

Slovní 

Jde o hodnocení, posuzování a srovnávání pohybové dovednosti žáků. 

Názorné 

Lze užívat stejných metod jako v předchozích fázích nácviku. 

Praktické 

Opakování pohybové dovednosti s různým zaměřením na kvalitu (výkon) nebo kvantitu 

(objem) pohybové dovednosti. Další metodou je ztěžování podmínek, za kterých probíhá 

cvičení tzv. problémová metoda, kdy žák řeší úkol pohybového charakteru na základě nově 

osvojené dovednosti. V neposlední řadě zde patří také rytmizace, soutěže a hry (Karásková 
1993). 
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7. Vyučovací jednotka tělesné výchovy 

Vyučovací jednotka tělesné výchovy je základní organizační formou tělovýchovného 

procesu. Obsah tohoto procesu je určen učebními osnovami tělesné výchovy. Typy 

vyučovacích jednotek lze rozdělit (srov. Sýkora, 1985; Karásková, 1989) 
/ 

a) Dle obsahu 

• monotematická 

• smíšená 

b) Z hlediska didaktického cíle na: 

• Nácvičnou 

• Zdokonalovací 

• Klasifikační 

• Smíšenou atd. - přičemž nejčastějším typem vyučovací jednotky je jednotka smíšená, 

protože díky změnám pohybových činností lze docílit udržení pozornosti žáků. 

Ve vyučovací jednotce by mělo zatížení žáků postupně gradovat a vrcholit asi ve 2/3 

vyučovací jednotky poté následuje zklidnění až na původní úroveň, jaká byla na začátku 

(Karásková, 1989). 

7.1 Typy vyučovacích j ednotek 
Nácvičná hodina 

Obsahuje v hlavní části pouze nácvik nového uíiva. Jelikož vyžaduje tento typ hodtny 

udržení pozornosti žáků po dobu 30 minut (rozcvičení i náevik), není příliš vhodná pro dét, 

mladšího školního věku. 

Výcviková hodina 

- staršího učiva, popřípadě k pohybovému zatezovam Slouží k opakování a procvicovam starsino , t f f 

žáků. Tento typ hodiny se ve vyučování vyskytuje nejčastěji. 

Smíšená hodina 

li „í řásti hodinv Pro pestrost a možnost pravidelného Obsahuje nácvik i výcvik v hlavni časti hodiny, n v 

• j ^ ie neivhodnější užití tohoto typu hodiny právě na seznamování se s novými dovednostmi je nejvnuu j 
1 -stupni ZŠ. 
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Netradiční hodina 

Kromě netradičních pohybových dovedností může tato hodina obsahovat i tradiční podobu 

hodiny, která je však zasazena do netradičního prostředí, například plavecký výcvik. 

Hodina zvláštní 

Je takovou hodinou, ve které učitel sleduje specifické cíle. Hodina může mít diagnostický 
/ ráz nebo se může jednat i o nácvik na školní akademii apod. (Mužík, 1997) 

7.2 Struktura vyučovací jednotky tělesné výchovy 
Vyučovací jednotka tělesné výchovy se skládá z následujících částí, které tvoří jeden celek: 

1) Úvodní část - trvá 1/10 učebního času 

2) Průpravná část - trvá 2/10 učebního času 

3) Hlavní část - trvá 5-6/10 učebního času a ovlivňuje obsah, metody i prostředky ostatních 

částí 

4) Závěrečná část - trvá 1-2/10 učebního času 

Učitel by měl být obeznámen s tím, že v praxi je časové označení jednotlivých částí hodiny 

pouze orientační (Sýkora a kol., 1985). 

Učitel musí mít na paměti, že by bylo chybou začínat vyučovací hodinu velmi rychlým a 

intenzivním během nebo švihovými cvičeními, které mohou způsobit poškození svalové 

tkáně. K prevenci poškození hybného systému přispívá strečink, který zahrnuje protahovací a 

napínací cviky vhodné pro začátek vyučovací hodiny. Všechny pohyby by měly být 

prováděny s ohledem na individuální stav žáků, kteří by měli být instruováni o správném 

dýchání a soustředit se na protahovanou svalovou skupinu. Není účelem hned od prvního 

ročníku nutit žáky k uvědomělé provádění strečinku, ale postupně naučit žáky se správně 

rozcvičit a pochopit v ý z n a m jednotlivých cviků. Na protažení navazují dynamická cvičení, při 

kterých může srdeční frekvence žáků stoupnout až na 160 tepů za minutu. (Mužík, 1997) 

Dynamická cvičení obsahují běžné dynamicky prováděné cviky například přeskoky švihadla, 

běžeckou abecedu a další. Až po této rozcvičovací fázi by mělo dojít k samotnému nácviku 

Pohybové dovednosti. 

Úvodní část 

Navozuje celkovou atmosféru hodiny. Úkolem je připravit žáka po fyzické i psychické 

stránce k plnění úkolů, které přijdou v hlavní části vyučovací jednotky. Na začátku vyučovací 
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hodiny by tedy měli žáci dostat prostor pro volný pohyb mírné až střední intenzity (tzv. 

volnou chvilku), aby se mohli adaptovat na prostředí a přirozeně rozehřát organismus. Žák tak 

lépe uvolní psychické napětí a má poté větší chuť do následujících činností. Hry v úvodu 

hodiny by měly mít spád, být emotivní a neměly by být složité. Pro organizovaný úvod 

hodiny lze využít tzv. rozehřívací cvičení, která patří do netradičních pohybových programů 
/ 

(srov. Mužík, 1997; Dvořáková, 2000). 

Úvodní část lze ještě rozdělit na část: a) Organizační - během níž předloží učitel žákům zajímavé pohybové aktivity 
b) Rušnou - v této části je hlavním úkolem zahřátí organismu žáka a emocionální navození 

chuti žáka ke cvičení, proto učitel volí pestré a zajímavé prostředky, zpravidla nenáročné 

na provádění 

Metodický návod organizační části 

• provést evidenci žáků cvičících i necvičících 

• nástup a pozdrav žáků (od 4. ročníku již velí žák) 

• motivovat žáky 

Metodický návod rušné části 

• zajistit plynulý přechod z předchozí části 

• dbát na to, aby se žáci neunavili 

• volit pohybové prostředky, které zaměstnají všechny žáky současně (srov. Sýkora a kol., 

1985; Karásková, 1989) 

Průpravná část 

Hlavním cílem je připravit svalový aparát a klouby na činnosti v následující části 

vyučovací jednotky. Náplní jsou průpravná cvičení uvolňovací, protahovací, posilovači, 

cvičení podporující správné držení těla, cvičení pro zlepšení rytmického cítění apod. Počet 

cviků je 8 až 12, stejně tak opakování jednotlivých cviků se pohybují ve stejném rozmezí 

osmkrát až dvanáctkrát (Karásková, 1989). Průpravnou část lze dále rozdělit na část: 

a) Všeobecnou - rozcvičení kloubů a hlavních svalových skupin, případně cvičení s náčiním, 

na nářadí, ve dvojicích, s hudebním doprovodem apod. 
b) Speciální - tělesná cvičení spjatá s typem pohybových činností v hlavní části vyučovací 

jednotky 

Metodický návod k průpravné části 
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• správné rozestavění žáků (nejen rozestavení na značkách, ale využívat i jiná rozestavění 

např. v kruhu, nahodila, do různých tvarů atd.) 

• vhodné postavení učitele vzhledem ke všem žákům 

• terminologicky popsat cvik a doplnit o názornou ukázku 

• zahájit společné cvičení, rytmicky počítat a společně cvičení ukončit (srov. Sýkora a kol., 

1985; Karásková, 1989) 

Hlavní část vyučovací jednotky 

Tato část by měla být vrcholem fyzického i psychického zatížení žáka. Hlavní část dává 

svým obsahem a didaktickým cílem ráz celé vyučovací jednotce. Tato část se obvykle dělí na 

část: 

a) Nácvikovou - ve které žáci nacvičují nový úkol 

Do nácviku by měl učitel zařazovat vždy jen jednu novou činnost nebo dovednost a každou 

z nich by měl žákům vysvětlit, předvést a upozornit je na nejčastější chyby. Nacvičování by 

pak mělo probíhat nejlépe hrou. U nejmladších žáků nemusí jít hned o tradiční pohybové 

dovednosti, mohou to být i dovednosti organizačního zaměření, jako je např. přenášení 

laviček nebo rozkládání a sestavování švédské bedny. Až po zvládnutí manipulace s nářadím 

(což je taky součástí učebních cílů) a osvojení si zásad bezpečnosti, přistupuje učitel k výuce 

pohybových dovedností na nářadí (Mužík, 1997). 

b) Výcvikovou - je intenzivní částí, v níž se opakují již zvládnuté úkoly (Dvořáková, 2000) 

Metodický návod hlavní části 

• Učitel by měl regulovat rozmístění žáků v tělocvičně tak, aby měl přehled o všech žácích 

• Rovněž by měl usilovat o častý kontakt se žákem a respektovat didaktické zásady 

• Měl by se snažit organizovat vyučovací jednotku s co možná nejmenší časovou ztrátou 

(využití prostoru, cvičebních pomůcek, rozdělení žáků do družstev atd.) 

Závěrečná část vyučovací jednotky 

Je propojením mezi končící a následující vyučovací hodinou. V této části by se měly 

funkce organismu žáka dostat k normálu jako před vyučováním a žák by měl nabýt opět 

psychické i fyzické rovnováhy, aby byl umožněn přechod k další vyučovací hodině. 

Závěrečná část by měla být klidným ukončením celé vyučovací jednotky, přesto by měla být 

bez známek formalismu. Závěrečná část hodiny může obsahovat i činnosti z oblasti 
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netradičních pohybových programů jako je např. jóga nebo prvky psychomotoriky. Rovněž 

lze zařadit zhodnocení hodiny žáky, popřípadě zadat žákům nějaký domácí pohybový úkol 

Závěrečnou část hodiny lze rozdělit na dvě části: 

a) Uklidňující - funkce orgánů žáka by se měly vrátit na počáteční úroveň, proto jsou 

obsahem nenáročné pohybové činnosti např. drobné pohybové hry, tanec, protahování 

b) Organizační - hlavním úkolem je ukončení vyučovací jednotky formou nástupu, přičemž 

učitel zhodnotí výkonnost žáků 

Metodický návod uklidňující části: 

• zahájit včas tuto část, zajistit aby přechod k této části byl plynulý a v jednotlivých 

vyučovacích jednotkách obměňovat obsah v této části 

Metodický návod organizační části 

• Učitel krátce a věcně zhodnotí splnění úkolů, ohodnotí chování žáků a motivuje je 

k činnosti v další vyučovací jednotce 

• Učitel by měl umožnit žákům, aby se mohli vyjádřit k uplynulé vyučovací hodině 

nakonec by měl učitel zajistit úklid nářadí a náčiní a organizovaný přesun na následující 

vyučovací hodinu (srov. Sýkora a kol., 1985; Karásková, 1989) 

7.3 Organizační formy tělesné výchovy 

Vyučovací proces se realizuje v různých organizačních formách s využitím sociálně 

integračních forem při členění žáků a metodicko organizačních forem pro jejich vnitřní 

organizaci. V rámcovém vzdělávacím programu je předmět tělesná výchova zahrnut do 

vzdělávací oblasti s názvem Člověk a zdraví.6 

Nejčastějšími pravidelnými formami ve škole jsou: 

• Vyučovací hodina - základní forma tělesné výchovy 

Tělovýchovné chvilky - učitel je zařazuje v průběhu hodiny, jsou-l i žáci delší dobu bez 

Pohybu nebo začne-li se u nich projevovat únava, cvičením se ziychlí látková výměna a 

centrální nervové soustavě se dostane aktivního odpočinku 

Ranní cvičení - se zařazuje pro rychlejší zapracování organismu, žák se připraví rychleji 
k Práci, tento typ cvičení je vhodný pro žáky, kteří nemají před vyučováním dostatek 

Přirozeného pohybu (např. rodiče je vozí do školy autem) 

l lttP.//www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zak]adni-vzdelavani-verze-2007 
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• Dobrovolná tělesná výchova (zájmové kroužky) - je nezbytným doplňkem školní tělesné 

výchovy, úkolem kroužkuje uspokojit zájem žáka o určitý druh sportovní činnosti ať už 

výkonnostního či rekreačního charakteru 

• Spontánní pohyb (o přestávkách) - aktivní odpočinek urychluje regeneraci sil žáka 

• Plavecký výcvik (srov. Kábele, 1988; Dvořáková, 2000) 

Nepravidelnými formami ve škole jsou: 

• Vycházky - tvořeny chůzí, krátkým během popřípadě hrami, spojené s pozorováním 

přírody nebo s kulturně poznávací činností (propojení s jinými předměty jako je 

přírodověda, vlastivěda) 

• Výlety - jsou doplňkem školního vyučování, součástí je chůze a jiné způsoby přesunu 

přičemž se provádí kulturně poznávací nebo sportovní činnost 

• Cvičení v přírodě - časová dotace je uvedena v osnovách školy 

• Sportovní soutěže - žák má možnost srovnání se žáky jiných škol a zároveň se 

prezentovat před veřejností 

• Tělovýchovná vystoupení, akademie - jsou příležitostí ukázat výsledky práce žáků a 

učitele 

Občasnými dlouhodobějšími formami jsou pobyty v přírodě a kurzy s tělovýchovným a 

sportovním zaměřením (turistické, lyžařské). Výhodou dlouhodobějších pobytů v přírodě a 

kurzů je možnost, aby se učitel přiblížil ke svým žákům v neformálním prostředí a situacích a 

roohl tak lépe poznat své žáky a snadněji s nimi navázat kontakty (Dvořáková, 2000) 

M e z i základní organizační formy didaktického procesu patří: 

1 • Pohybová činnost před výukou 

Vhodné je začít den takovou činností, která žáky povede k soustředěné pozornosti a 

Pnpraví je tak na výuku. Mezi vhodná cvičení patří jóga, cvičení s hudbou apod. Důležité je 
aby při cvičení byla ve třídě optimistická atmosféra. 

2- Pohybová činnost během výuky 

Zavádí se tzv. tělovýchovné chvilky, které realizuje učitel vždy, když jsou zapotřebí 

Nejčastěji se provádí protahovací cvičení, zpěv nebo říkadla spojená s pohybem. 
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3. Pohybová činnost o přestávkách 

Žáky k aktivitě motivuje učitel pouze nabídkou náčiní. Je důležité, že se žáci těchto 

činností zúčastňují dobrovolně. Učitel může využít i netradičního nářadí. Vhodné jsou 

zejména pohybové hry, lezení, ručkování atd. 

4. Pohybová činnost ve školní družině 

Probíhá většinou mimo školní budovu. Pohybové aktivity by neměly být pouze spontánní, 

ale i řízené a cílené. Vhodné jsou zejména pohybové hry, relaxační a kompenzační cvičení. 

5. Cvičení v přírodě 

Obsahuje činnosti vhodné pro pobyt v přírodě. V učebních osnovách je dáno, kolik hodin 

ročně je vymezeno pro cvičení v přírodě. 

6. Další pohybové činnosti 

Patří zde nepovinné předměty s pohybovým programem, zdravotní tělesná výchova, 

kroužky s pohybovým zaměřením a škola v přírodě. 

Diferenciace žáků v tělovýchovném procesu 

Žáci jsou rozdělováni do skupin za účelem zvýšení efektivity při učení s ohledem na 

individuální předpoklady žáků. Diferenciace vychází ze zásady přiměřenosti. Základní členění 

žáků lze spojit sjejich zájmem např. dle pohlaví, nebo podle růstových a věkových 

předpokladů. Žáky lze rozdělit ze dvou hledisek: 

1. Různé úkoly při stejném čase 

Jde o rozdělení žáků do skupin se zadáním různých úkolů nebo určit v jedné skupině 

různou úroveň stejného úkolu. 

2. Stejné úkoly v různém čase 

Při tomto dělení postupuje skupina žáků v nácviku pohybové dovednosti pomaleji, zatímco 

výkonnější skupina mezitím obdrží nový úkol, nebo provádí původní úkol ve ztížených 

podmínkách, popřípadě v integraci s jinými dovednostmi. 

Žáky lze rozdělit do skupin: 

• Dle vůle žáků 

• Zvolením kapitánů, kteří si vybírají spolužáky do svých družstev - pro žáky, kteří 

zůstávají vždy až na konec rozdělení, tento způsob může být stresující 

• Rozpočítáváním 
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• Losem - různobarevné papírky, namátkové rozdělení čísel, podle abecedy apod. 

7.4 Sociálně interakční a metodicko organizační formy 
Uplatňují se formy řízení a organizování žáků z hlediska vztahu k učiteli a z hlediska 

vzájemného vztahu mezi žáky. Existují tři typy forem: 

a) Hromadné 

b) Skupinové 

c) Individuální 

Hromadné vedení 

Učitel řídí činnost žáků, kteří cvičí současně. Výhodou hromadného řízení je minimalizace 

prostojů, možnost rytmizace a dávkování pohybové činnosti. Nevýhodou je zanedbávání 

individuálních předpokladů a potřeb žáků. Hromadné lze dále rozdělit na: 

• Frontální - žáci stojí na značkách čelem k učiteli 

• Proudové - žáci stojí za sebou 

Skupinové vedení 

Žáci jsou rozdělení do skupin za určitým účelem a podle různých hledisek. Zatímco při 

výuce nové dovednosti je efektivnější rozdělení žáků do homogenních skupin, při soutěžení je 

vhodné formovat skupiny tak, aby byly výkonnostně podobné. Skupinové vedení zahrnuje: 

• Cvičení v družstvech (ať už se stejnými, různými či doplňkovými úkoly) 

• Cvičení na jednotlivých stanovištích - žáci střídají stanoviště dle pokynu učitele 

• Kruhový trénink - jde o kondičně zaměřená cvičení vhodnější pro starší žáky, kdy učitel 

zadá žákům časový údaj, po který danou činnost provádějí a pak se přemístí k dalšímu 

stanovišti nebo stanovit počet opakování pohybové činnosti a žák se přemístí po splnění 

limitu 

Individuální vedení 

Ačkoli bere ohledy na individuální předpoklady žáků, užívá se tento typ v běžné výuce jen 

minimálně. Žáci také spíše než individuální vedení preferují skupinové. Individuální vedení se 

uplatňuje při skupinovém i hromadném řízení vždy, když učitel poskytne zpětnou informaci, 

- 6 6 -



korekci nebo hodnocení jednotlivci. Učitel by měl mít na paměti, že žáci by měli mít pocit, že 

si učitel všímá každého z nich (Dvořáková, 2000). 

7.5 Netradiční pohybové programy 
V dnešní době mají učitelé větší volnost při výběru netradičních pohybových činností, 

nesmí však zapomínat na respektování věku žáků. Tyto činnosti mohou být zařazeny buď jen 

v části vyučovací hodiny, nebo mohou tvořit ucelený program skládající se z několika 

vyučovacích hodin. Ať už si učitel zvolí jakoukoli netradiční činnost, měl by vědět, k čemu 

prostřednictvím netradičních činností směřuje. 

Pohybové činnosti se zaměřením na rozvoj tvořivosti 

Tvořivost je důležitou součástí tělesné výchovy. Tvořivé schopnosti lze přirozeně 

uplatňovat v pohybových hrách. Mezi tvořivé schopnosti patří: 

• Senzitivita - schopnost citlivě vnímat a hodnotit prostředí, popřípadě předvídat 

problémové situace 

• Fluence - schopnost vyprodukovat nápady nebo nová řešení 

• Flexibilita - schopnost nacházet nová řešením a nesetrvávat u stereotypu 

• Originalita - nalézat neobvyklá řešení 

• Elaborace - propracovat problém a rozvést myšlenku 

• Fantazie - vytvářet a následně vyjádřit představy 

Učitel by měl usilovat o to, aby probouzel a podporoval tvůrčí myšlení u všech svých žáků. 

A to tak, že by měl podporovat originální nápady a zároveň tak učit žáky spolupráci, 

ohleduplnosti a toleranci k různým myšlenkám. Zároveň by se měl vyvarovat stereotypu. 

Žáky by měl povzbuzovat a jejich neúspěchy tolerovat. Měl by dopřát žákům dostatek 

volnosti, jelikož volnost je nezbytnou podmínkou tvořivosti a dodávat jim odvahu k realizaci 

vlastních nápadů. Tvořivé hry snižují neklid a podporují koncentraci a navozují příjemnou 

atmosféru. 

Dále by měl učitel do vyučovacích hodin pravidelně zařazovat hudbu. Měl by podporovat 

zvídavost žáků a tím zesilovat komunikaci žák - učitel. Soutěživé hry by měly být střídány 

s takovými, ve kterých není vítězství dominantní. Součástí tvořivých her jsou rozehřívací 

cvičení, tzv. warming up, která se nejvíce uplatňují na začátku vyučovací hodiny. Patří k nim 

také pohybová improvizace a pantomima (Mužík, 1997). 
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Metodické pokyny se zaměřením na tvořivost 

Na začátku i konci hodiny lze nástup nahradit posezením v kruhu, kdy učitel seznámí žáky 

s programem hodiny, popřípadě se signály, které bude v dané hodině používat. V úvodu by 

měl učitel zdůraznit potřebu ohleduplnosti, spolupráce i tolerance v průběhu her. Rovněž 

rozcvičení lze provést v kruhu nebo půlkruhu, přičemž nepředcvičuje pouze učitel, ale každý 

žák může předvést cvik, který budou ostatní žáci opakovat. Učitel jej může opravit, nebo mu 

pomůže cvik dotvořit. Poté, co si žáci na netradiční rozcvičení zvyknou, lze přidat hudební 

kulisu. V hlavní části je kladen důraz na rozvoj tvořivosti při zvládání pohybových 

dovedností. Učitel využívá různých situací k sociálnímu učení. Cvičí se nejen individuálně, 

ale i ve dvojicích, popřípadě ve skupinových za použití různých pomůcek i netradičního 

náčiní, které si žáci mohou přinést z domova (např. šátky, míčky apod.). Žákům je ponechán 

prostor pro vlastní nápady. V závěrečné časti hodiny může učitel zařadit relaxační cvičení 

nebo zklidňující hru. Společně se žáky pak může zhodnotit hodinu a motivovat žáky pro další 

vyučovací hodinu, popřípadě jim může zadat domácí pohybové úkoly. 

Psychomotorika 

Vznikla ve dvacátých letech minulého století ve Francii jako prostředek rehabilitace a 

reedukace. (Karásková a kol., 1993). Z názvu je patrné, že se jedná o propojení pohybových, 

tělesných i duševních procesů a dějů. Psychomotorická výchova se provádí účelně a 

promyšleně, jde o zábavnou a nápaditou výchovu pohybem. Psychomotorika rozvíjí fyzickou, 

psychickou i sociální stránku žáka. Hlavním účinkem je radost z pohybu, ze hry a 

pohybových činností. Cílem je získat díky pohybové činnosti zkušenosti o sobě, o svém těle, 

okolním světě a společenském prostředí. Úkolem učitele je poskytnout žákům dostatek 

impulsů pro vnímání pohybu. Využívá se zde řada různých pomůcek, které jsou jednoduché a 

běžně dostupné. Musí pouze splňovat podmínky barevnosti a nezvyklost situace, v níž je 

pomůcka uplatněna (například pomůcka padák). Proto musí být vyučovací hodina dobře 

připravena a promyšlena. Žáci využívají pomůcky i podle své fantazie a učitel pouze 

koordinuje jejich činnost. Doplňkem pohybových činností může být hudba. Jelikož je hlavním 

cílem naučit žáky vnímat své tělo, rozumět mu a přijmout ho i s jeho nedostatky, doporučuje 

se na konci vyučovací hodiny rozebrat pocity žáků, jejich názory na odhalení svých 

schopností (např. týkající se smyslových orgánů) a na prožitky. Často se využívají následující 

pomůcky: šátky, švihadla, tyče, míče, velká plachta, nafukovací balónky atd. 
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Jóga pro děti 

Má kladné účinky na duševní rovnováhu dětí, rozvíjí koncentraci a efektivitu učení a 

zvyšuje celkovou odolnost organismu. Působí preventivně proti vadnému držení těla, učí jak 

správně dýchat. Má velký relaxační význam, protože snižuje úzkostné stavy žáků pramenící 

ze školního či rodinného prostředí. Jedinou nevýhodou v aplikaci jógy do hodin tělesné 

výchovy je to, že učitel musí mít sám zkušenost se cvičením jógy. V jógovém cvičení je 

zdůrazňován prožitek ze hry. Protože jógová cvičení jsou zajímavou hrou na dané téma, tak 

každá vyučovací hodina zahrnuje motivační vyprávění, při kterém žáci intenzivně prožívají 

cvičení a zároveň procvičují svou obrazotvornost, což přispívá i ke koncentraci a zároveň 

dochází k regeneraci sil žáků. Je žádoucí, aby učitel cvičil spolu se žáky. 

Encounterové techniky 

Kladou důraz na hodnotu vlastního prožitku a vjemu. Jde např. o potkávání a poznávání 

druhých bez verbálního zprostředkování. Jde tedy o setkání gestem, dotykem, mimikou atd. se 

současnem uvědomováním vlastních pocitů. Někdy může být vyloučena zraková kontrola. 

Tyto t echn iky př i sp íva j í ke sn ižován í agres iv i ty žáků a k vyladění sociálního klimatu ve třídě. 

(Mužík, 1997) 

7 . 6 . . P o h y b o v é h r y v h o d i n á c h t ě l e s n é v ý c h o v y p r o ž á k y s t ě l e s n ý m p o s t i ž e n í m 

O významu hry v jsem již psala v podkapitole Pohybová hra v socializačním procesu, 
avšak v této kapitole bych se k významu her ráda vrátila. Kromě tělesného rozvoje a rozvíjení 

pohybových schopností má hra velký význam i na psychický rozvoj žáka s tělesným 
postižením. Aktivní zapojení žáků do pohybových činností jim pomáhá přijmout sám sebe 

takového, jaký je, a nabízí mu jistotu seberealizace (Karásková, 1993). Zejména kolektivní 

hry mají pro žáky s tělesným postižením velký význam, jelikož v kolektivu se učí adaptaci, 

kooperaci, soudržnosti a pracovním a organizačním návykům důležitým pro život. Proto na 1. 

stupni ZŠ pohybové hry zaplňují až 30 % (v 1. ročníku) z osnov tělesné výchovy (Hondlík, 

1995). 

Hry rozvíjí nejen aktivitu žáků, ale i jejich tvořivost. Pouze při hře žák důkladně a otevřeně 

projeví své vlastnosti, zejména charakterové klady, ale i nedostatky. Podle získaných 

informací o žákovi, může učitel individuálně upravit další výchovné postupy. Velmi cennými 

jsou ty citové projevy, které jsou vyvolány v průběhu hry. Díky těmto citovým projevům se 
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mohou u žáků rozvíjet charakterové vlastnosti jako disciplína, čestnost a spravedlivost, 

objektivnost, smysl pro kolektiv a uznávání fair play. 

Význam pohybových her pro žáky mladšího školního věku: 

1. Pedagogický - kromě j iž výše zmíněného přínosu hry je žákovi umožněno si při hře ověřit 

svou vlastní sílu a důvtip při snaze o dosažení cíle 

2. Zdravotní - zde patří podpora správného držení těla, rozvoj pohybových schopností a 

nervosvalové koordinace, zvyšování vitální kapacity plic a zlepšení zásobování 

organismu kyslíkem atd. 

3. Výchovný - rozvoj morálně volných vlastností, dokázat podřídit své osobní zájmy 

kolektivu a zvládat pocit vítězství, ale i porážky 

4. Vzdělávací - hrou žák zlepšuje základní pohybové schopnosti, učí se terminologii, 

pravidla apod. 

5. Sportovní - seznámení se s různými sporty, zaujetí žáků pro pohybovou činnost, kterou 

by reprezentovali školu ve sportovních soutěžích 

6. Rekreační a relaxační - je důležitý pro relaxaci a regeneraci duševních sil žáků (Jalecz, 

2001) 

Výběr her se dá rozdělit podle následujících hledisek: 

• Obsah hodiny (tzn. výchovný a vzdělávací záměr) 

• Předchozí zvládnuté činnosti 

• Fyzické a psychické vyspělosti žáků 

• Zájmu žáků 

Avšak při výběru hry by neměl učitel opomíjet ani věk, počet žáků a s ním související 

herní prostředí a dostatek herního náčiní. Dále pak část vyučovací jednotky, do které hru 

zařadí, a délku trvání hry. 

Kábele připisuje hrám velký význam. Hry se podílí na zdokonalování funkce jednotlivých 

smyslových orgánů. Mají pro žáky s tělesným postižením význam reedukačních a 

kompenzačních cvičení. Ve své knize Tělesná výchova mládeže vyžadující zvláštní péči 

předkládá Kábele několik her (Kábele, 1988). Mnohé z nich se dají hrát v rámci 

mezipředmětových vztahů i v jiných předmětech např. v prvouce nebo hudební výchově . 

Mazal popisuje úkol pohybových her dle jednotlivých ročníků na 1. stupni ZŠ: 

• 1. ročník - usnadnění přechodu mezi režimem MŠ a školními povinnostmi na ZŠ 
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• 2. ročník - hry pomáhají upevňovat smysl podřízenosti a nadřízenosti, poznání pravidel a 

spolupráce 

• 3 . -4 . ročník - objevuje se soutěžení, žákům se zdůrazňují práva a odpovědnost, již 

v tomto věku žáci umí ocenit svůj i spoluhráčův nebo protivníkův úspěch a v pohybové 

hře se dokáží již dlouho soustředit 

• 4 . -5 . ročník - percepce souvisí s pohybovým rozvojem, objevují se konkrétní pokusy 

žáků o odstranění příčin chyb při hrách (Mazal, 2000) 

Pohybové hry žáků s tělesným postižením využívané pro rozvoj pohybových schopností 

Kutálená (rozvoj obratnosti) 

Žáci tvoří 2 řady naproti sobě a posílají si míč. Proběhne-li míč mezi protihráčovou řadou, 

dostane bod družstvo, které míč vyslalo. Vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů. Lze hrát i 

s větším počtem míčů. 

Na draka (rozvoj síly a vytrvalosti) 

Žáci stojí v zástupu, drží se za pas. První žák v zástupu představuje hlavu draka, žák na 

konci zástupu ocas. První žák se snaží chytit posledního, přičemž ostatní žáci mu v tom brání 

tak, že se celý zástup kroutí. Chytí-li první žák posledního, žák na konci zástupu se zařadí na 

první místo v zástupu atd. 

Závod obručí (rozvoj kloubní pohyblivosti) 

Soutěží družstva proti sobě. Každé má obruč. Na signál se snaží postupně jeden po druhém 

provléknout obručí a předat ji dál. Vyhrává družstvo, které bude hotovo první. 

Chytej (rozvoj koordinace pohybů horní končetiny) 

Soutěž dvojic, kdy jeden žák stojí naproti druhému a drží kroužek (tyč, tenisový míček). 

Nečekaně jej pustí a jeho protihráč se jej snaží chytit dřív než dopadne na zem. Podaří-li se 

mu to, má bod. Pokud ne, má bod protihráč. Vítězí hráč s vyšším počtem bodů. 

Kopaná v kruhu (rozvoj koordinace pohybů dolních končetinj 

Žáci stojí v kruhu a jsou rozpočítání na první a druhé. Každý si na zemi vyznačí vlastní 

branku 1 metr širokou. Po vhození míče do kruhu útočí družstvo prvních na branku druhých a 

naopak. 

Závod dlouhánů (rozvoj rovnováhy) 

Žáci se snaží určitou vzdálenost překonat na co nejmenší počet kroků. 
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Na zloděje (rozvoj lokomočních schopností) 

Každý žák má za pasem zastrčený šátek nebo stuhu. Všichni lezou po čtyřech a snaží se 

vzít šátek soupeřům a tím je vyřadit ze hry. Ti se nesmí bránit rukama, jen mohou uhýbat do 

stran, nebo se převalit na bok (Srdečný a kol., 1980). 

Modifikace her 

Dostane-li se učiteli tělesné výchovy do rukou zajímavá hra, která není určena pro žáky 

s tělesným postižením, může se ji pokusit modifikovat. Nápady na modifikaci pohybových 

her jsou uvedeny na stránkách Centra aplikovaných tělesných aktivit.7 

• Počty hráčů - je důležité vytvářet stejně výkonná nikoli stejně početná družstva 

• Způsob pohybu - lze stanovit i netradiční způsob pohybu, např. v sedu, v leže, plazení, po 

čtyřech, skoky atd., přičemž není dáno, že všichni žáci se musí pohybovat stejně 

• Sportovní náčiní - může být různého druhu, tvaru i velikosti 

• Dále je možná modifikace pravidel, velikosti hřiště, rozměry a počty branek apod. 

Učitel by měl mít na paměti, že při modifikaci hry, by se neměl vytratit její cíl a smysl. 

Může se stát, že učitel nebude schopen modifikovat hru tak, aby se jí mohl zúčastnit i žák 

s těžkým tělesným postižením. V tom případě může učitel svěřit tomuto žáku jinou roli např. 

rozhodčího. Nemělo by však docházet k podobnému vyčleňování žáka příliš často. 

7 http://www.apa.upol.cz/www/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=l 16&Itemid=l57 
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Praktická část 

8. Výzkum 

Cílem výzkumu bylo zmapovat současné problémy na školách, se kterými se setkávají 

učitelé tělesné výchovy žáků s tělesným postižením. Jako výzkumnou techniku jsem si 

vybrala dotazník. Při jeho sestavování jsem se snažila, aby počet otázek nebyl příliš velký. 

V opačném případě by mohl učitele odradit od vyplnění. Proto jsem upřednostnila strukturu 

dotazníku skládajícího se maximálně z 8 otázek, avšak některé z nich obsahovaly 1 až 2 

podbody. Co se týče druhu otázek, obsahoval dotazník otázky otevřené, polootevřené, 

uzavřené a dichotomické. 

Oslovila jsem dva typy škol. Jednalo se o školy pro žáky s tělesným postižením a o školy, 

které žáky s tělesným postižením integrují. Podle typu školy jsem zvolila příslušnou variantu 

dotazníku. Dotazník pro školy, které integrují žáka s tělesným postižením, obsahoval kromě 

varianty B (účastní-li se žák hodin tělesné výchovy) navíc i variantu A (neúčastní-li se žáka 

hodin tělesné výchovy). Odpovědi z varianty A byly zpracovány zvlášť a výsledky jsou 

popsány na konci této kapitoly. 

Pro mou praktickou část jsem oslovila 20 základních škol po celé České republice. 

Respondenty byli učitelé učící alespoň jednoho žáka v tělesné výchově na 1. stupni ZŠ. Školy 

v Opavě a v Praze jsem navštívila osobně, ostatní školy jsem kontaktovala přes Speciálně 

pedagogické centrum v Opavě nebo prostřednictvím internetu. Sběr dotazníků probíhal po 

dobu 5 týdnů. Dotazník vrátilo 12 z 20 oslovených základních škol (jedna škola mohla 

vyplnit i více dotazníků, záleželo na počtu učitelů v dané škole). 

Na dotazníkovém výzkumu se tedy podílelo 60% oslovených škol. Celkem jsem obdržela 

21 dotazníků. Z nichž 5 dotazníků obsahovalo vyplněnou variantu A. Následné zpracování 

varianty B se týká zbývajících 16 dotazníků. 
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Zpracované odpovědi na jednotlivé otázky v dotazníku: 

1. Otázka 

a) Aprobace učitele (graf č. 1) 

Aprobace učitele 

Jiná 
19% 

Tělesná výchova 
38% • Tělesná výchova 

H Speciální pedagogika 

• Jiná 

Speciální 
pedagogika 

43% 

Z grafu je patrné, že nejvíce učitelů (7) učících tělesnou výchovu na 1 .stupni základní 

školy má vystudovaný obor speciální pedagogika. Dalších 6 učitelů má vystudovaný obor 

tělesná výchova, aplikovaná tělesná výchova nebo učitelství na 1.stupni. Zbývající 3 učitelé 

mají aprobaci jinou. Nejčastěji uváděli vychovatelství. 

Diskuse: Po převedení typů odpovědí na procenta vyšlo najevo, že pouze 38 % učitelů, kteří 

učí žáky s tělesným postižením má pro tento předmět aprobaci. Vysoký počet učitelů 

s aprobací speciální pedagogika, si vysvětluji tím, že většina dotázaných učitelů učí na 

školách pro žáky s tělesným nebo jiným postižením (a integruje zde žáky s postižením 

tělesným). 
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b) Délka učitelské praxe (graf č. 2) 

Délka učitelské praxe 

Bez odpovědi 
25% 1 -10 let 

31% 

2 1 - 3 0 leť 
13% 

11-20 let 
31% 

Tuto otázku nezodpověděli 4 učitelé. Ze získaných odpovědí lze konstatovat, že nejvíce 

jsou zde zastoupeny dvě hodnoty, 5 učitelů má za sebou učitelskou praxi od 1 do 10 let a 5 

učitelů má za sebou učitelskou praxi v rozsahu 11 - 20 let. Pouze 2 učitelé měli praxi v délce 

2 1 - 3 0 let. Krajní hodnoty s délkou praxe u jednotlivých učitelů se pohybovaly v rozmezí od 

3 do 30 let. Po vypočítání aritmetického průměru poskytnutých údajů o délce praxe u 

jednotlivých učitelů jsem dospěla k průměrným 14 letům praxe. 

Diskuse: Z dostupných informací lze konstatovat, že průměrná doba praxe je 14 let, což je 

pozitivním zjištěním, jelikož od jejich studia uplynula doba, během níž mohli učitelé získat 

mnoho praktických zkušeností, ale současně není doba od vystudování příliš dlouhá na to, aby 

neuplatňovali novější trendy ve výuce tělesné výchovy. 
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c) Kombinace získaných údajů z grafů č. 1 a 2 (graf č. 3) 

Souvislost aprobace učitelů s délkou 
jejich praxe 

2ZA 
• Počet učitelů s touto 

aprobací 
• Průměrná praxe v 

letech 

Srovnáme-li aprobaci učitele s průměrnou délkou praxe učitelů stejného zaměření, získáme 

údaje o průměrné praxi učitelů v jednotlivé kategorii aprobace. Z grafů vyplývá, že nejdelší 

praxi mají za sebou 2 učitelé, kteří nemají vystudovanou ani tělesnou výchovu ani speciální 

pedagogiku. Naopak nejkratší praxi absolvovaly 4 učitelé se specializací tělesná výchova. 

Průměr tvoří 7 učitelů, kteří vystudovali obor speciální pedagogika. 

Diskuse: Při porovnání předchozích dvou výstupů lze odvodit, že ačkoli mají učitelé 

nestudující speciální pedagogiku ani tělesnou výchovu nejdelší praxi, do jisté míry mohou tito 

učitelé svou nedostačující aprobaci vyvážit letitými zkušenostmi při práci se žáky s tělesným 

postižením. Naopak nejkratší praxi mají učitelé studující tělesnou výchovu (včetně aplikované 

tělesné výchovy), což lze vysvětlit relativně novým zavedením oboru Aplikovaná tělesná 

výchova. 
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2. otázka 

a) Počet žáků na vozíku v hodině tělesné výchovy na školách pro žáky s tělesným 

postižením (graf č. 4) 

Počat žáků na vozfku v hodině tělesné výchovy na školách pro 
žáky s tělesným postižením 

33' 

67% 

• Počet žáků na vozíku 

• Počet žáků bez vozíku 

Hodiny tělesné výchovy se účastní 34 žáků na vozíku. Zbývajících 17 žáků se pohybuje 

bez vozíku. Celkový poměr žáků na vozíků a žáků pohybujících se bez vozíku je 2:1 ve 

prospěch žáků na vozíku. 

Diskuse: Nejvíce je ve školách zastoupen počet žáků na vozíku. Na jednoho žáka 

pohybujícího se bez vozíku připadnou dva žáci na vozíku. S tímto vysokým počtem žáků na 

vozíku se mohou objevit problémy s organizací hodiny tělesné výchovy u těch učitelů, kteří 

nemají k dispozici dostatek asistentů. 
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b) Počet žáků na vozíku v hodině tělesné výchovy na školách integrujících žáky s tělesným 

postižením (graf č. 5) 

Počet žáků na vozíku v hodině tělesné výchovy na Školách 
integrujících žáky s tělesným postižením 

• Počet žáků na vozíku 

• Počet žáků bez vozíku 

Hodiny tělesné výchovy se účastní 2 žáci na vozíku. Zbývajících 6 žáků se pohybuje bez 

vozíku. Celkový poměr žáků na vozíků a žáků pohybujících se bez vozíku je 1:3 ve prospěch 

žáků pohybujících se bez vozíku. 

Diskuse: Nejvíce je ve školách integrujících žáky s tělesným postižením zastoupen počet žáků 

pohybujících se bez vozíku. Na jednoho žáka na vozíku připadnou tři žáci pohybující se bez 

vozíku. V obou případech, kdy se účastí žáci na vozíku hodin tělesné výchovy, má žák 

k dispozici asistenta. 
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3. otázka 

a) Počet učitelů připravujících se na hodinu tělesné výchovy (graf č. 6) 

Počet učitelů připravujících se na hodinu tělesné výchovy 

19% 

• Připravuje 

• Nepřipravuje 

Největší početní zastoupení (13 učitelů) zde mají učitelé připravující se na hodinu tělesné 

výchovy. Zbývající tři učitelé se na hodinu tělesné výchovy nepřipravují. 

Diskuse: Domnívám se, že vysoký počet učitelů připravujících se na hodinu by mohl svědčit 

o určité úrovni hodin tělesné výchovy. Samozřejmě to může, ale nemusí platit u všech učitelů. 

b) Délka přípravy učitelů na hodinu tělesné výchovy (graf č. 7) 

1 5 
•o 
5 4 

s.3 

Délka přípravy učitelů na hodinu télesnó výchovy 

1 0 - 1 5 minut 20 minut 30 minut 

Počet minut 
35 minut 
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Z grafu je na první pohled patrné, že nejvíce učitelů se připravuje 10-15 minut na hodinu 

tělesné výchovy. Průměrná doba přípravy činí 18 minut. 

Diskuse: Nejvíce učitelům zabírá příprava na hodinu 10-15 minut, pouze dvěma učitelům 

zabírá příprava na hodinu 30 a více minut. Otázkou je, zda delší příprava značí i přípravu 

kvalitnější nebo jde jen o přípravu učitelů s krátkou praxí a teprve s léty praxe se jejich 

příprava na hodinu bude snižovat. 

c) Písemná příprava učitelů na hodinu (graf č. 8) 

Písemná příprava učitelů na hodinu 

Vždy 

Výsledky ukázaly, že pouze 2 učitelé se vždy připravují na hodinu písemnou formou. Další 

tři učitelé odpověděli, že se občas připravují písemnou formou. Zbývajících 8 učitelů se vůbec 

nepřipravuje písemnou formou. Na otázku zda je nutná extra příprava učitele na hodinu 

tělesné výchovy s integrovaným žákem s tělesným postižením, uvedli 4 z 8 učitelů, že ano. 

Diskuse: 

Ačkoli jsou studenti vedeni k písemné přípravě na každou vyučovací hodinu, v praxi tuto 

přípravu využívá jen 15 % učitelů. Písemná forma by se měla objevovat v těch hodinách 

tělesné výchovy, kde učitel připravuje různé činnosti pro různě pohybově nadané žáky (např. 

u cvičení pro žáky na vozíku a žáků pohybujících se bez vozíku). 
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4. Otázka 

Nejčastější motivace žáků v hodinách tělesné výchovy (graf č. 9) 

Motivace žáků 

9% 14% 

14 
9% 

• Pochvala učitele 

• Podpora spolužáků 

• Fbhyb 

• Jiná 

• Bez odpovědi 

54% 

Na tuto otázku mohli učitelé napsat více než 1 možnost. Pouze 2 z 16 učitelů tuto otázku 

nezodpověděli. Jako nejčastější motivaci žáků pohybem napsalo 12 učitelů (mezi odpověďmi 

byly soutěže a pohybové hry, netradiční pohybové činnosti, pobyt v bazénu, sportovní zápas 

atd.). Tři učitelé uvedli jako motivace pochvalu a dva učitelé uvedli podporu spolužáků 

(fandění, potlesk). Zbývající učitelé uvedli jinou motivaci (hodnocení výkonu, předvedení 

pohybové činnosti učitelem). 

Diskuse: Je velmi důležitým zjištěním, že pro žáky s tělesným postižením je největší motivací 

samotný pohyb a radost z něj při různých soutěžích a pohybových hrách. Lze usuzovat, že 

samotný pohyb je pro žáky větší motivací než samotná známka za výkon nebo pochvala 

učitele. 
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5. Otázka 

Nejčastější problémy s jakými se učitel setkává v praxi (graf č. 10) 

Nejčastéjší problémy učitelů v praxi 

14% 

• Kázeňské 

• Jiné 

• Žádné 

Pouze tři učitelé uvádí, že se nesetkávají s žádnými problémy. S kázeňskými problémy se 

setkává 7 učitelů. Jako řešení navrhují zákaz oblíbené činnosti, dočasné vyloučení z kolektivu, 

zvláštní cvičení, domluvu, poučení o chování. Nejvíce učitelů (11) se setkává s jinými 

problémy, které nesouvisí s kázní. Ve většině případů jde o nedostatek asistentů, problémů 

s převlékáním a přemísťováním žáků, problémy se současným zaměstnáním všech žáků nebo 

zaměstnání žáků, kteří mají velmi malou možnost jakéhokoli pohybu. 

Diskuse: Z výsledků vyplývá, že největším problémem není kázeň žáků, ale problémy 

organizačního charakteru. Problémy s převlékáním a přemísťováním žáků úzce souvisí 

s nedostatkem asistentů ve třídách s velkým počtem vozíčkářů. Současné zaměstnání žáků 

může být problém zejména pro učitele s nedostatkem asistentů nebo při zaměstnávání žáků 

v nižších ročnících, kde nejsou žáci zatím schopni sami plnit zadané pohybové úkoly a 

vyžadují neustálou pozornost učitele. 
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6. Otázka 

Počet integrovaných žáků účastnících se pohybového kroužku (graf č. 11) 

Počet integrovaných žáků účastnících se pohybového kroužku 

Pouze 4 integrovaní žáci se účastní na škole nějakého pohybového kroužku. Zbývající 4 

žáci se žádného pohybového kroužku neúčastní. 

Diskuse: Z nedostatku informací o nabídce pohybových kroužků na běžných školách, nelze 

říci proč jen polovina žáků navštěvuje pohybový kroužek. Bylo by zajímavé, zeptat se 

zbývajících 4 žáků, proč žádný kroužek nenavštěvují, zda jen nechtějí nebo nemohou. Na 

školách pro žáky s tělesným postižením mají žáci velký výběr pohybových kroužků (taneční, 

atletika, lukostřelba, boccia, floorball a jiné sportovní hry). 
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7. Otázka 

Počet učitelů navštěvujících školení nebo kurzy s tělovýchovnou tématikou (graf č. 12) 

Počet učitelů navštěvujících ¿kolení nebo kurzy s 
tělovýchovnou tématikou 

Z grafu lze vyčíst, že 73 % učitelů nenavštěvuje kurzy s tělovýchovnou tématikou. Počet 

učitelů navštěvujících školení nebo kurzy s tělovýchovnou tématikou je pouze 6, zbývajících 

10 učitelů žádná školení nebo kurzy nenavštěvuje. 

Diskuse: Procento učitelů nenavštěvujících žádné kurzy nebo školení týkající se tělesné 

výchovy je alarmující. V dalších šetřeních by bylo potřeba zjistit důvody, které brání učitelům 

navštěvovat kurzy a školení. Je zde rozhodující, zda jde o nezájem učitelů nebo jde spíše o 

finanční náročnost školení a kurzů, problém s uvolněním učitele pokud se koná školení v čase 

výuky nebo jde o nedostatek školení s tématikou tělesné výchovy pro žáky s tělesným 

postižením. 
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8. Otázka 

Návrhy na zlepšení výuky tělesné výchovy (graf č. 13) 

Návrhy na zlepšení výuky té lesné výchovy 

• Materiální 

• Organizační 

• Žádné 

Nejvíce učitelů podalo návrhy organizačního charakteru, které se týkaly požadavku na 

další asistenty, navýšení počtu hodin tělesné výchovy, zvyšování odbornosti učitelů v oblasti 

tělesné výchovy a aplikované tělesné výchovy, zavedení rehabilitačních cviků pro integrované 

žáky s tělesným postižením, možnost inspirace ohledně aktivit vozíčkářů a zapojení 

integrovaných žáků do kolektivních her. Mezi návrhy materiálního charakteru se naprostá 

většina učitelů shodla v potřebě pomůcek do hodin tělesné výchovy nebo zlepšení prostředí 

tělocvičny. 

Diskuse: Co se týče organizačních návrhů na zlepšení výuky tělesné výchovy, se objevily 

návrhy na zvyšování odbornosti učitelů a zároveň na možnost navštěvovat semináře, které by 

učitele inspirovaly jak pracovat s vozíčkáři nebo jak zapojit méně zdatné žáky do kolektivních 

her. Tento požadavek je však v rozporu s předchozími výsledky 7. otázky, kde 10 učitelů 

uvedlo, že nenavštěvuje žádné kurzy nebo školení s tělovýchovnou tématikou (2 z nich přitom 

uvedli návrh inspirace na seminářích). 
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Zpracování dotazníkové části A: 

1. Otázka - Proč žák nemá tělesnou výchovu? 

Všechny odpovědi se týkaly zdravotního postižení, někde učitelé uvedli i konkrétní 

diagnózu (spastická kvadruparéza, nekoordinovanost pohybů apod.), kvůli které je žák 

s tělesným postižením osvobozen z hodin tělesné výchovy. 

Diskuse: Je těžké posoudit, zda jsou všichni žáci osvobozeni z hodin tělesné výchovy 

oprávněně, nebo by se přeci jen dalo zařídit, aby se žák alespoň částečně mohl zapojit do 

hodin tělesné výchovy mezi své spolužáky. V jednom případě byla naznačena snaha zavést u 

žáka docházení do hodin tělesné výchovy se spolužáky, kde by s ním jeho asistentka 

prováděla rehabilitační cviky. 

2. Otázka - Jaký předmět má žák místo tělesné výchovy? 

U této otázky se odpovědi již různily. Jeden žák dochází na logopedii, další dva žáci 

provádí rehabilitační cvičení, jeden žák v hodině odpočívá na žíněnce a jeden žák má volno. 

Diskuse: Z odpovědí je patrné, že pouze jeden žák nemá místo hodin tělesné výchovy žádnou 

náhradní činnost. Opět by mohlo být zajímavé dotázat se žáka, zda má nějaký oblíbený 

předmět a zda by měl zájem na tento předmět docházet do jiné třídy (stejného ročníku). 

3. Otázka - Je žák na vozíku? 

Dva žáci jsou na vozíku a tři žáci se pohybují bez vozíku. 

Diskuse: Opět bych se pozastavila nad tím, zda uvedení tři žáci, kteří ke svému pohybu 

nepotřebují vozík, mají opravdu tak vážné zdravotní důvody, které by bránily alespoň 

částečné účasti v hodinách tělesné výchovy. 
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9. Závěry výzkumu 

Velkou část dotazníku tvořily otázky týkající se učitelovy kvalifikace a praxe. Hned první 

otázka ohledně aprobace učitele vedla k zajímavému zjištění, že tělesnou výchovu na 1. stupni 

učí pouze 38 % učitelů se specializací na tělesnou výchovu. Domnívám se však, že 

v nejbližších letech bude učitelů se specializací na aplikovanou tělesnou výchovu přibývat, 

jelikož tento obor je relativně mladý. V současné době se stále preferuje integrace žáků 

s tělesným postižením do běžných základních škol, a proto je žádoucí, aby co nejvíce učitelů 

bylo kvalifikovaných pro práci s těmito žáky. 

Nepřekvapilo mě vysoké procento žáků na vozíku, navštěvujících školu pro žáky 

s tělesným postižením, protože odliv žáků pohybujících se bez vozíku ze škol pro tělesně 

postižené do škol běžných souvisí se současným trendem integrace. Velkou překážkou 

integrace žáků na vozíku do běžných škol je stále finanční stránka, jelikož mnoho školních 

budov není bezbariérových. 

Je překvapivé vysoké procento učitelů připravujících se na hodinu tělesné výchovy. Délka 

průměrné přípravy se pohybovala kolem 18 minut, což se domnívám svědčí o určité kvalitě 

vyučovací hodiny. Na druhou stranu jsem se pozastavila nad velmi nízkým procentem učitelů, 

kteří se připravují písemnou formou. Zbývajících 62 % učitelů si písemnou přípravu nikdy 

nedělá. Domnívám se, že ve třídách, kde jsou žáci na různých úrovních se svými pohybovými 

schopnostmi, je tato písemná příprava nezbytná. Pochybuji, že si učitel zapamatuje jednotlivé 

naplánované činnosti různých skupin žáků, aniž by přípravu neměl shrnutou alespoň 

v bodech. Obávám se, zda taková příprava bude kvalitní (zda bude učitel nabízet pestrou 

nabídku činností a zda se nebudou jedny a tytéž činnosti neustále opakovat). 

Významným zjištěním byly odpovědi učitelů týkající se motivace žáků. V 54 % byl 

motivací pro žáky samotný pohyb. Tento druh motivace převýšil dokonce i pochvalu učitelem 

nebo klasifikaci výkonu. To je velmi důležité, jelikož je mnohem prospěšnější, věnuje-li se 

žák s tělesným postižením pohybu proto, že mu pohybová činnost přináší prožitek a ne proto, 

že za vykonání pohybové činnosti dostane známku. Je jasné, že v momentě, kdy žák přestane 

být hodnocen známkami nebo bude dosahovat slabého výkonu a dostávat horší známky, ztratí 

o pohyb zájem. Avšak ten žák, který za pohybovou činnost žádnou odměnu nečeká, nebude 

mít důvod pohybové činnosti zanechat. Záliba v pohybu je nezbytná pro budoucí život těchto 

žáků. Domnívám se, že ti žáci, pro které je pohyb motivací, budou mít tendenci vyhledávat 

pohyb i v budoucnu. 
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Bylo by vhodné nabídnout také integrovaným žákům s tělesným postižením účast 

v pohybovém kroužku při škole. I když tato nabídka souvisí se zvýšenými nároky na 

organizaci kroužku a učitelovy schopnosti improvizace, jsou budoucí získané zkušenosti 

velkým přínosem jak pro praxi učitele, tak i pro integrovaného žáka, který dostane příležitost 

poznat žáky z jiné třídy než je jeho kmenová a v neposlední řadě budou získané zkušenosti 

prospěšné i pro ostatní žáky, kteří se naučí, jak se s podporou spolužáků jako nedostatečně 

využitou. Myslím si, že tento druh motivace je rovněž nezbytný pro stmelení kolektivu třídy. 

Žáci se tak mohou učit toleranci, pomoci a empatii ke svým spolužákům dosahujících slabších 

výkonů. Je vhodné, aby se žáci naučili ocenit nejen podaný výkon, ale i snahu, kterou musel 

žák vynaložit. Je velmi cenným přínosem, pochopí-li žák, že někdy pro dosažení slabšího 

výkonu je potřeba vynaložit mnohem více snahy než pro výkon nadprůměrný (jak je tomu u 

žáků s tělesným postižením). Toto poznání je důležité proto, že žák, který princip hodnocení 

„prokoukne", nebude v budoucnu protestovat, udělá-li jeho spolužák s tělesným postižením 

více „chyb" než on sám a přesto dostane známku stejnou. Rovněž je nepravděpodobné, že 

bude protestovat při modifikaci jakékoli hry s účastí žáka s tělesným postižením a „vyrovnání 

šancí" nebude brát jako svou křivdu či nadržování spolužákovi. 

Zajímavým zjištěním byly problémy, se kterými se učitelé v praxi setkávají nejčastěji. Na 

rozdíl od běžných škol, kde je několikanásobně více žáků ve třídě, není hlavním problémem 

kázeň žáků, ale problémy týkající se organizace v hodinách tělesné výchovy. Většinu těchto 

problémů však přísluší řešit škole (ne jednotlivým učitelům), i když samozřejmě i učitelé 

mohou přijít s nějakým konstruktivním řešením. Nejčastějším problémem ve školách pro 

tělesně postižené je nedostatek asistentů. Mnohdy ve třídě, kde je poměr žáků 2:1 ve prospěch 

vozíčkářů, je přítomnost jednoho asistenta nedostačující. Bohužel se zase jedná o nedostatek 

financí, kterými školy disponují. 

Co se týče učitelů navštěvujících školení nebo kurzy s tématikou tělesné výchovy, byl 

jejich nízký počet pro mne zarážející. Bylo by potřeba v dalším šetření zjistit příčinu tohoto 

malého zájmu. Je zásadní otázkou, zda se učitelé nemohou nebo nechtějí školení a kurzů 

účastnit. Z odpovědí na následující otázku však vyplynulo, že učitelé zájem o semináře a 

školení mají. Zbývá tedy přijít na to, co jim brání, aby tyto kurzy navštěvovali, ale to by již 

byl úkol pro další výzkum. 
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Závěr 

Po prostudování mnoha knih s tématikou tělesné výchovy jsem dospěla k názoru, že je 

stále nedostatek odborné literatury týkající se výuky tělesné výchovy žáků s tělesným 

postižením. Věřím, že by mnozí učitelé uvítali metodické příručky tělesné výchovy pro práci 

se žáky s tělesným postižením a doporučením, jak tyto žáky zapojit do kolektivních her. Ne 

všichni učitelé dokáží pohotově modifikovat známé hry tak, aby byly hratelné pro skupiny 

žáků s různou mírou postižení a sborníky s modifikací pohybových her by pro ně byly 

vhodnou inspirací. 

Dále je třeba umožnit učitelům, aby mohli navštěvovat kurzy a školení zaměřené na pohyb 

žáků s tělesným postižením v tělesné výchově. Touto problematikou se zabývá Centrum 

aplikovaných pohybových aktivit v Olomouci, které pořádá pro učitele různá školení týkající 

se nejen zapojení žáka s tělesným postižením do hodin tělesné výchovy, ale i modifikací 

pohybových her apod. Další výzkum by mohl být zaměřen na příčiny neúčasti učitelů na 

školeních či kurzech. Vyjde-li pak najevo, že příčinou je vysoká cena kurzů nebo problém 

s uvolňováním učitelů z dopoledního vyučování, měla by hledat řešení hlavně škola. Kurzu 

by se mohl zúčastnit alespoň jeden učitel, který by pak mohl dále zaškolit své 

spolupracovníky. V případě, že škola nemá dostatek finančních prostředků na další vzdělávání 

učitelů, na asistenty nebo na pomůcky pro své žáky, měla by se snažit získat peníze jinou 

cestou. Ať už pomocí projektů z Evropské unie nebo sponzorů či výtěžků školních akcí např. 

vstupného na školní akademii apod. 

Levnějším řešením by bylo vytvořit internetové stránky, které by mohli učitelé žáků 

s tělesným postižením navštěvovat, podělit se s ostatními učiteli o své zkušenosti z praxe, 

diskutovat nad problémy, se kterými se setkávají a nabídnout radu začínajícím učitelům 

prostřednictvím diskusního fóra. Součástí stránek by mohl být i elektronický sborník her, do 

kterého by mohli učitelé přidávat své vlastní modifikace her, které se při výuce osvědčily. 

Co se týče tělesné výchovy integrovaných žáků do běžných škol, bylo by zajímavé dále 

zkoumat, zda jejich zdravotní důvody jsou opravdu tak závažné, aby bránily žákovi 

s tělesným postižením účastnit se alespoň některých pohybových aktivit v hodinách tělesné 

výchovy se svými spolužáky. Zapojením žáka by bylo možné pozdvihnout integraci na vyšší 

úroveň, aby neměl žák s tělesným postižením pocit vylučování z kolektivu. Samozřejmě 

zapojení žáka s tělesným postižením do tělesné výchovy klade nároky na učitele tělesné 
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výchovy, na jeho organizační a improvizační schopnosti a v neposlední řadě i ochotu se dále 

vzdělávat. 

I když byl učiněn značný pokrok ve vztahu k žákům s tělesným postižením, není ještě 

zdaleka vyhráno. I nadále je třeba usilovat o osvětu mezi lidmi, kteří přichází do kontaktu se 

žáky s tělesným postižením. 
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Ještě jednou Vám děkuji za vyplnění tohoto dotazníku. 

S pozdravem Markéta Bělastová, studentka 5. ročníku oboru speciální 

pedagogika - učitelství, na Karlově univerzitě v Praze. 



Dotazník pro učitele tělesné výchovy žáků s tělesným postižením 

Dobrý den, předem Vám děkuji za několik Vašich minut k vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je 

zcela anonymní a jeho data budou využita v diplomové práci na téma Tělesná výchova žáků s tělesným 

postižením na 1. stupni ZŠ. (Při výběru ze 2 možností podtrhněte prosím hodící se možnost.) 

Varianta A) 

Pokud žák s tělesným postižením necvičí, prosím o vyplnění pouze následujících 3 otázek: 

1. Proč žák nemá tělesnou výchovu? 

2. Jaký předmět má žák místo tělesné výchovy? 

3. Je žák na vozíčku? ano / ne 

Varianta B) 

Pokud žák s tělesným postižením cvičí, prosím jeho učitele tělesné výchovy o vyplnění pouze 

následujících 8 otázek: 

1. Vystudovaný obor a délka praxe L Q . . 
2. Je žák na vozíčku? (S^)/ ne 

Žák (má)/ nemá k dispozici asistenta. 

3. Průměrná doba přípravy učitele na hodinu tělesné výchovy činí asi 

Připravuji se písemnou formou - ano /(ne) 

Je /(Nenj)nutná extra příprava pro žáka s tělesným postižením. 

4. Nejčastější motivace žáků v hodinách tělesné výchovy je 

5. V praxi se nejčastěji vyskytují problémy: 

a) s kázní - nejčastějším řešením je 

b) jiné - např ^ T ^ M . c t ^ . 

6 . Žák s e účastní pohybového k r o u ž k u . . s / bez pomoci asistenta. 

7. Navštěvuji /(nenavštěvuji)školení a kurzy s tělovýchovnou tématikou: tělesné výchovy / integrace 

Téma posledního kurzu r^T. 

8. Návrh na změnu, zlepšení výuky tělesné výchovy ŮrX^íJCc^é^nl^^.. 
/y+jot /y±!<áť. 

/l^vc^: 

Ještě jednou Vám děkuji za vyplnění tohoto dotazníku. 

S pozdravem Markéta Bělastová, studentka 5. ročníku oboru speciální pedagogika - učitelství, na Karlově 

univerzitě v Praze. 


