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Úvod 

V souvislosti s celospolečenskými změnami a velkým rozvojem informačních 

a komunikačních technologií, které celou naši společnost v několika posledních 

desetiletích velkým způsobem ovlivnily, se můžeme setkávat s různými, zcela novými 

fenomény. Lidé dnešní doby žijí zrychleně, jsou neusazeni. Přirozený pohyb často 

nahrazují návštěvami různých sportovních center a pohybové aktivity se stahují 

z venkovních prostor do uzavřených hal. Mění se způsob, jakým pohyb vnímáme a jak jej 

provozujeme. Náš životní styl je z velké míry ovlivněn prostředím, ve kterém žijeme. 

Rychlost, s jakou žijeme, se též přenáší do způsobu našeho stravování. Tlak na výkon nutí 

lidi přecházet z extrému do extrému a nemají tak potřebný čas a příležitost zamýšlet 

se nad důsledky, které takovýto životní styl s sebou přináší. 

Velmi často se v souvislosti s výše zmíněným hovoří o problémech s rostoucím množstvím 

dětí, potýkajících se s obezitou a dalšími civilizačními chorobami, a také snižujícím 

se množstvím přirozené i řízené pohybové aktivity. Životní styl dětí je poplatný době, 

ve které žijí. Mobilní telefony, tablety a počítače jsou již nyní běžnou součástí života 

každého dítěte a mladistvého. Prostřednictvím těchto zařízení děti velmi často unikají 

do virtuálního světa, který nabízí nepřeberné množství různého obsahu, ať už čistě 

pasivního, nebo aktivního, například v podobě her. Děti mnohem více podléhají reklamě 

a trendovým záležitostem. Virtuální svět vytváří prostor pro nekontrolované, a do určité 

míry i nekontrolovatelné, ovlivňování dětí, přičemž ale nenabízí mnoho vzorů, hodných 

následování. Nevyzrálá osobnost dítěte postrádá morální imperativy a osobnostní 

vlastnosti, které by jí umožnily lépe analyzovat a zhodnotit přijímané informace. 

Školní tělesná výchova je jedním z prostředků, které mohou negativní trend v podobě 

zvyšujícího se počtu obézních a jinak tělesně znevýhodněných dětí alespoň částečně 

ovlivnit. Nenahrazuje dětem volnočasovou aktivitu, ale prostřednictvím socializačních 

procesů a pedagogického působení cílí na to, aby si děti vytvořily celoživotní pozitivní 

vztah k pohybové aktivitě. Pohybovou aktivitu by měly chápat jako prostředek k dosažení 

maximálního potenciálu svého zdraví. Efektivní a systematická práce s jedincem, ale 

i celým kolektivem je klíčem ke změně tohoto negativního trendu. Liberalizace celého 

vzdělávacího systému a zejména postoj společnosti ke vzdělávacím institucím, potažmo 

učitelům, v tomto případě jde často proti této myšlence. Nahrává tak již zmíněnému trendu 

a podílí se na postupném zhoršování stavu. 
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Téma práce bylo voleno s ohledem na výše zmíněné. Práce by tak měla částečně 

odpovědět na otázku, zda bude častokrát zmiňovaná teze o snižující se zdatnosti 

a výkonnosti dětí podložena a potvrzena konkrétními daty, nebo zda tato data naopak tuto 

tezi vyvrátí.  

Důležitý pro samotnou podstatu této práce byl nástup na mou současnou školu, 

ZŠ Glowackého. Ten mi otevřel dveře ke sběru potřebných dat přímo u zdroje zkoumání. 

Neméně důležitý byl pro mě v celém procesu tvorby práce i zájem o prohloubení znalostí 

v problematice atletických disciplín, jejich tréninku a pozitivním ovlivňování zdatnosti děti 

prostřednictvím atletických cvičení. Jako zcela klíčový se ale v kontextu všeho 

zmiňovaného jeví zisk v podobě naprosto precizně vedených záznamů o výkonech dětí 

na ZŠ Glowackého od roku 1985 až do současnosti. Tyto záznamy prakticky vytvořily 

téma práce a umožnily retrospektivně zhodnotit vývoj výkonnosti dětí a navázat jej 

na tehdejší a současné vzdělávací koncepce. 

Práce obsahuje teoretickou část. V první kapitole jsou popsány cíle práce a problémové 

otázky. V další kapitole je rozebrán vývoj školy v obecné rovině a školní tělesné výchovy 

zejména z hlediska aplikace didaktických koncepcí, konkrétního zařazení atletických 

disciplín do těchto koncepcí, a též i materiálového zabezpečení. Další kapitola se věnuje 

rozboru ontogeneze pohybových schopností, tématu pohybových dovedností a dále popisu 

pojmu zdatnost s důrazem na zdravotně orientovanou zdatnost a pojmu výkonnost. Dále 

jsou popsány obecně všechny disciplíny, které jsou obsahem aktuální didaktické koncepce 

a konkrétněji jsou pak rozepsány ty atletické disciplíny, které jsou předmětem zkoumání 

této práce. Další kapitoly se věnují výzkumům, týkajícím se zdatnosti a výkonnosti dětí 

a mládeže, a také pohybu a životnímu stylu obecně. 

V praktické části je na základě podkladů a polostrukturovaného rozhovoru popsána historie 

vybrané školy prakticky od jejího vzniku až do současnosti. Dále se práce zabývá 

zodpovězením problémových otázek a k nim stanovených hypotéz. Prostřednictvím grafů 

jsou tyto hypotézy zřetelně potvrzeny, nebo zamítnuty. Součástí grafů je komentář, který 

poskytuje krátké zhodnocení a zároveň je zde snahou i interpretace získaných informací 

a dat. V diskusní části jsou veškerá použitá a získaná data porovnána s již existujícími 

výzkumy a je zde též zhodnocen vliv jednotlivých komponent, které mohou 

zapříčiňovat změny ve zdatnosti a výkonnosti. V závěrech je vše výše zmíněné 

prostřednictvím ucelených stručných komentářů rámcově uzavřeno.  
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1 Cíle a problémy práce 

1.1 Cíle práce 

Cílem práce je zhodnotit výkonnost ve vybraných atletických disciplínách ve vztahu 

ke vzdělávacím koncepcím na ZŠ Glowackého u chlapců v 6., 7. a 8. ročníku mezi lety 

1987 – 2019. 

1.2 Problémové otázky: 

1. Je rozdíl v pojetí atletické výuky v jednotlivých koncepcích? 

2. Jaký je vliv případné změny v koncepcích ve výkonnosti v atletických disciplínách? 

3. Je trend výkonnosti ve všech sledovaných disciplínách vždy stejný? 

4. Je nárůst či pokles výkonnosti ve všech disciplínách vždy přibližně lineární? 
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2 Historie předmětu Tělesná výchova 1869 – 1987 

Tato kapitola je rozčleněna dle vybraných historicky významných událostí. Obsahuje 

předmluvu k dané kapitole. První datovaná část je věnována období od přijetí říšského 

zákona o školách roku 1869 až do vzniku první republiky roku 1918. Druhá část zahrnuje 

období první republiky od roku 1918 a končí se vznikem protektorátu, potažmo s počátkem 

druhé světové války v roce 1939. Třetí část se věnuje krátkému, ale z hlediska změn 

ve školní tělesné výchově velmi zajímavému období protektorátu mezi lety 1939 – 1945. 

Poslední část popisuje poměrně dlouhý úsek dějin od konce 2. světové války v roce 1945 

až po rok 1987, který je počátečním rokem sledovaného výzkumu. 

 

Vývoj tělesné výchovy jako školního vyučovacího předmětu je neodmyslitelně spjat 

s významnými postavami tělesné kultury a pedagogiky 19. století. F. L. Jahn, E. W. B. 

Eiselen, A. Spiess nebo P. H. Ling byli v této době osobnostmi, které určovaly směřování 

tělesné kultury. Školství a tělesnou výchovu na našem území ovlivnilo několik systémů, 

které na sebe různým způsobem navazovaly a vzájemně se ovlivňovaly, některé se však 

i vyvracely. Dle německého vzoru u nás začalo od poloviny 19. století zřizování 

tělocvičných ústavů. 

Jedním z prvních učitelů tělesné výchovy u nás byl Jan Malýpetr, který učil podle  

Jahn-Eiselenovy soustavy. Aktivně se účastnil chodu Sokola, u jehož zrodu prakticky stál. 

Zasloužil se též o zavedení tělesné výchovy do škol a byl i obecně velkým propagátorem 

sportu. (Rychtecký, 1995) 

Školní tělesná výchova mezi lety 1869 – 1918 

V roce 1869 byl přijat říšský zákon o školách, který postupně zařazoval tělesnou výchovu 

jako povinný předmět do obecných škol. Tělesná výchova na reálkách a gymnáziích byla 

však dále nepovinná. Již o dva roky dříve, v roce 1867, se učitelé na učitelských ústavech 

mohli setkat s přípravou na výuku tělesné výchovy. 

První osnovy obsahově vycházely z turnerského systému. Byl v nich kladen důraz 

na zrovnoprávnění tělesné výchovy jakožto vyučovacího předmětu, a to i pro děvčata. 

Nebo také například na nárok učitelů tělesné výchovy na odbornou kvalifikaci. Dotace 

předmětu byla stanovena na 2 vyučovací jednotky týdně. Výuka směřovala k rozvoji síly, 

obratnosti a například i sebedůvěry. Obsahem tělocviku byla zejména pořadová, prostná 

a nářaďová cvičení. Obsah zohledňoval tehdejší potřebu fyzicky zdatných branců. Tělesná 
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výchova ale byla z většiny realizována v tělocvičnách, nově stavěné školy se již 

projektovaly bez venkovních sportovišť. Všechny tyto kroky směřovaly k větší kontrole 

a zajištění bezpečnosti v hodinách tělesné výchovy tak, aby nově začleňovaný předmět 

plynule vstoupil do škol. 

Roku 1883 došlo k úpravě a povinná tělesná výchova na dívčích školách byla zrušena. 

(Rychtecký, 1995) 

Ke konci 19. století došlo vlivem Sokola k výraznému zkvalitnění obsahu a výuky školní 

tělesné výchovy, neboť vzděláváním učitelů došlo k prohloubení a rozšíření znalostí 

v tělovýchovné oblasti. Zároveň i nářaďové vybavení a vybavenost z hlediska náčiní 

doznalo změn k lepšímu, a to především díky výpůjčkám právě od Sokola.  

(Hrabinec, 2017) 

Až roku 1890 byl vydán ministerský výnos, který doporučoval zavést do výuky různé typy 

pohybových a sportovních her. Součástí tohoto výnosu bylo i doporučení vybudovat 

kvalitní sportovní zázemí, tělocvičny a sportovní hřiště. 

V roce 1909 byla zavedena povinná tělesná výchova pro chlapecké a roku 1913 pro dívčí 

střední školy. 

Roku 1911 byly vydány nové osnovy pro chlapeckou a roku 1913 pro dívčí tělesnou 

výchovu na obecných školách. Dotace předmětu stále zůstávala na 2 hodinách týdně. 

Roku 1915 byla další úpravou zrušena povinná tělesná výchova pro dívky na obecných, 

středních i vyšších školách. (Rychtecký, 1995) 

Výuka atletiky 

Laciný rozděluje učivo v obecných školách v království Českém dle typu školy, respektive 

podle počtu tříd na dané škole, tedy od jednotřídky až k osmitřídce. Kupříkladu 

v osmitřídkách se lze setkat se skokem zprosta a skokem útokem, což dle provedení 

daných cviků nelze obsahově zařadit do atletiky, ale spíše do gymnastiky. (Laciný, 1902) 

Školní tělesná výchova mezi lety 1918 – 1939 

Důležitým milníkem bylo zřízení Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 

ihned po skončení 1. světové války. Problematika tělesné výchovy byla celospolečenským 

tématem, které v tomto období získalo přesah i do politiky. Objevovaly se různé návrhy, 

které měly za cíl zkvalitnit, centralizovat a zprofesionalizovat přístup k výuce tělesné 

výchovy. V této době začal narůstat vliv Tyršovy soustavy. 
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Současně s tím došlo ve dvacátých letech 20. století k úpravě osnov a do výuky tělesné 

výchovy začaly pronikat kromě pořadových, nářaďových a prostných cvičení také prvky 

atletiky a dále i hry, které byly doplněny o různé mimoškolní sezónní aktivity, jako 

například lyžování, bruslení, sáňkování a další. (Rychtecký, 1995) 

Weigner uvádí, že k dosažení cílů jsou využívány prostředky tělesné výchovy, mezi něž 

řadí gymnastiku, hry a výkony sportovní. (Weigner, 1916) 

Výuka atletiky 

Osnovy z roku 1922 velmi obsáhle a věcně popisují jednotlivé součásti školní tělesné 

výchovy. Do atletické části výuky je zařazen pochod, rychlý pochod a poklus, dále rychlý 

běh, házení míče a vrhání kamene nebo koule, skok do dálky z místa a z rozběhu, skoky 

do výšky. Každý ročník má specificky stanovené hmotnosti náčiní a též i hodnoty výkonů, 

případně má mírně odlišné varianty jednotlivých disciplín v provedení nebo například typu 

náčiní. (Osnovy z tělesných cvičení pro devět školních roků na školách národních, 1922) 

Školní tělesná výchova mezi lety 1939-1945 

Paradoxně pozitivní vliv na školní tělesnou výchovu mělo jinak složité období 

v protektorátu, respektive během 2. světové války. A to ve smyslu navýšení počtu hodin 

tělesné výchovy, což lze z dnešního pohledu bezpochyby hodnotit jako velmi přínosné. Dle 

osnov z roku 1940 byly na obecných školách od 4. do 8. třídy čtyři hodiny tělesné výchovy 

pro chlapce, tři hodiny pro dívky. První ročník měl dotaci dvou hodin, 2. a 3. ročník dotaci 

tří hodin tělesné výchovy. V průběhu války byla výnosem z roku 1941 ale zakázána 

činnost Sokola, organizaci byl zabaven veškerý majetek, čímž začalo složité období, 

během něhož byl Sokol opakovaně obnovován, rušen, nebo byla jeho činnost značně 

omezena a řízena. Tímto krokem bylo velkému množství lidí, mimo jiné i školou 

povinných dětí, zamezen přístup k organizovanému volnočasovému pohybu, a tedy 

i tělesnému rozvoji. (Rychtecký, 1995) 

Výuka atletiky 

V 6. – 8. ročníku je zařazen rychlý běh, klus, pochody, skok daleký z místa i z rozběhu, 

skok do výšky na pevný předmět, hody míčem a jiným náčiním. Podmínky úspěchu tělesné 

výchovy jsou dány materiálním zabezpečením, zejména vhodnou a kvalitně vybavenou 

tělocvičnou, cvičištěm, hřištěm. Pro samotnou tělesnou výchovu je též důležitý fakt, 

že hodiny pro ni vyčleněné se nikdy nesmějí využít k jinému účelu. Dále je stanoven 

normativ pro úbor, zásady hygieny, jsou definovány zásady bezpečnosti, a jiné. Hodina má 

svou danou strukturu. Kupříkladu je uveden systém členění, kdy rozcvička by měla zabírat 
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7 až 10 minut, hlavní část 30 minut, a uklidnění na konci hodiny 5 až 8 minut.  

(Horák, 1940)  

Školní tělesná výchova mezi lety 1945 – 1987 

Pojetí školní tělesné výchovy v poválečném období prostým způsobem navazovalo 

na období před 2. světovou válkou. Různé mimoškolní tělovýchovné organizace postupně 

obnovovaly svou činnost, avšak tentokrát pod taktovkou Ústředního národního 

tělovýchovného výboru, jehož cílem bylo tyto organizace sjednotit. Opět tedy byla 

v určitém rámci obnovena i činnost Sokola.  

V roce 1948 však došlo k dalšímu důležitému okamžiku v historii tělesné výchovy 

na našem území. Zákon o jednotné škole zavedl do školství několik důležitých změn 

a úprav. Byla prodloužena povinná školní docházka na 9 let. Dále byla vyvíjena snaha 

o sjednocení požadavků na stejné věkové kategorie žáků, do té doby se požadavky různily 

dle typu školy. Klíčové bylo zavedení dívčí tělesné výchovy jako povinného předmětu 

na všech typech škol. Zároveň byla od 6. ročníku rozdělena výuka tělesné výchovy zvlášť 

pro chlapce a pro dívky. 

Události po únoru 1948 velkou měrou ovlivnily i přístup k tělesné výchově. Sokol byl 

ustaven jedinou tělovýchovnou organizací. Tělesná výchova a sport obecně byly silně 

politizovány. Sovětská ideologie pozměnila pohled na tuto oblast života a tělesná výchova 

se primárně stala nástrojem k obraně vlasti a jako prostředek k přípravě do pracovního 

procesu. Zároveň byly stanoveny výchovné, vzdělávací a zdravotní cíle tělesné výchovy, 

které se v pozměněné podobě uplatňují i nyní. 

V tomto období byly ve velké míře organizovány i mimoškolní zájmové aktivity. Lyžařské 

výcviky se staly povinnou součástí školní docházky. 

Osnovy z roku 1948 stále zachovávaly původní (předválečnou) dotaci pouhých dvou hodin 

tělesné výchovy. Došlo však k obsahové proměně. Více času bylo věnováno sportovním 

hrám, a též se objevila i zdravotní tělesná výchova. Tyto osnovy však stále nebyly 

dopodrobna propracované, byly značně nekonkrétní, hlavně ale nebyly pro učitele závazné. 

Úroveň výuky tedy nebyla příliš vysoká. 

Padesátá léta byla definována postupnou inklinací k sovětské pedagogice. Došlo 

ke zkrácení povinné školní docházky na 8 let, v roce 1952 byl opět zrušen Sokol a roku 

1953 byly zavedeny nové osnovy, které stanovovaly normativ pro výuku. Dílčí cíle a úkoly 

byly nyní jasně a konkrétně zformulovány. Měřitelné oblasti tělesné výchovy měly 
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stanovené své limity, neměřitelné měly definovány kontrolní cviky. Žák byl tedy 

posuzován dle dosaženého či předvedeného výkonu, což omezovalo nenadané a tělesně 

indisponované jedince. 

V roce 1954 došlo ke zřízení vysoké školy pedagogické, přičemž zde bylo umožněno 

vysokoškolsky připravit i středoškolské učitelky tělesné výchovy.  

Základní gymnastické učivo bylo v duchu doby doplněno dále o lidové tance, zařazena 

byla i rytmická cvičení a úpoly. Vše směřovalo k roku 1955, kdy se uskutečnila první 

celostátní spartakiáda. Pravidelné spartakiády určovaly do jisté míry směřování tělesné 

výchovy, a to v tom smyslu, že ve spartakiádním roce, tedy každých 5 let, byla většina 

hodinové dotace i mimoškolních aktivit věnována právě nácviku na tuto akci. 

V roce 1957 došlo k ustavení Československého svazu tělesné výchovy (ČSTV), který 

se stal řídícím orgánem sportu a tělesné výchovy ve státě. Ministerstvo školství dále 

poskytovalo metodickou podporu a bylo garantem vzdělávání pedagogů tělesné výchovy. 

Normativnost v hodnocení žáků v tělesné výchově byla společností dlouhodobě negativně 

vnímána. Z tohoto důvodu došlo již poněkolikáté k úpravě, normativy byly z osnov 

odstraněny a učivo bylo zredukováno. (Rychtecký, 1995) 

Výuka atletiky 

Rok 1960 přinesl jednotné osnovy, které měly za cíl zkvalitnit výuku a které svým 

obsahem vymezovaly učivo pro žáky od nástupu na základní školu až po výstup 

ze středních škol. Školní tělesná výchova měla být díky těmto osnovám více propojena 

s mimoškolními zájmovými aktivitami sportovního charakteru a zároveň tímto krokem 

došlo k lepšímu navázání na předškolní tělesnou výchovu. Osnovy pro předškolní výchovu 

byly však značně podhodnocené vzhledem ke schopnostem dětí. Odstranění normativů 

s sebou přineslo i negativní důsledek, a to klesající motivaci k výkonu u žáků i pedagogů. 

Tyto osnovy nebraly v potaz zdravotně indisponované jedince, zohledňovaly pouze 

fyziologické odlišnosti pohlaví. Do tělesné výchovy začala v malé míře opět pronikat 

prožitkovost a snaha o budování celoživotního pozitivního vztahu k pohybu. 

Pávek považuje lehkou atletiku za jedno ze základních odvětví tělesné výchovy mládeže. 

Charakter disciplín vychází především ze základních lokomočních a existenčních pohybů 

a různorodost těchto pohybů přispívá k osvojení pracovních i branných návyků. Rozvíjí též 

základní pohybové schopnosti. Opomenout nelze ani zdravotní význam pohybu 

ve venkovním prostředí. Variabilita podmínek umožňuje ovlivňovat přizpůsobivost, 
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bojovnost, schopnost rozhodování se, stejně tak i schopnost hospodárně nakládat 

s vlastními silami. Měřitelnost dosažených výkonů umožňuje okamžitou zpětnou vazbu. 

(Pávek, 1965) 

Předpokládá se, že výuka atletiky bude zařazena asi v 50 % hodin školní tělesné výchovy. 

Učivo základní 

6. ročník: Běh hladký na 50 m, nízký start, běh přes přirozené překážky na 40 m, běh 

vytrvalý (za vodičem) na 300 m. Skok do výšky skrčmo, také s obraty, skok do dálky 

skrčmo. Hod míčkem 150 g na dálku i na cíl. 

7. ročník: Běh hladký na 60m, nízký start, běh vytrvalý (řízený) hoši 500 m, dívky 300 m. 

Skok do výšky způsobem valivým bočným, dívky též nůžkovým, skok do dálky skrčmo. Hod 

kriketovým míčkem na dálku i na cíl z různých poloh, hoši též hod granátem na cíl. 

8. ročník: Běh hladký na 60 m, běh přes přirozené překážky hoši 60 m, dívky 50 m, vytrvalý 

běh hoši 500 m, dívky 300 m. Skok do výšky způsobem valivým bočným, skok do dálky 

skrčmo. Hod granátem na cíl i na dálku. Vrh koulí hoši 4 kg, dívky 3 kg. 

9. ročník: Běh hladký na 60 m, běh štafetový, běh vytrvalý hoši 500 m, dívky 300 m, běh 

přespolní hoši 800 m, dívky 500 m. Skok do výšky způsobem valivým bočným. Skok 

do dálky skrčmo. Vrh koulí hoši 4 kg, dívky 3 kg. Hod granátem na dálku. 

(Pávek 1965, str. 79) 

Program rozšiřující (12 – 14 let) 

Nízký start. Běh na 60 m. Běh přes přirozené překážky (hoši 60 m, dívky 50 m). Štafeta 

4x60 m. Vytrvalý běh (hoši 800 m, dívky 500 m). Skok do výšky způsobem valivým bočným. 

Skok do dálky skrčmo. Hod kriketovým míčkem na výkon. Hod míčkem na cíl s průměrem 

3 m, vzdálený 15 – 20 m, hod granátem na vzdálenost 10 – 15 m. Hoši hod granátem 

na výkon. Vrh koulí z místa (hoši 5 kg, dívky 3 kg). Plnění atletických disciplín BPPOV II. 

(Pávek, 1965, str. 80) 

Na konci sedmdesátých a v osmdesátých letech sílily názory, že by se školní tělesná 

výchova měla stále více odklánět od výkonnostního pojetí. Z hlediska materiálního 

zabezpečení nebyly školy schopné konkurovat oddílovému sportu. Důležitým úkolem 

tělesné výchovy se tak stala prožitkovost a budování vztahu k pohybu jakožto nástroji 

k pozitivnímu ovlivnění fyzického a duševního zdraví. 
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Závěr sedmdesátých let byl z pohledu pojetí školní tělesné výchovy z velké míry ovlivněn 

realizací Pávkova prvního celostátního výzkumu rozvoje pohybové výkonnosti dětí 

ve věku 7 – 19 let. Komplexnost výzkumu a tedy i jeho výsledků poskytla podklad 

pro zpřesňování cílů a úkolů, účelnější výběr obsahu a stanovení přiměřených požadavků 

ve školní tělesné výchově. Ta se začala více zaměřovat na diagnostiku zdatnosti. Výsledky 

rovněž posloužily jako podklad pro vytvoření jednotné testovací baterie motorických testů 

a umožnily tím sledovat a dále zkoumat úroveň tělesné výkonnosti napříč státy Rady 

vzájemné hospodářské pomoci, ale i mimo ně.  

Výsledkem všech těchto vlivů bylo zavedení zcela nových osnov v roce 1976, které 

otevřely možnost pracovat odlišně s žáky s různou úrovní schopností. Učivo bylo 

rozděleno na základní a prohlubující a důležité bylo také zakládání tříd s rozšířenou 

výukou tělesné výchovy, které sdružovaly talentované jedince. 

V roce 1984 byly tyto osnovy doplněny o metodické příručky, které jasně a srozumitelně 

vymezily cíle, obsah a kritéria pro hodnocení. (Hrabinec, 2017)  
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3 Historie předmětu Tělesná výchova po roce 1987 

Tato kapitola je rozčleněna v návaznosti na po sobě přicházející změny a zavádění nových 

osnov, popřípadě rámcového vzdělávacího programu. Toto členění zohledňuje 

předpoklady pro realizaci této práce. 

3.1 Učební osnovy základní školy, 1987 

V roce 1987 došlo k zavedení osnov pro druhý stupeň, které doplňovaly učivo předchozích 

osnov o učivo kontrolní. Důležitým faktorem byla i změna vztahu učitele a žáka, díky které 

se vkládala žákům do rukou větší míra odpovědnosti. Pojetí školní tělesné výchovy se ještě 

více zaměřilo na budování pozitivního postoje k celoživotní tělesné aktivitě, zlepšování 

a upevňování zdraví. Ohled byl brán na žáky se zdravotním oslabením, stejně tak ale 

i na žáky nadané. Důraz byl též kladen na osvojení a praktické využití poznatků z tělesné 

kultury. Obsah výuky byl diferenciován pro žáky různých úrovní z pohledu 

psychomotorického vývoje. Stejně tak volba metod mohla být upravena vzhledem 

k jejich možnostem a potřebám. Při výuce se též využívalo mezipředmětového propojení. 

(Hrabinec, 2017)  

Výuka atletiky 

Obsah a pojetí výuky atletických disciplín byl zaměřen na osvojení a zdokonalení 

přirozených pohybových cvičení. Teoretické poznatky byly v rámci tělesné výchovy 

převáděny do praxe. Učivo bylo tvořeno základními atletickými disciplínami – běh, hod, 

skok. Také se kladl důraz na výchovný aspekt tělesné výchovy. (Hrabinec, 2017) 

Učivo atletiky základní 

5. – 8. ročník 

 běh na 60 m 

 běh na 1500 m (v 7. a 8. ročníku jen dívky) 

 skok do dálky (skrčný způsob) 

 skok do výšky 

5. – 6. ročník 

 nízký a polovysoký start 

 hod míčkem 150 g (na dálku a na cíl) 

7. – 8. ročník 

 běh na 3000 m (jen chlapci) 

 štafetový běh 
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 hod granátem 350 g (na dálku a na cíl) 

Učivo prohlubující 

7. – 8. ročník 

 překážkový běh 

 vrh koulí 

(Učební osnovy základní školy: Tělesná a sportovní výchova 5. – 8. ročník, 1988, str. 66). 

Revoluční rok 1989 přinesl do tělesné výchovy a sportu obecně významné změny. Svou 

činnost ukončil Československý svaz tělesné výchovy, jeho místo zaujaly některé nové 

organizace a řada obnovených. Školství se začalo značnou měrou liberalizovat a současně 

s demokratizačním procesem docházelo ke vzniku nových typů škol. Státní školy byly 

doplněny o soukromé, církevní a další. V roce 1990 byla povinná školní docházka 

zkrácena z původních 10 nově na 9 let a na základních školách zavedena zpět devátá třída 

– nejprve jako nepovinná, od roku 1995 pak povinná. (Hrabinec, 2017) 

3.2 Učební osnovy základní školy, 1991 

Nové učební osnovy vznikly v roce 1991. Potřeba jejich rychlého vytvoření nedala příliš 

prostoru pro úpravy a došlo tak prakticky k převzetí původních. Osnovy byly prosty 

zásadních změn, a tak se na pomyslný zlom muselo počkat ještě několik dalších let. 

Velkou pomocí v celém procesu změn se ukázal být rok 1992 a vznik Asociace školních 

sportovních klubů (AŠSK), která zajišťovala a podporovala činnost klubů přímo 

na školách. Cílem všech nových projektů a činností byla podpora harmonického rozvoje 

veškerých komponent osobnosti a vytvoření pozitivního vztahu k pohybu. Se vznikem 

samostatného českého státu v roce 1993 přešlo veškeré řízení školní tělesné výchovy 

a sportu pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (Hrabinec, 2017) 

Výuka atletiky 

Atletika na druhém stupni měla z pohledu hodinové dotace zabírat zhruba 20 % (16 % 

u dívek) času, vymezeného pro výuku tělesné výchovy. To odpovídá zhruba 10 – 15 

hodinám tělesné výchovy ročně. (Dostál, 1992) 

Učivo atletiky základní 

5. – 8. ročník 

 běh na 60 m 

 běh na 1500 m (v 7. a 8. ročníku jen dívky) 

 skok do dálky skrčmo 
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 skok do výšky 

5. – 6. ročník 

 nízký a polovysoký start 

 hod míčkem 150 g (na dálku i na cíl) 

7. – 8. ročník 

 běh na 3000 m (jen chlapci) 

 štafetový běh 

 hod granátem 350 g (na dálku i na cíl) 

Učivo prohlubující 

7. – 8. ročník 

 překážkový běh 

 vrh koulí (Dostál, 1992, str. 253) 

3.3 Vzdělávací program – základní škola, 1996 

Z důvodu velmi rychlých a poměrně významných celospolečenských změn byly osnovy 

z roku 1991 nahrazeny již v roce 1996 novými. Ty odrážely tehdejší tendence 

ve společnosti. Liberalizace výchovy hrála podstatnou roli při tvorbě učebního obsahu. Byl 

kladen větší důraz na kvalitu a množství daného obsahu. Školám bylo umožněno ve větší 

míře individualizovat náplň podle svých možností a podmínek. Školní tělesná výchova 

mohla být dále doplněna o různé nepovinné předměty sportovního charakteru.  

(Hrabinec, 2017) 

Výuka atletiky 

Atletika na 2. stupni logicky navazovala na již probrané učivo. Do výuky bylo zařazeno 

osvojení základních pravidel atletických soutěží, rozhodování o umístění, organizace 

soutěží, dále například názvy náčiní i neosvojovaných disciplín, nebo průpravná cvičení 

pro jednotlivé disciplíny. (Hrabinec, 2017) 

Učivo atletiky 

Běh 

 speciální běžecká cvičení; 

 rychlý běh do 100 m; 

 vytrvalý běh na dráze do 2000 m (D) a 3000 m (CH); 

 běh v terénu až do 20 minut; 

 štafetová předávka, běh v zatáčce 
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Skok 

 skok do dálky z optimálního rozběhu; 

 skok do výšky (flop) – při vhodných podmínkách 

Hod 

 koulařská gymnastika, vrh z místa, sun, spojení sunu a vrhu; 

 vrh koulí – D do 3 kg, CH do 5 kg 

Co by měl žák umět (vědět) 

 chápe význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty; 

 umí zorganizovat jednoduchou soutěž a změřit a zapsat jednotlivé výkony; 

 zvládá úpravu jednotlivých soutěžních sektorů; 

 zná základní startovní povely; 

 zvládá základní techniku vrhu koulí; 

Rozšiřující učivo 

 překážkový a štafetový běh; 

 průprava pro hody s otočkou; 

 skok do výšky (valivý způsob) 

 atletický čtyřboj (sprint, vytrvalostní běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem 

nebo koulí); 

 využití počítače pro evidenci a hodnocení výsledků 

 (Tělesná výchova, učební osnovy pro 1. až 9. ročník, Vzdělávací program 

základní škola, 1996, str. 19) 

3.4 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005 

Výrazné změny v pohledu na organizaci a průběh vzdělávání se naplno začaly projevovat 

na začátku nového tisíciletí. V celospolečenském pojetí byl velký tlak zejména 

na decentralizaci školství. Vzdělávání začalo být tématem na celoevropské úrovni 

a výsledkem byl nový školský zákon z roku 2004, který reflektoval potřeby tehdejší 

společnosti a uvedl v život novinku v podobě Rámcových vzdělávacích programů (RVP), 

platných od roku 2005. Vznikaly nové vzdělávací oblasti, které sdružovaly předměty 

s podobnou tematikou nebo spadající do stejných oblastí. Tělesná výchova se společně 

s Výchovou ke zdraví stala součástí vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“. Na základě RVP 

si každá škola vytvářela vlastní Školní vzdělávací programy, ve kterých si učivo 

konkretizovala. Tímto krokem bylo umožněno změnit celý proces vzdělávání a upravit jej 
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na míru nejen pro konkrétní typ školy, ale i z pohledu jednotlivých pedagogů tak, aby 

naplno mohli rozvinout kreativitu a schopnosti. Také se ve větší míře mohlo využít 

mezipředmětových vztahů a poskytnout tak dětem zcela unikátní pohled na některé 

předměty. 

Obsah výuky školní tělesné výchovy byl zaměřen primárně na zdravotně orientovanou 

zdatnost, kultivaci osobnosti, získání znalosti o fyziologických zákonitostech těla 

a zvnitřnění potřeby pohybu jako prostředku pro pozitivní ovlivnění kvality života. 

(Hrabinec, 2017) 

Výuka atletiky 

Rámcové vzdělávací programy změnily pojetí pedagogického procesu. Z hlediska školní 

tělesné výchovy však k nijak velkým změnám nedošlo. Základní stavební kameny výuky 

školní tělesné výchovy zůstaly z větší části nezměněny. 

Atletika jako součást školní tělesné výchovy je povinná na prvním, druhém i třetím stupni. 

Z hlediska historie však došlo ke změně pohledu na cíle výuky. V současném pojetí je 

školní tělesná výchova obecně orientována spíše prožitkově, cílem je harmonický rozvoj 

veškerých komponent osobnosti a všestrannost. Z tohoto důvodu je i obsahové vymezení 

učiva uzpůsobeno těmto požadavkům. Vzhledem ke klimatickým podmínkám našeho 

podnebného pásu je doporučeno atletickou výuku zařazovat do bloků. V zimních měsících 

lze uplatňovat některá atletická průpravná cvičení i v prostředí tělocvičen a krytých hal. 

Důraz je třeba klást zejména na správnou posloupnost nácviku atletických disciplín, 

vybírat vhodná průpravná cvičení a volit obtížnost s ohledem na možnosti materiálového 

zabezpečení a schopnosti žáků. 

Z pohledu kvality výuky lze narazit na některá úskalí. Zejména hodinová dotace se jeví 

jako velká překážka. Nácvik atletických disciplín je časově velmi náročný a rozsah dvou 

hodin týdně je pro výuku všech požadovaných oblastí ve školní tělesné výchově naprosto 

nedostačující. Obsah atletických disciplín bývá z tohoto důvodu nedostatečně probrán, 

často se vynechávají důležitá průpravná cvičení, nebo se naopak daná disciplína nestihne 

odučit v celém rozsahu. 

Výuka atletických disciplín a počet hodin atletiky je ovlivněn více faktory. Zejména 

se pak jedná o možnosti školy z hlediska zázemí a materiálového zabezpečení. Pokud je 

zachován standardní rozsah dvou vyučovacích jednotek školní tělesné výchovy týdně, 

tak atletice by mělo být věnováno zhruba 10 – 15 hodin (20 %) ročně. (Hrabinec, 2017) 
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Učivo atletiky 

Doporučovaný obsah atletiky podle programu Základní škola 

Teoretické poznatky – pojmy 

 olympijské disciplíny, názvy náčiní i neosvojovaných disciplín 

 základní pravidla atletických soutěží, rozhodování o umístění ve skocích, hodech 

atd. 

 základy organizace soutěží 

 základy techniky dalších osvojovaných disciplín 

 průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti 

Běh 

 speciální běžecká cvičení 

 rychlý běh do 100 m 

 vytrvalý běh na dráze do 2000 m (dívky) a 3000 m (chlapci) 

 běh v terénu až do 20 minut 

 štafetová předávka, běh v zatáčce 

Skok 

 skok do dálky z optimálního rozběhu 

 skok do výšky (flop) – při vhodných podmínkách 

Hod (vrh) 

 hod míčkem 150-350 g 

 koulařská gymnastika, vrh z místa, sun, spojení sunu a vrhu 

 vrh koulí – D do 3 kg, CH 4 kg 

Co by žák měl umět (vědět) 

 chápe význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty 

 umí zorganizovat jednoduchou soutěž a změřit a zapsat potřebné výkony 

 zvládá úpravu jednotlivých soutěžních sektorů 

 zná základní startovní povely 

 zvládá základní techniku vrhu koulí 

Rozšiřující učivo 

 překážkový a štafetový běh 

 průprava hodu s otočkou 

 skok do výšky (valivý způsob) 
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 atletický čtyřboj (sprint, vytrvalostní běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem 

nebo vrh koulí) 

 využití počítače pro evidenci a hodnocení výsledků (Hrabinec, 2017, str. 161) 

3.5 Srovnání osnov pro školní tělesnou výchovu od roku 1987 po 

současnost 

Bouřlivý vývoj v posledních 30 – 35 letech z pohledu dějin země se osnov pro školní 

tělesnou výchovu příliš nedotkl. Toto tvrzení je velmi dobře prokazatelné přímým 

srovnáním platných osnov od roku 1987 do současnosti. Lze si všimnout jistých 

podobností v obsahové náplni, v některých bodech jsou osnovy naprosto totožné. 

V průběhu let došlo tedy zejména ke zpřesnění a doplnění daného obsahu. Objevily se však 

i zcela nové oblasti sportu, které byly postupně implementovány do výukového obsahu 

školní tělesné výchovy. 

Porovná-li se přístup k výuce atletiky tak jak ji uvádí ve své publikaci Pávek se současnou 

situací, vychází najevo, že zastoupení atletiky, popřípadě doporučený vyčleněný čas pro 

její realizaci během školního roku klesl z 50 % v roce 1965 na, i dnes stále platných, 20 % 

(16 % u dívek) dle osnov z roku 1991. Tento zásadní rozdíl může sám o sobě velkou 

měrou přispívat ke snižování výkonnosti v atletických disciplínách. Důvodem pro 

postupné snižování hodinové dotace bylo právě například i zmiňované zařazení nových 

výukových oblastí. Z pohledu potřeb této práce je ale nutné uvést, že ve většině 

sledovaného období je doporučená hodinová dotace pro výuku atletických disciplín 

prokazatelně prakticky beze změny. 

Dále je potřeba zmínit, že zatímco osnovy z roku 1987 a z roku 1991 představovaly 

normativ a určovaly tedy přesně dané cviky, vzdálenosti a časy, kterých se pedagog musel 

držet, osnovy z roku 1996 a Rámcový vzdělávací program z roku 2005 se stávají pouze 

opěrným bodem pro realizaci výuky. Toto lze velmi dobře ilustrovat na příkladu krátkých 

sprintů. Osnovy z roku 1987 a 1991 určují učivo základní, běh na 60 m pro 5. – 8. ročník. 

Osnovy z roku 1996, popřípadě Rámcový vzdělávací program, určují pro 6. – 9. ročník běh 

do 100 m. Přesnou vzdálenost pro konkrétní ročník tedy nechávají na uvážení daného 

pedagoga. Stejný přístup nalezneme i u středních tratí. 

Nedílnou součástí osnov při reformě v roce 1996 se stala také část „Co by měl žák 

umět/vědět“, která rozšiřovala povědomí a znalosti žáků o jednotlivých disciplínách, 

o sportu a tělesné kultuře obecně a vytvářela tak předpoklad pro realizaci získaného 
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a naučeného i mimo prostředí školy, nebo například pro pozdější využití v osobním 

či profesním životě. (Hrabinec, 2017) 

 

Tabulka 1: Srovnání osnov (RVP) pro 6. ročník mezi lety 1987 – 2005 

6. ročník 

1987 1991 1996 2005 

Běhy 

běh na 60m běh na 60m běh do 100m běh do 100m 

běh na 1500m dívky běh na 1500m dívky běh do 2000m dívky běh do 2000m dívky 

běh na 1500m chlapci běh na 1500m chlapci běh do 3000m chlapci běh do 3000m chlapci 

    

běh v terénu až do 20 

minut 

běh v terénu až do 20 

minut 

nízký a polovysoký 

start 

nízký a polovysoký 

start     

    

speciální běžecká 

cvičení 

speciální běžecká 

cvičení 

    běh v zatáčce běh v zatáčce 

    štafetová předávka štafetová předávka 

    

překážkový běh 

(rozšiřující učivo) 

překážkový běh 

(rozšiřující učivo) 

    

štafetový běh 

(rozšiřující učivo) 

štafetový běh 

(rozšiřující učivo) 

Skoky 

skok do výšky skok do výšky skok do výšky (flop) skok do výšky (flop) 

    

skok do výšky - valivý 

způsob (rozšiřující 

učivo) 

skok do výšky - valivý 

způsob (rozšiřující 

učivo) 

skok do dálky skrčný 

způsob 

skok do dálky skrčný 

způsob 

skok do dálky z 

optimálního rozběhu 

skok do dálky z 

optimálního rozběhu 

Vrhy a hody 

hod míčkem 150g na 

dálku i na cíl 

hod míčkem 150g na 

dálku i na cíl 

hod míčkem (rozšiřující 

učivo - součást 

čtyřboje) hod míčkem 150-350g 

    vrh koulí do 3kg dívky vrh koulí do 3kg dívky 

    vrh koulí do 5kg chlapci vrh koulí do 4kg chlapci 

    

koulařská gymnastika, 

vrh z místa, sun, spojení 

sunu a vrhu 

koulařská gymnastika, 

vrh z místa, sun, spojení 

sunu a vrhu 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka 2: Srovnání osnov (RVP) pro 7. ročník mezi lety 1987 – 2005 

7. ročník 

1987 1991 1996 2005 

Běhy 

běh na 60m běh na 60m běh do 100m běh do 100m 

běh na 1500m dívky běh na 1500m dívky běh do 2000m dívky běh do 2000m dívky 

běh na 3000m chlapci běh na 3000m chlapci běh do 3000m chlapci běh do 3000m chlapci 

    

běh v terénu až do 20 

minut 

běh v terénu až do 20 

minut 

nízký a polovysoký 

start 

nízký a polovysoký 

start     

    

speciální běžecká 

cvičení 

speciální běžecká 

cvičení 

    běh v zatáčce běh v zatáčce 

    štafetová předávka štafetová předávka 

štafetový běh štafetový běh 

štafetový běh 

(rozšiřující učivo) 

štafetový běh 

(rozšiřující učivo) 

překážkový běh 

(prohlubující učivo) 

překážkový běh 

(prohlubující učivo) 

překážkový běh 

(rozšiřující učivo) 

překážkový běh 

(rozšiřující učivo) 

 Skoky 

skok do výšky skok do výšky skok do výšky (flop) skok do výšky (flop) 

    

skok do výšky - valivý 

způsob (rozšiřující 

učivo) 

skok do výšky - valivý 

způsob (rozšiřující 

učivo) 

skok do dálky skrčný 

způsob 

skok do dálky skrčný 

způsob 

skok do dálky z 

optimálního rozběhu 

skok do dálky z 

optimálního rozběhu 

Vrhy a hody 

hod granátem 350g na 

dálku i na cíl 

hod granátem 350g na 

dálku i na cíl 

hod míčkem 

(rozšiřující učivo - 

součást čtyřboje) hod míčkem 150-350g 

vrh koulí (prohlubující 

učivo) 

vrh koulí (prohlubující 

učivo) 

vrh koulí do 3kg dívky vrh koulí do 3kg dívky 

vrh koulí do 5kg 

chlapci 

vrh koulí do 4kg 

chlapci 

koulařská gymnastika, 

vrh z místa, sun, 

spojení sunu a vrhu 

koulařská gymnastika, 

vrh z místa, sun, 

spojení sunu a vrhu 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka 3: Srovnání osnov (RVP) pro 8. ročník mezi lety 1987 – 2005 

8. ročník 

1987 1991 1996 2005 

Běhy 

běh na 60m běh na 60m běh do 100m běh do 100m 

běh na 1500m dívky běh na 1500m dívky běh do 2000m dívky běh do 2000m dívky 

běh na 3000m chlapci běh na 3000m chlapci běh do 3000m chlapci běh do 3000m chlapci 

    

běh v terénu až do 20 

minut 

běh v terénu až do 20 

minut 

nízký a polovysoký 

start 

nízký a polovysoký 

start     

    

speciální běžecká 

cvičení 

speciální běžecká 

cvičení 

    běh v zatáčce běh v zatáčce 

    štafetová předávka štafetová předávka 

štafetový běh štafetový běh 

štafetový běh 

(rozšiřující učivo) 

štafetový běh 

(rozšiřující učivo) 

překážkový běh 

(prohlubující učivo) 

překážkový běh 

(prohlubující učivo) 

překážkový běh 

(rozšiřující učivo) 

překážkový běh 

(rozšiřující učivo) 

Skoky 

skok do výšky skok do výšky skok do výšky (flop) skok do výšky (flop) 

    

skok do výšky - valivý 

způsob (rozšiřující 

učivo) 

skok do výšky - valivý 

způsob (rozšiřující 

učivo) 

skok do dálky skrčný 

způsob 

skok do dálky skrčný 

způsob 

skok do dálky z 

optimálního rozběhu 

skok do dálky z 

optimálního rozběhu 

Vrhy a hody 

hod granátem 350g na 

dálku i na cíl 

hod granátem 350g na 

dálku i na cíl 

hod míčkem 

(rozšiřující učivo - 

součást čtyřboje) hod míčkem 150-350g 

vrh koulí (prohlubující 

učivo) 

vrh koulí (prohlubující 

učivo) 

vrh koulí do 3kg dívky vrh koulí do 3kg dívky 

vrh koulí do 5kg 

chlapci 

vrh koulí do 4kg 

chlapci 

koulařská gymnastika, 

vrh z místa, sun, 

spojení sunu a vrhu 

koulařská gymnastika, 

vrh z místa, sun, 

spojení sunu a vrhu 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka 4: Srovnání osnov (RVP) pro 9. ročník mezi lety 1987 – 2005 

9. ročník 

1987 1991 1996 2005 

Běhy 

    

běh do 100m běh do 100m 

běh do 2000m dívky běh do 2000m dívky 

běh do 3000m chlapci běh do 3000m chlapci 

běh v terénu až do 20 minut běh v terénu až do 20 minut 

speciální běžecká cvičení speciální běžecká cvičení 

běh v zatáčce běh v zatáčce 

štafetová předávka štafetová předávka 

štafetový běh (rozšiřující učivo) štafetový běh (rozšiřující učivo) 

překážkový běh (rozšiřující učivo) překážkový běh (rozšiřující učivo) 

Skoky 

    

skok do výšky (flop) skok do výšky (flop) 

skok do výšky - valivý způsob (rozšiřující 

učivo) 

skok do výšky - valivý způsob (rozšiřující 

učivo) 

skok do dálky z optimálního rozběhu skok do dálky z optimálního rozběhu 

Vrhy a hody 

    

hod míčkem (rozšiřující učivo - součást 

čtyřboje) hod míčkem 150-350g 

vrh koulí do 3kg dívky vrh koulí do 3kg dívky 

vrh koulí do 5kg chlapci vrh koulí do 4kg chlapci 

koulařská gymnastika, vrh z místa, sun, 

spojení sunu a vrhu 

koulařská gymnastika, vrh z místa, sun, 

spojení sunu a vrhu 

Zdroj: vlastní 
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4 Obsahové vymezení současné školní tělesné výchovy 

Součástí výuky školní tělesné výchovy na základní škole bylo historicky velké množství 

sportovních odvětví. Jako součást tělesné kultury představuje velmi důležitý článek 

výchovy dětí a mládeže. V níže uvedených odstavcích jsou vyjmenována všechna odvětví, 

která jsou aktuálně platnou součástí výuky školní tělesné výchovy. Jako první je uvedena 

atletika, která je předpokladem pro praktickou část práce, je jí tedy obsahově věnována 

delší část. Jednotlivé disciplíny jsou obsáhleji rozpracovány. (Hrabinec, 2017) 

4.1 Atletika ve školní tělesné výchově 

Atletika – název pochází z řeckého slova athlón, znamenající zápas, nebo také cenu, 

o kterou se závodí. Řecký region je považován za kolébku atletiky. Zde atletika jakožto 

ucelený systém vznikla a stala se součástí prvních antických olympijských her. 

Moderní dějiny a zejména vznik novodobých olympijských her v roce 1896 vrátily atletiku 

na piedestal a dnes je považována za královnu sportu. 

Atletika byla až do konce šedesátých let minulého století rozdělována na těžkou, do které 

patřil zápas, vzpírání a přetah lanem a na lehkou, do které patří všechny chůze, běhy, hody 

a vrhy.  

Charakterem se jedná o individuální sportovní odvětví, výjimku tvoří pouze rozestavné 

(štafetové) běhy. Atletika je definována jako soubor základních přirozených pohybů 

člověka. Jedná se o sportovní odvětví, které dle zaměření disciplíny pracuje s velmi 

širokým spektrem pohybových schopností a dovedností a dané pohyby jsou cíleně 

prováděny tak, aby bylo dosaženo maximálního výkonu. Provádění konkrétních pohybů je 

jasně vymezeno pravidly a díky měřitelnosti je zaručena i objektivita při hodnocení 

výkonů. 

Atletiku lze z pohledu pohybové struktury rozdělit do tří (čtyř) základních kategorií, 

typologicky se lišících. Ve školní tělesné výchově se uplatňují první tři uvedené. Podmínky 

realizace a obsahové vymezení je dále upravováno dle úrovně materiálního zabezpečení 

dané instituce a také na základě uvážení daného pedagoga. 

 běhy a chůze 

 skoky 

 vrhy a hody 

 víceboje (Jeřábek, 2008) 
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4.1.1 Atletické běhy 

Běh je „plně automatický cyklický pohyb, při němž se víceméně pravidelně opakuje 

běžecký dvojkrok jako základní pohybová struktura – dynamický stereotyp.“ 

(Havlíčková, 1999, str. 14). 

Běh je základem pro velké množství dalších sportovních odvětví. Výuka běžeckých 

dovedností je nedílnou součástí výchovy ve školní tělesné výchově, osvojení správné 

techniky je prostředkem k rozvoji aerobní zdatnosti a účinným faktorem při prevenci 

civilizačních onemocnění. (Kaplan, 2009) 

Níže je uvedeno standardní rozdělení běhů dle pravidel atletických disciplín, je však dále 

rozčleněno z pohledu zařazení jednotlivých disciplín do školní tělesné výchovy. 

Do školní tělesné výchovy jsou zařazeny 

 krátké sprinty do 200 m 

 dlouhé sprinty do 500 m 

 střední tratě do 3 km (Dostál, 1992) 

Do školní tělesné výchovy nejsou zařazeny 

 dlouhé tratě do 20 km 

 velmi dlouhé tratě nad 20 km (Dostál, 1992) 

Charakteristika běhu 

Pro běh je charakteristická letová fáze. Běžec po okamžiku odrazu na určitou dobu zcela 

ztrácí kontakt s podložkou. Samotná kvalita běhu je definována délkou letové fáze, a tedy 

i délkou kroku, která je podmíněna především fyziologickými rozsahy a anatomickou 

stavbou sportovce. Určujícím faktorem je také druh běhu. Každý běh na této škále má svou 

funkční náročnost. (Havlíčková, 1999) 

4.1.2 Skoky 

Skoky ve všech formách jsou definovány jako krátkodobé technické disciplíny. Z hlediska 

motorických schopností se jedná o silově rychlostní disciplíny. Výkon je též ovlivněn 

úrovní koordinačních schopností. 

 skok daleký (také trojskok) – obě disciplíny jsou charakterem výkonu podobné 

sprintům. Rozběh i odraz je dynamický. 
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 skok vysoký – vzhledem ke skoku dalekému (trojskoku) je vyšší náročnost 

z pohledu koordinačních schopností. Rozběh je kratší, méně dynamický a více 

zaměřen na správnou techniku. (Dostál, 1992) 

4.1.3 Vrhy a hody 

Jedná se o technické, silově-rychlostní disciplíny. Maximální výkon je podmíněn 

precizním zvládnutím techniky a úrovní rozvoje silových a rychlostních schopností. Též je 

ovlivněn tělesnou váhou a výškou. 

 vrh koulí – výkon v tomto odvětví je do určité míry ovlivněn hmotností vrhače, 

neboť jedním z faktorů je podíl aktivní svalové hmoty. Vrh koulí se v současné 

době provádí dvěma technikami. Jednou z technik je „sun“, druhou pak „otočka“. 

Ve školní tělesné výchově se v poslední fázi nácviku užívá techniky sunu, a to 

především z toho důvodu, že tato technika je z hlediska nácviku, koordinace 

a rozfázování pohybu jednodušší. 

 hod kriketovým míčkem (granátem) – disciplína, které je charakterem velmi 

podobná hodu oštěpem. Z hlediska nácviku této disciplíny je negativním faktorem 

zejména nesprávný pohybový stereotyp hodu, který je dlouhodobě zakořeněn. 

Ve školní tělesné výchově se standardně hod míčkem vyučuje v 6. a 7. ročníku, hod 

granátem v 8. a 9. ročníku. (Dostál, 1992) 

Základní formy atletiky (uvedeny ty, které jsou zařazeny do školní tělesné výchovy) 

Základní atletika 

 svým charakterem je základní atletika zaměřena zejména na získání základů 

techniky atletických disciplín. Zatížení v rámci základní atletiky je nízké. 

Zdravotní atletika 

 cílem zdravotní atletiky je upevnění zdraví na podkladě zlepšení funkčních činností 

organismu. 

Kondiční atletika 

 do kondiční atletiky spadají ty pohybové činnosti, jež jsou obsahem atletického 

tréninku a uplatňují se v rámci jiných sportovních odvětví. 
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Výkonnostní atletika 

 pokud je výuka na základní škole rozšířena o výuku sportů, může být i výkonnostní 

atletika součástí využívaných forem atletiky; v běžných školách se však tato forma 

neuplatňuje. (Dostál, 1992) 

V pojetí školní tělesné výchovy je atletika vnímána jako prostředek kultivace přirozených 

lidských pohybů a učivo atletiky je považováno za zcela základní, důležité a v mnoha 

ohledech nenahraditelné. Přínos a vliv atletických cvičení a získaných dovedností lze 

spatřovat v celé řadě dalších sportovních odvětví. Aktuálně se atletické učivo dělí 

na základní, které je považováno za zvládnutelné pro většinu žáků a je závazné. Dále 

na rozšiřující, které je nezávazné a je nástavbou základního. Zařazováno je až po zvládnutí 

základního. Výběr musí vždy reflektovat materiální zabezpečení školy, profilaci školy, 

individuální schopnosti pedagoga a v neposlední řadě i zájem žáků. (Hrabinec, 2017) 

4.2 Ostatní oblasti výuky školní tělesné výchovy 

Gymnastika ve školní tělesné výchově 

Gymnastika je řazena mezi esteticko-koordinační, nebo technicko-estetické sporty. 

Je definována jako pohybová činnost, která je zaměřena na rozvíjení zejména 

koordinačních schopností a zároveň i estetického působení. 

Povaha a komplexnost gymnastických cvičení je vynikajícím základem pro téměř 

jakékoliv sportovní odvětví, tedy i atletiku. (Hrabinec, 2017) 

Úpoly 

Úpoly lze definovat jako druh kontaktních tělesných cvičení, jejichž cílem je překonání 

soupeře a vítězství nad soupeřem. Mohou být realizovány bez či za pomoci náčiní. 

Školní tělesná výchova využívá úpolů k všestrannému rozvoji a především ke kultivaci 

osobnosti a rozvoji morálně volních vlastností, zejména pak kázně. (Hrabinec, 2017) 

Hry ve školní tělesné výchově 

Sportovní hry 

„Sportovní hra je soutěživá činnost dvou soupeřů v jednotném prostoru a čase, kteří podle 

institucionálně schválených pravidel usilují o prokázání vlastní převahy lepším ovládáním 

společného předmětu.“ (Táborský, 2007, str. 7) 

Sportovní hra svým charakterem komplexně ovlivňuje osobnost žáka. Cílem je nejen 

zvýšení zdatnosti, ale sportovní hry jsou též důležitou součástí socializačního procesu. 

(Hrabinec, 2017) 
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Netradiční sportovní hry 

Vymezení netradičních sportovních her je nejednoznačné, neboť jejich netradičnost či 

atypičnost je dána několika faktory. Je proměnná v čase a místě, závisí tedy například 

na oblíbenosti v daném místě, zemi či světadíle. (Hrabinec, 2017) 

Pohybové hry 

Charakterem se jedná o soutěživé kolektivní činnosti alespoň dvou stran. Pohybové hry 

jsou velmi variabilní součástí výuky, lze je zařazovat do všech částí cvičební jednotky, 

nebo upravovat jejich obtížnost dle specifických podmínek prostředí či žáků.  

(Hrabinec, 2017) 

Outdoorové aktivity 

Jedná se o jakékoliv aktivity, jejichž realizace probíhá mimo uzavřené prostory. V dnešní 

době se pro tento obor vžilo označení „pobyt v přírodě“. Z hlediska pojetí současné školní 

tělesné výchovy do této kategorie spadají veškeré organizované sportovní, zážitkové 

a pohybové aktivity v přírodním prostředí – kurzy a pobyty. (Hrabinec, 2017) 

Plavání 

Výuka plavání je povinnou součástí školní tělesné výchovy již přibližně čtyřicet let. 

Realizace plaveckého výcviku probíhá především na 1. stupni (za určitých podmínek 

i na 2. stupni) základní školy. Plavecký výcvik je rozdělen do tří etap. (Hrabinec, 2017) 

Zdravotní tělesná výchova 

Zdravotní tělesná výchova má prostřednictvím pohybových aktivit a tělesných cvičení 

za cíl zvyšovat fyzickou zdatnost, zvyšovat funkční výkonnost a odstraňovat důsledky 

různých zdravotních oslabení. Jednou z hlavních funkcí je odhalení obtíží již v počátku 

a jejich včasná korekce. Zaměřuje se na oslabení pohybového aparátu, vnitřních orgánů 

a oslabení smyslových a nervových funkcí. (Hrabinec, 2017)   
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5 Ontogeneze motoriky dítěte školního věku 

Motorika člověka je stále se měnícím souborem navzájem propojených činitelů. Jedná 

se o soubor předpokladů pro motorickou činnost. Jde již o záměrný proces, řízený 

prostřednictvím centrální nervové soustavy a vykonávaný pohybovou soustavou. Lidská 

motorika je definována konkrétními znaky, společnými pro celý druh.  

(Měkota, 2005) 

Jedná se především o: 

 postupnou vertikalizaci a následné vzpřímené držení těla 

 chůzi po dvou 

 různou hybnost horních a dolních končetin 

 uchopování předmětů díky palci v opozici 

 lateralitu, tedy preferenci jednoho z párových orgánů – ruka, noha, oko, … 

 motoriku mluvidel 

Motoriku lze posuzovat podle různých kritérií. Dále ji lze rozčlenit do několika kategorií. 

 hrubá motorika – soubor základních pohybů, obecná pohyblivost, rovnováha 

 jemná motorika – úchopová, práce s prsty, sebeobslužnost 

 grafomotorika – psaní, kreslení 

 motorika mluvidel – rozvíjení řečových schopností 

 motorika očních pohybů – rozvoj schopnosti zrakového vnímaní (Měkota, 2005) 

Periodizace vývoje člověka dle Příhody 

Mladší školní věk – 6 – 10 let 

Zhruba zahrnuje věkové kategorie od nástupu k povinné školní docházce po přechod 

na druhý stupeň (nižší stupeň víceletých gymnázií). (Příhoda, 1963) 

Střední školní věk – 11 – 15 let 

Věkové vymezení odpovídá druhému stupni základní školy (nižšímu stupni víceletých 

gymnázií). 

Tato etapa je charakterizována změnou z dítěte na dospělého jedince. Dochází 

k progresivnímu růstu téměř všech komponent pohybových schopností. V důsledku 

hormonálních změn dochází v této etapě k akceleraci vývoje a proporčním změnám, 

zejména k akceleraci růstu tělesné výšky. Z hlediska pohlaví začíná toto zrychlení dříve 

u dívek, zhruba kolem desátého roku života, u chlapců je pozorovatelné zrychlení 
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pozorováno až mezi dvanáctým a třináctým rokem. Sekulární akcelerace tyto milníky 

posouvá. Rozdíly mezi pohlavími se v tomto období projevují naplno. 

U chlapců dochází kromě samotného růstu tělesné výšky i ke zvětšení objemu svalové 

hmoty. Vzhledem k nerovnoměrnosti samotného vývoje v úvodu této etapy lze pozorovat 

zejména růst končetin do délky, čímž vzniká určitá neohrabanost a tedy zřetelné snížení 

úrovně koordinačních schopností. Tento nesoulad se začne vyrovnávat v samém závěru 

této etapy.  Projevy daného mohou být pozorovány při provádění dříve zvládnutých 

pohybových dovedností. U chlapců je korelace mezi tělesnou váhou a silovými ukazateli. 

Relativní síla se však u nesportujících chlapců snižuje. Tělesná výška a proporcionalita 

váhy a výšky má také svůj logický vliv na zdatnost výkonnost. 

Děvčata naopak v této etapě rozvíjejí estetickou stránku pohybu a dochází u nich 

ke snížení obecné vytrvalosti. (Příhoda, 1963) 

Motorický vývoj jedince je v tomto období poměrně specifický. Motorika je ovlivněna 

i psychologickými změnami organismu. Prohlubují se rozdíly mezi pohlavími ve prospěch 

chlapců. Zvyšuje se schopnost učení ve smyslu nutnosti menšího počtu opakování/menšího 

množství času, potřebného pro zvládnutí dané pohybové dovednosti. Samotný vývoj je 

podmíněn také hormonálními změnami v organismu, rozvojem druhotných pohlavních 

znaků, a tak je toto období vývoje pro daného jedince poměrně náročné i po psychické 

stránce. Samotné zhoršení zejména koordinačních schopností může mít za následek snížení 

sebevědomí, ztrátu motivace a nezřídka i ukončení organizovaných sportovních aktivit. 

Úloha učitele je v tomto období nezastupitelná. (Čelikovský, 1974) 

Starší školní věk – 15 – 19 let 

Odpovídá období od nástupu na třetí stupeň vzdělávání po výstup z něj. (Příhoda, 1963) 

5.1 Pohybové schopnosti 

Též nazývané motorické schopnosti, jsou souborem základních předpokladů organismu. 

Jedná se tedy o více či méně podmíněný genetický předpoklad. Je to obsáhlá skupina 

schopností, které podmiňují pohybovou činnost a výkonnost. 

„Pohybové schopnosti se chápou jako relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů 

lidského organismu k pohybové činnosti, v níž se také projevují.“ (Perič, 2010, str. 16) 



29 

 

Čelikovský chápe pohybovou schopnost jako „dynamický komplex vybraných vlastností 

organismu člověka, integrovaných podle třídy pohybového úkolu a zajišťující jeho plnění. 

(Čelikovský 1976 in Měkota, 2005, str. 12) 

Historicky se pohybové schopnosti dělily z několika hledisek. Původně bylo nahlíženo 

na pohybové schopnosti jako na jednolitý celek, který je předpokladem pro úspěšnost 

v širokém spektru sportovních disciplín a pohybových činností. Sportovec s tímto 

předpokladem měl dle této teorie být úspěšný v celé řadě pohybových činností, které jsou 

vzájemně výrazně odlišné a z dnešního pohledu tedy vyžadují jinou úroveň rozvoje 

konkrétní schopnosti a také různou skladbu těchto schopností. 

Současný pohled na problematiku pohybových schopností vymezuje soubor pěti 

základních schopností, které na podkladě jejich dalšího rozvoje ovlivňují výkonnost 

v pohybové činnosti nebo sportovním odvětví. Úspěšnost, potažmo výkonnost v konkrétní 

disciplíně však nesouvisí pouze s úrovní rozvoje schopností, ale též například i s rozvojem 

morálně-volních vlastností a somatotypem. Také se v každém sportovním odvětví 

neuplatňuje pouze jedna pohybová schopnost, nýbrž vždy jejich soubor. Pro pochopení 

souvislosti mezi výkonem a základními pohybovými schopnostmi je však nutné další 

dělení těchto schopností na primární činitele. Komplexní rozvoj těchto schopností má 

za cíl zvýšení zdatnosti, odolnosti a výkonnosti. 

Základní schopnosti se dělí na: 

 koordinační – koordinace, flexibilita 

 kondiční – síla, vytrvalost, rychlost 

Mezi těmito složkami existuje určitá provázanost a některé schopnosti jsou na pomezí 

těchto kategorií. Takové schopnosti jsou nazývány jako hybridní. (Hrabinec, 2017) 

5.1.1 Koordinační schopnosti ve středním školním věku 

„Představují komplex pohybových schopností, které jsou podmíněny především procesy 

řízení a regulace pohybové činnosti.“ (Hrabinec, 2017, str. 76) 

Jedná se o psychomotorické vlastnosti osobnosti. Koordinace je též označována jako 

obratnostní schopnost. Dle Chytráčkové se jedná o „schopnost přesně realizovat složité 

časoprostorové pohybové struktury.“ (Chytráčková 1990 in Hrabinec 2017, str. 76) 
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Obratnostní schopnosti jsou strukturovány do několika skupin. 

 dle vlastnosti regulátorů – kinesteticko diferenciační schopnost, rovnováhová 

schopnost, rytmická schopnost, orientační schopnost, aj. 

 dle vlastností regulované pohybové soustavy – pohyblivost a její složky (ohebnost 

pružnost, elasticita). 

Flexibilita, též pohyblivost, je schopnost vykonávat pohyby ve velkém rozsahu. Tato 

pohyblivost je vztažena k rozsahu pohybu v jednotlivých kloubech a kloubních 

spojeních. Závisí na několika faktorech. Některé, jako například vazivová a šlachová 

spojení svalů s kostmi v okolí daného kloubního spojení, lze částečně ovlivnit. Naopak 

geneticky daný tvar kloubu nebo kloubní jamky je relativně neovlivnitelný. (Hrabinec, 

2017) 

Pohyblivost se dělí do dvou základních kategorií 

o z hlediska provádění pohybů se určuje pohyblivost dynamická a statická. 

o z hlediska vlastního zapojení svalových skupin se pohyblivost dělí 

na aktivní, kdy maximální rozsah pohybu je dosažen pomocí vlastní síly 

a na pasivní, kdy je maximálního rozsahu dosaženo za pomoci vnější síly. 

Rozvoj pohyblivosti je ve školní tělesné výchově žádoucí. Vzhledem k probíhajícímu 

tělesnému vývoji lze pohyblivost velmi dobře ovlivňovat. 

 Dle regulovaného pohybu – schopnost řešit pohybovou strukturu či časovou 

strukturu pohybu, tzv. timing (Hrabinec, 2017) 

5.1.2 Kondiční schopností ve středním školním věku 

Kondiční schopnosti zahrnují ty složky pohybových schopností, které jsou přímo závislé 

na energetickém zásobení a souvisejících procesech v organismu. (Perič, 2010) 

5.1.2.1 Síla 

„Silové schopnosti jsou definovány jako schopnost překonávat či udržovat vnější odpor 

svalovou kontrakcí.“ (Perič, 2010, str. 79) 

Struktura sportovního výkonu je významně ovlivněna úrovní silových schopností. Vliv 

těchto schopností na dosažený výkon logicky závisí na více faktorech, především 

na charakteru disciplíny. 
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Silové schopnosti se dělí zejména dle typu svalové kontrakce. 

 izometrická, statická – tato svalová kontrakce je charakterizována stabilní 

neměnnou délkou mezi úpony svalu. Úsilí je při této kontrakci představováno 

zvyšováním napětí ve svalu. Typicky se jedná například o udržení konkrétní 

gymnastické polohy, nebo udržení činky nad hlavou při vzpírání. 

 izotonická, dynamická – tato svalová kontrakce je charakterizována změnou délky 

mezi úpony svalu. Napětí zůstává přibližně neměnné. 

o z hlediska pohybu svalu se určuje kontrakce 

 koncentrická – sval se zkracuje 

 excentrická – sval se protahuje 

o z hlediska rychlosti pohybu se určuje síla 

 explozivní – nízký odpor, maximální zrychlení (hody, kopy, odrazy, 

…) 

 rychlá – nemaximální zrychlení, nízký odpor (starty, překážkový 

běh, …) 

 vytrvalostní – nízký odpor, nízká konstantní rychlost (cyklistika, 

vytrvalý běh, …) 

 maximální – hraniční odpor, nízká rychlost (vzpírání, zápas, …). 

(Perič, 2010) 

Silové schopnosti ve středním školním věku jsou úzce spjaty s aktuálními fyziologickými 

změnami, zejména s růstem tělesné hmotnosti. Dále také souvisí s množstvím a velikostí 

stimulů, užitých v tělesných cvičeních. Silové schopnosti, respektive svalové skupiny 

a jednotlivé složky silových schopností, se rozvíjejí nerovnoměrně. Na počátku tohoto 

období dochází k akceleraci růstu tělesné výšky, svalová síla se rozvíjí pomalu. 

S nástupem puberty však dochází ke zvýšení objemu svalové hmoty a tím i k vyrovnání 

disproporcí mezi tělesnou výškou a hmotností. Rozdíly mezi pohlavími se v silových 

schopnostech zvětšují. 

S ohledem na zákonitosti věkové kategorie, zejména na probíhající psychosomatický 

vývoj, se k rozvoji silových schopností užívá zejména cvičení s vlastní vahou, případně 

s nízkým vnějším odporem. Přednostně se v této kategorii rozvíjí síla dynamická. 

(Hrabinec, 2017) 
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5.1.2.2 Rychlost 

„Schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost (do 20 s) v daných podmínkách co 

nejrychleji.“ (Hrabinec, 2017, str. 78) 

Dle některých autorů se rychlost považuje spíše za schopnost hybridní, tedy kondičně-

koordinační, nikoli výhradně kondiční. 

O rychlosti se hovoří pouze tehdy, pokud maximální výkon není omezen vlivem únavy. 

Rychlostní schopnosti, a tedy i jejich rozvoj, je možné ovlivnit pouze omezeně, neboť 

u každého jedince záleží na množství a podílu konkrétních svalových vláken, což je 

do značné míry, až z 80 %, determinováno geneticky. Existují svalová vlákna červená, 

pomalá, která svým charakterem umožňují dlouhodobější pomalou svalovou práci 

a svalová vlákna bílá, rychlá, která umožňují rychlou svalovou práci, ale pouze po krátkou 

dobu. (Měkota, 2005) 

Rychlostní schopnosti se dle Hrabince dělí na: 

 reakční rychlost – je definována rychlostí odpovědi organismu na podnět. 

Je ovlivněna kvalitou receptorů, dozráním dostředivých a odstředivých drah 

a úrovní rozvoje centrální nervové soustavy; v atletických bězích s nízkým startem 

se typicky posuzuje podle reakčního času 

 akční rychlost – je definována rychlostí svalové kontrakce a činnosti 

nervosvalového systému 

o cyklická (lokomoční) – jedná se o vícenásobné provedení pohybu 

maximální rychlostí na vzdálenost nebo v prostoru (př.: sprint) 

o acyklická (jednotlivý pohyb) – jedná se o provedení konkrétního 

jednotlivého pohybu maximální rychlostí (př.: smeč) 

 rychlostní schopnosti komplexního charakteru (smíšené) – silově-rychlostní, 

vytrvalostně-rychlostní, koordinačně-rychlostní    

Vývoj rychlostních schopností v dětství vykazuje v krátkém čase výrazně progresivní 

trend. Maxima je u rychlostních schopností dosaženo dříve než u schopností silových 

a vytrvalostních. Optimálním věkem pro cílený rozvoj těchto schopností je období  

7 – 14 let. Reakční rychlost vykazuje nejvyšší míru zlepšení v období 8 – 12 let. Akční 

rychlost se z pohledu pohlaví rozvíjí paralelně do věku zhruba 13 let u dívek, do 14 let 

u chlapců. Po nástupu puberty u chlapců se rozdíly zvětšují. Zpomalení rozvoje 

rychlostních schopností lze obvykle pozorovat právě v období nástupu puberty. Konkrétní 
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typy rychlostních schopností se nejlépe a nejoptimálněji rozvíjí v různých fázích výše 

zmíněného věkového období. K jejich rozvoji je velmi vhodné užít drobných her, běhů, 

hodů a chytání, vždy soutěživého charakteru s důrazem na správné technické provedení. 

(Hrabinec, 2017)  

5.1.2.3 Vytrvalost 

Je definována jako „schopnost provádět opakovaně pohybovou činnost submaximální, 

střední a mírné intenzity bez snížení její efektivity, a to po relativně dlouhou dobu“. 

(Hrabinec, 2017, str. 79) 

Vytrvalost je tedy schopnost organismu pracovat pod zátěží ekonomicky. Organismus si 

buduje určitou schopnost odolávat únavě. Tato odolnost je závislá na funkční kapacitě 

organismu, ale také na morálně-volních procesech. Jedná se o jednu ze základních 

komponent, která je obsahem zdravotně orientované zdatnosti. Vytrvalost se dělí 

z několika hledisek. 

Z pohledu školní tělesné výchovy jsou uvedena dvě nejdůležitější dělení. 

 dle délky trvání – považováno za základní dělení 

o rychlostní – do 20 s 

o krátkodobá – do 2 – 3 minut 

o střednědobá – do 8 minut 

o dlouhodobá – nad 8 minut 

 dle typu svalové kontrakce 

o dynamická – definována pohybem (běh, …) 

o statická – definována absencí pohybu (výdrž ve shybu, …) 

Vytrvalostní schopnost je z části závislá na genetické predispozici z hlediska zastoupení 

svalových vláken. Na rozdíl od rychlostních schopností je u vytrvalosti žádoucí vyšší 

poměr červených vláken. Vliv na vytrvalostní schopnosti má také úroveň dozrání centrální 

nervové soustavy a nervosvalová koordinace. 

Rozvoj vytrvalosti prostřednictvím pohybových cvičení je jedním z předpokladů zvyšování 

funkční kapacity oběhové a dýchací soustavy. Výrazným způsobem se podílí na prevenci 

civilizačních onemocnění. Z tohoto hlediska představuje jeden z nejdůležitějších úkolů 

školní tělesné výchovy. 

V této věkové kategorii je vhodné zařazovat stále ještě cvičení aerobního charakteru. 

Organismus je schopen rychlého zotavení a odolává poměrně vysoké zátěži. Zařazení 
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rozvoje anaerobní vytrvalosti je vhodné až od staršího školního věku, tedy od 16 – 17 let. 

(Hrabinec, 2017) 

5.2 Pohybové schopnosti v atletice 

Atletické disciplíny využívají komplex pohybových schopností. Napříč jednotlivými 

odvětvími se liší v poměrovém zastoupení konkrétní složky pohybových schopností. 

Na výkonnosti ve skoku dalekém z rozběhu se podílí na rozdíl od skoku dalekého z místa 

nejen výbušná síla svalstva dolních končetin, ale i rychlost a technika spojení odrazu 

s rozběhem, let a dopad. 

Výkonnost v hodu míčkem a granátem na dálku je podmíněna více pohybovými 

schopnostmi: výbušnou silou a vyšším stupněm nervosvalové koordinace svalstva paže 

a trupu a ve větší míře již technikou spojení odhodu s rozběhem a správným provedením 

vlastního hodu. 

Výkonnost ve sprintu je z velké míry (až z 80 %) ovlivněna genetickým předpokladem. 

Dále také závisí na úrovni rozvoje centrální nervové soustavy a nervosvalové koordinaci. 

(Pávek, 1977). Havlíček uvádí, že podíl techniky ve sprintu je malý, pouze 3 %. (Havlíček 

1971 in Pávek, 1977) Výkonnost 12 – 15 leté mládeže v běhu na 60 m stoupá strměji, než 

je tomu u běhu na 50 m. (Pávek, 1977) 

5.3 Pohybová dovednost 

Motorickým učením a opakováním získaná pohotovost (způsobilost, připravenost) 

k pohybové činnosti, k řešení pohybového úkolu a dosažení úspěšného výsledku.  

(Měkota, 2005, str. 9) 

Pohybová dovednost je taková dovednost, která je získaná prostřednictvím motorického 

učení. Je to tedy učením získaný předpoklad k provedení daného úkolu. Velké množství 

naučených pohybových dovedností je užíváno primárně v běžném životě. Jedná 

se o získané zkušenosti, které automatizují činnosti jedince. Tyto dovednosti jsou relativně 

stálé v čase, účelově zaměřené, praxí a upevňováním dochází ke zvýšení rychlosti 

provedení a zefektivnění z pohledu ekonomiky pohybu. Takové činnosti jsou pak 

prováděny hospodárně a správně, a to i při změně vnějších podmínek. Konkrétní pohybový 

úkol je realizován na kvalitativní úrovni, která přímo odpovídá úrovni integrace vnitřní 

vlastnosti organismu. 
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Dle Periče existují tři skupiny pohybových dovedností: 

 primární dovednosti – základní pohyby člověka (chůze, běh, skok); vykazují 

vysokou míru všeobecnosti; souvisí s přirozeným vývojem člověka 

 pohybové dovednosti – nesouvisí s přirozeným vývojem člověka; nesouvisí se 

sportovní specializací; jsou základem všestrannosti pro sportovce, př.: cyklistika 

jako prvek v přípravě fotbalisty, gymnastická průprava jako prvek v přípravě 

hokejisty 

 sportovní dovednosti – specifické dovednosti, užívané ve sportovní specializaci; 

posuzuje se kvantitativní a kvalitativní složka dovednosti (Perič, 2010) 

Výčet elementárních pohybových dovedností dle Schnabel a Thies 

 házení, chytání 

 válení, kutálení 

 šplhání, stoupání 

 podpírání, komíhání, visení 

 tahání, strkání 

 zvedání, nošení 

 balancování 

 poskoky, skákání 

 chůze, běh 

 plazení (Schnabel a Thies in Měkota, 2007, str. 10) 

Členění pohybových dovedností dle Hrabince 

 konkrétní činnosti – herní (podání), atletické (skoky, hody), gymnastické (výmyk), 

lyžařské (běh střídavý);  

 hrubé dovednosti (pohyby celého těla), jemné dovednosti (pohyby malých svalových 

skupin, např. koordinace očí a ruky); 

 dovednost v širším slova smyslu (umět plavat, jezdit na kole, hrát tenis); 

 podle struktury pohybu (rytmické, cyklické a acyklické, symetrické a asymetrické, 

statické a dynamické); (Hrabinec, 2017, str. 81) 

 podle vnějšího projevu, doby konání či kompaktnosti 

o dovednosti diskrétní (krátké a rychlé – hod, kop, skok), kontinuální (cyklické 

– chůze, běh), sériové – spojující obě předchozí kategorie (akrobatická 

sestava, hra), otevřené (proměnlivé podmínky – hra, jízda na lyžích, 
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na kole, aj.), uzavřené (stejné podmínky – podání v tenise). (Dobrý 

in Hrabinec, 2017, str. 81) 

Období pubescence je z hlediska pohybových dovedností charakteristické zejména 

zkvalitňováním naučených a osvojením nových dovedností. Toto je zároveň podmíněno 

dvěma důležitými jevy: 

 období přestavby – lidský organismus, přesněji řečeno lidská motorika prochází 

velkými strukturálními změnami; toto vývojové období není vhodné pro učení 

se novým dovednostem 

 období vysoké úrovně docility – toto období se ještě dále dělí na dvě fáze 

o první fáze je z hlediska kalendářního věku ohraničena stářím zhruba  

10 – 12 let. Označuje se také jako první fáze pubescence. V tomto věku 

je relativně vysoká úroveň docility. Tato fáze je velmi vhodná 

pro osvojování nových dovedností. V první řadě dochází 

k jejich poměrně rychlému osvojení, také dochází i ke zdokonalování 

a zkvalitňování již dříve osvojených dovedností. Zároveň i schopnost 

adaptability, tedy přizpůsobování se měnícím se podmínkám, je 

na vysoké úrovni. 

o druhá fáze je z hlediska kalendářního věku ohraničena stářím zhruba 

12 –14 let. Označuje se také jako druhá fáze pubescence. Tělesný růst je 

v této fázi akcelerovaný a organismus se tedy opět nachází v období 

přestavby. Dochází k zásadním proměnám organismu. Motorické 

dovednosti musí být specificky ovlivňovány tak, aby docházelo 

k jejich rovnoměrnému rozvoji. (Měkota, 2005) 

Pohybová schopnost a pohybová dovednost 

Tyto dvě složky se navzájem ovlivňují a doplňují. Pohybové schopnosti vytváří předpoklad 

pro osvojení pohybových dovedností. Jedná se o soubor schopností, které podmiňují 

pohybovou činnost. Prostřednictvím osvojování pohybových dovedností se dále zpětně 

rozvíjejí pohybové schopnosti. Pohybová schopnost je pouze obecným předpokladem, 

kdežto pohybová dovednost je specificky užitá. (Měkota, 2005) 
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6 Zdatnost 

Dle Máčka se jedná o ekvivalent názvu tělesná kondice a zahrnuje jak dobrý zdravotní 

stav, tak i schopnost účelně a ekonomicky za současného užití pohybových schopností 

překonávat různé překážky. Zdatnost je tedy předpokladem pro efektivní a hospodárné 

fungování organismu. Souvisí se schopností adaptace na pohybovou zátěž. (Máček, 1972) 

6.1 Zdravotně orientovaná zdatnost 

Zdravotně orientovaná zdatnost je obecným ukazatelem, který se vztahuje ke zdravotnímu 

stavu konkrétního člověka. Vyjadřuje optimální úroveň zdatnosti konkrétního jedince 

vzhledem k potřebě zdravého, aktivního způsobu života. Jedinec je díky ní schopen 

odolávat běžné zátěži, související s konkrétním způsobem života a životním stylem. 

Zahrnuje například i pracovní zátěž nebo volnočasovou pohybovou aktivitu. Úroveň 

zdravotně orientované zdatnosti nelze normativně určit. Vztahuje se vždy pouze 

ke konkrétnímu jedinci a jeho potenciálu. 

Úkolem školní tělesné výchovy je zvyšovat tělesnou zdatnost a optimalizovat její úroveň 

tak, aby zároveň docházelo k účinné prevenci civilizačních onemocnění. 

Zdatnost se často zaměňuje s výkonností. Jedná se však zejména o biologickou, 

psychologickou a sociální odolnost vůči zatížení. (Máček, 1972) 

Funkční 

Aerobní zdatnost 

Je považována za základ tělesné zdatnosti. Jedná se o schopnost přijímat, přenášet a účelně 

využívat kyslík. Ve školní tělesné výchově je rozvoje aerobní zdatnosti dosaženo zejména 

za pomoci dynamických cvičení, která cíleně udržují hodnoty srdeční frekvence  

na 60 – 70 % po dobu alespoň 15 minut. Pohybová činnost je v ideálním případě zaměřena 

na velké svalové skupiny. Cílem je rozvoj obecné vytrvalosti. (Máček, 1972) 

Svalová zdatnost 

Je další komponentou tělesné zdatnosti. Ve školní tělesné výchově se rozvíjí především 

dynamická síla, silová vytrvalost a flexibilita. Pozornost je též zaměřena na posturální 

svalstvo, a to zejména z důvodu problematiky nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 

svalových skupin a nesprávných pohybových stereotypů a z toho pramenících problémů 

s držením těla. Svalová nerovnováha a svalové dysbalance vznikají především nesouladem 

svalů posturálních a fázických. Velkým problémem je u dětí též hypomobilita. Cílem je 

všechny tyto problémy prostřednictvím vhodných aktivit kompenzovat. (Máček, 1972) 
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Strukturální 

Složení těla 

Jedná se především o poměr svalové hmoty a tuku v těle, množství vody, kostní tkáně, atd. 

V průběhu určitých fází tělesného vývoje dětí dochází k poměrně rychlým změnám 

konkrétních komponent složení těla. (Máček, 1972) 

Hmotnost a tělesná výška 

Jedná se o dva antropometrické údaje, které jsou vzájemně provázány. V období dospívání 

se tyto hodnoty využívají v percentilových grafech. Normální hodnoty u dětí představují 

rozptyl mezi percentilem 10 a 90. U dospělé populace se dle těchto hodnot určuje Body 

Mass Index. Ten má však s ohledem na daného jedince pouze omezenou výpovědní 

hodnotu, neboť zohledňuje právě jen tělesnou výšku a hmotnost, nikoli poměry 

jednotlivých složek v těle, hodí se tedy více pro populační porovnávání. (Máček, 1972) 
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7 Výkonnost 

Termín výkonnost je možno rozdělit na dvě části. Na výkonnost motorickou a výkonnost 

sportovní. Motorická výkonnost je obecným předpokladem pro zdolávání daných 

pohybových nároků. Sportovní výkonnost je definována jako schopnost podávat určitý 

výkon opakovaně, a to na relativně stejné úrovni. Z časového hlediska se jedná o výsledek 

dlouhodobé adaptace. Jedná se o specifický případ motorické výkonnosti.  

Výkonnost je ovlivněna třemi faktory: 

 vrozené dispozice – genetické predispozice jednotlivých pohybových schopností, 

somatotyp, … 

 vliv sociálního prostředí – prostředí, které poskytuje zejména prvek motivace 

 vliv tréninku – vědomostní vybavenost trenéra, správná stavba tréninku z hlediska 

zařazení do ročního (měsíčního, týdenního, …) plánu (Dovalil, 2012)   
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8 Pohyb a životní styl 

Jak uvádí ve své publikaci Rychtecký: Pohybová aktivita a sport patří k významným 

atributům životního stylu člověka. Zahrnuje celistvost norem, hodnot, tělesné, sociální 

i mentální chování jedince, měnící se s jeho věkem, pohlavím, kulturním prostředím. 

(Rychtecký, 2006, str. 7). Životní styl je velmi často spojován také s pojmem zdraví. Jedná 

se o provázaný systém faktorů, které celkově stanovují náš potenciál zdraví a utváří úroveň 

zdraví. Pohyb jako takový je tedy jen jednou ze součástí tohoto systému. Aktivní životní 

styl úzce souvisí s úrovní zdatnosti a výkonnosti. Mezi faktory, které ovlivňují úroveň 

zdatnosti a výkonnost, lze, s ohledem na výše zmíněné, zařadit úroveň kardiorespiračního 

systému, rozvoje svalového aparátu, koordinačních schopností, aj. Prostřednictvím 

pohybových aktivit pak dochází k úpravě těchto komponent. 

Školní tělesná výchova zastupuje výchovně vzdělávací složku. Jejím cílem je především 

vytvářet pozitivní vztah k pohybové aktivitě a aktivnímu životnímu stylu a předcházet 

tak negativním důsledkům, pramenícím z nedostatku pohybu a souvisejícími problémy. 

Dalším úkolem je včasné odhalení, diagnostika a zmírnění přítomných obtíží. Tímto 

se zabývá především zdravotní tělesná výchova, jež by měla být vždy nedílnou součástí 

školní tělesné výchovy. 

Negativní trend v podobě zvyšování energetického příjmu a hypokineze je v přímé 

souvislosti s rizikem vzniku nadváhy a obezity, nebo výskytem dalších civilizačních 

chorob. To se poté logicky projevuje i na zdatnosti a výkonnosti dětí. (Rychtecký, 2006) 
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9 Výzkumy motorické zdatnosti a výkonnosti 

Lokální či celostátní výzkumy zdatnosti a výkonnosti dětí a mládeže jsou důležitou 

součástí utváření koncepcí a směřování vzdělávání a výchovy. Poskytují ucelený pohled 

na problematiku tělesného vývoje a správného působení prostředky rozvoje motorických 

schopností. Velmi často obsahují nejen údaje o výkonech sledovaných jedinců v bateriích 

motorických testů, ale také antropometrické a další anamnestické údaje. Pávkův 1. 

celostátní výzkum výkonnosti z roku 1966 (Pávek, 1977) byl prvním takto komplexním 

výzkumem, který přinesl neocenitelný vhled do problematiky zdatnosti, výkonnosti dětí 

v tehdejší době. (Pávek, 1977) Výsledky viz Příloha 5. 

Pro stanovení hypotéz byly porovnány a analyzovány dva výzkumy, obsahující soubor 

motorických testů, které poskytly základní určující parametry pro porovnávání. Jedná 

se o srovnání výzkumů Moravce 1987 (Moravec, 1990) a disertační práce Kuprové 

(Kuprová, 2015). 

Moravcův výzkum z roku 1987 se zabýval tělesným a funkčním rozvojem a pohybovou 

výkonností 7 – 18 leté mládeže v tehdejší České a Slovenské Federativní Republice. 

Disertační práce Kuprové a její výzkum se týká sekulárních trendů tělesné zdatnosti u dětí 

školního věku. Sledované období bylo velmi rozsáhlé, neboť zahrnovalo úsek od roku 

1966 do roku 2015. Byť práce Kuprové není tak obsáhlá ve smyslu malého vzorku 

probandů, je jediným ideálním dostupným podkladem pro porovnávání. Reprezentativní 

výběrové soubory v její práci tvořilo 783 probandů mužského pohlaví ve věku 11 – 15 let. 

Při vyvozování závěrů bude tento fakt brán v potaz. 

Jelikož zkoumané disciplíny neodpovídají testovým bateriím z výzkumů Moravce 1987 

a Kuprové 2015 a nebylo by tak možné využít parametry, získané porovnáním testových 

baterií z výzkumů Moravce a Kuprové, bylo třeba nejprve určit vztahovou normu mezi 

testy a mezi zkoumanými disciplínami. 

Dle Pávka: 

 vztah výkonu v běhu na 50 m z vysokého startu a výkonu ve zkoumaném běhu 

na 60 m z nízkého startu je velmi vysoký. 

 vztah výkonu ve skoku dalekém z místa a výkonu ve zkoumaném skoku dalekém 

s rozběhem je též vysoký, avšak značnou roli hraje i samotný rozběh. 

 vztah výkonu v hodu 2 kg míčem a výkonu ve zkoumaném hodu 

míčkem/granátem dosahuje průměrného až nízkého stupně. (Pávek, 1977)  
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10 Praktická část 

Praktická část obsahuje stanovené hypotézy, metodologii výzkumu a základní informace 

o zkoumaném souboru. Výsledková část obsahuje grafy, doplněné slovním komentářem. 

V diskusi a závěrech jsou strukturovaně rozebrány veškeré informace, vycházející 

z výsledků této práce. Též jsou do diskuse zařazeny a porovnány podobné práce 

a výzkumy. 

10.1 Hypotézy 

Hypotéza č. 1 

Předpokládám, že mezi lety 1987 a 2016 dojde u žáků 6. ročníku v běhu na 60 m 

ke zlepšení o 0,22 % a více. 

 

Hypotéza č. 2 

Předpokládám, že mezi lety 1988 a 2017 dojde u žáků 7. ročníku ke zhoršení ve skoku 

dalekém o 8,27 % a více. 

 

Hypotéza č. 3 

Předpokládám, že mezi lety 1987 a 2016 dojde u žáků 6. ročníku ke zlepšení v hodu 

míčkem o 8,69 % a více. 

 

Hypotéza č. 4 

Předpokládám, že mezi lety 1989 a 2018 dojde u žáků 8. ročníku ke zlepšení v hodu 

granátem o 2,68 % a více. 

 

Hypotéza č. 5 

Předpokládám, že mezi lety 1966 a 2018 dojde u žáků 8. ročníku ke zlepšení v běhu 

na 60 m o 0,83 % a více.  
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11 Metodologie výzkumu 

Pro potřeby získání dat byla použita kvantitativní metoda analýzy a komparace dat 

v kombinaci s kvalitativní metodou polostrukturovaného rozhovoru. Vyhodnocená data 

jsou znázorněna do grafů a jsou doplněna slovním komentářem. Polostrukturovaný 

rozhovor byl veden s autorem dat a slouží k interpretaci vyhodnocených dat. Viz 

příloha č. 1. 

11.1 Metoda sběru dat 

Sběr dat proběhl formou analýzy materiálů, vytvořených v průběhu uplynulých více než 

třiceti let. Charakterem se tedy jedná o longitudinální výzkum, což je jedna z metod 

empirického výzkumu. Daný jev nebo vzorek je zkoumán po určité časové období. Velmi 

přínosný je tento typ výzkumu v případě sledování vývojových změn. Jelikož se konkrétní 

zkoumané objekty v průběhu let měnily, jedná se o longitudinální rotační panelový 

výzkum, kdy během daného výzkumu dochází k výměně zkoumaného vzorku za jiný, 

srovnatelný vzorek. (Gavora, 2010) 

11.2 Metoda polostrukturovaného rozhovoru 

Jedná se o metodu kvalitativního sociologického výzkumu. Řadí se do kategorie 

výzkumných rozhovorů. Osoba, která rozhovor vede, má dopředu připravený soubor 

otázek a podotázek a přibližnou linku rozhovoru. Pokládané otázky by měly být otevřené, 

tedy s možností komplexní odpovědi. 

Nezpochybnitelnou výhodou polostrukturovaného rozhovoru je zejména flexibilita otázek. 

Tento typ rozhovoru dává možnost reagovat na odpovědi a jejich východiska a přizpůsobit 

tak další otázky, čímž však zároveň klade vysoké nároky na spektrum znalostí v dané 

problematice. (Gavora, 2010) 

11.3 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor je tvořen skupinami probandů mužského pohlaví, věkově odpovídající 

2. stupni základní školy (nižšímu stupni víceletých gymnázií), kteří navštěvovali 

ZŠ Glowackého mezi lety 1987-2019. Každý sledovaný proband je posuzován v průběhu 

tří let mezi 6. – 8. ročníkem u chlapců do roku nástupu 1991, případně v průběhu čtyř let 

mezi 6. – 9. ročníkem u chlapců od roku nástupu 1996. Celkový počet probandů je 232. 

Vyhodnocená data a z nich vycházející výsledky byly diskutovány s autorem dat, který 

v rámci rozhovoru přispěl k interpretaci těchto dat. Viz příloha č. 7. 



44 

 

11.3.1 Použité statistické metody 

V rámci této práce byly použity následující statistické metody – procento, aritmetický 

průměr. 

11.3.2 Kritéria hodnocení 

Výkony ve zkoumaných disciplínách byly vždy prováděny a posuzovány dle platných 

pravidel atletiky. U hodu míčkem a granátem bylo užíváno oficiální náčiní dle platných 

norem. Skok daleký byl zhruba do roku 2010 prováděn do doskočiště, které bylo vykopáno 

na původním pískovém hřišti. Po rekonstrukci byl již skok daleký prováděn z tartanového 

rozběžiště do standardního pískového doskočiště. Běh na 60 m byl zhruba do roku 2010 

prováděn na asfaltové dráze (chodníku). Po rekonstrukci byl již dále prováděn na tartanové 

dráze. Měření vzdálenosti hodů a délky skoků probíhalo ručně za pomoci měřícího pásma. 

Měření běhů probíhalo ručně za pomoci kalibrovaných stopek. Veškeré procesy, měření 

a zápis prováděl sám autor dat. 

11.4 ZŠ Glowackého 

Základní škola Glowackého je vzdělávací instituce, nacházející se na území městské části 

Praha 8. Areál školy zahrnuje budovu, dětské hřiště, hřiště na pétanque a dopravní hřiště, 

na kterém je Městskou policií realizována výuka dopravní výchovy. Vybavenost školy 

z hlediska zabezpečení výuky tělesné výchovy je v souladu se současnými požadavky 

a poznatky. Škola má dvě moderně vybavené tělocvičny, jejichž součástí je základní 

gymnastické nářadí a náčiní, dále též vybavení pro realizaci sportovních her. Součástí 

venkovních prostor je sportovní hřiště s umělým povrchem, atletický ovál, vrhačský sektor 

a doskočiště na skok daleký. Tyto venkovní prostory byly vybudovány zhruba před deseti 

lety. Každoročně je v průběhu zimních měsíců za podpory městské části na sportovním 

hřišti vytvořena ledová plocha. Všechny školy, spadající pod městskou část Praha 8, mají 

možnost jej bezplatně využívat pro výuku bruslařských dovedností.  
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12 Výsledková část 

Vynášecí čáry grafů č. 1 – č. 4 označují období, kdy byla uplatněna nová vzdělávací 

koncepce. Zároveň roky, uvedené u těchto vynášecích čar, jsou platné vždy pro 6. ročník. 

Rok 2016 neoznačuje rok zavedení nové koncepce, ale pouze poslední sledovaný rok 

(roky) výzkumu. 

 

 

Graf 1: Vývoj průměrných výkonů v běhu na 60 m 6. – 8. ročníků 

Zdroj: vlastní 

 

Výkony chlapců 6. ročníků začaly v roce 1987 na průměrné hodnotě 10,377 s. Nejlepších 

výkonů dosahovali chlapci 6. ročníků v roce 1991 s průměrem 10,018 s. Do roku 2016 

se výkony zhoršily na 10,717 s, což je ve srovnání s rokem 1987 propad o 3,27 %. 

U stejných chlapců v následujícím roce (7. ročník, 1988) začaly průměrné výkony 

na hodnotě 9,862 s. Nejlepších výkonů dosahovali chlapci v roce 1992 s průměrem 

9,842 s. Do roku 2017 se výkony zhoršily na 10,063 s, což je ve srovnání s rokem 1988 

propad o 2,04 %. U stejných chlapců v následujícím roce (8. ročník, 1989) začaly 

průměrné výkony na hodnotě 9,324 s. Nejlepších výkonů dosahovali chlapci v roce 1998 

s průměrem 9,218 s. Do roku 2018 se výkony zhoršily na 9,7 s, což je ve srovnání s rokem 

1989 propad o 4,03 %.  
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Graf 2: Vývoj průměrných výkonů ve skoku dalekém 6. – 8. ročníků 

Zdroj: vlastní 

 

Výkony chlapců 6. ročníků začaly v roce 1987 na průměrné hodnotě 316,82 cm. 

Nejlepších výkonů dosahovali chlapci 6. ročníků v roce 1991 s průměrem 324,11 cm. 

Do roku 2016 se výkony zhoršily na 269,05cm, což je ve srovnání s rokem 1987 propad 

o 15,08 %. U stejných chlapců v následujícím roce (7. ročník, 1988) začaly průměrné 

výkony na hodnotě 337,38 cm. Nejlepších výkonů dosahovali chlapci v roce 1992 

s průměrem 338 cm. Do roku 2017 se výkony zhoršily na 301,15 cm, což je ve srovnání 

s rokem 1988 propad o 10,73 %. U stejných chlapců v následujícím roce (8. ročník, 1989) 

začaly průměrné výkony na hodnotě 363,63 cm. Nejlepších výkonů dosahovali chlapci 

v roce 1993 s průměrem 368,58 cm. Do roku 2018 se výkony zhoršily na 338,41 cm, což je 

ve srovnání s rokem 1989 propad o 6,94 %.  
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Graf 3: Vývoj průměrných výkonů v hodu míčkem 6. a 7. ročníků 

Zdroj: vlastní 

 

Výkony chlapců 6. ročníků začaly v roce 1987 na průměrné hodnotě 32,95 m. Nejlepších 

výkonů dosahovali chlapci 6. ročníků v roce 1996 s průměrem 34,73 m. Do roku 2016 

se výkony zhoršily na 28,86 m, což je ve srovnání s rokem 1987 propad o 12,41 %. 

U stejných chlapců v následujícím roce (7. ročník, 1988) začaly průměrné výkony 

na hodnotě 39,82 m. Nejlepších výkonů dosahovali chlapci právě v roce 1988. Do roku 

2008 se výkony zhoršily na 36,86 m, což je ve srovnání s rokem 1988 propad o 7,43 %. 
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Graf 4: Vývoj průměrných výkonů v hodu granátem 8. ročníků 

Zdroj: vlastní 

 

Výkony chlapců 8. ročníků začaly v roce 1989 (1987) na průměrné hodnotě 34,5 m. 

Nejlepších výkonů dosahovali chlapci 8. ročníků právě v roce 1989 (1989). Do roku 1998 

(1996) se výkony zhoršily na 31 m, což je ve srovnání s rokem 1989 (1987) propad 

o 10,17 %.  

29

30

31

32

33

34

35

1987 1991 1996

D
é

lk
a 

v 
m

e
tr

e
ch

 

granát 8. ročník



49 

 

 

Graf 5: Vývoj průměrných výkonů v běhu na 60 m od 6. do 8. ročníku pro všechna 

sledovaná období 

Zdroj: vlastní 

 

Vývoj výkonů, pozorovatelný v tomto grafu, dokládá, že žádný z ročníků nevykazuje 

během všech sledovaných období pouze nárůst či pokles, ale lze pozorovat určité výkyvy. 

Nejzásadnější výkyvy jsou zřetelné zejména u výkonů 6. ročníků, kdy rozdíl mezi 

nejlepším a nejhorším průměrným výkonem činí zhruba 0,7 s. U 7. ročníků je tento rozdíl 

přibližně 0,42 s a u 8. ročníků přibližně 0,48 s. 
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Následující grafy se týkají srovnání hodnot, naměřených Pávkem 1966 (Pávek, 1977) 

a hodnot ze sledovaných období této práce (1987, 1991, 1996, 2007, 2016) 

 

Graf 6: Srovnání vývoje výkonů v běhu na 60 m 7. a 8. ročníků – Pávek 1966 vs. data této 

práce (1987, 1991, 1996, 2007, 2016) 

Zdroj: vlastní 

 

Výkony v běhu na 60m z výzkumu Pávka jsou ve srovnání s výsledky této práce ve všech 

ohledech horší. Zajímavé je zejména srovnání prvního segmentu, tedy výkonů z výzkumů 

Pávka a prvního roku sledovaného výzkumu, kde rozdíl ve výkonech je ve prospěch 

prvního roku výzkumu z této práce poměrně vysoký. Konkrétně se jedná u 7. ročníku 

o 10,28 s u Pávka proti 9,86 s u roku 1988 (1987) a u 8. ročníku o 9,91 s u Pávka proti 

9,32 s u roku 1989 (1987). V žádném ze sledovaných období nebyl průměrný výkon horší 

než u Pávka. Pouze v 7. ročníku v roce 2008 (2007) se průměrný výkon přiblížil na velmi 

podobnou úroveň – Pávek 10,28 s, 2008 (2007) 10,26 s.   
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Graf 7: Srovnání vývoje průměrných výkonů ve skoku dalekém 6. – 8. ročníků – Pávek 

1966 vs. data této práce (1987, 1991, 1996, 2007, 2016) 

Zdroj: vlastní 

 

Výkony ve skoku dalekém z výzkumu Pávka jsou ve srovnání s výsledky této práce 

u 6. a 7. ročníků horší až do roku 1996 (1997). V těchto letech 6. ročníky dosáhly dokonce 

lepšího průměrného výkonu – 6. ročník 323,6 cm proti 322,77 cm u 7. ročníků. Jelikož 

se jedná prakticky o stejnou skupinu chlapců, je toto nepatrné zhoršení poměrně 

zajímavým faktem. U 8. ročníků jsou výkony z výzkumů Pávka vždy horší, kdy 

k největšímu přiblížení dochází v posledním roce výzkumu, tedy roce 2018 (2016). Pávek 

336,3 cm, 2018 (2016) 338,4 cm. Stejně jako u běhu na 60m je výkonnost od roku do 

prvního sledovaného roku výzkumu stoupající.  
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Graf 8: Srovnání vývoje průměrných výkonů v hodu míčkem 6. a 7. ročníků – Pávek 1966 

vs. data této práce (1987, 1991, 1996, 2007, 2016) 

Zdroj: vlastní 

 

Průměrné výkony v hodu míčkem z výzkumu Pávka jsou ve srovnání s výsledky této práce 

u 6. ročníku horší až do roku 1996. Pávek 29,29 m, 2007 28,58 m, 2016 28,86 m. Od roku 

1996 do roku 2007 došlo u 6. ročníku k výraznému zhoršení výkonů o zhruba 6,15 m. 

V 7. ročníku došlo k podobně výraznému propadu mezi lety 1988 (1987) a 1992 (1991), 

kdy rozdíl činil zhruba 4,5 m. U 7. ročníku jsou výkony z výzkumů Pávka lepší pouze 

v přímém porovnání s rokem 1992 – Pávek 35,54 m, 1993 (1992) 35,37 m, v ostatních 

sledovaných letech jsou průměrné výkony z Pávka vždy horší. Stejně jako u běhu na 60 m 

a skoku dalekém je výkonnost od roku 1966 do prvního sledovaného roku výzkumu 

stoupající.  
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13 Verifikace vs. falzifikace hypotéz 

Hypotézy byly stanoveny na základě porovnání výsledků konkrétních motorických testů 

z výzkumů Moravce 1987 (Moravec, 1990) a Kuprové 2015. Jednalo se o porovnání běhu 

na 50 m, hodu plným míčem a skoku dalekého z místa. 

Dle Pávka (1977) lze určit u jednotlivých disciplín v testových bateriích vztahovou normu 

k disciplínám v této práci. Vztah běhu na 50 m z vysokého startu a běhu na 60 m z nízkého 

startu je velmi vysoký. Vztah skoku dalekého z místa a skoku dalekého s rozběhem je 

vysoký, významným faktorem je však též prvek rozběhu. Vztah hodu 2 kg míčem a hodu 

míčkem/granátem je pouze průměrný až velmi nízký. 

 

Hypotéza č. 1 

Předpokládám, že mezi lety 1987 a 2016 dojde u žáků 6. ročníku v běhu na 60 m 

ke zlepšení o 0,22 % a více. 

U žáků 6. ročníku došlo ke zhoršení v běhu na 60 m z průměrných 10,38 s v roce 1987 

na průměrných 10,72 s v roce 2016, tedy o 3,27 %. Nebyla tak splněna podmínka zlepšení 

o 0,22 % a více. 

Hypotéza se nepotvrdila. 

U těchto stejných žáků došlo v 7. ročníku v letech 1988 a 2017 ke zhoršení o 2,04 % 

a v 8. ročníku v letech 1989 a 2018 dokonce o 4,03 %. 

 

Hypotéza č. 2 

Předpokládám, že mezi lety 1988 a 2017 dojde u žáků 7. ročníku ke zhoršení ve skoku 

dalekém o 8,27 % a více. 

U žáků 7. ročníku došlo ke zhoršení ve skoku dalekém z průměrných 337,34 cm v roce 

1988 na průměrných 301,15 cm v roce 2017, tedy o 10,73 %. Byla tak splněna podmínka 

zhoršení o 8,27 % a více. 

Hypotéza se potvrdila. 

U těchto stejných žáků došlo v 6. ročníku v letech 1987 a 2016 ke zhoršení o 15,08 % 

a v 8. ročníku v letech 1989 a 2018 o 6,94 %. 
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Hypotéza č. 3 

Předpokládám, že mezi lety 1987 a 2016 dojde u žáků 6. ročníku ke zlepšení v hodu 

míčkem o 8,69 % a více. 

U žáků 6. ročníku došlo ke zhoršení v hodu míčkem z průměrných 32,95 m v roce 1987 

na průměrných 28,85 m v roce 2016, tedy o 12,41 %. Nebyla tak splněna podmínka 

zlepšení o 8,69 % a více. 

Hypotéza se nepotvrdila. 

U těchto stejných žáků došlo v 7. ročníku v letech 1988 a 2017 ke zhoršení o 15,08 % 

a v 8. ročníku v letech 1989 a 2018 o 6,94 %. 

 

Hypotéza č. 4 

Předpokládám, že mezi lety 1989 a 2018 dojde u žáků 8. ročníku ke zlepšení v hodu 

granátem o 2,68 % a více. 

U žáků 8. ročníku nelze s jistotou určit, zda se do roku 2018 zlepšili či zhoršili, neboť 

z roku 2008 a z roku 2018 nejsou dostupná data. V roce 1989 byl průměrný výkon v hodu 

granátem 34,5 m a v roce 1998 přibližně 31 m. Došlo tedy ke zhoršení o 10,17 %. 

Hypotéza nebyla potvrzena ani zamítnuta. 

 

Hypotéza č. 5 

Předpokládám, že mezi lety 1966 a 2018 dojde u žáků 8. ročníku ke zlepšení v běhu 

na 60m o 0,83 % a více. 

U žáků 8. ročníku došlo ke zlepšení v běhu na 60m z průměrných 9,91 s v roce 1966 

na průměrných 9,7 s v roce 2018, tedy přibližně o 2,12 %. Byla tak splněna podmínka 

zlepšení o 0,83 % a více. 

Hypotéza se potvrdila. 
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14 Diskuse 

V praktické části své diplomové práce jsem se zabýval analýzou a zpracováním všech 

dostupných dat, obsažených v zápisnících autora těchto dat. Mým cílem bylo zahrnout 

do této práce co nejvíce disciplín, aby ve vztahu ke vzdělávacím koncepcím bylo možné 

porovnat nejen výkonnost dětí, v tomto případě chlapců, v čase, ale i napříč různými 

sportovními odvětvími. Na základě stanovených požadavků došlo následně ke srovnání tří 

disciplín – běh na 60 m, skok daleký, hod míčkem/granátem. Charakterem se jedná 

o disciplíny, které pro svou realizaci vyžadují elementární pohybové dovednosti. 

Celospolečenská teze, která hovoří o snižující se výkonnosti dětí a problémy s nadváhou, 

obezitou a dalšími civilizačními onemocněními vytvořila před započetím této práce mnoho 

otázek. Zejména pak zda vůbec a případně jakým způsobem se projeví změna 

ve výkonnosti děti a také v jakých disciplínách bude možné nějakou změnu pozorovat. 

Po prostudování velkého množství materiálů, které se týkaly zejména předpokladů 

pro výkonnost dětí, somatických charakteristik, antropometrických údajů a také materiálů, 

které z různých úhlů studovaly a zkoumaly trávení volného času dětí, se mi povedlo 

do určité míry odpovědět na položené problémové otázky. Problematika výkonnosti dětí je 

samozřejmě mnohem složitější a tato práce není schopná obecně objasnit všechny příčiny, 

které vedou ke zlepšování či zhoršování výkonnosti jako takové. Částečnou odpověď 

přesto poskytuje. 

Hypotézy pro tuto práci byly vytvářeny na základě Moravcovy studie z roku 1987, díky 

které si lze poměrně jasně představit úroveň zdatnosti a výkonnosti dětí v daném čase. 

Studie Kuprové z roku 2015, která byla zdrojem dat pro srovnání, poskytuje pouze 

omezený pohled na problematiku zdatnosti v daném čase, neboť obsahuje výkony dětí 

pouze z oblasti Libereckého kraje, dělal ji velmi omezený počet dětí a tak sloužila zejména 

právě jen k účelu vytváření hypotéz. 

Nejdůležitější ze zkoumaných komponent, která mohla v dlouhodobém měřítku ovlivnit 

výkonnost dětí, byla obsahová náplň školní tělesné výchovy. Při srovnání všech koncepcí 

ve sledovaném období (první problémová otázka) bylo zjištěno, že čas vyčleněný 

pro výuku atletiky a její obsahové vymezení se prakticky neliší. V průběhu všech 

sledovaných období byl počet hodin, vyčleněný pro výuku atletiky cca 10 – 15 h, což je 

zhruba 20 % z celkové dotace hodin školní tělesné výchovy. Zároveň jediným nepatrným 

rozdílem v osnovách byl přechod od pevně stanoveného v letech 1987 a 1991 – běh 

na 60 m – k doporučenému v letech 1996 a 2005 – běh do 100 m. Nový přístup 
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představoval jakousi oporu pro pedagoga, který si ji upravoval pro potřeby daných 

kolektivů a podmínky školy. Vzhledem k výše zmíněnému tedy z  mého pohledu nelze 

změny ve výkonnosti navazovat na případné změny v koncepcích. Jelikož se tato práce 

týká výkonnosti na konkrétní škole a navíc stále u jednoho učitele, logicky se nabízela 

otázka, zda se v průběhu let neměnil jeho přístup k realizaci atletických disciplín, a to 

zejména vzhledem k časové dotaci, kterou jim věnoval. Díky rozhovoru lze bezpečně říci, 

že hodinová dotace byla v průběhu let téměř beze změn. Odpověď na otázku, proč 

výkonnost klesá (což představuje odpověď na druhou problémovou otázku), je tedy třeba 

hledat jinde. 

Na základě vyhodnocení všech dostupných dat bylo možné vysledovat trend výkonnosti 

a zasadit ho tak do konkrétních souvislostí i díky rozhovoru s autorem dat, který byl velmi 

výrazně nápomocen při interpretaci výsledků. Díky jeho přínosu bylo možné představit si 

výkony dětí nejen na podkladě materiálového a jiného zabezpečení, ale též i v kontextu 

doby a dalších proměnných faktorů. 

Je zřetelné, že u žáků na této škole došlo v průběhu posledních více než třiceti let 

k poměrně zásadnímu zhoršení výkonů, a to napříč všemi, nejen v této práci sledovanými, 

disciplínami. Sestupná tendence ve všech sledovaných disciplínách tedy víceméně 

potvrzuje danou celospolečenskou tezi. V některých disciplínách však průběhu let došlo 

nejdříve ke zlepšení a až poté následoval strmý sestup, který potvrzuje některou ze 

zadaných hypotéz. Tato tvrzení lze popsat na základě tří údajů. Prvního a posledního roku 

výzkumu a dále roku výzkumu, který vykázal nejlepší průměrný výsledek. Poslední dvě 

problémové otázky se týkaly trendu výkonnosti, respektive linearity nárůstu či poklesu 

výkonnosti. Data, uvedená v grafech, říkají, že trend výkonnosti není ani stejný, ani 

lineární v jakémkoliv směru. 

Běh na 60 m: 6. ročník 1987 – 10,38 s, 2016 – 10,72 s, 1991 – 10,018 s. Obdobná situace 

je v běhu na 60 m i u 7. ročníku. Nejlepšího výsledku dosahovali chlapci v roce 1992. 

Takový výsledek by se dal označit jako očekávaný, neboť se jedná o ty stejné chlapce, 

kteří ve srovnání 6. ročníků dosahovali nejlepších výsledků. Výjimku tvoří pouze chlapci 

8. ročníku. Zde bylo dosaženo nejlepších výkonů u chlapců v roce 1998, tedy chlapců 

s rokem nástupu 1996. 

Skok daleký: 6. ročník 1987 – 316,82 cm, 2016 – 269,05 cm, 1991 – 324,11 cm. V tomto 

případě dosahovali nejlepších výkonů v 7. a 8. ročníku chlapci z roku 1992 (7. r) a 1993 
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(8. r), tedy chlapci s rokem nástupu 1991. Jednalo se opět o stejnou skupinu chlapců, kteří 

s výjimkou 8. ročníku dosahovali nejlepších průměrných výsledků i v běhu na 60 m. 

Hod míčkem: 6. ročník 1987 – 32,94 m, 2016 – 28,86 m, 1996 – 34,73 m. 7. ročník 1988 – 

39,82 m, 2008 – 36,86 m, 1988 – 39,82 m. 

Hod granátem: 6. ročník 1989 – 34,5 m, 1998 – 31 m, 1989 – 34,5 m. 

U hodů je situace odlišná. U 6. ročníků dosahovali nejlepších výsledků chlapci v roce 

1996. V 7. ročníku v hodu míčkem a v 8. ročníku v hodu granátem to už ale byli chlapci 

v roce 1988 (7. r) a 1989 (8. r), tedy s rokem nástupu 1987. 

Zajímavé výsledky ukázalo porovnání dat, které získal v rámci svého výzkumu v roce 

1966 František Pávek. Osnovy, platné v době výzkumu Pávka, vyčleňovaly atletice 50 % 

z celkové hodinové dotace pro školní tělesnou výchovu. Pávkovy údaje v přímém 

porovnání s prvním rokem výzkumu, tedy rokem 1987 pro 6. ročník u skoku dalekého 

a hodu míčkem a s rokem 1988 pro 7. ročník u běhu na 60m, vykazují vždy nižší průměrné 

výkony, konkrétně o zhruba 5 % v případě běhů a skoků a o zhruba 10 % v případě hodů 

míčkem. 

Běh na 60 m (7. r): Pávek 1966 – 10,28 s, 1988 – 9,86 s 

Skok daleký (6. r): Pávek 1966 – 301,4 cm, 1987 – 316,8 cm 

Hod míčkem (6. r): Pávek 1966 – 29,29 m, 1987 – 32,95 m 

Je zřetelné, že v některých případech je rozdíl výraznější. Zároveň na základě srovnání 

s údaji výše na této a předchozí stránce je vždy patrný nárůst výkonnosti s vrcholem 

nejčastěji v průběhu 90. let, který je následován postupným klesáním výkonů, a to v závěru 

velmi často až pod úroveň Pávkových výsledků. 

 

Jelikož použité materiály a data jsou dle mého názoru v mnoha ohledech unikátní, bylo 

potřeba velmi pečlivě dohledávat práce s podobnou tématikou a s podobným množstvím 

dat. Samotné výzkumy Moravce 1987, Kuprové 2015 nebo Pávka 1966 byly postaveny 

na zkoumání daných testových baterií, které se liší od v této práci použitých dat. 

Unifikované testové baterie slouží nejlépe právě k porovnávání v průběhu let, autor dat jich 

však při výuce neužíval. 
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Martina Ježková z Technické univerzity v Liberci pracovala ve své bakalářské práci z roku 

2017 s velmi podobnými daty. Její práce se liší v tom, že měla výkony dětí zasazené 

do určitého časového období kontinuálně. Nezatížila svou práci o posuzování výsledků 

v kontextu s konkrétní situací ve školství z hlediska změn v osnovách. Její práce díky tomu 

naopak poskytuje velmi plynulý pohled na převážně sestupnou tendenci ve výkonech dětí 

v různých disciplínách. Zároveň ve své práci zkoumala dvě disciplíny, které odpovídají 

disciplínám v této práci, a to konkrétně běh na 60 m a skok daleký. Její výzkum částečně 

potvrzuje výsledky, které přináší tato práce. Pro srovnání lze uvést průměrné výkony 

u chlapců z roku 1996 (6. r), 1997 (7. r), 1998 (8. r), 2007 (6. r), 2008 (7. r), 2009 (8. r) 

a 2016 (6. r – 8. r) a dále je porovnat s výsledky této práce. Je třeba podotknout, 

že v případě Ježkové se jedná o práci s velmi malým počtem probandů. U uvedených 

průměrných výkonů se jedná o počty v řádu 6 – 24 probandů. 

6. ročníky 

1996 – běh: Ježková 10,7 s X Šulc 10,02 s; skok daleký: Ježková 340 cm X Šulc 323,6 cm 

2007 – běh: Ježková 10,8 s X Šulc 10,22 s 

2016 – běh: Ježková 10,9 s X Šulc 10,71 s; skok daleký: Ježková 301 cm X Šulc 269 cm 

7. ročníky 

1997 – běh: Ježková 10,5 s X Šulc 9,97 s; skok daleký: Ježková 358 cm X Šulc 322,77 cm 

2008 – běh: Ježková 10,5 s X Šulc 10,26 s 

2016 – běh: Ježková 10,3 s X Šulc 10,06 s; skok daleký: Ježková 335 cm X Šulc 

301,15 cm 

8. ročníky 

1998 – běh: Ježková 10,1 s X Šulc 9,22 s; skok daleký: Ježková 372 cm X Šulc 356,25 cm 

2009 – běh: Ježková 9,9 s X Šulc 9,32 s 

2016 – běh: Ježková 10,1 s X Šulc 9,7 s; skok daleký: Ježková 351 cm X Šulc 338,4 cm 

Lze s jistotou říci, že s výjimkou běhu u 8. ročníků z výzkumu Ježkové dochází v obou 

sledovaných a porovnávaných disciplínách ke zhoršování průměrných výkonů. Největší 

rozdíly jsou patrné u skoku dalekého 6. ročníků, kde v obou pracích došlo k zásadnímu 

zhoršení, konkrétně o 39 cm u Ježkové a o 54,6 cm u mého výzkumu. U skoku dalekého je 

obecně podobný trend u obou výzkumů. Byť probandi z výzkumu Ježkové dosahují 

vyšších průměrných výkonů, tak rozdíly ve výkonech jednotlivých ročníků se drží 

na přibližně podobné úrovni. Taktéž u běhu na 60 m je nejpatrnější rozdíl u 6. ročníků. 

U Ježkové se jedná o zhoršení o 0,2 s, u mé práce dokonce o 0,69 s. Kategorie 8. ročníků 
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u Ježkové dosáhla v běhu na 60m v průběhu výzkumu nejprve zlepšení a poté se navrátila 

na původní úroveň. 

Je zřejmé, že výpovědní hodnota těchto dat není vzhledem k nízkému počtu probandů 

příliš vysoká. Přesto však oba výzkumy vykazují podobné znaky a lze tak díky nim 

sledovat, a též i částečně potvrdit, sestupný trend průměrných výkonů v běhu na 60 m 

i skoku dalekém. 

Potvrzení sestupné tendence například ve skocích, byť se jedná o skoky z místa, si lze 

dobře ověřit srovnáním některých dalších vybraných prací. Údaje z výzkumů, provedených 

Moravcem 1987 a Kuprovou 2015 poukazují na pokles výkonnosti v této disciplíně. 

Bakalářská práce Filipa Frčka z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích z roku 2019 

potvrzuje tyto předpoklady. Frček se zabýval zjištěním úrovně tělesné zdatnosti u žáků 

9. ročníku. Ve své práci používal standardizované testové baterie, pro srovnání však přesto 

dobře poslouží. V kategorii chlapců ve věku 14 – 14,99 r si prostým chronologickým 

výpisem průměrných výkonů můžeme představit pomyslnou klesající křivku výkonnosti. 

Moravec ve svém výzkumu z roku 1987 uvádí průměrnou délku skoku z místa v této 

věkové kategorii 196,29 cm, Kuprová 2015 uvádí 190,93 cm a Frček 2019 uvádí 

186,95 cm. Pokud bychom brali údaje Kuprové a Frčka jako reprezentativní pro celou 

věkovou skupinu chlapců 9. ročníků, je zřejmé, že trend poklesu je v posledních čtyřech 

až pěti letech strmější, než tomu bylo při srovnání výzkumů Moravce a Kuprové. Od roku 

1987 do roku 2015 se průměrný výkon zhoršoval přibližně o 0,2 cm ročně, kdežto od roku 

2015 do roku 2019 došlo ke zhoršení přibližně o 0,995 cm ročně. 

Výkonnost se do dnešních dní posunula natolik, že přibližná úroveň výkonů v běhu 

na 60 m, na které jsou 7. ročníky z posledního sledovaného období mé práce, zhruba 

odpovídá úrovni výkonů, na kterých byla pomyslná startovní čára 6. ročníků 1991, tedy 

před třiceti lety. U skoku dalekého je pokles ještě markantnější, dnešní výkony 7. ročníků 

se výkonům 6. ročníků před třiceti lety ani neblíží. Otázkou samozřejmě bezpochyby je, 

co přesně za tímto poklesem stojí. Na kolik je tento výkonnostní sestup zapříčiněn 

například obecnou změnou somatických charakteristik a antropometrických údajů, 

případně zda je potřeba odpověď hledat jinde. 

Faktor, který do určité míry může ovlivňovat změny ve výkonnosti, souvisí také 

se somatickými charakteristikami a antropometrickými údaji. Ty však byly pro potřeby 

práce zanedbány, neboť neexistoval způsob, jak tato data v čase porovnat. Z počátku 
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sledovaného období byla tato data v zápiscích dostupná, postupem času je již autor přestal 

zaznamenávat. Na základě dat z různých celostátních výzkumů a studií lze ale somatické 

charakteristiky a antropometrické údaje zařadit jako položku do diskuse. 

Děti dle 6. celostátního antropologického výzkumu, který porovnává údaje z roku 1991 

a 2001, skutečně nabývají na váze. Na první pohled se ale zároveň přibližně úměrně 

s tímto růstem váhy zvyšuje i průměrná tělesná výška, teoreticky tedy zůstává zachován 

poměr váhy k výšce. Přesto je sledovatelný nepatrný trend zvyšování Body Mass Indexu 

u dětské populace. Pro demonstraci lze uvést data, platná pro věkovou skupinu 13 – 13,99 

a 15 – 15,99 let. Průměrná výška chlapců ve věku 13 let v roce 1991 byla 161,6 cm, váha 

50,3 kg. Studie uvádí i hodnotu BMI, která činí 19,1. Průměrná výška chlapců ve věku 

13 let v roce 2001 byla 163,7 cm, váha 52,4 kg. Uvedené BMI má hodnotu 19,5. U chlapců 

ve věkové skupině 15 let je průměrná výška pro rok 1991 174,6 cm, průměrná váha 

62,6 kg. BMI má hodnotu 20,5. U chlapců v roce 2001 je průměrná výška 176,2 cm, váha 

64,2 kg a BMI má hodnotu 20,6. Výsledné rozdíly v řádu 0,4, potažmo 0,1, se nejeví jako 

zásadní, přesto však určitou relevanci mají. Důležité je zmínit, že v každé ze sledovaných 

věkových skupin chlapců 2. stupně je BMI vyšší vždy u ročníku 2001. 

Z pohledu výpovědní hodnoty jsou o něco málo lepší údaje, obsažené v několika pracích, 

týkajících se výskytu nadváhy a obezity u dospělých osob a dětí ve věku 13 a 15 let. Studie 

a data Státního zdravotní ústavu a Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 

poskytují zajímavý pohled na trend ve výskytu dětí s nadváhou a obezitou. Dle studií 

HBSC podíl chlapců s hmotností vyšší než běžnou činil u věkové kategorie 13 let v roce 

2001 11,7 %, v roce 2005 16 %, v roce 2010 již 20 %, v roce 2014 28 % a v roce 2018 

27 %. U věkové kategorie 15 let je trend velmi obdobný. Podíl chlapců s hmotností vyšší 

než normální činil v roce 2001 13,1 %, v roce 2005 14 %, v roce 2010 19 %, v roce 2014 

29 % a v roce 2018 taktéž 29 %. Státní zdravotní ústav vypracoval z dostupných dat studii, 

která mapovala vývoj nadváhy a obezity u dětí ve věku 13 let na základě údajů 

z povinných preventivních prohlídek. Ta zahrnuje období 20 let od roku 1996 do roku 

2016. Chlapci v této věkové skupině byli postiženi nadváhou nebo obezitou v roce 1996 

v cca 13 %, v roce 2001 v cca 17 %, v roce 2006 v cca 18 %, v roce 2012 v cca 27 % 

a v roce 2016 v cca 25 %. Zde už je poměrně dobře doložitelná změna poměru chlapců 

s nadváhou a obezitou ve zkoumaném vzorku. Obě studie vykazují podobná data, rozdíly 

jsou velmi pravděpodobně způsobeny pouze skladbou vzorku. 
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Jak uvádí autor dat, například při výuce sportovních her není poměr tělesné výšky a váhy 

rozhodujícím faktorem, velmi důležitá je obecná šikovnost daného žáka. V případě 

atletických disciplín, konkrétně běhů a skoků, ale samozřejmě logicky tyto údaje musíme 

vzít v potaz. U chlapců tohoto věku samozřejmě dochází v souvislosti s nástupem puberty 

k akceleraci růstu a k rozvoji svalové hmoty, nicméně velmi často je prvním z rychle 

se měnících údajů právě výška. Rozvoj a zbytnění svalové hmoty se většinou soustředí 

až na konec námi sledovaného věkového období. Dle dostupných studií a dat v nich 

obsažených navíc zcela logicky nelze hovořit u těchto věkových kategorií o nadváze, 

způsobené vyšším než očekávaným množstvím svalové hmoty, ale skutečně o problému 

zdravotního rázu. Nadváha a obezita u dětské populace je fakt, který promlouvá 

do výkonnosti dětí v disciplínách, kde zjednodušeně řečeno záleží na správném poměru 

výšky a váhy. Problematiku zvyšujícího se počtu dětí s nadváhou a obezitou tedy lze 

bezpochyby považovat za jeden z faktorů, který způsobuje snižování výkonnosti 

v atletických disciplínách. 

Dalším proměnným faktorem, týkajícím se negativního trendu ve výkonnosti, jsou vlivy, 

které na děti působí a které ovlivňují zejména trávení jejich volného času, což vytváří 

velmi zásadní problém, který by do budoucna mohl prostoupit, a dost možná už prostoupil, 

do ostatních sfér života. Současná školní mládež vykazuje určité znaky, které mládež 

z úvodu sledovaného období této práce nevykazovala. Pohyb a životní styl dětí je zcela 

logicky ovlivněn dobou, ve které žijí. Sledujeme kolem nás proměnu, kdy velká spousta 

věcí je přesouvána a odehrává se pouze ve virtuálním prostoru. Přenášíme sem například 

psaní, čímž zhoršujeme grafomotoriku a jemnou motoriku, ale i další věci, které souvisí 

se školou a procesy v ní. Prostřednictvím audiovizuální techniky jsou děti seznamovány již 

od útlého věku se spoustou informací a skutečností, učí se na různých online platformách 

a vytvářejí zde například různé prezentace a materiály do výuky. Samotný problém 

s online světem ale nevychází jen z výše zmíněného. Virtuální prostor nabízí nepřeberné 

množství obsahu, o jehož vhodnosti pro danou věkovou skupinu lze vždy polemizovat. 

Nekontrolování a obecná nekontrolovatelnost cílového sledujícího, ať už ze strany 

poskytovatele obsahu, nebo ze strany rodičů, přináší určitá úskalí. Jednoduše řečeno, děti 

zde sledují různé osoby, které je názorově ovlivňují a jsou pro mnohé vzorem, který děti 

následují. Vhodnost či závadnost předkládaného obsahu není ale předmětem této práce. 

Získávání správných hodnot a vztahu k pohybu je přesto v určité souvislosti s tímto 

tématem. Problematika samotné absence vztahu k pohybové aktivitě ale vychází zcela 
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logicky primárně od rodiny. Rodina a prostředí v ní má zásadní vliv na životní styl dětí. 

Děti přebírají vzorce chování a určité zvyky od rodičů. Dalším faktorem je ale bezpochyby 

vliv vrstevnické skupiny, který může do určité míry přebíjet snahy rodičů, samozřejmě je-li 

z jejich strany vyvíjena alespoň nějaká aktivita. 

Trávením volného času a monitorováním pohybové aktivity mládeže se ve své publikaci 

zabýval například Rychtecký ve spolupráci s několika dalšími odborníky v dané oblasti. 

Jejich výzkum z dubna a června 2006 se věnoval osobám ve věku 9 – 19 let, což věkově 

zahrnuje právě i mnou sledované soubory chlapců. Konkrétní zastoupení chlapců v tomto 

dotazníkovém šetření bylo nejvyšší ve věkové kategorii 12 – 15 let. Jedním z úkolů tohoto 

výzkumu bylo zjistit, které z nabízených aktivit děti ve svém volném čase provádějí, ale 

také jaký význam konkrétním aktivitám přikládají. Jednalo se o aktivity jak pohybového, 

tak i nepohybového charakteru. Respondenti volili z nabízených aktivit, přičemž zvolit 

mohli i více možností. 

Ve věkové skupině 12 – 13 let uvedlo přibližně shodně respondentů, téměř 70 %, 

že ve svém volném čase se věnuje sledování televize, nebo hraní video/počítačových her. 

Zhruba 63 % respondentů uvedlo, že se věnuje poslechu hudby. Kolem 60 % respondentů 

se věnuje aktivitám, spojeným s pomocí v domácnosti. Rekreační, organizovaný 

a neorganizovaný sport uvedlo jen zhruba 57 % z dotázaných. Situace ve věkové skupině 

14 – 15 let je v mnohém obdobná, liší se pouze procentuální zastoupení. V této věkové 

kategorii je dominantní aktivitou poslech hudby, který uvedlo zhruba 75 % respondentů. 

Přibližně 70 % respondentů uvedlo sledování televize. O něco méně, zhruba 68 % 

z dotázaných uvedlo možnost hraní video/počítačových her. Kolem 53 % uvedlo možnost 

loudání a povídání s přáteli. Zhruba 50 % respondentů uvedlo rekreační, organizovaný 

a neorganizovaný sport. 

Důležité bylo též hodnocení významu volnočasových aktivit. V dotazníkovém šetření 

uvedlo rekreační, organizovaný a neorganizovaný sport jako velmi důležitý, nebo důležitý 

zhruba 52 % respondentů ve věkové kategorii 12 – 13 let a zhruba 58 % ve věkové 

kategorii 14 – 15 let. To řadí tuto kategorii ve srovnání s ostatními na 5. místo v kategorii 

12 – 13 let a na 4. místo v kategorii 14 – 15 let.     

Studie Rychteckého dále nabízí srovnání výsledků výzkumu z roku 2000 a z roku 2006 

v několika kategoriích, týkajících se četnosti prováděných pohybových aktivit. V kategorii 

„Sportující mládež více než 120x ročně“ (Rychtecký, 2006, str. 29) je u chlapců ve věkové 

skupině do 16 let patrný mírný pokles v počtu zapojených. Naopak v kategorii „Pravidelně 
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sportující mládež (organizovaně a rekreačně) 60 – 120 x ročně“ (Rychtecký, 2006, str. 29) 

je v u chlapců této věkové skupiny trend opačný. Dochází k mírnému nárůstu počtu 

zapojených. Kategorie „Nepravidelné (12 – 60 x ročně a příležitostně)“ a kategorie „Jiné, 

ne-pohybové aktivity v pohybovém režimu mládeže“ (Rychtecký, 2006, str. 30) vykazuje 

u chlapců této věkové kategorie opět negativní trend. Výrazné pozitivní trend vykazuje 

pouze kategorie „Žádné sportovní, ani jiné pohybové aktivity“ (Rychtecký, 2006, str. 31), 

kde dochází k velkému poklesu počtu chlapců, kteří se vůbec nezapojují do sportovních či 

pohybových aktivit. Kombinací všech těchto kategorií lze vysledovat pozitivní trend, 

týkající se zapojování chlapců ve věkové skupině do 16 let do sportovních a jiných 

pohybových aktivit. 

Zajímavá data nabízí Rychtecký i při srovnání oblíbenosti jednotlivých sportovních 

odvětví mezi lety 2000 a 2006 u chlapců 9 – 19 let. Nejoblíbenějším sportem dlouhodobě 

zůstává fotbal. Druhou pozici si v tomto srovnání obhájila cyklistika. Naprosto zásadního 

posunu se dočkal florbal, který se ze 75. místa v roce 2000 dostal na 3. místo v roce 2006. 

V této práci sledovaná atletika také zaznamenala posun, a to z původního 18. místa 

na 6. místo. 

Výsadní postavení fotbalu lze jednoduše vyčíst z grafu, který Rychtecký nabízí a data z něj 

jsou platná pro rok 2006. Respondenti volili z nabízených sportů, přičemž zvolit mohli 

i více možností. Více než 33 % respondentů uvedlo fotbal jako jeden z prováděných 

sportů. Druhá horská kola uvedlo zhruba 14 % respondentů, kolem 13 % respondentů 

uvedlo raketově rychle rostoucí florbal. Atletiku uvedlo jen něco kolem 4 % z dotázaných. 

I toto může do určité míry poukazovat na změnu zvyklostí, které následně ovlivňují 

zdatnost dětí. V tomto případě by se vzhledem k posunu atletiky v oblíbenosti dala 

předpokládat pozitivní změna ve zdatnosti a výkonnosti, která však na základě 

vyhodnocených dat vykazují v tomto časovém rozmezí spíše opačný trend. 

Stále se však ve všech případech jedná o data, stará 15 let a více, která nemohou 

reflektovat množství zásadních změn, které se v časovém období od roku 2006 

do současnosti udály. Lze je proto brát pouze jako podpůrná. 

Další výzkum, týkající se trávení volného času poskytuje ve své bakalářské práci z roku 

2016 Ondřej Kašlík. Práce se věnuje i samotné nabídce volnočasových aktivit. Probandi 

odpovídali na otázku, jakým způsobem, s kým a kde tráví svůj volný čas. Anketního 

šetření se zúčastnilo celkem 100 probandů z 8. a 9. ročníků na vybrané škole, z toho 56 

probandů bylo mužského pohlaví. Jelikož je počet probandů mužského pohlaví takto 
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nízký, bude k tomu přihlíženo v diskusi, týkající se odpovědí a výstupů Kašlíkova 

výzkumu. Odpovědi umožňovaly výběr více možností. Z celkového počtu uvedlo 84 % 

chlapců, že nejraději tráví čas s kamarády, 64 % chlapců rádo tráví čas venku, 32 % doma, 

21 % o samotě. Důležitou součástí bylo dotazování na samotný způsob trávení. Také zde 

mohlo být vybráno více odpovědí. Krátké shrnutí – trávení času na počítači/mobilu 79 %, 

venku s kamarády 68 %, poslech hudby 59 %, dívám se na TV 52 %. Kroužek nebo 

sportovní klub se objevil pouze v 21 % odpovědí. První tři z uvedených způsobů trávení 

volného času jsou charakterem takové, že jejich realizace je možná současně. Zajímavou 

otázkou v anketě bylo, zda po probandech jejich rodiče chtějí, aby svůj volný čas trávili 

jinak. 61 % rodičů si nepřeje změnu trávení volného času svých dětí. Byť se jedná o malý 

vzorek, který logicky nemá velkou výpovědní hodnotu, tato odpověď a všechny výše 

zmíněné celkem přesně kopírují jak současný stav, tak i předpokládaný trend. 

Zmíněná fakta do určité míry potvrzují skutečnosti, zjištěné prostřednictvím 

polostrukturovaného rozhovoru. Autor dat hovořil o změně zvyklostí v trávení volného 

času a zapojování do sportovních a pohybových aktivit u dětí. Podle něj souvisí tyto změny 

zejména s rozvojem informačních a komunikačních technologií a s tím souvisejících změn 

v životním stylu obecně. Hovořil o postupném vytrácení se mimoškolních, zejména 

skupinových, neorganizovaných pohybových aktivit, které do určité míry svým 

charakterem vytvářejí prostor pro rozvoj všestrannosti. Tento fakt se pak dále promítá 

nejen do obecné šikovnosti dětí, ale prostá absence nebo nedostatek pohybu v kombinaci 

se zvýšeným energetickým příjmem zapříčiňuje již zmíněné obtíže s nadváhou a obezitou, 

potažmo dalšími civilizačními onemocněními. 

 

Problematika zdatnosti a výkonnosti dětí a jejich směřování pokládá nepřeberné množství 

otázek, na které je potřeba odpovědět. Ze všech dostupných studií, výzkumů a materiálů, 

které se více či méně dotýkají tohoto tématu, je více než zřetelné, že z dlouhodobého 

hlediska je skutečně pozorovatelný negativní trend ve výkonnosti dětí. Vzhledem 

k porovnání všech klíčových faktorů, které výkonnost a zdatnost ovlivňují, se v zásadě 

tento trend jeví jako poměrně očekávatelný. 

Z výše vyčtených faktorů, které promlouvají do zdatnosti a výkonnosti, se zdá, 

že z dlouhodobého hlediska nejde o vliv pouze jednoho z nich, ale že všechny tyto faktory 

jsou určitým způsobem provázané a navzájem se ovlivňují. Změny ve zdatnosti 
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a výkonnosti jsou pravděpodobně navázány na změny v životním stylu, což se projevuje 

na charakteru trávení volného času a nárůstu tělesné hmotnosti. 

Mým názorem bylo ještě před počátkem vytváření práce, že výkonnost dětí bude 

vykazovat skutečně klesající tendenci, avšak toto snižování bude probíhat přibližně 

lineárně a zároveň postupně. Nikoli, jako v některých případech, takto dramaticky. 

Zároveň jsem předpokládal, že změny ve výkonnosti budou souviset se změnami 

v životním stylu, což se do určité míry potvrdilo.  
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15 Závěry 

Cílem práce bylo poskytnout ucelený pohled na vývoj výkonů v atletických disciplínách 

u chlapců 2. stupně na ZŠ Glowackého mezi lety 1987 – 2019. Práce analyzovala 

a hodnotila výkonnost ve vybraných disciplínách a částečně tak odpověděla na otázku, zda 

je platná všeobecná celospolečenská teze, která hovoří o snižující se zdatnosti a výkonnosti 

dětí, což podle této teze odráží dlouhodobý přehlížený problém z hlediska nedostatku 

přirozené i řízené pohybové aktivity již v nízkém věku, zvýšeného energetického příjmu 

a nárůstu počtu dětí, postižených nadváhou či obezitou a dalšími civilizačními 

onemocněními. 

 

Závěr č. 1: Výkonnost v běhu na 60 m má dlouhodobě převážně sestupnou tendenci. 

Oproti výsledkům v běhu na 50 m, vycházejícím z porovnání výzkumů Moravce 1987 

a Kuprové 2015, které hovořily o mírném zlepšení, se naopak výkonnost ve všech 

ročnících, zahrnutých do výzkumu, snížila. 

Závěr č. 2: Výkonnost ve skoku dalekém má dlouhodobě převážně sestupnou tendenci. 

Stejně jako výsledky ve skoku dalekém z místa, vycházející z porovnání výzkumů 

Moravce 1987 a Kuprové 2015, které hovořily o zhoršování výkonů, se i výkonnost 

ve skoku dalekém ve všech ročnících, zahrnutých do výzkumu, snížila. 

Závěr č. 3: Výkonnost v hodu míčkem má převážně sestupnou tendenci. Oproti 

výsledkům v hodu plným míčem, vycházejícím z porovnání výzkumů Moravce 1987 

a Kuprové 2015, které hovořily o zlepšení, se výkonnost ve všech ročnících, zahrnutých 

do výzkumu, snížila. 

Závěr č. 4: Výkonnost v hodu granátem u žáků 8. ročníku má převážně sestupnou 

tendenci. Oproti výsledkům v hodu plným míčem, vycházejícím z porovnání výzkumů 

Moravce 1987 a Kuprové 2015, které hovořily o zlepšení, se výkonnost v daném ročníku 

snížila. 

Závěr č. 5: Výkonnost v běhu na 60 m má dlouhodobě převážně sestupnou tendenci. 

Při porovnání výsledků v běhu na 50 m, vycházejícím z výzkumů Pávka 1966 a Kuprové 

2015, je však patrná mírně vzestupná tendence. Výkonnost v běhu na 60 m se mezi lety 

1966 a 2018 zlepšila. 
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Zdá se, že jednotlivé vzdělávací koncepce neměly vliv na výkonnost v atletických 

disciplínách, protože časové dotace hodin atletiky i jednotlivé atletické disciplíny jsou 

v podstatě obsahově stejné u všech koncepcí v letech 1987, 1991, 1996, 2005. 

Z předcházejícího může vyplývat, že negativní trend ve výkonnosti dětí v atletických 

disciplínách je pravděpodobně zapříčiněn zejména změnou v životním stylu, což 

se projevuje ve snížení množství volného času, tráveného organizovanou nebo 

neorganizovanou pohybovou aktivitou a nárůstem tělesné hmotnosti.  

Mohu konstatovat, že jsem splnil cíle diplomové práce. Vyhodnocená data a subjektivní 

hodnocení autora dat vytvářejí ucelený pohled na problematiku tohoto tématu. Tato práce 

může být motivačním faktorem k úpravě pohybových programů a nácviku jednotlivých 

disciplín tak, aby se výkonnost v daných disciplínách udržovala na přibližně stejné, nebo 

vzrůstající úrovni a odvrátil se tak negativní trend, sledovatelný ve výsledcích této práce. 

Dále může být práce využita jako podklad pro vytváření dalších studií podobného 

charakteru, a to buď jako zdroj k porovnávání, nebo zdroj, ze kterého je možné potřebné 

informace čerpat. 
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