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Anotace 

Ve své práci jsem se chtěla zaměřit na možnou souvislost mezi pohybovou 

aktivitou dětí a mládeže a jejich školní úspěšností. V úvodu se snažím přiblížit definice 

pohybu a jeho vývoje jak fylogenetického, tak ontogenetického. Dále jsem se zaměřila 

na teorie a výzkumy podporující myšlenku prospěšnosti pohybové aktivity a jejího vlivu 

na myšlení a zhodnocení významu a organizace tělesné výchovy ve školách i mimo ně. 

Ve vlastním výzkumu jsem se snažila na základě dotazníků porovnat pohybovou 

aktivnost dětí a mládeže v benešovských školách s jejich školní úspěšností. Následuje 

malý test fyzických a duševních schopností dětí. Zařadila jsem také názory pedagogů 

různého zaměření na tento problém. 

Klíčová slova 

Pohyb - je základní princip přírody. Rozumíme jím změnu vztahů mezi předměty. Ve 

vztahu к hmotě vystupuje jako její nejzákladnější a neodlučitelná vlastnost. Různé 

druhy pohybu jsou studovány v odlišných vědních oborech. Opakem pohybu je stav 

relativního klidu. 

Lidský pohyb - můžeme vymezit jako změnu vzájemného postavení jednotlivých 

pohyblivých částí těla, jako změnu polohy nebo také jako místní změnu, tj. přemístění 

celého organismu v prostoru (např. při chůzi.) 

Pohybové aktivity - v této práci je většinou myšlena jakákoliv aktivita spojená 

s pohybem a to nejen sport, ale i hrové, pracovní, zábavní činnosti, turistika apod. 

Sport - specifická pohybová aktivita zaměřená většinou na podávání nějakých výkonů 

Mozek - hlavní část centrální nervové soustavy, centrum myšlení 

Hypothalamus - podhrbolí (počeštěle hypotalamus) tvoří spodinu IILkomory. Pod ním 

je na stopce hypofýza - podvěsek mozkový, což je řídící endokrinní žláza. Hypotalamus 

zahajuje i stresovou reakci: prostřednictvím hypofýzy vysílá impulsy do nadledvin. Jsou 

zde nadřazená centra pro vegetativní funkce, proto se hypotalamu říká orgánový nebo 



vegetativní mozek. Jsou tu důležitá centra: termoregulační centrum (udržuje stálou 

tělesnou teplotu), centrum sytosti a hladu, centrum pro vodní hospodářství, centrum pro 

udržování osmotického tlaku, centrum pro objem tělesných tekutin. Hypotalamus 

ovlivňuje afektivní a sexuální chování. 

Corpus callosum - mozkový trámec - objemné bílé těleso z vláken spojujících 

hemisféry 

Volnočasové aktivity - aktivity probíhající ve volném čase, které jsou založeny na 

zájmu a dobrovolnosti 

Aerobní aktivity - aktivity, vyžadující zvýšený přísun kyslíku (běh, rychlá chůze, jízda 

na kole, plavání...) ' 

Kognice - poznávání, poznávací schopnost 
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1. Úvod: 

„V zdravém těle - zdravý duch", známé a možná trochu zprofanované heslo 

pocházející od propagátorů Sokolského hnutí v 19. století. Lidé si v minulých stoletích 

jasně uvědomovali úzké spojení mezi stavem těla a mysli. Domnívali se, že při pohybu 

dochází ke zvýšenému prokrvení nejen svalů, ale také mozku. Čím více krve se dostane 

do mozku, tím více kyslíku mohou nervové buňky využívat pro svoji činnost. Cvičení 

ovlivňuje mozek stejně, jako ovlivňuje svaly. Pozitivně. 

Je tomu tak doopravdy? Má zdraví a pohyb souvislost s duševními výkony? 

Máme podněcovat děti к fyzické aktivitě ve škole i mimo ni, když chceme aby 

dosahovaly co nejlepších studijních výsledků nebo mají raději co nejvíce odpočívat aby 

měly к učení a vzdělávání dostatek sil? Projevuje se pohybová aktivita dětí a mládeže 

na jejich studijních výsledcích? 

К prozkoumání tohoto tématu mě přiměly informace z článku v publikaci 

„Tělesná výchova a sport mládeže", 2007, roč. 73, č. 3, které v této práci také uvádím. 

Také mě překvapilo, když před třemi lety podstoupilo deset dívek z mého kroužku 

sportovní gymnastiky přijímací zkoušky na osmileté gymnázium a neúspěšná byla 

pouze jedna z nich (pravděpodobnost přijetí byla 1:2). Byla to náhoda, že se v jedné 

generaci sešly děti nadané a bystré právě na jednom zájmového kroužku, nebo je možné 

část jejich úspěšnosti připsat i jejich pravidelné pohybové aktivitě? 

1.1. Něco málo z historie 

Pohyb provází člověka od jeho počátků a vlastně ještě dříve, protože existoval 

již tehdy, když člověk ještě nebyl člověkem. Kromě čistě účelových pohybových 

činností směřujících к obživě a uchování života se již v prvopočátcích začínají 

objevovat i určité soubory tělesných cvičení, které bychom mohli nazvat základním 

pohybovým fondem člověka. 

Nikdo asi nepochybuje o tom, že bez schopnosti pohybu, by se těžko mohlo 

vyvíjet i myšlení tak jak к tomu docházelo. Pohyb totiž dával člověku možnost 
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poznávat, objevovat, zkoumat, a tak se významnou měrou zasloužil i o vývoj 

psychických vlastností našich předchůdců. 

V nejstarších civilizacích jeho význam rozhodně nepodceňovali, a tak např. už 

ve 4. století před naším letopočtem vznikaly gymnické systémy v Indii, Číně, Egyptě i 

Mezopotámii. Ty obsahovaly cvičení spojená schůzí, během, skoky, hody, zápasem, 

plaváním a jízdou na koních. Antický ideál člověka vyžadoval vyvážený poměr mezi 

fyzickou a duševní kultivací a byl provázen poznáním, že harmonické sladění obou 

těchto složek je nezbytným předpokladem pro rozvoj lidské individuality. Zrodil se tak 

ideál KALOKAGATHIE (kalos - krásný, agathos - dobrý, ušlechtilý, vzdělaný). 

К podpoře tohoto ideálu se připojil i lékař Hippokratés (460-370), který za základní 

kámen zdravého způsobu života považoval rovnováhu mezi přijímáním potravy a 

fyzickými výkony. Ideálem výchovy athénské mládeže bylo vzdělání, přesto na tělo 

nebylo zapomínáno. Sókratés zdůrazňoval, že je nutné nezanedbávat výcvik těla a sám 

pěstoval gymnastiku a tanec až do vysokého věku. Fyzickému cvičení věnoval značnou 

pozornost i Platón. I pro Aristotela byl tělocvik nezbytnou součástí výchovy mládeže. 

Odmítal však tvrdost a ryzí účelovost spartské výchovy. Z toho je patrné, že všichni 

filosofové patřící к vrcholným myslitelům antiky, zdůrazňovali ve výchově uměřenost 

fyzické a duševní výchovy. 

V republikánském Římě pěstovala mládež z aristokratických rodin běh, zápas, 

box, hod oštěpem, střelbu lukem, míčové hry, skoky o tyči, plavání i dlouhé pochody. 

Přirozenou formu pohybu к ozdravění těla oceňoval také osobní lékař Marka Aurelia, 

Galenos. 

Ve středověku patřila tělesná cvičení к důležité součásti výchovy rytířů. 

Duchovní stránku člověka však mezi sedmi rytířskými ctnostmi reprezentovalo pouze 

veršování a hra v šachy. Jinak se toto období naopak vyznačuje spíše zanedbáváním těla 

a propagováním duševního života, který preferovala církev. Zájem o lidské tělo i 

obohacení lidského života obnovuje renesance. To se projevilo v názorech filosofů, 

pedagogů i ve vzniku různých škol a hnutí. Na význam pohybu upozorňovali básník 

Francesco Petrarca, italský humanistický pedagog Vittorio Ramboldini, anglický filosof 

Thomas More, španělský humanista Ludovig Vivese, myslitel Tommaso Campanella, 

8 



anglický filosof John Locke a další. Tělesná cvičení zařazovali dokonce i jezuité. Český 

pedagog Jan Amos Komenský doporučoval pro zdravý rozvoj mládeže cvičení a hry 

v přírodě, procházky a cestování. Přirozená tělesná cvičení ve výchově podněcuje i 

francouzský filosof Jean-Jacques Rousseau, v jehož přirozené výchově hrají velkou roli 

hry, překonávání přírodních překážek, otužování a cestování. Mnoho těchto 

myšlenek se uplatnilo při formování pedagogického hnutí „filantropismu" hledajícího 

na rozdíl od tehdejších praktik přirozenou a harmonickou výchovu. 

Další vývoj v oblasti tělesné výchovy se opíral především o nářaďový tělocvik 

(turnerství) vytvořený F.L. Jahnem a až koncem 19. století se díky francouzským 

reformátorům začínají vracet přirozené formy a příroda. U nás je to již zmiňovaný 

Sokol, který propaguje pohyb, a to nejen pro děti a mládež, ale až do pokročilého věku, 

právě jako jeden z prostředků к udržení duševních schopností a aktivity. Že na tom něco 

je, vidíme i dnes, kdy se stále ještě setkáváme s osmdesátiletými nadšenými sokolkami 

a sokoly, kteří se se svými vetchými vrstevníky často nedají srovnávat jak po stránce 

fyzické, tak i duševní. Tradici Sokola udržoval později i Svaz základní a rekreační 

tělesné výchovy. 

1.2. Cíl a úkoly práce 

Otázky na které jsem se snažila hledat odpovědi: 

1.Jaká je frekvence pohybových aktivit dětí a mládeže v benešovských školách? Jak 

hodnotí tyto děti svůj prospěch? 

2. Mají děti s větší pohybovou aktivitou také lepší výsledky ve škole? Jak vypadá 

srovnání pohybové aktivity studentů gymnázia, základní školy a odborného učiliště? 

3. Mají děti s větší pohybovou aktivitou také lepší chování než ty co se hýbají méně? 

4.Jaké jsou pohybové dovednosti dotazovaných dětí? Jsou děti s lepšími pohybovými 

dovednostmi také úspěšnější ve škole? 

5. Mají děti, které se více hýbají také větší chuť do učení? 
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6. Jaká je obliba tělesné výchovy? 

7. Má absolvování tělesné výchovy vliv na únavu dětí v dalších hodinách? 

8. Porovnáme- li fyzický a duševní výkon vzorku dětí, budou se výsledky v pořadí 

jejich úspěšnosti shodovat, nebo lišit? 
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2. Teoretická část 

2.1. Co je to pohyb? 

Pohyb patří mezi základní potřeby dítěte a je spojený s tělesným, psychickým a 

sociálním vývojem. Předpokladem harmonického procesu vývoje a růstu dítěte je 

adekvátní pohyb. Je to svébytný způsob, jak se člověk setkává se světem a získává nové 

zkušenosti. 

Během prvního roku života dítěte je správný a včasný rozvoj hybnosti 

ukazatelem tělesného a psychického zdraví. Každý nově zvládnutý pohyb je pro dítě 

dalším prostředkem к poznávání světa a získávání zkušeností (Opatřilová, 2003). Děti 

potřebují pohyb к prozkoumání svého sociálního prostředí, к jeho pochopení a osvojení. 

К upevnění sebedůvěry dětí slouží zejména pohybové aktivity, hry a hraní. Optimální 

se jeví spontánní dětské pohybové aktivity bez viditelných zásahů pedagogů, kdy dětem 

je poskytována možnost volby samostatné činnosti i její obtížnosti. Dítě ví, že si samo 

může vybrat a vyzkoušet své síly. Je nutné, aby motivace к činnosti vycházela z dítěte a 

byl respektován jeho zájem, aby pohybová činnost vycházela z vnitřní motivace, 

z potřeby pohybu, z potřeby zjistit, co umím. V nesoutěživém prostředí, bez potřeby 

předhonit kamaráda je tělesný rozvoj provázený vědomím odpovědnosti za své zdraví. 

Dítě je motivované a vzniká posléze i trvalá potřeba pocitu libosti z naplnění potřeby 

pohybu. 

Tělesná aktivita zahrnuje všechny pohybové činnosti člověka. Je to mnohem 

širší pojem než sport. Patří do ní pohybové aktivity pracovní, lokomoční, běžných 

životních úkonů, plejáda hobby aktivit. Pohyb slouží životu, je mediátorem života a 

pohybová aktivita je významným faktorem kvality života. Nepohyblivost poškozuje 

živé systémy způsobuje slabou kondici a životní nespokojenost, přesto je lidstvo ve 

všech směrech oslabováno v důsledku hypokinézy (nedostatku pohybových aktivit). 

Pohyb je sebepoznání, společenská a sociální zkušenost, smyslová zkušenost, 

poznávání světa, způsob vyjadřování, výraz kreativity i emocionálního prožitku (Foto 

Č.I.). 
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2.2. Vývoj pohybu 

Vývoj obratlovců byl především závislý na způsobu pohybu, kterým se 

přemísťovali. Ve vodě se pohybovali pravolevým vlněním trupu a ocasní ploutve. 

Párové ploutve byly používány pro udržování rovnováhy а к brždění. Při přechodu na 

souš je využita opora pevné země, na které ale toto vlnění není pro pohyb efektivní. 

Z bývalých párových ploutví se stávají končetiny a pravolevé vlnění je využito 

к uspořádání jednotlivých kroků pohánějících tělo vpřed. Pohyb po pevné zemi, který se 

děje po čtyřech končetinách a je postupně organizován zkříženě. S určitými časovými 

posuny tedy kráčí levá přední s pravou zadní a opačně. 

Postupným stěhování končetin pod trup se živočichové přestávají plazit po zemi 

a pohyb je tím efektivnější a rychlejší. Ve vývoji směrem к člověku pak dochází 

к napřimování a základní pohyb v okolním prostředí se ustálil ve formě chůze po dvou 

končetinách. Z dávné organizace pohybu po čtyřech nám zůstal doprovodný pohyb 

rukou, který vyrovnává kroutící momenty a otáčivé pohyby pánve. Ještě výrazněji se 

pak horní končetiny zapojují do pohybu při běhu. Pohyb podle zkříženého vzoru je 

závislý na existenci pevného povrchu. Pod vodou, tedy v jiném prostředí, je pohyb 

postaven na úplně jiných základech. 

Sledujeme- li vývoj pohybů člověka po narození, vidíme, že částečně kopíruje 

evoluční vývoj obratlovců. V průběhu prvního roku se dítě pohybuje po všech čtyřech 

končetinách, aby v závěru prvního roku opustily horní končetiny podložku a pletenec 

ramenní tak byl osvobozen pro ryze lidské činnosti, jako je úchop předmětů a 

manipulace s nimi. Schopnost zajištění pohybu pomocí horních končetin v nás ale 

nemizí a je možné tento pohyb vyvolat. 

Aktuální stupeň pohybového vývoje je závislý především na zrání centrální 

nervové soustavy, která určuje funkci hybného systému. Vývoj jedince můžeme 

povzbudit, ale nemůžeme měnit posloupnost vývojových etap, je nutné respektovat 

skutečnost, že dítě rozvíjí určitou pohybovou dovednost, až když je v určitém 

vývojovém stadiu a celý organismus je tělesně i duševně na té úrovni, která je základem 

pro rozvoj další činnosti. 
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Celý vývoj člověka je spojený s pohybem a pohyb usměrňuje vývoj tvaru a 

funkce jednotlivých orgánů. Umožňuje také dítěti získávat nové informace a aktivně se 

podílet na jejich zpracování a odpovědi. Rozvíjejí se nejen pohybové dovednosti, ale i 

rozumové schopnosti a znalosti, napomáhá se i rozvoji povahových vlastností. |Je 

prokázáno, že nedostatek pohybových stimulů a omezování pohybu má záporný vliv na 

somatický a funkční rozvoj organismu a vede ke zpomalení celkového vývoje dítěte. 

Naopak čím více vhodných a rozmanitých pohybů dítěti poskytneme, tím lépe se 

rozvíjejí funkční schopnosti jeho nervové soustavy. 

2.3. Co se děje při pohybu? 

Při pohybu dochází ke zvýšené produkci růstového hormonu, který není důležitý 

jenom v dětství, ale i v dospělosti, kdy umožňuje produkci červených krvinek a podilí 

se na syntéze bílkovin. Zároveň vznikají nová nervová spojení v mozku, a tak, spolu s 

hlubokým spánkem, je pohyb způsobem, jak ovlivnit i naši řídící mozkovou činnost. Tři 

měsíce pravidelné pohybové aktivity dokáží zdvojnásobit počet mitochondrií (jakýchsi 

buněčných "elektráren") v buňkách svalů, čímž dochází ke zvýšenému svalovému 

výkonu. Jsme-li trénovaní, máme více energie a vyšší výkonnost. A naopak: pouhé dva 

dny nečinnosti stačí к poklesu svalové síly o celých 10%. Diabetikům umožňuje 

pohybová aktivita "otevírat" inzulínové receptory, které jsou vzhledem к přemíře tuku v 

jejich stravě často (více nebo méně) nefunkční. Pohyb umožňuje glukóze, aby 

efektivněji vstupovala do buněk, čímž se snižuje potřeba inzulínu. 
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2.4. Co říkají výzkumy? 

Pohybová aktivita působí i na naši mysl: dochází k okysličení mozku, zlepšuje 

se logické myšlení, mění se postoje a narůstá vědomí sebe hodnoty. Vědci zjistili 

nedávno zjistilo, že pohybem se v mozku zvyšuje aktivita alfa vln, které navozují stav 

uvolnění, odstraňují strach a deprese. Doktor Lee S. Berk z Loma Linda University 

zjistil, že běžci i jiní sportovci mají na rozdíl od lidí se sedavým zaměstnáním zvýšenou 

hladinu beta-endorfmu, což je přirozený tělesný opiát (látka tlumící bolest), který 

navozuje pocit dobré nálady a zároveň snižuje krevní tlak, srdeční tep a prohlubuje 

dýchání, čímž se výborně pročistí plíce. 

Již v šedesátých letech 20. stol. prováděla Dr. Diamond spolu se svými kolegy 

D. Kreshem, Ed Bennettem a Markem Rosenzweigem pionýrský výzkum efektů 

enviromentálního obohacování při vývoji mozku. Její práce přesvědčivě ukázala, že 

rané zkušenosti by mohly ovlivnit fyzickou strukturu mozku, zejména tím, že 

intelektuální stimulace by mohla fungovat jako druh cerebrálního cvičení a zvýšit 

tloušťku (hustotu) kůry mozkové. 

Nedávno byl publikován převratný objev - vědci přiměli mozek к tvorbě 

nových nervových buněk. Tento proces se po staletí zdál být naprosto 

nerealizovatelný. Tvorba nových nervových buněk v mozku byla navozena 

tříměsíčním cvičebním programem. Intenzivní cvičení vedlo к tvorbě hustší a lépe 

propojené sítě nervových vláken, která umožnila mozku pracovat rychleji a efektivněji. 

Vědci dnes mohou pomocí nových diagnostických nástrojů sledovat v lidském 

těle pochody, které byly donedávna nezachytitelné. Díky novým zjištěním si stále 

jasněji uvědomují, že vliv cvičení na stav nervového systému je komplexnější a 

významnější, než se dosud předpokládalo. Při každém stahu svalů jsou uvolňovány 

proteiny, zvané IGF-1, které cestují krevním oběhem až do mozku. Zde organizují 

uvolňování řady chemických látek. Jednou z nich je látka BDNF (brain-derived 

neurotrophic factor). Ta pozitivně ovlivňuje proces myšlení. 
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Obrázek č. 1 brain-derived neurotrophic factor 

Pokud pravidelně cvičíme, tvoří se v mozku vyšší hladina BDNF. Ta 

stimuluje tvorbu nových výběžků nervových buněk (dendritů), které se propojují na 

další buňky. Tím se zvyšuje komunikační síť v mozku a usnadňuje se učení. Každé 

nové propojení mezi-mozkovými buňkami znamená zapsání nového poznatku nebo 

nové dovednosti pro další využití. Mozek s hustší sítí dendritů má vyšší kapacitu 

uschovávat znalosti. Jak ukázaly výzkumy na zvířatech, nízká hladina BDNF v mozku 

vedla к ztrátě orientace a zhoršování mozkových funkcí. 

Jak stárneme, hladina BDNF v mozku se snižuje a dochází к odumírání 

nervových buněk. Tyto ztráty byly donedávna považovány za ireverzibilní (nevratné). 

Obrázek č. 2 -Mozek 

Nové výzkumy však prokázaly, že cvičení je schopno navodit „neurogenezi" - vznik 

ových mozkových buněk z kmenových buněk. Jeden výzkum například jasně 

prokázal, že po tříměsíčním programu cvičení se v mozku cvičících objevily nové 

neurony. Nejvíce pak u těch testovaných osob, jejichž zdatnost se zvýšila nejvíce. Scott 

Small, neurolog lékařského centra Kolumbijské University, označil nové poznatky o 

vlivu tělesné zátěže na stav mozku na úžasné a slibné. 
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Nové nervové buňky nevznikají kdekoli v mozku. Jejich vznik byl prokázán 

v hypotalamu, části mozku, kontrolující proces učení a paměť. Hypotalamus například 

zajišťuje spojení mezi jmény a tvářemi. Zapomínání jmen je jedním z prvních 

projevů stárnutí a snížení kapacity mozku. Podle výzkumů Dr. Kramera navozuje 

cvičení zvětšení čelního laloku mozku, který zajišťuje plánování a rozhodování. Cvičení 

přináší mozku i další výhody. U pohybově aktivních byl prokázán nižší výskyt zánětu 

mozku a drobných mozkových příhod, které významně zhoršují průběh poznávacích 

procesů. Neurogeneze probíhá poměrně pozvolna a teprve v důsledku dlouhodobého 

pravidelného cvičení. Pokud soustavné cvičení přerušíme, dochází ke ztrátě 

mozkových buněk a zhoršení funkce mozku. 

Pohybová aktivita ale nemá vliv pouze na mozek stárnoucích osob. Je stejně 

významná při ovlivňování mozku dětí a dospívajících. Lidé se ve všech stoletích 

vyvíjeli v úzkém spojení s pohybem. Každodenní aktivity vyžadovaly značné fyzické 

nasazení. Proto je stav mozku tak úzce spojen s množstvím a kvalitou pohybové 

aktivity. Pokud zaujímají dnešní děti neustále pasivní polohy a nedostatečně se 
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pohybují, jejich mozky nedostávají ony podněty, které se miliony let podílely na vývoji 

a údržbě mozkové tkáně. Proto se řada vědců domnívá, že dnešní děti, zvláště pohybově 

pasivní a obézní, budou ohroženy Alzheimerovou chorobou v mnohem nižším věku než 

současní senioři. Školy by měly v budoucnosti zařadit více hodin tělesné výchovy, 

nejlépe jednu hodinu denně. 

Podle švédského neurologa Dr. Hessiowa bude mít pohybově aktivní dítě 

výhodu v učení a dítě s pohybovou nedostatečností bude při učení v nevýhodě. Kvalitní 

tělesná výchova působí podle něho v průběhu dne blahodárně na učení žáků a 

v důsledku může vést ke zvýšení žákova studijního výkonu. 

Specifický výzkum dokazuje, jak zvýšená pohybová aktivnost může ovlivnit 

žákův výkon a zlepšit prospěch i v jiných naukových předmětech. Studie přinášejí 

závěr, že úrovně mentálního soustředění a pozornosti mladších dětí se výrazně zlepšují 

po účasti v řízených pohybových aktivitách. Potvrzuje se, že pohybové aktivity jako 

běh, skoky a pohybové hry aerobního charakteru mají jasný dopad na fronta lobea 

(primární mozkové oblasti) a projeví se v mentální koncentraci, plánování a 

rozhodování. 

Podle jedné kanadské studie se zvýšil školní prospěch, když se doba věnovaná 

tělesné výchově zvýšila na jednu třetinu školního dne. Studenti, kteří sportují, dosahují 

všeobecně lepších známek a vyšších skórů ve standardizovaných školních naukových 

testech než ti, kteří nesportují. V roce 1990 v Texasu prokázali středoškolští sportovci 

ve srovnání s nesportovci o 17% vyšší školní prospěch. Děti, které mají denně tělesnou 

výchovu, prokazují nejen vyšší pohybovou zdatnost, ale i lepší prospěch a postoj ke 

škole než jejich vrstevníci, kteří tělesnou výchovu nemají.Vysvětlení je možné tak, že 

pohybové aktivity připravují mozek pro optimální učení. Krev přiváděná do mozku 

vyšší rychlostí, zásobuje mozek potřebnými výživnými látkami, kyslíkem a glukózou. 

Pokaždé když myslíme, používáme trochu glukózy - ta je pro mozek totéž co benzín pro 

auto. Při normálním dýchání člověk obmění asi 10% kyslíku, to znamená že 90% 

kyslíku v mozku zůstává bez obměny, pokud nejsme nuceni při pohybu hlouběji dýchat. 

Nedostatek kyslíku v mozku vede ke zmatkům, stagnaci а к problémům s koncentrací a 

pamětí. Intenzivní aktivity v tělesné výchově tak dodávají mozku žádoucí výživu.. 
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2.5. Další zjištění 

Co se stane když cvičíme? 

Když tedy cvičíme, mozek se dostane do homeostatického stavu a dosáhne 

rovnováhy mozkových chemikálií, hormonů, elektrického napětí a systémových funkcí. 

Nerovnováha při nedostatku pohybu není pro učení příznivá, naopak pohybová 

aktivnost změní učební stav ve stav vhodný pro paměť. Efekty přetrvávají 30- 60 minut 

podle vlastností žáka. 

Pohybové aktivity obohacují prostředí 

Pohybová aktivita posiluje také klíčové oblasti mozku, ke kterým patří bazálni 

ganglia, cerebellum a corpus callosum. Marion Diamond v roce 1998 dokázala, že krysy 

v obohaceném prostředí měly vyšší hustotu v cortexu a lépe řešily problémy. Přeneseno 

na člověka, tato informace naznačuje, že pohybové aktivity v pozitivním sociálnim 

prostředí vytvářejí obohacené a bezpečné prostředí pro učení. 

Pohybové aktivity podporují růst nových mozkových buněk 

Další odborníci v roce 1999 dokázali v experimentech na zvířatech, že běh a jiné 

aerobní aktivity uvolňují endorfiny, které podporují relaxaci, přivádějí nás do stavu 

bdělosti a redukují příznaky deprese. Projevují také tendenci ke zvýšení hladiny 

glukózy, serotoninu, epinephrinu a dopaminu, chemických látek, o kterých je známé, že 

potlačují hlad a vyrovnávají chování. 

Aerobní zdatnost pomáhá kognici 

Bylo zjištěno, že osoby s nejvyšší aerobní zdatností nejrychleji 

odpovídaly,v případě kdy se měřila doba , která představuje rychlost procesuálního 

zpracování informací subjektem, šíře paměti a řešení problémů. Aerobní aktivity jednak 

zvyšují průtok krve mozkem, jednak zrychlují vyvolání informací z paměti a dovednosti 

argumentovat. (Etnier, et al. 1999: Bostel, et al. 1996). 
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Pohybová aktivita uvolňuje BNDF 

Pohybová aktivita také uvolňuje BDNF (brain-derived neurotopic factor), který 

umožňuje komunikaci mezi jednotlivými neurony (Kinoschita 1997). Žáci, kteří sedí 

nečinně déle než 20 minut, pociťují pokles průtoku BDNF. Přestávky a tělesná výchova 

umožní zvýšit přesnost a ostrost učebních dovedností. 

Zkřížené pohyby organizují mozkové funkce 

Překračování střední osy integruje mozkové hemisféry a umožňuje aby se mozek 

sám organizoval. Když žáci vykonávají příčně laterální pohyb, průtok krve se zvyšuje 

ve všech částech mozku a činí jej pohotovým a nabuzeným pro účinnější učení. Pohyby, 

které překračují střední rovinu těla, sjednocují kognitivní a motorickou oblast mozku, tj. 

mozeček, bazálni ganglia a corpus callosum při současné stimulaci produkce 

neurotrofinů, které zvyšují počet synaptických spojení. Většina činností, které v tělesné 

výchově vykonáváme, překračuje tuto střední osu a vyžadují koordinaci tělesných 

systémů к dokonalému zvládnutí na jakékoliv úrovni. 

Pohybové aktivity, při kterých oči sledují dráhu nějakého předmětu, podporují 

rozvoj periferního vidění a pomáhají zlepšovat čtení. Potíže se čtením mívají žáci při 

nedostačující zdatnosti očí. Dívají-li se na obrazovku jejich oči jsou upoutány jedním 

směrem na konstantní vzdálenost a svaly, které kontrolují pohyb očí atrofújí.Tělesná 

výchova nabízí tedy i způsob jak posílit oční svaly a zvýšit zdatnost a připravenost očí 

ke čtení činnostmi spojenými se sledováním, manipulací s předměty, s usměrňováním a 

činnostmi se zasahováním cíle. 

Balanční cviky zlepšují kapacitu 

Vestibulární systém a malý mozeček jsou první systémy, které dozrávají. Oba 

úzce pracují se systémem RAS (reticular activation system), který je umístěn na vrcholu 

mozkového kmene a je rozhodující pro naši pozornost. Tyto systémy interagují při 

udržování naší rovnováhy, proměňují myšlení v činnosti a koordinují pohyb. Přetáčení, 

skoky a různé obraty jsou nutné pro vytvoření základů učení. 
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Pohybové aktivity redukují stres 

Pohybové aktivity jsou doprovázeny emocemi. Emoce bystří pozornost, která 

budí učení (Sylvester 1995). Uvnitř mozku se amygdala (mozkový emoční filtr) dotýká 

bazálních ganglií, které interpretují pohyb. Pohyb a emoce jsou tedy fyziologicky 

spojeny. Pohyb může podporovat sebedisciplínu, zlepšovat sebehodnocení a zvyšovat 

emoční výraz sociálními zábavami (Jensen 2001). 

Z výzkumů vyplývá, že mentální stres a úzkost může ubírat mozku potřebný 

kyslík tím, že přerušuje normální rytmus dýchání. Potvrzují také, že správné dýchací 

cviky mohou podporovat zásobování kyslíkem a tím snižovat srdeční frekvenci a 

úzkost. Nové empirické důkazy prokazují, že pravidelné pohybové aktivity jsou stejně 

efektivní jako léky snižující symptomy silných depresí a mají stejné účinky jako 

antidepresiva. Pacienti, trpící rakovinou, pocítili až 40% pokles deprese, pokud se 

pravidelně zúčastňovali cvičebního programu. Přirozeně, že i u žáků účastnících se 

aktivně tělesné výchovy, se rovněž snižuje stres a úzkost. 

Pohybová aktivnost a správná výživa zlepšují chování 

Souvislost může být i mezi raným pohybovým vývojem a násilným chováním. U 

nemluvňat, zbavených podnětů z doteků a pohybových aktivit, se nemusí vyvinout 

v mozku spojení mezi pohybem a příjemným pocitem (libostí). Mezi mozečkem a 

mozkovými centry radosti a bolesti vznikne málo spojů. Dítě trpící pohybovou 

nedostatečností může vyrůstat bez normálních prožitků radosti, při čemž se u něj může 

projevit např. násilné chování. To je špatná zpráva. Dobrou zprávou je, že zvýší-li dítě 

svou pohybovou aktivnost, začnou se centra radosti i bolesti vyvíjet stejně. Různé 

pohybové aktivity (drobné pohybové závody a hry), organizované pod dohledem 

dospělých, jsou žádoucí pro vyvážený vývoj mozkových center radosti a bolesti. Z toho 

opět vyplývá požadavek kvalitní tělesné výchovy i sportovních programů. 

Pohybová aktivita pomáhá zlepšovat a upevňovat učební dovednosti všech žáků 

Školáci mají z 85 % vlohy к přirozenému kinestetickému učení. Senzomotorické 

učení je lidským jedincům vrozené, a tak učitelé, kteří dokáží včlenit do vyučování 
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kinestetické postupy, získají větší procento žáků. Jensen (2005) píše, že implicitní učení 

(učení prostřednictvím těla) je mnohem účinnější než explicitní učení (z textu, faktů, 

připomínek). Pokud to není ve vašem těle, tak jste se to nenaučili. Tvrdí, že pohyb, 

pohybová aktivita a různé rytmické činnosti jsou způsoby, kterými může učitel pomoci 

žákům svázat učení prostřednictvím percepčně motorických dovedností. A smyslové 

integrace. Učitelé matematiky by tedy měli stejně přirozeně využívat pohybu ve třídě 

jako učitelé tělesné výchovy počítání v tělocvičně. 

Pohybové aktivity o přestávkách mohou zvýšit pozornost. 

Lidský mozek je určen к načasování denních rytmů podle extenzivního 

vystavení dennímu světlu. Je-li nedostatek denního světla nebo nedostatečné vnitřní 

osvětlení, denní rytmy fungují asi tak, jako hodiny které jdou pomalu. Tento stav se 

nazývá syndromem zpožděné spánkové fáze. Když к němu dojde, projeví se u dítěte 

nebo dospělého potíže s usínáním v normálním čase pro spánek a probouzením, když 

ráno zazvoní budík. Důležitější však je, že pozornost není několik hodin po probuzení 

dostatečná. Žáci, kteří byli zbaveni odpočinku vlivem zpožděné spánkové fáze, trpí 

nedostatečnou pozorností při učení. Volná hrová činnost o přestávce podporuje sociální 

a kognitivní vývoj, který se nakonec přenese do výkonu ve výuce. 

2.6. Názory a myšlenky 

Hovard Gardner (1999) označil jednu z osmi složených inteligencí jako „tělesně 

kinestetickou složenou inteligenci". Kdyby se tělesná výchova odstranila ze škol, 

eliminovala by se jedna osmina lidské inteligence 

Maria Diamond (1999) svým výzkumem o obohaceném prostředí podporuje význam 

dětského hraní v období ranného vývoje mozku. Tento kritický motorický vývoj 

ovlivňuje mozkové procesy později používané pro odhalování a řešení problémů a 

považuje se za silný argument pro denní tělesnou výchovu, která by měla začínat již 

v mateřské škole. 
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Cadence Pert (1997) vyzvedává význam správné výživy a pohybové aktivity pro 

přirozenou vyrovnanost emocí. Tvrdí, že к učení dochází prostřednictvím těla, nejenom 

v synaptických spojích v mozku. Zdraví a aktivní žáci se lépe učí. 

Robert Sylvester (1995) prohlašuje, že pohyb podporuje kognici. Říká, že příčinou 

proč mají lidé mozek je pohyb. Také upozorňuje, že hlavním posláním mozku je 

inteligentně se pohybovat ve svém prostředí. 

Suzan Kovalik (1994) je vedoucí autorita učení kompaktibilního s mozkem. Její ITI 

model, který využívá 250 000 žáků, zahrnuje pohyb podporující učení, jako jednu ze 

složek založených na výzkumných nálezech biologie mozku. Je přesvědčena, že žáci 

uchovávají informace lépe, je-li při výuce teoretických pojmů kinestetecky využíván 

záměrný pohyb. 

Eric Jensen (1996,2000) konstatuje, že pohyb, rytmus a pohybové aktivity pomáhají 

kontrolovat stavy jako např. ADD, dyslexie, učební bezradnost , hyperaktivita, 

zpožděný spánkový režim, mozkové úrazy a narušené chování. Kurikulum tělesné 

výchovy nabízí nejen pohybové aktivity, nýbrž vytváří také vzájemné vztahy, poskytuje 

pocit příslušnosti ke skupině a příležitost к oslavám, podporuje rytmus, zkřížené pohyby 

a manipulační činnosti.Mnoho žáků s problém při učení nachází úspěch v tělocvičně, 

protože tam vychází vstříc jejich potřebám způsobem, který není možný v tradiční 

výuce naukových předmětů. 

2.5. Pohyb jako cesta ke zdraví 

Nikdo asi nepochybuje o tom, že když nás něco bolí, vstřebávání nových 

poznatků je mnohem obtížnější, špatně se soustředíme, a učení je mnohem těžší. I v tom 

může být pohyb nápomocen. Že se dá sportováním mnoha nemocem předejít víme již 

dlouho, nyní však vědci objevují také jeho léčivé účinky. Odborníci tvrdí, že neexistuje 

levnější lék než pohyb a odborné studie dokládají, že sport může dokonce nahradit léky. 

V průběhu jednoho tureckého výzkumu se pacienti trpící migrénou na 6 týdnů 

vzdali léků na tlumení bolesti a místo toho se třikrát týdně potili při vytrvalostním 
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tréninku. Účinek se dostavil vzápětí: počet záchvatů migrény klesl na polovinu a 

intenzita bolesti se zmenšila o třetinu. Úspěch této terapie byl založen na biochemii: 

fyzický trénink podporuje v těle tvorbu látek, působících proti bolesti, a kromě toho se 

cvičením při úporných bolestech hlavy uvolňují ztuhlá místa v šíji, která jsou často 

příčinou těchto potíží. 

Také na bolesti zad pomůže lehčí běh nebo svižná chůze. Tím se uvolní ztuhlé 

zádové svalstvo. Dobře působí také jóga, která zároveň posiluje svaly. 

Astmatikům dříve lékaři radili, aby se sportu věnovali co nejméně. Nyní však již 

vědí, že pohyb podporuje i dýchání. Plíce se totiž lépe okysličují a prokrvují, zúžené 

cévy se rozšiřují. Díky tomu se nejen snižuje počet záchvatů, ale člověk je snadněji 

zvládá a rychleji se dech vrátí do normálu. Pozor je třeba dávat při tzv. zátěžovém 

astmatu, v tomto případě může námaha vyvolat záchvat dušnosti. 

Pohyb urychluje látkovou výměnu a zvyšuje také rychlost reakce tělesných 

buněk na inzulín, což je přesně to pravé při poruše látkové výměny zvané diabetes. 

Specialisté na interní lékařství mohou dokázat, že nemocní cukrovkou potřebují po 

třech týdnech sportovní a výživové terapie o 80 % méně léků. V žádném případě se 

však nesmí zanedbat jídelníček, ve kterém musí být zredukován příjem cukrů. Pro 

diabetiky je také velmi důležité nemít nadváhu к čemuž pohyb přispívá. Navíc čím mají 

více svalové hmoty, tím lépe funguje spalování tuků. 

Sport pomůže i lidem, kteří často bezmocně podléhají depresím a úzkostným 

stavům. Pohyb příznivě ovlivňuje hospodaření se serotoninem v mozku a tím pádem má 

podobné účinky jako antidepresiva. Kromě toho se vyplavuje adrenalin, noradrenalin, 

dopamin a hormon štěstí endorfin - tedy hormony, které pomáhají snížit citlivost na 

bolest. Studie ukazují, že na středně těžké deprese nejúčinněji zabírá běh. Jemnými 

otřesy se uvolňuje i hluboko uložené svalstvo, které se jinak neprotáhne. Při těžké 

depresi se doporučují klidnější sportovní aktivity. Při něm se člověk naučí také správně 

dýchat, což dodatečně přispěje к celkovému uvolnění. 
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Menstruační bolesti jsou pro mnoho žen i dívek pevnou součástí měsíčního 

cyklu. Každá by si pak nejraději zalezla do postele, zavrtala se pod peřinu a bolest 

zahnala utišujícími léky a ohřívací láhví. Kdo se přesto přemůže, brzy z toho získá 

užitek. Pohybem se křeče zmírní a po bolestech není brzy ani památka. Vhodný je 

prakticky každý sport. 

Bez bolestí a zdravotních potíží pak bude i učení určitě mnohem snazší a 

efektivnější. 

2.6. Tělesná výchova a sport 

U nás je na rozdíl od USA nebo jiných států tělesná výchova stále povinným 

předmětem. V současné době jí však bývá mnohdy přisuzována větší odpovědnost, než 

může sama o sobě naplnit. Zajišťuje však pouze určitý, i když velmi významný podíl na 

biologickém vývoji jedince a na tvorbě zdravého životního stylu. Dvě hodiny povinné 

tělesné výchovy týdně nelze v žádném případě považovat za dostatečné. Kromě nich 

totiž v mnohých českých školách stále nesmí děti o přestávkách ven, nesmí si hrát, 

nesmí běhat... Podle dozoru by měli sedět v lavici, připravovat se na další hodinu a jen 

v případě potřeby si dojít na záchod... 

I úroveň hodin tělesné výchovy v našich školách je často diskutabilní. Akcent na 

plnění výkonových požadavků osnov vyhovuje pohybově nadanějším a fyzicky 

disponovanějším dětem ostatní tak mohou prožívat v takto pojímaných hodinách 

frustraci, pocity méněcennosti, ztráty důstojnosti, strachu z neúspěchu a navozením 

potřeby vyhnout se účasti na tělesné výchově, kterou rodiče často podporují zbytečnými 

omluvami. Bývá to nejčastěji u dětí obézních, nešikovných a z domova pohybově 

deprimovaných, které objektivně naopak potřebují co nejvíce podnětů v oblasti 

pohybových aktivit. Tím, že se jim ale vyhýbají se jejich tělesná nedostatečnost ještě 

prohlubuje. 

Pojetí školní tělesné výchovy se musí snažit respektovat individualitu žáka. Je 

třeba vytvářet atmosféru sympatie a důvěry, která dodává žákům odvahu dát průchod 

svým potřebám a nápadům a tato realizovat ve spolupráci s ostatními. Zvláště 
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významné je seznamovat děti s aktivitami, které nemají za cíl soutěžení, ale především 

vlastní prožitek jedince. Je také třeba osvojení si metod jak děti pro sport motivovat, jak 

jim ho co nejlépe přiblížit a jak udělat tělesnou výchovu atraktivní a zajímavou. 

V podstatě jde o změnu přístupu к pohybovým aktivitám od tradičního kondičního 

(fitness) přes moderní pohodový (wellness) až к účelovému přístupu, který by měl být 

orientován především na zážitek (optimal experience). 

Také Faktory, vztahující se к otylosti školní mládeže, negativně ovlivňují 

připravenost školáka učit se i jeho celkový studijní výkon. Špatná výživa a pohybová 

nedostatečnost nejsou jenom klíčové příčiny otylosti. Jsou současně faktory spojenými s 

nižším školním prospěchem. Empirické studie dokazují, že jsou-li uspokojeny základní 

potřeby výživy a zdatnosti dětí, je lepší i jejich školní prospěch. 

Ani současný vývoj volnočasových aktivit dětí a mládeže není příliš pozitivní. 

Prohlubuje se pasivita, konzumnost a nenáročnost aktivit. Snižuje se frekvence aktivit, 

pouze jedna má každodenní frekvenci, jedná se o sledování televize. Sport a ostatní 

aktivní formy využívání volného času se pro velkou část mladých stávají příliš 

namáhavé. 

První instancí při předávání vzorů a volby zálib, a to i sportovních, je rodina. 

Řada rodičů nabízí svým dětem spoustu věcí, ale nedbá na volný čas a na to co děti ve 

svém volném čase dělají a s kým. Není podmínkou do volnočasových aktivit dětí 

investovat přemíru finančních prostředků, jde zejména o to, společně stráveným časem 

posílit rodinné vztahy a sytit potřeby dětí. V rámci volnočasových aktivit a zejména 

sportu, je také optimální vypořádat se s obtížným úkolem - výchovu ke svobodě a 

odpovědnosti. Kromě svobody však dítě potřebuje také řád, to znamená hranice a 

zejména sport činí tvorbu této hranice přirozenou a pro dítě dobře přijatelnou. 

Nejdůležitější je v tomto ohledu období prvních pěti let, kdy se vytváří smysl pro řád a 

počátky svědomí. 

Pohybová aktivita u dětí a mládeže je prostředkem к zajištění normálního 

tělesného vývoje. Stimulace prostřednictvím přiměřené pohybové aktivity je nutná pro 

optimální růst a vývoj nervového systému. Má také významný psychoregulační efekt při 
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tlumení mentální zátěže, příznivě zvyšuje toleranci ke stresu, depresi a přetížení 

nervového systému, plní funkci relaxační plynoucí ze vztahu napětí svalového a 

psychické tenze. Významný je i vliv hédonizující - to znamená vliv tělesné aktivity na 

emoce člověka (euforizační vlivy navozené díky endogenním opiátům) a estetizující 

vlivy tělesných aktivit. Socializační efekt je dán tím, že pohybová aktivita přináší 

možnost seberealizace, estetického prožitku a prožitku výkonu, pocitu spokojenosti a 

pohody, navozování přátelských a dalších pozitivních mezilidských kontaktů. 

2.7. Dimenze tělesné zdatnosti 

Víme, že posuzování lidské výkonnosti a dovedností probíhalo již mnoho let 

před naším letopočtem. Nemáme však o těchto měřeních žádné písemné údaje. Je 

známo, že již 800 let př. n. 1. byli mladí chlapci ve Spartě tvrdě trénováni pro vojenskou 

službu a státní úředníci již tehdy posuzovali jejich tělesnou zdatnost. Podobně na tom 

byli i mladí Číňané, tam zkoušky zahrnovaly zvedání těžkého závaží, napínání velkého 

luku a zacházení s mečem. Teprve v 17. století nalézáme spolehlivější záznamy o 

měření lidské výkonnosti a posuzování dovedností. Velkým impulsem pro rozvoj 

testování tělesné zdatnosti byly doktorské disertace amerických autorů. Ty se 

zaměřovaly na 

• zjišťování předpokladů к učení novým pohybovým dovednostem 

• klasifikaci žáků v tělesné výchově 

• diagnostiku některých výkonnostních nedostatků 

• stimulaci vědeckého zájmu к testování a měření pohybových schopností 

Zdokonalení a rozšíření motorických testů dosáhl CH.H.Mc.Cloy, který vytvořil 

zajímavý test obecné pohybové kapacity založený na váženém součtu čtyř hodnot: 

• index výšky těla a zralosti či vyspělosti 

• výkon dosažený ve vertikálním výskoku 

• počet cyklů pohybů (dřep-vzpor ležmo-dřep-stoj spojný) za 10 sekund tzv. Burpee 

test. 

• výsledné skóre v dovednostním testu BraceScale of Motor Ability Test. 
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Pro mladší a starší dívky byla užita různá váha uvedených čtyř položek, a tak byl 

získán pohybový kvocient - Motor Quotient - analogický к IQ využívaném pro 

testování mentálních schopností. 

Souběžně s hledáním vhodných testů probíhaly bouřlivé teoretické diskuse o 

pohybových schopnostech. Ukázalo se, že při vymezování jednotlivých oblastí 

motorických schopností lze najít určité souvislosti s teoriemi vztahujícími se 

к chápání inteligence. Dlouhá léta pak probíhal spor o to, zda se v motorických 

schopnostech jedná o jednu obecnou schopnost, jakýsi faktor „g", což vycházelo 

z teorie obecné inteligence, nebo existenci několika nezávislých motorických 

schopností. V současnosti jsou populární názory již výše citovaného H. Gardnera, který 

ve své knize uvádí, že v oblasti inteligence není spor o její členění ještě plně dořešen, a 

zdá se, že velmi záleží na subjektivní interpretaci testů. Ve svých zkoumáních a 

analýzách došel к názoru, že existují rozmanité druhy inteligence. Hovoří o sedmi 

druzích, které ve zjednodušené formě přirovnává к souborům znalostí způsobů řešení 

určité problematiky či postupů, jimiž se dá něco vytvořit: jazykovou, hudební,, 

matematicko-logickou, prostorovou, pohybovou, pro lidské vztahy a pro vlastní rozvoj. 

Testování tělesné zdatnosti, výkonnosti a pohybových dovedností souvisí nejvíce 

s pohybovou inteligencí a s inteligencí prostorovou. 

Další autoři uvádějí, že lidská výkonnost se týká tří oblastí: poznávací, citové a 

psychomotorické. 

Tělesnou zdatnost je tedy možné chápat jako mnohorozměrnou oblast, která by 

měla charakterizovat motorickou výkonnost, pohybové schopnosti a tělesnou zdatnost. 

Dodnes však neexistuje jednoznačná shoda mezi vymezením jednotlivých tělesných 

schopností a určením dimenzí tělesné zdatnosti. Tu lze definovat jako schopnost 

člověka uspokojivě vykonávat tělesnu práci. S moderním způsobem života se však 

nároky na tělesnu práci snižují a to vede celkově к poklesu tělesné zdatnosti. Proto se 

zdůrazňuje zdravotně orientovaná zdatnost jako způsobilost zajišťující dobré zdraví 

vtom nejširším smyslu. Za tu jsou odpovědné geneticky podmíněné vlastnosti a 

schopnosti, které reagují na změny pohybové aktivity. To je důležité, neboť se může 

stát, že i pravidelně cvičící osoba může mít nízké hodnoty těch testů, které posuzují 

27 



geneticky více podmíněné schopnosti (rychlost reakce, pohybů, rovnováhu či 

koordinaci), a přesto budou mít dobrou tělesnou zdatnost ovlivněnou cvičením 

(vytrvalost, svalová síla, ohebnost,apod.) Proto se testy posuzující zdravotně 

orientovanou zdatnost zaměřují více na schopnosti, které může člověk pravidelnou 

aktivitou ovlivňovat. 
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3. Praktická část - Výzkum a jeho zhodnocení 

3.1. Seznámení s tématem výzkumu a předměty zkoumání 

Pod vlivem některých citovaných informací mě začalo zajímat zda má pohybová 

aktivita skutečně vliv i na duševní schopnosti dětí a zda se tato okolnost může 

projevovat i ve školním prospěchu dětí a mládeže. Pokusila jsem se zkoumat také 

pohybovou aktivitu v souvislosti s chováním a s přístupem к samotnému učení. 

V dotaznících jsem oslovila 172 dětí a mladých lidí z benešovského gymnázia, 

Základní školy Dukelská v Benešově a SOU stavební v Benešově. Nej mladší z nich byli 

žáci2. třídy ZŠ nejstarší studenti 3. ročníku gymnázia, tedy často již téměř dospělí lidé. 

S ohledem na předchozí kapitolu jsem narazila na problém jak vlastně zjistit 

pohybovou aktivitu? Mám měřit výkonnost dětí v běhu, skoku, vytrvalost, rozsah 

pohybů, množství sportovních aktivit v oddílech či zájmových kroužcích nebo počítat i 

aktivity v rámci rodiny a při neorganizovaných činnostech. Myslím, že počítat se dají 

všechny druhy pohybových aktivit, i když nejsou zrovna zaměřeny na výkon a 

zvyšování zdatnosti. I procházka se psem nebo ranní cesta do školy z větší vzdálenosti 

může být prospěšnou pohybovou aktivitou. 

Snažila jsem se tedy tázat na veškeré pohybové aktivity a jejich častost. 

Zajímalo mě také zvládání nejrůznějších pohybových dovedností. Další otázky se týkaly 

jejich prospěchu a chování ve škole. Zajímalo mě také, jak se děti к samotnému učení 

staví a co mají v oblibě a dále jsem chtěla alespoň přibližně porovnat jejich pohybovou 

zdatnost ve vztahu к prospěchu. 

Nakonec jsem se pokusila o srovnání výsledků při dvou druzích činností -

fyzické a duševní u různorodé skupiny dětí, které se sešly na letním táboře. 
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Hypotézy: 

1. Děti mají velmi málo pohybu . 

2. Děti, které se více pohybují, mají lepší výsledky ve škole. 

3. Děti, které se více pohybují mají méně kázeňských problémů. 

4. Děti, které mají lepší pohybové dovednosti, prokazují také lepší výsledky v učení. 

5. Děti, které se více hýbají mají větší chuť do učení. 

6. Tělesná výchova je oblíbeným předmětem především u studentů gymnázia. 

7. Tělesná výchova nezpůsobuje únavu, která by bránila dětem v dalších hodinách 

v učení. 

8. Děti, které budou úspěšné v testu obratnosti, budou úspěšnější i v testu vyžadujícím 

psychické schopnosti. 

30 



2.2. Výsledky průzkumu - tabulky a hodnocení 

Srovnání prospěchu a pohybové aktivity 

Dotazovaní měli zhodnotit svou pohybovou aktivitu v rozmezí: 

Frekvence sportování denně nebo téměř denně 

méně 2-3 x týdně 
1x týdně 5% 

Л Л О/ 11% .-Г 1 x týdně 
\ denně 
Щ 38% méně často 

2-3x týdně 
46% 

Graf č. 1 

Z celkového počtu 172 dotázaných dětí a mládeže hodnotilo svou aktivitu jako 

téměř každodenní 66 dětí, tj. 38 %,2-3x týdně sportuje podle svých slov 78 dětí, tj. 46 

%, 1 x týdně 19 dětí, tj. 11 % a méně často9 dětí, tj. 5 % (graf č. 1.) 

Problém byl s hodnocením prospěchu a chování, protože jednotlivé školy nemají 

srovnatelné nároky. Nakonec se zdálo nej objektivnější nechat hodnocení na samotných 

dětech a ty se měly v dotazníku vyjádřit zda je jejich prospěch: 

• Výborný 

• Průměrný 

• Podprůměrný 

• Spatný 
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Prospěch dětí každodenně sportujících 

Z šestašedesáti pohybově nej aktivnějších hodnotilo svůj prospěch jako výborný 

17, jako průměrný 41, jako podprůměrný 6 a jako špatný 2 děti (graf č.2.) 

Sportující každý den- prospěch 

špatný 
3% 

podprůměrný 
výborný 

^ OfíO/ 
» 

průměrný J 62% 

Graf č. 2 

Prospěch dětí sportujících 2- 3 x týdně 

Ze sedmdesáti osmi těch, kdo se pohybují 2-3x týdně uvádí výborný prospěch 

19, průměrný 52, podprůměrný 6 a špatný 1 student. Výsledek je tedy srovnatelný 

s prvním případem (graf č. 2). 

Sportující 2-3 x týdně - prospěch 

špatný 
1% 

podprůměrný 

* h 
výborný 

Qf 
\ 

průměrný 
67% 

W 
Graf č. 3 
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Prospěch dětí pohybově aktivních lx týdně 

Ti co sportují jedenkrát týdně uváděli ve čtyřech případech výborný prospěch, 

13x průměrný a dvakrát podprůměrný (graf Č.4.). 

Sportující lx týdně 

65% 

Graf č.4 

Ostatní 

Devět nesportovců, kteří se pohybují méně často než jednou týdně uváděli lx výborný 

prospěch, 5 x průměrný a 3x podprůměrný. 

Celkové výsledky 

Přestože výsledky neprokazují výrazně větší úspěšnost v prospěchu u dětí s vyšší 

pohybovou aktivitou, celkově následující graf přeci jen o něco lepší studijní výsledky u 

aktivnějších dětí zaznamenává (graf č. 5.). 

Největší procento těch, kteří hodnotili svůj prospěch jako výborný jsme opravdu 

našli mezi dětmi, které sportují téměř každodenně. Druhá skupina je v podstatě 

srovnatelná zatímco ve třetí skupině je žáků s výborným prospěchem již o několik 

procent méně a ve čtvrté je jich procentuelně méně než polovina. U špatných výsledků 

je tomu naopak obráceně, i když nejméně jich zaznamenáváme u skupiny sportující 2-

3x týdně. 
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Závislost prospěchu na pohybové aktivitě 
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Pokusila jsem se porovnat také paralelní ročník nižšího gymnázia - primu s žáky 

6 třídy základní školy (graf č. 5a 6.). Z 26 žáků 6 třídy a 27 žáků primy uvedl stejný 

počet 13 dětí svou pohybovou aktivitu jako každodenní, z toho výborný prospěch uvedlo 

6 gymnazistů a 3 žáci ZŠ. Průměrně svůj prospěch hodnotí 7 primánů a 9 šesťáků. 

Pohybová aktivita v obou skupina byla v podstatě srovnatelná a neprojevila se 

větší úspěšnost u studentů gymnázia. Možné aleje, že s přijetím do výběrového studia 

(na zdejším gymnáziu je přijat к osmiletému studiu v průměru každý třetí uchazeč) 

někteří své pohybové aktivity omezili, aby jim zbýval dostatek času na studium. 
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Při podobném srovnání žáků gymnázia a SOU se dozvíme, že z 22 žáků SOU 

sportuje denně 6, 2-3 x týdně 13, lx týdně 2 a méně často jeden žák (graf č. 8.). Z 55 

žáků2. a 3. ročníku gymnázia je to celkem 19 s každodenní aktivitou, 23 sportuje 2-3 x 

týdně, 10 lx týdně a 4 méně často (graf č. 9.). Ani tady se rozdíl v pohybové aktivitě 

příliš neprojevil. Ze žáků gymnázia bylo sice více aktivních každodenně, podstatně větší 

část ale zase přiznala jen malou pohybovou aktivitu - čtvrtina zatímco ze žáků SOU to 

bylo jen 14 % těch, kdo sportují jen jedenkrát týdně nebo méně často. Snad je na 

gymnáziu více těch, kteří musejí více energie věnovat škole a učení a na pohyb jim již 

čas nezbývá. 

SOU 

méně 

59% 

Gymnázium 

méně 

41% 

Graf č. 8. a 9 

36 



Srovnání chování a pohybové aktivity 

Zkoumala jsem také spojitost mezi pohybovou aktivností a chováním dětí ve 

škole, tak jak ho opět samy hodnotily. 

Chování žáků s každodenními pohybovými aktivitami 

Z 66 těch kdo jsou aktivní téměř každodenně hodnotilo své chování jako vzorné 18, 

jako spíš dobré 26, jako přijatelné 16 a jako problematické 6 dětí (graf č. 10) 

Sportující každý den 
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Chování žáků s pohybovou aktivitou 2-3x týdně 

Z 78 těch, kdo jsou pohybově aktivní 2-3x týdně uvedlo vzorné chování 27, spíš dobré 

29, přijatelné 18 a 4 jako problematické. Jejich chování bylo tedy podstatně lepší než u 

první skupiny. 

2-3x týdně 

problematické 
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přijatelné vzorné 
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spíš dobré 
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Chování dětí. které uvádějí pohybové aktivity lx týdně 

Z dětí, které se pohybují jen asi lx týdně uvedlo z celkového počtu 19 osm vzorné 

chování, 6 spíše dobré a 5 přijatelné. 

1 x týdně 

problematické 

32% 

Graf č. 11. a 12. 
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Chování žáků s pohybovou aktivitou méně než lx týdně 

Z poslední skupiny se na vzorné chování cítili 2, na spíše dobré 5 a na přijatelné opět 2 

žáci. Nikdo z této ani předchozí skupiny nehodnotil své chování jako problematické. 

Méně než lx týdně 

problematické 
přijatelné qo/o vzorné 

56% 

Graf č. 13 

Znamená to, že ti aktivnější jsou také zlobivější? Celkově situace vypadá takto: 

Nejvzorněji si počínají žáci s frekvencí pohybových aktivit jedenkrát týdně, jako 

problematické uvádí své chování největší část těch, kteří se pohybují téměř každodenně 

(graf č. 14). Mají tedy více energie nejen na sport, ale i na zlobení? 
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Závislost chování na pohybové aktivitě 
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Srovnání pohybových dovedností s prospěchem 

Dalším předmětem mého zkoumání byly pohybové dovednosti, které děti 

ovládají. Zvolila jsem šest běžných dovedností jako kotoul, lyžování, plavání, šplh, 

bruslení, jízdu na kole a tři trochu těžší vyžadující větší obratnost a to výmyk na hrazdě, 

vajíčko přes švihadlo a přemet stranou (hvězda). Tabulka znázorňuje, které dovednosti 

podle svých slov, které z dětí neovládají. 

Tabulka nezvládnutých dovedností dotazovaných žáků a studentů 
2. 6.třída prima 9.třída 2.ročník 3. SOU Celkem 

kotoul 2 2 0 0 1 1 0 6 

lyžovat 4 8 2 1 2 5 6 28 

plavat 4 1 1 0 0 1 0 7 

šplhat 7 9 5 10 8 2 5 46 

Kolo 1 0 0 0 0 0 0 1 

bruslit 1 1 0 1 3 2 4 12 

výmyk 11 18 7 17 17 15 12 97 

vajíčko 6 10 10 4 5 11 7 53 

hvězda 9 13 13 11 10 15 13 84 

Dětí ve třídě 19 26 27 22 28 27 22 178 

Celkem 

nezvládnuto 
45 62 38 44 46 52 47 

Tabulka č. 1 

Nejčastěji nezvládaná dovednost byl výmyk na hrazdě, naopak pouze jeden ze 

všech dotazovaných se přiznal, že neovládá jízdu na kole. Zarážející je, že i ve 3. 

ročníku můžeme najít žáky, kteří nezvládají plavání a kotoul vpřed. 

Zajímavé je, že nejméně nezvládnutých dovedností uváděli žáci primy, nejvíce 

žáci paralelní 6. třídy základní školy, kde odpovídal téměř stejný počet žáků. To by 

mohlo znamenal, že ti obratnější jsou v průměru také úspěšnější ve vzdělání. 

(Vzpomeňme si, že při srovnávání pohybové aktivity dopadly obě tyto skupiny stejně 
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str. 21) Rozdíl se projevil především u lyžování, což může být dáno i sociálním 

zázemím dětí, ale také šplhu a cvičení na hrazdě. V žádné z dovedností na tom nebyli 

šesťáci lépe než žáci gymnázia. 

Pokud bychom chtěli srovnat žáky SOU se studenty gymnázia musíme brát na 

zřetel, že z SOU odpovídalo 22 žáků stejně jako z kvarty, z druhého ročníku pak 28 a ze 

třetího 27 žáků. I zde je rozdíl především v lyžování, což může mít stejný důvod jako u 

mladších dětí, lepší se zdají být učňové na hrazdě a při bruslení. 

Výborně vyjdou ze srovnání děti ze druhé třídy, přestože vzhledem к věku by se 

dalo předpokládat, že některé dovednosti ještě neumí, například přemet stranou 

nezvládne jen devět z nich a výmyk na hrazdě jen jedenáct což je nejlepší výsledek ze 

všech srovnávaných tříd. Špatně na tom nejsou ani v ostatních dovednostech. 

Celkově vypadá nezvládnutí pohybových dovedností takto. Podle předpokladu 

nejvíce dětí neumí výmyk a přemet stranou, které již vyžadují větší zdatnost a trénink 

dále jsou to složitější skoky přes švihadlo, šplh a lyžování, které může být ovlivněno 

sociální situací rodiny dítěte, ale ani bruslení, plavání a dokonce ani kotoul vpřed není 

naprostou samozřejmostí, a to dokonce v šesté třídě a na vyšším gymnáziu (graf č. 15.). 
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Z celkového počtu dětí, které hodnotily svůj prospěch jako výborný, nezvládaly 

tyto děti 84 z těchto dovedností. V průměru je to 1,98 nezvládnutých dovedností na 

jednoho žáka. Ve skupině těch, kteří svůj prospěch hodnotí jako průměrný to bylo 

podobné a na jednoho vychází 1,9 nezvládnutá dovednost. Tyto skupiny byly tedy 

srovnatelné co se týče dosažených pohybových dovedností a nic nesvědčí o tom, že ti 

zdatnější by se také lépe učili. Při srovnání s dalšími dvěma skupinami ale zjistíme, že z 

dětí, které svůj prospěch hodnotí jako podprůměrný nezvládne celkem 33 z uvedených 

dovedností, to znamená 2,75 na jednoho žáka a u třetí skupiny se špatným prospěchem 

jsou to dokonce v průměru 3 dovednosti (graf č. 16.). Dalo by se tedy usuzovat, že 

v průměru mají žáci s lepšími školními výsledky také více pohybových dovedností a 

pravděpodobně se tedy také více hýbají. 
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Chuť к učení a pohybová aktivita 

Žáci odpovídali také na otázky, které se týkaly jejich chuti do učení. Mohli si 

vybrat z možností učím se: 

• docela rád 

• nevadí mi to 

• dá se to přežít 

• nerad 

Celkově většina zvolila třetí možnost, rádo se učí jen 9% z nich, nerado naopak 21%. 

Chuť do učení - celkově 
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Grafč. 17 
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Pokud budeme zkoumat tyto odpovědi z hlediska pohybové aktivity zjistíme, že 

nej větší chuť do učení má skupina sportující 2-3x týdně. Z těch se učí rádo 12 %,učení 

nevadí stejnému počtu žáků jako těm co tvrdí, že se to „dá přežít" , nerado se učí 19% 

z dotazovaných (graf č. 18.). 
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Graf č. 18 

Ze skupiny sportujících denně se učí rádo jen 9% žáků, zatímco vyloženě nerado 

celých 26 %, což je stejně jako počet těch, kterým učení nevadí. Ostatních téměř 40% 

tvrdí, že se to dá přežít. 
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Z žáků s menší pohybovou aktivitou ( lx týdně) se učí nerado 16%, více než 

polovina to jen „přežívá", zatímco zalíbení v učení uvedl jen jeden z nich (gaf č. 20.). 

Z další kategorie to dokonce nebyl nikdo a pouze jednomu z devíti dětí, které sportují 

méně často než jedenkrát týdně učení nevadí. Nelibě nese tuto činnost celá čtvrtina 

z nich (graf č. 21.). Je tu tedy rozdíl především mezi druhou a poslední skupinou. 

Pohybově nejvíce aktivní děti, ale nejraději učení také nemají. Nejčastějším názorem, se 

kterým jsme se setkali, je ten, že učení se dá přežít. 
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Chuť к učení a pohyb 
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Obliba tělesné výchovy 

Z celkového počtu 172 dotázaných uvedlo jako svůj oblíbený předmět tělocvik 

celkem 79. Nejraději mají tento předmět malé děti ve druhé třídě, kde ho mezi své 

oblíbené zařadilo 16 dětí z 19 tj. 84%. Hned potom patří tělocvik mezi nejoblíbenější 

předměty také v 6. třídě ZŠ, kde ho volilo mezi oblíbené skoro 81%. Zajímavé je, že na 

gymnáziu zařazovali hojně tělocvik mezi své oblíbené předměty pouze primáni. Tam se 

ocitl v 52%, ale u studentů druhého ročníku to bylo jen 32%, v kvartě 22,8% a ve třetím 

ročníku vyššího gymnázia jen 22,2%. Nemusí to ale být tím, že by gymnazisté neradi 

sportovali, ale tím, že ve škole mají mnozí z nich jiné priority. Naopak u šesťáků ZŠ je 

možné, že volba tělocviku mezi oblíbené je dána především ještě větší neoblibou toho 

ostatního. Z žáků SOU zařadilo tělesnou výchovu mezi své oblíbené předměty také jen 

8 z 22, tj. 36,4% (graf č. 23.). 
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Únava a využití energie 

Na otázku zda se po hodině tělesné výchovy ve škole cítí unaveni odpovědělo 

kladně pouze čtrnáct z celkového počtu dotázaných dětí a studentů. Naopak plní energie 

se po tělesné výchově cítí ve 36 případech, žádný vliv nepociťuje 39 dotázaných. 

Nejčastěji, téměř v polovině případů žáci odpovídali, že to s únavou bývá různé. 
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Graf č. 24 

Většina dotázaných (126) považuje všechnu svou energii za využitou, pouze 47 

z nich si myslí, že jeho energie využitá celá není. 
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3.3. Pokus о porovnání fyzického a duševního výkonu 

Malý pokus jsem udělala také na jednom ze svých letních táborů v Jablonné nad 

Vltavou, kde je turistická základna našeho DDM. Zkusila jsem porovnat fyzický a 

duševní výkon přítomných dětí. Tábor byl zaměřený všeobecně, a tak 31 dětí které se 

sem sjely bylo různého zaměření a zájmů, ve věku od sedmi do čtrnácti let, dvacet holek 

a jedenáct kluků z měst i vesnic, malých i velkých škol. Vzhledem к malému počtu není 

vzorek určitě zcela reprezentativní a dvě činnosti také nemohou spolehlivě vypovídat o 

schopnostech a dovednostech dětí, přesto mě zajímalo jak to dopadne. 

V rámci táborové olympiády soutěžily děti v obratnostním testu vybraném 

z publikace J. Neumana - „Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly". Šlo o krátký 

běh s obraty a kotouly, (viz příloha č. 1) 

Duševní schopnosti měla porovnat soutěž v počítání teček v geometrických 

útvarech. Všem byl úkol nejprve podrobně vysvětlen, aby i ti menší věděli, co mají 

dělat. Kromě znalosti základních geometrických útvarů, které děti znají již před 

vstupem do školy nevyžadoval žádné vědomosti spíše soustředění, pečlivost, logiku, 

rychlý úsudek, protože hodnocení se týkalo nejen správnosti, ale také času. (viz příloha 

č.2) 

Podle věku byly děti rozděleny na tři kategorie dle narození: 1992-1994, 1995-

1997 a 1998- 2000. Kvůli velkému věkovému rozdílu jsem nechtěla použít nic, kde by 

záviselo na znalostech a získaných dovednostech. Tabulky a grafy ukazují pořadí 

jednotlivých dětí v obou soutěžích 
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Nej starší narození v r. 1992-1994 

Pořadí Obratnost Tečky 
1. Radka S. Radka S. 
2. Jakub M. Bára К 
3. Dan H. Jakub M. 
4. Bára K. Karolína S. 
5. Karolína S. Dan H. 
6. Klára B. Bára B. 
7. Bára B. Klára B. 
8. Tomáš J. Tomáš J. 
9. Jakub G. Jakub G. 

Tabulka č. 2 

Nejstarší kategorie - výsledky 
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Graf č. 25 
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Střední kategorie narození v r. 1995-1997 

Pořadí Obratnost Tečky 
1. Lucka C. Kačka N. 
2. Kačka N. Klára B. 
3. Klára В., Adéla В., 

Monika S. 
Monika S. 

4. Matěj S. Nikola J. 
5. Nikola J. Matěj S. 
6. Anička S. Lucka C. Adéla B. 
7. Tereza J. Anička S. 
8. Ivan P. Tereza J. 
9. - Ivan P. 

Tabulka č .3 
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Nej mladší nar. 19998-2000 

Pořadí Obratnost Tečky 
1. Honza K. Denisa F. 
2. Denisa F. Honza К 
3. Jan S., Iveta S. Iveta S. 
4. Lucka B. Iveta S. 
5. Veronika S. Marek M. 
6. Lucka S. Lucka B. 
7. Petra M. Veronika S., Kačka S. 
8. Marek M. Petra M. 
9. Kačka S Lucka S. 

Tabulka č .4 
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Kdybychom vypočítali rozdíl jednotlivých dětí při umístění v obou soutěžích 

dopadneme asi takhle: 

• 0 - tj. stejné místo v obou soutěžích 

Radka, Tomáš J., Jakub G, Monika S., Jan S., Vašek P.- tj. 6 dětí 

• 1 - rozdíl o jedno místo 

Jakub M., Karolína, Klára B, Bára B, Kačka N,Klára B, Matěj, Nikola, Anička, 

Tereza, Ivan, Honza K, Denisa, Iveta, Petra M., - tj. 15 dětí 

• 2 - rozdíl o dvě místa 

Dan H., Bára K.,Lucka В., Veronika S.,Kačka S. - 5 dětí 

• 3 - rozdíl o tři místa 

Adéla, Lucka S.,Marek M.,- 3 děti 

• Více pouze Lucka С. o 5 míst 

Podle těchto výsledků by se skutečně mohlo zdát, že fyzická a duševní 

výkonnost jdou ruku v ruce, protože děti, které si vedly dobře ve zkoušce obratnosti, 

mají často dobrý výsledek i ve druhé soutěži a naopak. Aby však měly tyto údaje 

výpovědní hodnotu, musely by být určitě zkoumány na mnohem větším vzorku dětí a 

při mnoha rozmanitějších činnostech. Naši teorii však tyto výsledky spíše podporují. 
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3.4. Resumé : Otázky a odpovědi 

1. Otázka Jaká je frekvence pohybových aktivit dětí a mládeže v benešovských školách? 

Jak hodnotí tyto děti svůj prospěch? 

Hypotéza: Děti mají málo pohybu. 

Zjištění: Z dotázaných dětí hovořilo 38 % o každodenní pohybové aktivitě, 46 % 

sportuje 2-3 x týdně, 11% lx týdně a jen 5% méně často. Vypadá to tedy, že to 

s pohybovou aktivitou dětí v benešovských školách není tak zlé a pro většinu je sport a 

pohyb běžnou součástí života. 

2. Otázka: Mají děti & větší pohybovou aktivitou také lepší výsledky ve škole? 

Hypotéza: Děti, které se více pohybují mají i lepší výsledky ve škole. 

Zjištění: Nejvíce dětí, které hodnotily svůj prospěch jako výborný jsme opravdu našli 

mezi těmi, které se pohybují nejvíce. Nejméně jich naopak můžeme najít mezi těmi, 

kdo sportují jen málokdy. Naopak mezi málo se pohybujícími dětmi najdeme nejvíce, 

těch, které svůj prospěch příliš dobře nehodnotí. 

3. Otázka: Mají děti s větší pohybovou aktivitou také lepší chování než ty co se hýbají 

méně? 

Hypotéza: Ti co se více hýbají, mají méně kázeňských problémů. 

Zjištění: Nejvíce těch, kteří hodnotí své chování jako vzorné je mezi nesportovci. 

Naopak těch s problematickým chováním najdeme nejvíce mezi těmi, kdo mají pohyb 

v každodenní náplni. Zdá se tedy, že aktivnější děti jsou spíše zlobivější než naopak. 

50tázka: Jaké jsou pohybové dovednosti dotazovaných dětí? Jsou děti s lepšími 

pohybovými dovednostmi také úspěšnější ve škole? 

Hypotéza: Děti, které mají lepší pohybové dovednosti, prokazují také lepší výsledky 

v učení 
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Zjištění: V průměru mají žáci s lepším školním prospěchem také více pohybových 

dovedností a pravděpodobně se tedy také více hýbají. 

6. Otázka: Mají děti, které se více hýbají také větší chuť do učení? 

Hypotéza: Děti, které se více hýbají mají větší chuť do učení. 

Zjištění: Největší chuť do učení uvádějí děti, které se hýbou 2 -3 x týdně, ale i 

každodenně sportující mají к učení větší sympatie, než děti, které sportují jen málo. 

Zároveň je však mezi sportovci i velký počet těch, kteří se učí vyloženě nerado. 

7. Otázka: Jaká je obliba tělesné výchovy? 

Hypotéza: Tělesná výchova je oblíbeným předmětem, především u studentů gymnázia. 

Zjištění: Nejraději mají tělesnou výchovu žáci základní školy. Kromě primy osmiletého 

studia preferují žáci gymnázia spíše jiné předměty. 

8. Otázka: Má absolvování tělesné výchovy vliv na únavu dětí v dalších hodinách? 

Hypotéza: Pohybová aktivita nezpůsobuje únavu, která by bránila dětem v dalších 

hodinách v učení. 

Zjištění: Unavená se po tělesné výchově cítí jen malá část dětí, u většiny to není vždy 

stejné nebo neregistruje žádný vliv. Více než pětina se cítí plná energie. 

9. Porovnáme- li fyzický a duševní výkon vzorku dětí, budou se výsledky v pořadí 

jejich úspěšnosti shodovat, nebo lišit? 

Hypotéza: Děti, které budou úspěšné v testu obratnosti, budou úspěšnější i v testu 

vyžadujícím psychické schopnosti. 

Zjištění: Výsledky pořadí v obou soutěžích byly velmi podobné. Vypadá to, že fyzická 

i duševní výkonnost se nevylučují, ale naopak spolu souvisí. 
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Závěr 

Při shánění materiálu pro tuto práci jsem se setkala i s názory, že nic takového 

jako souvislost pohybové aktivity s prospěchem neexistuje, a že není třeba o tom vůbec 

uvažovat. Úvahy ale probíhají i o mnohem bezvýznamnějších věcech, a pokud na tom 

něco je mohlo by to mnohým věcem pomoci. Význam pohybové aktivity lidí všech 

věkových kategorií a problém s jejich nedostatečností se v současné době stává častým 

tématem. U dětí, u kterých se teprve tvoří zárodky budoucího životního stylu a 

preference jednotlivých činností nabývá pak tato otázka na významu, protože jak se říká 

„Co se v mládí naučíš " . Tlak společnosti se v současné době soustředí především 

na duševní výkony, pokud ale pohyb podporuje i jejich kvalitu mělo by to velký 

význam к přehodnocení priorit ve výchově mnohých rodičů. 

Podle mého průzkumu mají pohybově aktivnější děti opravdu v průměru lepší 

prospěch, než ty méně aktivní, a mezi méně aktivními je více těch, kteří se učí hůř. 

Naopak u chování pohybová aktivita projevila spíše negativně. Frekvence pohybových 

činností studentů gymnázia a paralelních ročníků jiných škol byla v podstatě 

srovnatelná, znatelný rozdíl byl ale v pohybových dovednostech, což může svědčit o 

větší intenzitě pohybových činností u studentů gymnázia. 

Také při celkovém srovnání pohybových dovedností dopadly děti s lepším 

prospěchem lépe než ty horší. Ti, kdo hodnotili lépe svůj prospěch, uváděli také více 

pohybových dovedností. Počet nezvládnutých dovedností, naopak se zhoršujícím 

prospěchem stoupalo. Žáci s větší pohybovou aktivitou projevili i větší zájem o učení. 

Těšit nás může, že tělocvik patří к jedněm z nejoblíbenějších předmětů a větší část dětí 

se po něm cítí plná energie. 

Porovnání fyzických a duševních schopností dětí na malém vzorku z letního 

tábora dopadlo naprosto jednoznačně. Ve všech věkových kategoriích byli ti, co zvládli 

úspěšněji duševní činnost úspěšnější i v soutěži fyzické. Pokud by se mělo usuzovat 

z tohoto testu, jde fyzická a duševní aktivita ruku v ruce. 
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Důkazy, které jsem na podporu této teorie sehnala možná nemusí být dostatečné, 

možná existují i pádné důkazy o opaku a ani průzkum, který stejně nebyl dostatečně 

veliký aby mohl mít nějakou váhu, nevyšel naprosto jednoznačně. Myslím ale, že přesto 

teoretické i praktické argumenty podporují velký význam pohybu u člověka nejen pro 

jeho zdraví a fyzickou kondici, ale i pro jeho duševní rozvoj. Proto snad tyto myšlenky 

stojí za přečtení a zamyšlení nejen jako bakalářská práce, ale i pro pedagogy pracující 

s dětmi a mládeží, pro které právě by mohly být přínosem a inspirací v jejich práci. Pak 

bych byla spokojená, že moje námaha nebyla zbytečná. 
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Příloha č. 1 - Obratnost 
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Fotografie: 

Foto č. 1 - Pohyb je pro děti zdrojem radosti a nenahraditelnou potřebou. 

Foto č. 2 - Pohyb po čtyřech patří к našemu vývoji 
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Foto č. 3 - Jednoduchá rovnovážná cvičení zvládají i ti nejmenší 

Foto č. 4 - Ti zdatnější najdou spoustu zábavy v nácviků složitějších figur 
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BĚH S KOTOULEM 

Testuje obratnost i hbitost podle Denisiuka. 

Pomůcky 
Na podlaze vyznačíme dvě rovnoběžné čáry vzdálené 
od sebe 15 m. Pět metrů od první, tj. startovní čáry 
umístíme první praporek a na úrovni' druhé čáry dru -
hý praporek. Doprostřed mezi praporky položíme ží-
něnku. 

Popis 
Závodník běží z vysokého startu к prvnímu praporku, 
který oběhne bez dotyku, běží к žíněnce a na ní pro-
vede kotoul. Pokračuje к druhému praporku, oběhne 
ho, jednou rukou se dotkne čáry a běží po čtyřech к ží-
něnce, kde udělá kotoul. Pak vstane a běží к prvnímu 
praporku, který oběhne a běží do cíle. Test provádí jen 
jednou. Měří se čas s přesností na 0,1 sekundy. 

Hodnocení 
Běh s kotoulem - v sekundách (Denisiuk, podle Měkoty, Blahuše, 1983) 

Věk 10 14 18 

Výkon chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky 

slabý 20,5 21,4 16,8 18,6 16,0 18,0 

průměrný 18,2 19,3 15,2 16,7 14,5 16.5 

výborný 15,9 17,2 13,6 14,8 13,0 15,0 

Posouzení různých oblastí tělesné zdatnosti 



I/ PSYCHOLOGICKÉ TESTY 



Kolik teček je: 

1) ve čtverci, ale ne v t ro júheln íku , kruhu či obdé ln íku? 

2) v kruhu, avšak ne v t ro júhe ln íku , čtverci , či obdé ln íku? 

3) v t ro júhelníku, avšak ne v kruhu, čtverci či obdé ln íku? 

4) v obdéln íku , avšak ne v t ro júhelníku, kruhu či čtverci? 

5) společných v t rojúhelníku a kruhu, avšak neleží v obdélníku ani 
čtverci? 

6) společných ve čtverci a t ro júheln íku , avšak neleží ani 
v obdélníku, ani v k ruhu? 

7) společných čtverci a kruhu, avšak neleží ani v t ro júhelníku, ani 
v obdé ln íku? 

8) společných čtverci a obdéln íku , avšak neleží ani v kruhu, ani 
v t ro júhe ln íku? 

9) společných t ro júheln íku a obdélníku, avšak neleží v k ruhu? .... 

10) společných kruhu, čtverci, t ro júhelníku a obdé ln íku? 

Správná odpověď: 0 chybná odpověď: -2 neodpovězeno : -I 
Časový limit: 3 min. 


