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ABSTRAKT: 

V diplomové práci se zabýváme problematikou, zda opatření navržená a přijatá vládou 

v souvislosti s omezením šíření Covid-19 ovlivnila vytrvalostní schopnosti u vybrané skupiny 

žáků staršího školního věku. Zjišťovali jsme, zda došlo u probandům ke změnám ve 

vytrvalostních schopností, zda došlo ke zlepšení, stagnaci či ke zhoršení. V teoretické části 

jsou představeny vytrvalostní schopnosti, zdatnost, pohybová aktivita a protikoronavirové 

restrikce. Teoretická část se také zabývá, jakým způsobem přijatá protikoronavirová opatření 

dětem staršího školního věku ovlivnila život, zvláště pohybový režim. 

 

V druhé části jsme se zaměřili na testování žáků vybrané základní školy. K testování jsme 

použili jednoduchou metodu testování aerobní zdatnosti běh na 1000 metrů. Měření se 

zúčastnili všichni žáci druhého stupně dané školy. K měření jsme využili žáky druhého stupně 

všech ročníků a všech tříd. 

 

Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jak opatření přijatá v souvislosti se snahou omezit 

šíření onemocnění Covid-19 ovlivnila vytrvalostní schopnosti u vybrané skupiny žáků 

staršího školního věku. 

 

Zjistili jsme, že u sledované skupiny starších žáků a žákyň došlo k výraznému zhoršení 

úrovně vytrvalostních schopností. 
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In this diploma thesis we deal with the issue of whether the measures proposed proposed and 

adopted by the government in connection with the reduction of the spread of Covid-19 have 

affected the endurance abilities of a selected group of older school-age pupils. We 
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grade of the school took part in the measurement. We used second grade pupils of all grades 

and all classes to measure. 

 

The main goal of the diploma thesis is to find out how the measures taken in connection with 
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ÚVOD 

Jak už z názvu vyplývá, tématem této diplomové práce jsou změny ve vytrvalostních 

schopnostech u vybrané skupiny žáků v době pandemie covid-19. Pandemie, která se rozšířila 

z čínského Wu-chanu v lednu 2020 ochromila celý svět. Do České republiky se rozšířila 

zhruba po dvou měsících, kdy se nám ze dne na den změnil život. Covid-19 

a protikoronavirová opatření nám vnutila zcela nový životní styl. A to, jaký vliv měla na 

kondici nastupující generace jsem se rozhodla ve své práci prozkoumat. 

 

Nikdo nevěřil tomu, že se každodenní rutina jedince úplně změní a že pandemické období 

plné omezení bude trvat tak dlouho. V každodenním životě jedince přibylo stresu a ubyly 

přirozené pohybové aktivity. Školy se uzavřely na dobu neurčitou a já jsem se začala ptát. 

Jaký vliv mají všechny faktory pandemie, působící na děti školního věku? Jaký vliv má na 

děti absence tělesné výchovy ve školách? Jaký vliv má na děti, když nejdou ráno do školy? 

Jaký vliv na děti má absence přestávek? Jaký vliv má na děti nadbytečné sezení u počítače 

v rámci studia z domova? Jaký vliv má na děti snížení přirozené každodenní pohybové 

aktivity? Jaký vliv má na děti zrušení tréninků a mimoškolních aktivit? Mohli bychom klást 

další a další otázky, které mohou ovlivňovat vytrvalostní schopnosti, ale pro mě nejzásadnější 

otázkou je: Dojde ke změně vytrvalostních schopností u vybrané skupiny žáků v období 

pandemie covid-19? 

 

Právě toto téma diplomové práce jsem si vybrala, protože již dva roky působím na základní 

škole jako učitelka tělesné výchovy a výchovy k občanství. Denně mohu pozorovat, jak se 

pohybová aktivita u dětí neustále snižuje a problém, který nyní nastává, kvůli pandemii může 

být fatální. 

 

Vytrvalost u dětí je podle většiny dospělých spojená se sportovními mimoškolními aktivitami, 

kroužky a tréninky. Málokoho napadne, že vytrvalostní schopnosti jsou závislé i na 

každodenních činnostech, jako jsou hodiny tělesné výchovy, cesta do školy, pohyb 

o přestávkách, cesta na mimoškolní aktivity a na tréninky. Co tedy vytrvalostní schopnosti 

jsou? Jak je můžeme zlepšovat? Jak moc ovlivňují u starších dětí jejich životní styl? Jak moc 

jsou vytrvalostní schopnosti pro děti důležité? Odpovědí a z nich vyplývajících dalších otázek 

je opravdu mnoho. Já jsem se rozhodla, zaměřit se na to, jak opatření přijatá v souvislosti se 

snahou omezit šíření onemocnění Covid-19, ovlivnila vytrvalostní schopnosti u vybrané 
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skupiny žáků druhého stupně základní školy a zda došlo ke změnám během hodin tělesné 

výchovy po uvolnění protikoronavirových opatření. Odpovědi na ně jsem získávala 

prostřednictvím kvantitativního výzkumu, nepravým přirozeným kvaziexperimentem. Pro 

metodu sběru dat jsem zvolila vytrvalostní test na 1000 metrů. 
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SEZNAM ZKRATEK  

BMI – Body Mass Index, Index tělesné hmotnosti 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská Unie 

MZCR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

NUDZ – Národní ústav duševního zdraví 

OECD – Organization for Economic Co-operation and Development, Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj 

O-T-N – systém, soubor pravidel pro rozvolňování plošných ochranných opatření na základě 

očkování, negativního testu, prodělané nemoci Covid-19 

OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů 

PAQ-C/cz - standardizovaný dotazník pohybové aktivity pro starší české děti 

PS – Poslanecká sněmovna 

QOL – Quality of Life 

RVP – Rámcový vzdělávací program 

TV – tělesná výchova 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Organizace 

spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 

VOZ – výkonnostně orientovaná zdatnost 

WHO – Worl Health Organization, Světová zdravotnická organizace 

ZOZ – zdravotně orientovaná zdatnost 

ZŠ – základní škola 
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CÍLE PRÁCE 

Tato diplomová práce si dává za hlavní cíl zjistit, jak opatření přijatá v souvislosti se snahou 

omezit šíření onemocnění Covid-19 ovlivnila vytrvalostní schopnosti u vybrané skupiny žáků 

staršího školního věku. 

Dílčí cíl, k jakým změnám dojde po návratu k normálnímu režimu. 

 

TEORETICKÁ ČÁST  

V teoretické části se zabýváme somatickým i psychologickým vývojem dětí staršího školního 

věku. Oblasti související s tématem práce, jako jsou vytrvalostní schopnosti, testy 

vytrvalostních schopností, zdatnost a pohybová aktivita u dětí staršího školního roku. Dále 

oblasti týkající se protikoronavirových opatření, jaká tato opatření byla přijata a jakým 

způsobem ovlivnila pohybový režim dětí i způsob života. V těchto kapitolách se objevují 

práce a citace tuzemských zdrojů, ale také zahraniční výzkumy, které se pohybovou aktivitou 

u dětí zabývají. Dochází také k porovnání mezi Českou republikou a okolními státy, kde 

protikoronavirové restrikce byly jiné. 

 

1 CHARAKTERISTIKA DÍTĚTE STARŠÍHO ŠKOLNÍHO 

VĚKU 
 

Období staršího školního věku (pubescence) se pohybuje ve v rozmezí mezi 11, a 15. rokem 

věku. Jedná se o, pro některé jedince, komplikované období, kdy motoriku ovlivňují 

psychologické změny. Ty se u chlapců projevují později než u dívek. Děti staršího školního 

roku mají zvýšenou citlivost lability, vnímavost a střídá se u nich optimismus a vitální 

deprese. Tělesná výchova by v tomto období měla být základem harmonického vývoje 

jedince (Hrabinec, 2017). 

1.1 Charakteristika psychického vývoje dětí staršího školního věku 

Starší školní věk neboli pubescence je období mezi 11. a 15. rokem věku. Čas přechodu od 

dětství k dospělosti. V této době žáci navštěvují druhý stupeň základní školy, dochází u nich 

k velkým psychologickým změnám a ke změně tělesné konstituce jedince. Z psychologického 

hlediska dochází emoční labilitě, kdy zažívají rozkolísané emoce, nestabilní, citové stavy. 

U někoho může být nízká schopnost sebeovládání, chybí sebekritičnost. To bývá spojeno 

s hormonální aktivitou, která emotivní vztahy ovlivňuje. Působit může negativně, ale 

i pozitivně (Perič, 2008). Dochází k radikalizaci názorů vůči autoritám, kritika starší generace. 
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Mohou se se projevovat extrovertně, což bývá spojeno s bezohledností, s touhou po moci, 

s ovládáním skupiny, s touhou být vůdce. Ke konci puberty, se chování otáčí a více se 

objevují introvertní projevy, které jsou spojené s hlubokými emocemi (Svoboda, 2000). 

 

Dále dochází k takzvané sekundární akceleraci, která souvisí s fyzičnem. Pubescenti jsou 

vyspělí fyzicky, ale ne psychicky. Pro děti staršího školního věku jsou na prvním místě 

partnerské vztahy, kdy je důležitý kolektiv, parta. Všichni jsou konformní a klade se důraz na 

sdílení pocitů. Ve škole je důležitý okamžik, kdy si jedinec vybírá profesní zaměření. Škola je 

pro období pubescence velmi důležitá, protože veškeré partnerské a kolektivní vztahy se 

odehrávají právě v ní. Dochází k rozvoji abstraktního myšlení a s rozvojem abstraktního 

myšlení se rozvíjí divergentní myšlení (pluralita názorů). Škola by měla být místem, kde se 

jedinec nebude bát své názory říct a kde k nim bude dostávat zpětnou vazbu. I přesto, že se 

jedná o období, kdy s námi žáci většinou nesouhlasí, je velmi důležitá zpětná vazba a zároveň 

projev pochopení. S tímto věkem může přijít problém s krizí identity. Kdy jedinec může mít 

pocit, že nikam nepatří. Nemá svoji partu, ve škole se necítí dobře. Nemá se komu svěřit, a to 

má velký vliv na psychické rozpoložení. Vznikají zde první vztahy k druhému pohlaví. 

U dívek k tomu dochází dříve a také dříve roli ženy přijímají (Svoboda, 2000). 

 

V bio-psycho-sociální sféře dochází k velkým individuálním změnám. U každého jedince 

probíhá individuální nástup činnosti endokrinních žláz, které jsou velmi intenzivní (Vilímová, 

2009). V období pubescence se utváří vztahy a sportovní aktivity jsou v tomto ohledu 

nesmírně důležité. Právě v této životní etapě se utváří vztah ke sportu, jako k zábavě, ale také 

jako k povinnosti (Kysel, 2010). Hlavní roli mají učitelé a trenéři, kteří by měli respektovat 

specifika tohoto období. V tomto období také ve sportu začíná pomalu specializace na 

jednotlivé disciplíny. Jednou z možností je, že dojde k fixaci k danému sportu, k jedné 

disciplíně, anebo jedinec od daného sportu odchází. S tímto problémem se potýkají jak rodiče, 

trenéři, tak učitelé (Svoboda, 2000).  V době pandemie Covid-19 se tento problém ještě více 

zvýraznil. Kroužky, tréninky a školy byly na dlouho dobu uzavřeny a děti tak byly odkázány 

především na rodiče. Rodiče to v této době také neměli jednoduché. Někteří kvůli pandemii 

přišli o práci, některým se zvýšil stres a někteří pracovali z domova, kde se také neměli, jak 

vyventilovat. 

Pedagog za normálních okolností by měl prohřešky pubescentů chápat jako fázové, které 

časem vymizí spolu s odchodem pubertálního období. Zasahovat by měl až ve fázi, kdy 
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chování pubescenta přesáhne únosné meze. Velké přestupky nejlépe řešit až bouřlivé období 

přejde, být taktní a diskrétní (Svoboda, 2000). 

1.2 Charakteristika tělesného vývoje ve starším školním věku 

Starší školní věk je období nerovnoměrného vývoje fyzického, ale jak již bylo zmíněno 

i psychického a sociálního. Změny jsou způsobené činností endokrinních žláz a rozdílností 

v produkci hormonů (Perič, 2008). 

Do třináctého roku věku je rychlejší vývoj tělesné výšky, který se mění spolu s hmotností více 

než v jiném věkovém období. Po třináctém roce může rychlý vývoj tělesné výšky působit 

negativně na kvalitu pohybu u jedince. Růst se projevuje nerovnoměrně, končetiny rostou 

rychleji než trup a je intenzivnější je růst do výšky než do šířky (Perič, 2008). 

Podle Svobody, který cituje Příhodu (1963), mezi lety 11 až 15 let vyrostou chlapci 

v průměru o 22,3 cm a dívky o 17,6 cm (Svoboda, 2000). 

Pro období pubescence je důležitý správný návyk správného držení těla. Jedná se o období, 

kdy období rychlejšího růstu přináší vyšší náchylnost ke vzniku poruch hybného ústrojí 

a z toho důvodu tomu musíme předcházet (Perič, 2008). 

U dětí staršího školního věku probíhají složité procesy. Nesmíme zapomínat, že změny mají 

individuálně různé tempo, u každého jedince probíhají individuálně. Veškeré nerovnosti 

a rozdíly se srovnají na konci puberty. Nesmíme zapomínat na to, že chlapci mají vyšší výšku 

i hmotnost než dívky (Vilímová, 2009). Jedná se o období, kdy jedinec je silnější, větší, vyšší, 

rychlejší. Fyzicky se zlepšuje. 

1.3 Vývojová specifika dívek ve starším školním věku  

V období staršího školního věku se začínají prohlubovat rozdíly mezi pohlavími 

v pohybových schopnostech. U dívek dochází k progresivnímu růstu aerobní vytrvalosti 

pouze do třinácti let. U děvčat se stejně jako u chlapců se zvyšuje výkonnost, tempo 

zvyšování ale postupně zpomaluje. Svého vrcholu dosahuje v patnácti letech (Vilímová, 

2009). 

U dívek je vývoj tělesné výšky dřívější než u chlapců, a to mezi jedenáctým a třináctým 

rokem. Často to bývá bráno negativně. Rozdíly mohou být mezi jednotlivými dětmi veliké jak 

v tělesné výšce, tak i v hmotnosti (Vilímová, 2009). Je to způsobeno dřívějším nástupem 

pubescence. S vývojovou specifikou máme spojený i vývoj hmotnosti, který není až tak 

zřetelný. Vývoj u dívek je spojen s výrazným rozvojem hormonální činnosti. Hormonální 

činnost má vliv na vývin primárních a sekundárních pohlavních znaků. Od chlapců se dívky 
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začínají odlišovat. Změna pohlavních znaků je dřívější než u chlapců. Začínají se objevovat 

výrazné sexuální rozdíly mezi dívky a chlapci (Perič, 2008). U dívek dochází k první 

menstruaci, to považujeme za největší změnu, která je u dívek v tomto věku brána velmi 

negativně. V tomto období je velmi důležitá komunikace a pochopení. Jedná se o období plné 

změn, se kterými jsou spojovány strach a nejistota. V tomto období také dochází velmi často 

u dívek ke stagnaci a dochází ke snížení frekvence zapojování se do sportovních aktivit. 

Nejenom mimoškolních pohybových aktivit, ale především i v těch školních. Dívky mají 

velmi často omluvenky na tělesnou výchovu. Do cvičení se často musí přemlouvat. Podle 

Zapletalové a Medekové (2008) dochází k výskytu rizikových faktorů, které způsobují 

civilizační choroby. Už před dobou covidovou tato čísla byla alarmující. Zapletalová 

a Medeková se tomuto problému věnovaly před rokem 2008 a pohybová aktivita se od té 

doby u dětí v pubescenci dále zhoršuje. 

1.4 Biologický věk  

Ve sportu obecně, ale i během hodin tělesné výchovy bychom neměli zapomínat na to, že dítě 

má ve sportu několik věků, které je nutno brát v potaz. 

Prvním věkem je tzv. kalendářní věk. Kalendářní věk známe všichni velmi dobře. Určuje se 

podle datumu narození. 

Druhým věkem je takzvaný věk biologický. Ten na rozdíl od věku kalendářního je určen 

konkrétním stupněm biologického vývoje organizmu. A ten s věkem kalendářním ne vždy 

shoduje. Jedince je tedy třeba posuzovat podle biologického a nikoli kalendářního věku. 

Pokud je žák fyzicky vyspělejší, než je jeho kalendářní věk, označujeme to jako biologickou 

akceleraci (Perič, 2008). 

Pokud se jedná o opak a vývoj jedince se opožďuje za kalendářním věkem, jedná se 

o biologickou retardaci. 

A za třetí hovoříme o tzv. sportovním věku. Sportovní věk je doba, kdy se jedinec věnuje 

určitému sportu, nebo sportovní přípravě. Tento věk je důležitý při posouzení dosažené 

výkonnosti. Děti, které jsou stejně staré, tak mohou mít rozdílnou výkonnost (Perič, 2008). 

Biologický věk je důležité znát k tomu, abychom na tomto základě využili metodu/princip 

přiměřenosti. To někdy může být ve třídě složité, protože propad nebo rozdíl může být veliký. 

A učitel nebo trenér by s tím měl umět pracovat, aby si všichni dobře zahráli, zasoutěžili, 

zasportovali. Skutečnost biologického věku, lze zjistit několika metodami. K hlavním 

možnostem patří porovnání výšky a hmotnosti s normami, určit stupeň osifikace kostí neboli 
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kostní věk, pohlavní věk – zjištění/porovnání stupně rozvoje sekundárních pohlavních znaků 

a zubní věk – stupeň prořezávání druhých zubů. 

I přes tato fakta v práci nebylo možné biologický věk zohledňovat. 

1.5 Charakteristika motorického vývoje ve starším školním věku 

S postupem růstu, kdy dochází k nerovnoměrným změnám mezi růstem končetin a svalové 

hmoty může docházet k diskoordinačním projevům. A to především u dětí s nedostatečným 

pohybem. Děti, které mají nedostatečný pohyb, mají omezené pohybové zkušenosti a trvá jim 

déle, než se přizpůsobí k aktuálním rozměrům těla. To může mít negativní důsledky na 

provedení již dříve osvojených dovedností, které se můžou zhoršit (Vilímová, 2009). A právě 

růstová nerovnováha má vliv na motoriku. Má negativní vliv a projevuje se zhoršením 

obratnosti, silových schopností a motorickým neklidem. Tyto negativní problémy může 

odstranit pravidelná tělesná výchova. Na konci období staršího školního roku, tedy kolem 15. 

roku pozorujeme typicky mužskou a ženskou motoriku. Plynulost pohybu a jistá zaoblenost 

se projevuje u ženské motoriky, zatímco u mužů je typickým projevem motoriky síla (Pavlík 

et. al., 2010). 

Upevňování motorických schopností by mělo být pomocí koordinačních cvičení a cvičení 

vytrvalosti, bez upevňování motorických schopností dochází ke stagnaci a zhoršení 

koordinačních schopností. K tomu dochází především u chlapců v pubertě, kdy díky 

testosteronu dochází k nárustu svalové hmoty. K narušení koordinace dochází z toho důvodu, 

že růst skeletu předbíhá růst muskulatury (Mellerowicz a Wilke, 2008). 

1.6 Pohybová aktivita dětí staršího školního věku 

Pohybová aktivita je pro jedince nesmírně důležitá, a to převážně proto, že patří mezi základní 

a přirozené potřeby jedince. Podle Dvořákové (2017) omezování pohybových aktivit může 

vést k jejich nižšímu ovládnutí a může docházet i k nižší oblibě k pohybových aktivit hlavně 

u dětí už v raném dětství. Základní pohyb je nutný pro základní vývoj dítěte. Základní pohyb 

je spojený s vědomou či mimovolní komunikací. Fyzická i duševní kondice je spojená 

s držením těla, mimikou, gestikulací, s rychlostí a s mírou reakcí. Dále je základní pohyb 

nutný pro správný růst a vývoj všech orgánů v těle. Pohyb je příčinou zaktivování svalů, 

ovlivňuje jejich stavbu a funkci a zároveň působí na klouby a kosti. Orgány při pohybu 

zlepšují schopnost adaptace, schopnost přizpůsobit se náročnějším podmínkám a celkově 

zvyšují svou funkci. To platí i o rozvoji mozku, který je s tím vším spojený. Právě v mozku se 
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díky pohybu vytváří celá řada spojů, které se vytvářejí již od batolecího věku (Dvořáková, 

2017). 

V důsledku změny životního stylu v posledních desetiletích dochází k poklesu potřeby 

pohybu i přesto, že pohybová aktivita patří k základním a přirozeným potřebám jedince. Stále 

častěji se pohybová aktivita řadí do pozadí (Pastucha, 2011). 

V dnešní době je pohybová činnost omezená na úplné minimum, a to nejenom u dětí, ale také 

u mladistvých a dospělých. Děti i člověk jsou ovlivněny školní a pracovní činností, které 

nevyžadují náročnou pohybovou či fyzickou aktivitu. Povolání jsou především založena na 

sedavém typu a děti ve škole tráví stále více času ve statické pozici, nebo dělají činnosti nízké 

intenzity v sedavé poloze. Lidé mají nízkou fyzickou, pohybovou aktivitu, která se prohlubuje 

s dalším ekonomickým rozvojem. Navíc se neustále zvyšuje příjem potravy. Jak již bylo 

zmíněno, nadváha a obezita patří k největším celosvětovým problémům. A na to navazují 

další civilizační choroby, ale i další onemocnění jako jsou kardiovaskulární choroby, diabetes, 

ortopedické problémy a další (Dvořáková, 2017). 

Volnočasová náplň bývá často pasivní a úroveň pohybové aktivity a volnočasové náplně 

nedosahuje doporučenou úroveň. Přirozený pohyb by měl být součástí života každého 

jedince, protože působí především jako prevence před problémy, jako jsou civilizační 

choroby, postižení pohybového aparátu, problémy s nadváhou, zbavuje nás stresu. Pro děti 

staršího školního věku je doporučená pohybová aktivita 60 minut denně, tzn. 7 hodin týdně. 

Z toho tělesná výchova na základních školách zabere pouze dvě hodiny týdně. Podle Pastuchy 

(2011) je skutečnost naprosto odlišná. Doporučenou pohybovou aktivitu sedm hodin týdně 

splňuje pouze 25 % pubescentů. V průměru se dospívající děti pohybují pouze čtyři hodiny 

a čtyřicet minut týdně. Pastucha označuje tuto situaci za nepříznivou. A to se bavíme o době 

před rokem 2011. Dítě, které nemá dostatek pohybu je ohroženo rizikem nadváhy, 

nesoustředění, stresu. Pro pedagogy i trenéry je v dnešní době mnohem těžší dospívající 

mládež motivovat. K dosažení úspěchu musí být pedagogové i trenéři kreativní, vynalézaví 

tak, aby pubescenty zaujali. Podle Pastuchy (2011) na druhém stupni základní školy přibývají 

školní nároky, které se stávají pro jedince důležitější, než je pohybová aktivita a ta následně 

začíná klesat. Dítě se neustále vyvíjí a dlouhotrvající sezení ve škole, doma, u počítače nebo 

u televize s sebou nese riziko nadváhy, později obezity, poruchy pohybového aparátu – vadné 

držení těla, poruchy páteře a tak dále. Mimoškolní pohybové aktivity jsou pro děti staršího 

školního věku dobrovolné. A věnuje se jim stále méně a méně dospívajících (Pastucha, 2011). 

Pastucha také označuje pouhé dvě hodiny týdně tělesné výchovy za nedostačující. Marinov 

(2012) upozorňuje, že uspokojení, únava z tří hodin hraní počítačových her je srovnatelné 
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s pohybem nebo sportovním utkáním, které trvá stejně dlouhou dobu. Samozřejmě 

s minimálními energetickými nároky. Marinov dále uvádí, že pubescenti v průměru prosedí 

3 hodiny denně u televizní obrazovky, mobilního telefonu anebo u počítače. S panem 

Marinovem se shodneme, že jistým preventivním opatřením by mohlo být právě navýšení 

počtu hodin tělesné výchovy, podpora kroužků, které budou zaměřeny na pestrost 

pohybových aktivit, které nebudou zaměřeny na výkon a budou ekonomicky dostupné. 

Nesmíme opomíjet, že podporu v mimoškolních aktivitách by děti měly získávat od svých 

rodičů. Rodiče by měli být informováni o tom, jak je pohybová aktivita pro děti ale nejenom 

pro děti důležitá. A když budou o její prospěšnosti vědět, budou děti ke sportovním aktivitám 

vést. Znovu můžeme zopakovat, že v posledních letech se podíl tělesného tuku nejen u dětí 

ale u celé populace zvyšuje a zároveň se snižuje úroveň tělesné zdatnosti (Dvořáková, 2017). 

 

Sigmund a kol. (2012) ve své studii popisuje úsilí zaměřené na prevenci dětské obezity, které 

bylo zaměřeno na fyzickou aktivitu u dětí 6-9 let ve školním prostředí. Zjištění studie ukazuje, 

že školní fyzické aktivity (tělesná výchova, fyzická aktivita o přestávkách a o delších 

přestávkách) v kompatibilním aktivním prostředí (tělocvična, hřiště, chodby a tak dále) hrají 

zásadní roli při snižování nadváhy a obezity u dětí, u mladších žáků. 

 

2 ZDRAVÍ A ZDATNOST 

Pohybová aktivita v posledních desetiletích nestále klesá i přes to, že jedinec má své 

genetické vybavení stejné, potřeba pohybu se nemění, přesto dochází k deficitu pohybu 

a z toho vyplývají různé komplikace. Pohyb je pro člověka komplexní prostředek, který 

ovlivňuje jeho životní styl (Bunc, 2008). 

V obecném pojetí je zdatnost předpokladem pro efektivní fungování lidského organismu. Jako 

efektivní fungování chápeme možnost organismu odolávat stresu, zvládat každodenní úkoly 

s optimální účinností a hospodárností.  

Pro zdatnost existuje mnoho definic tělesné zdatnosti. Podle Bunce (1995) je tělesná zdatnost 

schopnost uspokojivě provádět tělesnou činnost s optimální účinností a hospodárností a je 

podmíněna fyziologickými funkcemi organismu. Můžeme charakterizovat i psychickou 

zdatnost, schopnost vyrovnání se se stresem s napětím, vyrovnat se s nároky na psychiku 

(Dvořáková, 2017). 

Tělesná zdatnost bývá dále podrobněji rozdělována na zdatnost zdravotně orientovanou 

(ZOZ), která je zaměřena na podporu zdraví. Dále pak jde o výkonnostně orientovanou 
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zdatnost (VOZ), která je důležitá v rámci pohybových soutěží či jednotlivých sportovních 

disciplín. Ta je důležitá i pro podávání výkonů potřebných v práci ale má omezenou 

souvislost se zdravím (Dvořáková, 2017). Zdatnost je ve společnosti stále více chápána, jako 

VOZ, kde hlavním smyslem definice je výkonnost. Stále se stává, že výkonnost je hlavním 

hodnotícím kritériem v tělesné výchově. Podle tohoto porovnávání, které je založeno na 

kriteriálním a interpersonálním hodnocení, podporuje jedince pohybově nadané a zároveň 

zvýrazňují neúspěch jedinců průměrných čí podprůměrných. Stává se, že průměrní 

a podprůměrní jedinci nemají radost z hodin tělesné výchovy, může docházet k demotivaci, 

k psaním omluvenek, vymlouvání se z hodin tělesné výchovy. Smyslem práce každého učitele 

tělesné výchovy by měla být motivace všech žáků a studentů, vedení každého k pohybu, 

povzbuzování ke hře spojené s pohybovou aktivitou a zároveň vedení žáků k samostatnosti 

a k schopnosti řešit problémy s dostatečnou energetickou rezervou, které mohou být využity 

v budoucnu.  

2.1 Zdravotně orientovaná zdatnost 

Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost souvisí se zdravotním stavem jedince, který ovlivňuje 

přímo i nepřímo. Rozvíjení této zdatnosti funguje jako prevence zdravotních problémů, které 

jsou v dnešní době spojovány s hypokinezí. Zdravotně orientovaná zdatnost je hlavním cílem 

tělesné výchovy. Podle světové zdravotnické organizace se může zdravotně orientovaná 

zdatnost projevovat jako ukazatel kvality života, díky které můžeme vykonávat každodenní 

aktivity.  

Zdravotně orientovaná zdatnost je spojována s nároky v oblasti aerobními činnostmi 

(kardiovaskulární funkce, dýchací aparát, svalová síla, flexibilita). Ovlivněna je stavbou 

a skladbou těla (Dvořáková, 2017).  

Bez zdravotně orientované zdatnosti bychom nemohli účelně fungovat. Jedinec je schopen 

vést plnohodnotný a kvalitní život, pokud je jeho zdravotně orientovaná zdatnost na dobré 

úrovni a to i v pokročilém věku.  

Součástí zdravotně orientované zdatnosti je správné držení těla, bez svalových dysbalancí 

a bez vadných pohybových stereotypů. Součástí zdravotně orientované zdatnosti je také 

složení těla. Poměr svalové a tukové hmoty = složení těla. Množství podkožního tuku 

a hodnoty BMI ovlivňují výkony. V testech zdatnosti se nejvíce projevují u vytrvalosti.  
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3 MOTORICKÉ SCHOPNOSTI  

Jedná se o obsáhlou skupinu schopností, které vytvářejí úspěšnou pohybovou činnost, 

dosahují výkonu ve sportu, ale také v práci nebo tvorbě, kde je hlavní složkou pohyb (Měkota 

a Novosad, 2005). Motorické schopnosti jsou obecné kapacity jedince, které jsou skryté. 

Projevují se výsledcích pohybové činnosti. Pro jedince jsou motorické schopnosti limitující 

výkonové možnosti. Jedinec je tak nemůže překonat. S motorickými schopnostmi se obvykle 

spojuje potencionalita, to znamená možnost, které jedinec může dosáhnout, není to ale jistota 

(Měkota a Novosad, 2005). Motorické schopnosti podle Schmidta (2019) jsou schopnosti 

definované jako geneticky určený rys, který neustále a trvale podporuje různé druhy 

kognitivních a motorických aktivit. Rozdíly mezi lidmi nebo rozdíly ve výkonnostech nebo 

činnostech jsou vysvětlovány pomocí schopností. Motorické schopnosti a dovednosti 

představují základní vybavení jedince, ze kterého následně vyrůstá jeho sportovní výkon. 

Motorické schopnosti, ale nejsou jedinými předpoklady pro pohybovou činnost ve sportu, 

dále jsou to také vlastnosti, somatotyp, výkonová motivace aj. (Měkota a Novosad 2005).  

3.1 Dělení motorických schopností 

Dle německého teoretika Grundlacha (obrázek č.1) jsou rozdělené motorické schopnosti do 

dvou seskupení, které jsou vzájemně provázané. Toto dělení bylo navrženo v sedmdesátých 

letech. Na obrázku jsou motorické schopnosti rozdělené na kondiční neboli energetické 

schopnosti a koordinační neboli informační schopnosti, které označujeme jako koordinačně-

psychomotorické. Kondiční schopnosti jsou převážně určovány faktory a procesy 

energetickými. Dále jsou kondiční schopnosti dělené na vytrvalostní, silové a částečně 

rychlostní schopnosti. Koordinační schopnosti převážně řídí a regulují pohybové činnosti. Na 

rozdíl od kondičních schopností sem řadíme schopnosti orientační, diferenciační, reakční, 

rovnováhové a rytmické (Měkota a Novosad 2005). Na obrázku vidíme také flexibilitu, ale 

zde se jedná převážně o systém pasivního přenosu energie (Měkota a Novosad 2005).  
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Obrázek 1 Hrubá taxonomie motorických schopností (Měkota a Novosad, 2005) 

 

Dle Měkoty (2005) mohou být motorické schopnosti rozděleny hierarchicky na schopnosti 

primární, nadschopnosti a podschopnosti. Kdy podschopnost se mohou dělit na další a další 

podschopnosti až do nekonečna. 

Když se podíváme na motorické schopnosti podle Bompy a Buzzichelliho (2015) obrázek č. 

2, kde jsou motorické schopnosti znázorněny, můžeme vidět, že jednotlivé motorické 

schopnosti jsou propojeny a navzájem se ovlivňují.  

 

Obrázek 2 Dělení motorických schopností (Bompa a Buzzichelli, 2015) 
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3.2 Rozdíl mezi pohybovými schopnostmi a dovednostmi 

Podle Jeřábka jsou pohybové schopnosti určité předpoklady pro vykonání nějakého 

pohybového úkolu. Pohybové schopnosti klasifikujeme podle charakteru činnosti, způsobu 

svalové práce a podle nervosvalové koordinace (Jeřábek, 2008). Mezi pohybové schopnosti 

řadíme: sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a rovnováhu. V mé diplomové práci se 

zaměřujeme na jednu pohybovou schopnost a tou jsou vytrvalostní schopnosti.  

 

4 VYTRVALOSTNÍ SCHOPNOSTI 

Podle Dovalila (1986) patří vytrvalostní schopnosti k základním pohybovým schopnostem, 

které se podílejí na úrovni motorických schopností ať už základních nebo speciálních a dále 

také na celkovém stavu tělesné připravenosti. 

Vytrvalost můžeme charakterizovat několika způsoby. Můžeme ji popsat jako schopnost 

odolávat únavě (Rychtecký, 1998) nebo jako schopnost vykonávat pohybovou činnost co 

nejdéle, bez poklesu její intenzity (Jeřábek 2008). V neposlední řadě může být vytrvalost 

charakterizována jako vykonávání činnosti po zvolený časový úsek s co nejvyšší intenzitou 

(Jeřábek 2008). Délka trvání je pro vytrvalost důležitá. Díky délce trvání rozlišujeme 

vytrvalost na krátkodobou tzv. rychlostní vytrvalost, střednědobou a dlouhodobou.  

Vytrvalostní schopnosti jsou základní kondiční schopnosti, které jsou zásadní pro zdraví 

jedince a pro jeho tělesnou zdatnost (Měkota a Novosad, 2005). 

Dále vytrvalost rozlišujeme podle množství zapojených svalových skupin. Vytrvalost lokální, 

při které pracuje několik málo svalů a vytrvalost celkovou, při které pracuje více než polovina 

svalstva (Jeřábek 2008).  

Vytrvalost dělíme také dle charakteru činnosti. Podle charakteru činnosti ji rozlišujeme na 

vytrvalost obecnou a speciální. Obecná vytrvalost je schopnost snášet dlouhou dobu zatížení 

nízké intenzity. Oproti tomu speciální vytrvalost umožňuje například podávat maximální 

výkon i v únavě (Jeřábek, 2008). 

Pro rozvoj vytrvalostních schopností je předpokladem výkonnost srdečně-cévní a dýchací 

soustavy. Vytrvalostní schopnosti posuzujeme převážně podle hodnot maximální kyslíkové 

spotřeby VO2max (Jeřábek, 2008). 

U vytrvalosti je výhodu, že ji můžeme rozvíjet a udržovat vhodnou formou po celý život. 

Zlepšování výsledků během procesu tréninku jsou vidět v relativně krátkém čase cca 3-4 

měsíce. U rozvoje vytrvalosti je důležitá metoda souvislá a intervalová metoda. Důležité je 

podotknout, že metoda souvislá u dětí není až tak vhodná. Děti vnímají souvislou metodu jako 
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monotónní, dlouho trvající nemusí být motivující a může způsobit psychické zatížení 

(Jeřábek, 2008).  

4.1 Charakteristika vytrvalostních schopností 

Podle Lehnerta a kol. (2010) existují určité předpoklady a faktory, které vytrvalostní 

schopnosti ovlivňují. Mezi hlavní předpoklady patří: genetické a somatické předpoklady, 

zastoupení červených a bílých svalových vláken, souhra agonistů a antagonistů, automatizace 

pohybových dovedností, schopnosti příjmu kyslíku, transport kyslíku a oxidu uhličitého 

a v neposlední řadě regulační plasticita metabolických dějů.  

Abychom mohli provádět vytrvalostní výkony na vyšší úrovni, záleží ještě i na dalších 

schopnostech, které získáváme během tréninků, pokročilostí, pravidelností a tak dále. Záleží 

na správné technice a ideální ekonomice hospodaření s energií, na schopnostech přijímat 

kyslík, na překonávání vznikající únavy, svou roli hraje také úroveň volní koncentrace, 

správné využívání energetických potřeb/rezerv a samozřejmě také záleží na druhu vytrvalosti.  

4.2 Druhy vytrvalosti 

Vytrvalostní schopnosti můžeme jednoduše rozdělit do dvou skupin.  

1. Obecná – neboli základní, ta je založená na rozvíjení a zlepšování úrovně aerobní 

vytrvalosti. Se zlepšováním úrovně se nám zvyšuje výkonnost kardiovaskulární 

funkce těla, dýchacího systému a schopnost laktátové výměny. Obecná vytrvalost je 

základem pro vytrvalost speciální. (Vacula, Dostál a Vomáčka, 1983). Obecná 

vytrvalost rozvíjí zdravotně orientovanou zdatnost (Měkota, 2005).  

2. Speciální – Speciální vytrvalost navazuje na vytrvalost základní. Je to schopnost 

odolávat specifickému zatížení. Specifické zatížení je dané konkrétními požadavky na 

jednotlivé činnosti. Speciální vytrvalost je zaměřena převážně na sportovní výkon 

a k tomuto účelu jsou sestavené tréninky. Speciální vytrvalost můžeme dále ještě dělit 

podle druhů vytrvalostních schopností a podle způsobu energetického krytí, doby 

trvání a charakteru pohybové činnosti, zapojení svalstva a druhu svalové činnosti 

(Lehnert a kol., 2010). 

4.3 Senzitivní období pro rozvoj vytrvalostních schopností  

Vytrvalostní schopnosti jsou úžasné v tom, že jsou univerzální. To znamená, že se mohou 

rozvíjet v kterémkoliv věku. Jeden z ukazatelů vytrvalostních schopností je maximální 

spotřeba kyslíku. Jedná se o schopnost přenosu kyslíku krví do tkání. Maximální spotřebu 
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kyslíku posuzujeme v absolutních hodnotách - litr spotřebovaného kyslíku za minutu, kdy 

hodnoty spotřeby kyslíku stoupají cca do 18 let, dle růstu postavy. Jiným ukazatelem pak 

může být měření v relativních hodnotách – mililitry spotřebovaného kyslíku za minutu na 

jeden kilogram hmotnosti. Relativní hodnoty stoupají do cca 15 let. Po patnáctém roce může 

docházet ke stagnaci někdy i k útlumu, což může ovlivňovat množství pohybové aktivity, 

kterou jedinec vykonává (Perič, 2008).  

4.4 Trénink vytrvalosti žáků staršího školního věku  

U jedince je vytrvalost pohybová schopnost vykonávat dlouhotrvající pohybové činnosti, 

provádět cvičení s nižší než maximální intenzitou po co nejdelší dobu nebo cvičení 

s maximální možnou intenzitou po stanovený čas. Jaký soubor předpokladů budeme hodnotit, 

záleží na daném sportu. Jednotlivé požadavky na schopnosti hodnoceného určují sportovní 

odvětví nebo disciplíny, hodnocení je tak závislé kupříkladu na délce trati, době utkání, na 

počtu opakování či na počtu pokusů a tak dále (Perič, 2006). 

U dětí staršího školního věku mezi jedenácti až třinácti roky stačí několik málo měsíců, aby se 

dostavilo zlepšení výsledků. V tomto věku by mělo platit pravidlo přiměřenosti. Trénink by se 

neměl soustřeďovat pouze na vytrvalost, neměl by být zaměřen extrémně, monotónně. Měl by 

podporovat zdravý vývoj oběhového, dýchacího a svalového ústrojí. Měl by být motivační, 

aby zájem o sport neklesal.  

Ve školním prostředí i přesto, že žáci vykonávají hlavně sedavý pohyb, tak vytrvalostní 

schopnosti udržují a posilují tím, že do školy dojíždí, chodí pěšky, jezdí na koloběžce, kole 

a tak dále. Také se pohybují se o přestávkách. Některé školy podporují pohyb o přestávkách 

ve škole tím, že pořídily ping pongové stoly, stolní hry, boxovací pytle, ale hlavně podporují 

žáky, aby o velkých přestávkách chodili ven, na školní dvůr nebo hřiště, kde si mohou 

psychicky i fyzicky odpočinout. Na prvním stupni se dbá na to, aby se děti mezi hodinami 

protáhly a uvolnily se. Tento zásadní pohybový režim, jako je cesta do školy, pohyb 

o přestávkách, dojíždění na kroužky a jiné mimoškolní aktivity jsou ve vztahu k rozvoji 

vytrvalosti velmi důležité  

4.5 Testy vytrvalostních schopností  

S hledáním vhodných testů probíhaly bouřlivé teoretické diskuze o pohybových schopnostech 

mezi britským pedagogem a psychologem Spearmanem a americkým psychologem 

Thurstonem. Spor se vedl o to, zda se v motorických schopnostech jedná o jednu obecnou 

schopnost nebo zda se jedná o existenci několika nezávislých motorických schopností. Dnes 
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už víme, že tento spor byl rozhodnut ve prospěch amerického psychologa s teorií 

vícerozměrné oblasti pohybových schopností. Testování tělesné zdatnosti, výkonnosti 

a pohybových dovedností souvisí nejvíce s pohybovou inteligencí a s inteligencí prostorovou. 

Gardner k tomu dodává, že člověk má sedm různých inteligencí (Neuman 2003).  

Sportovní věda se vytrvalosti věnuje už několik desetiletí, během této doby bylo vyvinuto 

velké množství testů a měřících metod, díky kterým můžeme vytrvalostní schopnosti 

odhadnout nebo určit individuální předpoklady k vytrvalostnímu výkonu. Při testování je 

důležité nezapomínat na možná zdravotní rizika pro testované osoby. Dále je nutné měřené 

osoby dobře namotivovat, aby podávaly ty nejlepší výsledky (Neuman 2003). Pro testy 

vytrvalostních schopností se výborně hodí distanční běhy. Ty už v minulosti byly navrženy 

právě pro testování vytrvalostních schopností (Neuman 2003). Jejich délky se různily. 

Mezinárodní standardizační komise (Měkota, Blahuš, 1983) navrhla následující vzdálenosti: 

muži a chlapci od 12 let běží 2000 m nebo 1000 m. Ženy a dívky od 12 let 1500 nebo 800 m. 

Každý hodnocený se snaží proběhnout vzdálenost v co nejkratším čase. U vytrvalostních testů 

je dovoleno zvolit si svou strategii, běžet, jak jedinec potřebuje, běh může například prostřídat 

s chůzí. Testování by mělo probíhat ve sportovním oblečení a sportovní obuvi (Neuman 

2003).  

Mezi testy vytrvalostních schopností dále řadíme:  

➢ Cooperův test – neboli běh po dobu 12 minut. 12 minut se běží bez přerušení na 

předem určené dráze, úseku. Vybíhá se na zvukový signál a běží se po dobu 12 minut. 

Tento test je zaměřený na to, jakou vzdálenost hodnocený za 12 minut uběhne. 

Výsledky jedinců od 13 do 19 let by se měly pohybovat v rozmezí 2000–2500 metrů. 

Rozvíjíme obecnou vytrvalost. 

➢ Výkonové testy – 6, 9, 20 minut. Testy jsou zaměřené stejně jako cooperův test 

a rozvíjíme obecnou vytrvalost. 

➢ Distanční běhy – běhy na 600, 800, 1000, 1500 a 2000 metrů.  

➢ Legerův test – takzvaný člunkový běh probíhá mezi dvěma čárami, které jsou 

vzdálené 20 metrů. Vybíhá se vždy na časové signály, intervaly se postupně zkracují. 

Běží se dokud jedinec dvakrát nestihne signál.  

➢ Jacíkův test – jedná se hlavně o motorický test, který je zaměřený na obecnou 

vytrvalost, obratnost a koordinaci. Jacíkův test trvá 2 minuty, kdy jedinec mění pozice 

leh na zádech – stoj – leh na břiše – stoj – leh na zádech. Jedinci mezi 12 až 15 lety by 

se v průměru měli pohybovat mezi 65-71 provedeními.  
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➢ Dále bychom mohli zařadit testy podporující obecnou vytrvalost na kole (12 minut) 

nebo plavání (12 minut) (Vespa, 2022). 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila test obecné tělesné zdatnosti na 1000 metrů jak pro 

chlapce, tak pro dívky ve věku starší školní věk. Tento test spadá do testů obecné tělesné 

výkonnosti československé mládeže (Pávek, 1964).  

Běh na 1000 metrů je pro starší žáky v atletice zařazen do atletického devítiboje. Děti, které 

se atletice věnují, v průměru zvládnou překonat vzdálenost 1000 metrů za 2,50 až 4,00 minut 

(Český atletický svaz, 2022).   

4.5.1 Využití testů 

Fyzická zdatnost není pouze záležitostí tělesné výchovy a sportu, ale je také významným 

komponentem zdravotní výchovy a zdraví obecně. Díky těmto komponentům můžeme 

dosáhnout dobré kvality života. Testování v tomto ohledu provádíme, abychom mohli zdraví 

a tělesnou zdatnost kontrolovat a ovlivňovat. Testování se samozřejmě dají využít v různých 

směrech. Testy slouží také pro informovanost. Nesmíme ovšem zapomínat, že výsledky testů 

nemohou být jediným kritériem hodnocení při výuce tělesné výchovy. (Neuman 2003). Testy 

slouží k porovnání úrovně, rozvoje pohybových schopností a tělesné zdatnosti. Vypovídají 

také o celkovém stylu života (Neuman 2003). Testy bychom měli využívat tak, aby měly 

hlavně motivační charakter. Neuman (2003) se domnívá, že pár hodin týdně tělesné výchovy 

dítě ani studenta zdaleka tolik neovlivňuje.  

4.5.2 Podmínky testování  

Aby testování ve sportu bylo správně provedeno, má pevně daná pravidla. Mezi nejdůležitější 

pravidla patří správná organizace. Tj. doba a pořadí měření jednotlivých testů, prostorové 

uspořádání, kdy zajišťujeme místo měření, jeho úpravu. A nesmíme zapomínat, že pro průběh 

měření musí mít zajištěné stejné podmínky. Musíme si určit trvání testu, počet měřených osob 

a počet měření. Dále musíme stanovit, zda budou výkony osob měřeny jednotlivě, ve 

dvojicích nebo ve skupině. Hodnocenou osobu musíme o měření informovat, proč je 

testována, proč se měření provádí a co od dané osoby vyžadujeme. U dětí staršího školního 

věku je důležité je předem na testování upozornit, abychom předešli faktorům, které by mohly 

měření ovlivnit. Mezi takovéto faktory můžeme řadit: množství jídla před výkonem, emoční 

stav, požívání léků, ale také teplota a vlhkost vzduchu apod. Pokud k měření budeme 

potřebovat pomocníky, je důležité je o všem informovat a poučit o daném měření (Neuman, 

2003).  
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5 TĚLESNÁ KULTURA 

Jedná se o socio-kulturní systém, který má společenský i osobnostní rozměr. Je součástí 

kultury lidstva. Jedince provází celým životem od narození po stáří, tedy ontogeneticky, ale 

zároveň i z hlediska jednotlivých etap kulturního vývoje lidstva, tedy fylogeneticky. Tělesná 

kultura zahrnuje ,,všechny cílevědomé činnosti, hodnoty a normy zaměřené na tělesné 

zdokonalování člověka a cílevědomé využívání tělovýchovných aktivit k všestrannému rozvoji 

jeho osobnosti, k uspokojování jeho společenských i individuálních potřeb (Hrabinec, 2017 s. 

23.)  

Tělesná kultura má za hlavní cíl socializaci, kultivaci, upevňování zdraví, tělesné a pohybové 

zdokonalování, současně má fungovat i jako prevence v oblasti zdravotních potíží. A právě 

pohybová aktivita je hlavním prostředkem dosažení tohoto cíle. A díky jejich dosažení se 

kvalita života jedince zvyšuje, a pokud se zvyšuje u jedince, pak se vyšší kvalita života 

projevuje i ve společnosti (Hrabinec, 2017). 

Základní cílovou kategorií systému tělesné kultury je kvalita života (QOL-Quality of Life). 

Jde především o celkovou všeobecnou zdatnost a psychickou odolnost. Díky kterým jsme 

schopni odolávat negativním vlivům, stresům a dalším různým civilizačním chorobám. 

Dokážeme zvládat náročné situace, bez toho, aniž bychom se úplně vyčerpali a bez zvláštní 

regenerace sil (Hrabinec, 2017). Kvalita života se netýká jenom jedince, ale také celé 

společnosti, kterou ovlivňují různé aspekty: politické, náboženské, zdravotní a tak dále. 

Kvalita života závisí z hlediska jedince na hodnotové orientaci, chápání smyslu života, 

životním stylu, životní úrovni, na prostředí a na zdraví (Hrabinec, 2017). Všechny tyto pojmy 

byly kvůli pandemii Covid-19 ovlivněny a jedinec si musel během krátké chvíle zvyknout na 

nové podmínky života.  

Zdraví je jeden z faktorů kvality života. A právě zdraví kvůli pandemii Covid-19 bylo 

ovlivněno/ narušeno. Obecně jsou za faktory ovlivňující zdraví považovány genetické 

vybavení jedince, vliv vrstevníků a sociální skupiny, životní prostředí. Problémy, které zdraví 

ovlivňují, a které pandemie umocnila, jsou hypokineze spojená s nedostatečnou fyzickou 

aktivitou, nadváha a v horším případě obezita (Hrabinec, 2017). 

5.1 Sport a výchova  

V utváření sportovního výkonu, bychom měli projít třemi oblastmi poznání.  

1) poznatkové zázemí, kdy hlavní podstatou je věda a výzkum  

2) zkušenosti a vědomosti učitelů, trenérů a dalších osob, kteří přenáší poznatky do praxe.  
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3) zkušenosti, které přijímá a rozvíjí samotný sportovec.  

V dnešní době se tyto tři oblasti upozaďují a do popředí vstupuje management. Podle 

Svobody je výchova komplexní proces, plánovitá činnost s cílevědomým sociálním jednáním. 

Jedinec se díky tomu relativně autonomně socializuje. Výchova má dvě stránky. Jednu 

vzdělávací, kam řadíme dovednosti a vědomosti. Druhou stránkou je působení na osobnost 

jedince.  

Výchovou se zabývá pedagogika sportu, která je jednou z oblastí kinantropologie (Svoboda, 

2000). Ta se zabývá rozvojem tělesného a duševního rozpoložení člověka. Podle Svobody, lze 

dokázat, že i méně intenzivní aerobní cvičení pozitivně ovlivňuje fyzické i duševní zdraví 

jedince (Svoboda, 2000).  

5.2 Sport v současné společnosti 

Jak se ve své knize zmiňuje Svoboda (2000), po roce 1989 se naše společnost snaží zcela 

zařadit mezi ekonomicky rozvinuté demokratické země. Od tohoto roku dochází k velkým 

a výrazným změnám, jak v oblastech společenského života, tak také ve sportu. Téměř každý 

má možnost podnikat a rozmach vědy a techniky je nezastavitelný. Hodnotí se hlavně úspěch 

a výkon. Věda a technika přináší vícečetné těžkosti, a tak se nemohou stát samostatně 

konceptem nebo řešit základní otázky smyslu života. Problémy, kterým musíme čelit, jsou 

ekologické hrozby, ale hlavně konzumní způsob života, úbytek živých zkušeností a prožitků 

u lidí, především u dětí a mládeže, vzniká nový tzv. virtuální svět. Až by si člověk řekl, že 

jednáme bez rozmyslu toho, jakou budoucnost takovéto chovní přináší a jestli ji takovou 

chceme (Svoboda, 2000).  

Někteří autoři označují postmoderní dobu, za období krize. Krize, která je daná vývojem. 

Globalizace se stále prohlubuje, virtuální hranice nezná meze, televize, která nás ovládá 

a můžeme ji považovat za nekontrolovatelnou, arogantní ignorace či koncentrace moci tuto 

krizi ještě zvětšují. Úkolem každého jedince by měl být základní postoj k otázkám, které se 

krize týkají a vytvořit si adekvátní postoj. V pohledu na ně se lišíme a vytvořit si podobný 

hodnotový systém je problém.  

Tyto výše zmíněné problémy se odráží i ve sportu. A to velmi silně. Už jenom v té formě, že 

základní význam sportu je dosažení určitého výkonu (Svoboda, 2000).  Výkon = úspěch = 

peníze, vše spojené s dlouhodobým tréninkem (Svoboda, 2000). 

Podle Deweyho je ve výchově důležitá myšlenka, že děti je potřeba respektovat a vyučování 

má být založené na aktivitě a funkční zkušeností. Oprostit se od poslouchání a memorování. 

Klást důraz na hodnoty: svobodu, zodpovědnost a kázeň. A právě ve sportu a v tělesné 
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výchově tyto zkušenosti můžeme poskytnout (Svoboda, 2000). Bohužel v dnešním světě se 

objevuje především pragmatický přístup a zjednodušené nazírání.  

5.3 Pohyb jako faktor zdraví 

Pohybová činnost je nezbytnou součástí zdravého způsobu života. Pohybová aktivita je 

spojená s výkonností, motorickou schopností, pohybovými schopnostmi a dovednostmi, 

s psychickou a tělesnou zdatností, se zdravotně orientovanou tělesnou zdatností, do které 

řadíme i aerobní zdatnost. Aerobní zdatnost je schopnost organismu se vyrovnat s déletrvající 

pohybovou aktivitou. Aerobní zdatnost klade nároky na funkci vnitřních orgánů. A to 

především s funkcí orgánů spojenou s transportem kyslíku, tedy srdečně cévní a dýchací. 

U Aerobní zdatnosti bychom měli kontrolovat srdeční frekvenci, která by se měla pohybovat 

kolem 85% maxima. U dětí se vhodná srdeční frekvence vypočítá jako 220: (věk dítěte) x 6 x 

(8,5).  

5.4 Pozitivní vliv pohybových aktivit 

Jedním ze základních projevů života u člověka je pohyb, který by měl být spojen s kladnými 

prožitky. Potřeba pohybu by měla být uspokojována, protože je propojena s psychickými 

procesy. Pohybové zkušenosti získáváme celý život i přesto, že pohybová aktivita je 

přirozenou součástí zdravého životního stylu.  U dětí hraje pohybová aktivita největší roli 

jako prevence proti obezitě, zvýšení tělesné zdatnosti, přispívá k harmonickému vývinu dítěte, 

přispívá ke správnému držení těla a jako prevence dalších civilizačních chorob. Pravidelná 

aktivita má významný vliv na centrální nervový systém. Dítě, které má pravidelnou sportovní 

aktivitu produkuje více některé nervosvalové transmitery a modulátory, díky kterým se jim 

zlepšuje nálada a přináší jedinci pocit radosti a spokojenosti (Marinov, 2012).  

A jak již bylo zmíněno, děti díky hraní různých počítačových her, získávají nejen pocit 

radosti, ale i únavy (Marinov, 2012). 

5.5 Tělesná výchova na druhém stupni základní školy  

Tělesnou výchovu a výchovu jako takovou bychom měli chápat jako záměrný a promyšlený 

proces, který si klade za hlavní cíl všestranný a harmonický rozvoj osobnosti. 

Tělesná výchova v rámcových vzdělávacích plánech (RVP) spadá do oblasti Člověk a zdraví. 

Tělesná výchova je pro žáky povinná a je rozdělena do etap, které na sebe navzájem navazují. 

Na druhém stupni od 6. ročníku až do 9. ročníku se zaměřujeme především na uplatnění 

silových a vytrvalostních předpokladů, individualizaci a soutěživost (Jeřábek, 2008).  
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Učivo je zde popsané jako ucelený soubor námětů a výstupů pro výše uvedené etapy, ale není 

rozděleno do jednotlivých ročníků. Tělesná výchova by měla být vyučována v tématických 

blocích a učivo dělíme pouze na učivo základní a na učivo rozšiřující. Pravidlem, kterým by 

se měl každý učitel tělesné výchovy řídit je, že základní učivo nabízí všem žákům, pro 

zajištění vzdělávacího standardu a vzdělávacích cílů. Na učivo rozšiřující se zaměřujeme 

v době, kdy máme rozšířené časové dotace předmětu tělesná výchova nebo při vyšší 

pohybové úrovni žáků. K tomu jsou důležité i kvalitní prostorové a materiální podmínky 

školy (Jeřábek, 2008). Na rozdíl od učiva základního může učitel učivo rozšiřující nabídnout 

celé třídě, nebo jen skupince či jednotlivci. V pravomoci učitele je rozvrhnout si učivo 

základní nebo rozšiřující do tematického vzdělávacího plánu. Zde se pak stává závazným. 

V předmětu tělesná výchova jsou činnosti rozděleny do několika oblastí (Jeřábek, 2008). 

Podle Jansy učitel tělesné výchovy žáky seznamuje se základy sportovních dovedností 

a rozvíjí pohybové schopnosti. Žáci by si měli odnést určité režimové a hygienické návyky,  

které jim upevňují tělesné a psychické zdraví (Jansa, 2018).  

Rozvoj vytrvalosti v rámci tělesné výchovy na druhém stupni základní školy zařazujeme 

v rámci atletických hodin atletiky. Atletika je součástí povinné tělesné výchovy na všech 

typech základních škol. Na základních školách, kde je dotace tělesné výchovy 2 hodiny týdně 

by mělo být atletice věnováno cca 10-15 hodin ročně (Jeřábek, 2008). Atletická cvičení 

většinou zařazujeme na jaře a na podzim, kdy jsou přírodní podmínky vhodné pro trávení 

hodin tělesné výchovy venku, to ale neplatí u vytrvalosti, kterou bychom měli nacvičovat 

celoročně. A to z toho důvodu, že vytrvalost má velký zdravotní význam.  

Tělesná výchova patří mezi nejoblíbenější předměty na škole. Je to jeden z prostředků, kde se 

dítě realizuje, kde zažívá chvíle vítězství, ale učí se i pracovat s porážkou. Učí se hru fair play 

a dodržovat pravidla, která když nedodrží, tak ví, že hrozí trest. Sport hraje v životě dětí, ale 

i dospělých důležitou roli. Tělesná výchova, ale i tréninky by neměly být zaměřeny pouze na 

dosahování výsledků, ale měly by být také prostředkem výchovy a vzdělávání, jak již sám Jan 

Ámos Komenský zmínil. Abychom plnili tyto cíle, je důležité dodržovat základní didaktické 

zásady a formy (Perič, 2008). 

5.5.1 Přístup učitele k výuce tělesné výchovy 

První úkol, který je předpokladem úspěšnosti učitele je se ztotožnit a ujasnit si vztah k profesi 

pedagoga. Ochota k dalšímu vzdělávání. Osobní nasazení, odhodlání pracovat i sám na sobě, 

hledat poučení. U řešení problémů, nevycházet pouze z vlastních zkušeností. Základy 

zdravého životního stylu se kladou na základní škole. Bez fyzického a duševního zdraví, bez 
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prožívání každého okamžiku, bez pozitivních sociálních vztahů a bez orientace na zdravý 

životní styl, nejde žít plnohodnotný život. Pedagog tělesné výchovy by měl dobře znát 

didaktiku školní tělesné výchovy, která by měla být základním obecným východiskem. 

Pedagog má za úkol vytvořit ve třídě pro žáky podporující klima, respektování, autenticitu. 

Dokázat přijmout žáky bez jakéhokoli rozdílu a empatie. Měl by umět se vcítit do situace 

daného jedince, který je méně nadaný nebo hendikepovaný. Je třeba žákům vysvětlit, že 

v tělesné výchově nejde pouze o to podat co nejlepší výkon (Hrabinec, 2017). 

 

6 PANDEMIE COVID-19 
 

SARS-CoV-2 je označení pro kmen koronaviru, který byl identifikovaný v roce 2019 

v čínském Wu-Chanu. Způsobuje onemocnění, které všichni známe pod názvem Covid-19. 

Během krátké doby se rozšířil do celého světa. Covid-19 je virové onemocnění, které je 

způsobeno akutním respiračním syndromem koronaviru SARS-CoV-2, postihující primárně 

dýchací cesty. První onemocnění se objevilo koncem prosince právě v čínském Wu-Chanu 

roku 2019. Existuje domněnka, že Čína se k problematice nepostavila správně a včas problém 

s onemocněním neoznámila, nedošlo k varování společnosti, ale je to pouze domněnka, nad 

kterou můžeme spekulovat. Díky globalizaci a postmodernímu světu se od ledna 2020 šířily 

případy nakažených do celého světa. WHO dne 11. března prohlásila šíření koronaviru za 

pandemii. V České republice se první tři případy objevily 1. března 2020 a 3. března byla 

vládou přijata protiepidemická opatření. 20. března 2020 byl vyhlášen nouzový stav, který 

trval do 17. května 2020. V tu chvíli se život v české společnosti razantně změnil. Od té doby 

si svět a Česká republika s ním prošla několika cykly nástupu a poklesu pandemie. 

V současnosti žijeme v pandemii Covid-19 již více než dva roky, kdy doufáme v návrat do 

„normálu“. Společnost rozdělil postoj k očkování proti onemocnění. To zprvu vypadalo, jako 

dobré a správné východisko, které ale postupně svou účinnost a s ní i podporu veřejnosti 

začalo ztrácet. 

Vhledem k tomu, že Covid-19 nás ochromuje od roku dva tisíce dvacet, prošel za ty dva roky 

různými mutacemi. Neexistuje tedy jeden typ viru. Nejčastěji se onemocnění Covid-19 

projevuje jako silná chřipka. Krom dýchacích cest, může postihovat i kardiovaskulární 

systém, může se projevovat ztrátou čichu či chuti. S tímto problémem je spojeno i očkování, 

které je třeba postupně doplňovat. Za ten rok, co očkování máme, jsme se dostali ke třetí 

dávce i přesto, že jsme byli ujišťováni, že druhá dávka očkování bude poslední. Očkování 

oslabuje náš imunitní systém, a pokud se budeme muset přeočkovávat každý půl rok, tak naše 
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imunita může být úplně nulová. V České republice nebylo doporučováno, aby se děti 

mladších 12 let nechávaly očkovat. Nyní v roce 2022 je očkování doporučováno dětem od 5 

let.  

 

V České republice evidujeme k dnešnímu datu 8. 2. 2022 3,273,375 nakažených (mzcr, 

2022). 

 

6.1 Koronovirová opatření  

Koronavirová opatření ovlivnila jednotlivé věkové kategorie. Nás zajímá, jaká koronavirová 

opatření se týkala dětí staršího školního věku a hodin tělesné výchovy. Distanční výuka 

probíhala následovně - viz tabulka:  

Tabulka 1 Koronavirová opatření 

Od 11. 3. – 10. 5. 2020 

 

Distanční výuka. Cvičení venku max. ve 

dvou lidech v přírodě povolena.  

Od 20. 4. 2020 – 27. 4. 2020 Zákaz volného pohybu po celé ČR.  

Od 18. 5. 2020 – 25. 5. 2020 Povolené konzultace pro skupiny žáků 

devátých tříd. TV zakázána. 

Od 25. 5. 2020 Prezenční výuka ve skupinách max. 15 žáků 

pro deváté ročníky. TV zakázána.  

Od 1. 6. 2020 Prezenční výuka pro první stupeň a deváté 

ročníky, pouze půlka třídy, max 15 žáků. Po 

týdnu se střídají. TV povolena venku – 

formou vycházek. 

Od 8. 6. 2020 do 29. 6. 2020 Prezenční výuka pro všechny ročníky, max 

15 žáků po týdnu se střídali. TV povolená 

venku.  

30. 6. 2020 Předávání vysvědčení – celá třída.  

Od 1. 9. 2020  Povolené školní lekce plavání – pouze 

omezený počet hodin. Děti více než rok 

neměly výuku plavání.  

Od 14. 10 – 30. 11. 2020 Distanční výuka, cvičení venku povoleno.  
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Od 4. 1. – 12. 4. 2021  

Od 12. 4. 2021 

Distanční výuka   

Povolené skupinové konzultace. TV zrušena.  

Od 3. 5. 2021 Rotační výuka, pouze v některých krajích – 

Praha, Liberecký, Karlovarský kraj. TV 

povolena venku – doporučené procházky.  

Od 10. 5. 2021 Rotační výuka po celé ČR. Sportovat ve 

vnitřních prostorách mohly školy 

s rozšířenou výukou TV. TV povolena venku 

– doporučené procházky.  

Od 17. 5. 2021 Prezenční výuka na prvním stupni. Na 

druhém stupni pouze v některých krajích: 

Praha, Liberecký, Karlovarský. 

TV povolena venku. 

Od 24. 5. 2021 Prezenční výuka po celé ČR. TV povolena ve 

vnitřních prostorách s omezeným počtem 

osob. Šatny se smějí používat. Sprchy 

zakázané. TV venku povolena bez omezení. 

Od 31. 5. 2021 Jsou povoleny výlety a školy v přírodě.  

Od 7. 6 2021 Nemusí se používat roušky ve třídách. 

Od 8. 6. 2021 Sportování ve vnitřních prostorách povoleno 

do 30 lidí. Smějí se používat sprchy. 

Od 1. 7. 2021 Ruší se veškerá nařízení 

Od 1. 9. 2021 Probíhá pouze testováno, bez omezení. 

Od 13. 9. 2021 Zrušené testování. Povolené školní lekce 

plavání. Pouze v malých skupinkách. 

Od 25. 10. 2021 Povinné roušky/respirátory. TV povolena. 

Znovu zavedené testování. 

Od 22. 11. 2021 Stále probíhá testování ve školách + 

vykazování OTN, kdo odmítl testování, 

nemohl se účastnit tělesné výchovy. Roušky 
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povinné ve společenských prostorách.  

Distanční výuka Pouze u tříd, které jsou v karanténě. TV bez 

omezení. 

Od 19. 2. 2022 Nemusí se dokládat OTN. Ruší se testování. 

Povolené jsou lyžařské výjezdy, výlety a 

výuka plavání. TV bez omezení. 

Od 14. 3. 2022 Konec respirátorů/roušek ve školách.  

Zdroj: Tabulka vlastní na základě informací pro školy od ministerstva školství navázána na 

mimořádná opatření od ministerstva zdravotnictví. 

 

První distanční výuka začala platit po celé České republice od 11. 3. 2020, v tu dobu se 

nevědělo, na jak dlouho školy budou zavřené. Školy nakonec v první vlně pandemie byly 

zavřené 2,5 měsíce. Po této době se do škol začali postupně vracet žáci devátých tříd. Školy 

navštěvovali ve skupinách maximálně po 15 žácích a jednalo se převážně o konzultace 

k přijímacím zkouškám na střední školy. Kroužky, mimoškolní aktivity i kroužky na školách 

byly uzavřeny. Žáci všech tříd se do škol vrátili až 8. 6. 2020. Třídy byly rozdělené na 

polovinu a po týdnu se žáci střídali. Vzhledem k tomu, že protikoronavirová opatření se 

měnila velmi často, tak situace stále byla velmi nejasná a občas se měnila opravdu ze dne na 

den. Tělesná výchova byla venku povolena, ale doporučované byly pouze procházky. 

Koronavirová opatření vláda rozvolnila na začátku prázdnin. Za určitých podmínek mohly 

děti jezdit na tábory, příměstské tábory, pohybovat se volně venku. Druhá vlna distanční 

výuka začala 14. 10. 2020 a trvala do 30. 11. 2020 školy se uzavřely na 1,5 měsíce. Cvičení 

venku bylo za určitých podmínek povoleno. Po Vánočních prázdninách školy zůstaly zavřené 

a nastala třetí distanční výuka, která trvala od 4. 1. 2021 do 12. 4. 2021 (od kdy byly povolené 

pouze konzultace). Pro rotační výuku se školy otevřely až 3. 5. v některých krajích a v celé 

ČR až 10. 5. 2021. Místo tělesné výchovy byly opět doporučovány pouze procházky.  Školy 

ve třetí fázi distanční výuky byly zavřené skoro 5 měsíců. Do škol na prezenční výuku se žáci 

vrátili 17. 5. 2021, TV byla povolena opět jen venku. Od 1. 7. 2021 se ruší většina vládních 

protikoronavirových opatření. Otvírají se sportoviště, děti mohou opět chodit na kroužky a na 

tréninky. Během letních prázdnin jsou povolené tábory, příměstské tábory, soustředění, 

cestování. Na podzim 2021 se školy nezavíraly. Na distanční výuku přecházely pouze třídy, 

které měly nařízenou karanténu. V tomto režimu školy pokračovaly až do 19. 2. 2022. A od 
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14. 3. 2022 se zrušila vládní omezení kompletně a školy fungují normálně. TV probíhají bez 

omezení, stejně tak školy v přírodě, popřípadě lyžařské kurzy.  

Během období pandemie Covid-19 se vystřídali čtyři ministři zdravotnictví (A. Vojtěch, R. 

Prymula, J. Blatný, P. Arenberger).  

 

Ve školním roce 2020/2021 nebyly školy v přírodě a nebyly žádné výlety přes noc.  

6.2 Distanční výuka 

Výuka neprobíhá v učebnách školy. Učitel ani student nejsou osobně ve škole. Učitel se 

studenty a studenti s učiteli a se školou komunikují převážně pomocí internetového spojení, 

přes e-mail nebo prostřednictvím počítačových interaktivních programů. Sociální propojení je 

založené hlavně přes online prostředí. V tomto ohledu velmi záleží na technickém vybavení 

školy a na tom, jakým způsobem se daná škola k distanční výuce postavila (NaDálku, 2022).  

  

Koronavirová opatření se kategorie starší školní věk, do které řadíme jedince mezi 

jedenáctým až patnáctým rokem, přímo dotkla a to hned několikrát. Na začátku pandemie si 

nikdo neuvědomoval, že právě děti tohoto věku budou nejvíce zasaženi. Pandemie měla velký 

dopad nejenom z fyziologického hlediska, ale také psychického. Děti si velice dobře 

uvědomují, co se kolem nich děje. U většiny dětí ze začátku panovala radost z nečekaných 

prázdnin, která se později přeměnila ve strach a beznaděj. Kromě docházky do školy jim byl 

odebrán pohyb, který měly spojeny se školou. Tělesná výchova, kroužky, pohyb 

o přestávkách, ale i mimoškolní kroužky a venkovní aktivity v blízkosti bydliště, většina toho 

byla nějakým způsobem navázána na školu Nejvíce to zasáhlo děti, které žijí v bytech 

a pohybovou aktivitu si doma nahradit nemohly. I v této věkové kategorii je důležité rozvíjet 

jak hrubou tak i jemnou motoriku. I pro žáky druhého stupně řadíme rozvoj jemné motoriky 

mezi důležité cíle, například psaní je neodlučitelná činnost na základní škole. Jemná motorika 

je rozvíjena pohyby malých svalových skupin. Jak už jsme na začátku zmínili, z hlediska 

motoriky dochází většinou k problémům s koordinací, které jsou způsobeny rychlých růstem 

a změnou tělesné proporce, kdy pohyb je nesmírně důležitý pro stabilitu a nalezení nového 

těžiště.  

 Distanční výuka nepodporuje rozvoj ani jemné ani hrubé motoriky. Děti nemají přirozený 

pohyb, který je důležitý pro rozvoj a udržení vytrvalosti, obratnosti, rychlosti. Veškerý tento 

přirozený pohyb je spojený s kreativitou a fantazií, která distanční výukou zamrzá. Každá 

základní škola v době koronavirových opatření funguje jinak. Pro děti i pro rodiče je to otázka 
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velkého stresu, nutnost rychle se zorientovat ve výuce. Učitelé nebyli ze začátku sjednoceni, 

ve výuce panoval chaos. A děti seděly pasivně u monitoru počítače. To se týkalo nejenom 

výuky ale i úkolů a celkově to zabíralo mnohem více času než dříve. Pasivní výuka byla pro 

většinu zúčastněných velmi unavující. Mnoho rodičů, muselo pracovat z domova a neměli 

většinou čas děti podporovat v dříve běžných přirozených aktivitách, či jim nahrazovat 

kroužky, mimoškolní aktivity nebo tělesnou výchovu. Život dětí se pomalu otočil od 

aktivního života k pasivnímu. U monitoru trávily většinou celé dopoledne, odpoledne 

dodělávaly zadané úkoly. Tímto způsobem se navíc podporují závislosti na mobilních 

telefonech, hrách, tabletech, počítačích. Děti tráví na sociálních sítích celé dny, kdy se snaží, 

alespoň tímto způsobem socializovat. A právě socializace je u pubescentů důležitým bodem. 

Jedná se o dobu, kdy dochází k velkým změnám. A děti potřebují mít svůj kolektiv, svoji 

partu, kde si jedinec vytváří svou novou osobnost, svojí novou identitu. Psychická labilita, 

kolísavost, zranitelnost, kritičnost vůči okolí a neustálou nespokojenost potřebuje se svým 

vrstevníkem řešit. S tímto problémem je spojena i biologická změna a stydlivost. V této 

pandemické době, tak jsou děti odkázány sami na sebe. Nesmíme zapomínat, že se jedná 

o období vzdoru rodičům, se kterými jsou dvacet čtyři hodin doma. Většinou jsou zavření ve 

svém pokoji a hledají útěchu a porozumění u svých vrstevníků právě na sociálních sítích, 

které se pro ně stávají přirozeným světem. Dětem chybí přirozený pohyb, kroužky, fyzická 

aktivita, jejich sociální skupiny. To vše jim koronavirová opatření vzala.  

Česká republika podle UNESCO měla nejdelší výluku školní docházky během pandemie.  

Školy byly zavřené na 42 týdnů. V porovnání s ostatními zeměmi je to opravdu hodně. 

Španělsko mělo školy uzavřené 15 týdnů, Portugalsko 24 týdnů, Francie 11 týdnů. Německo 

30 týdnů. Přestože zmíněné země měly školy uzavřené podstatně kratší dobu, snížení fyzické 

aktivity zaznamenaly a vyzvaly k vypracování účinných vnitrostátních opatření. Německo, 

které také zjistilo snížení fyzické aktivity, přichází s podporou obvyklých tradičních aktivit 

jako je jízda na kole, chůze, zahradničení ale i domácí práce a jiné neorganizované venkovní 

aktivity, jako je běh, kolečkové brusle a podobně (Echo24, 2021).  
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Obrázek 3 Uzavření škol v Evropě, Foto: ČT24 (Echo24, 2021) 

 

V České republice byly k datu 8. 4. 2021 školy zavřené 282 dnů (40,3 týdny) (irozhlas, 2022).  

Výuka tělesné výchovy v době pandemie, probíhala na druhých stupních základních škol 

různě. V první vlně se tělesná výchova neučila téměř vůbec. Někteří učitelé psali doporučená 

cvičení v podobě challenge úkolů, ale jejich plnění bylo dobrovolné. To samé platilo pro 

kroužky a tréninky. Kroužky byly téměř úplně zrušené a zadávání domácích tréninků záleželo 

pouze na trenérovi. V druhé a třetí fázi distanční výuky se k tělesné výchově školy postavily 

různě, někdy byly zavedeny dobrovolné cvičící hodiny online, kdy učitel tělesné výchovy 

vedl hodinu, některé školy online hodinu tělesné výchovy měli povinnou. Některé školy 

zadávali znovu cvičení v podobě „challenge“ (výzev), učitelé doporučovali cviky, vymýšleli 

orientační běhy a hry pro jednotlivce, ti mohli dobrovolně natáčet záznamy svých výkonů, 

učitelé posílali videa či vědomostní sportovní kvízy, někdy žáci měli za úkol vypracovat 

prezentace na určité sportovní téma. A na některých školách byla tělesná výuka zrušená 

úplně. Z RVP se dodržovala téměř a pouze kondiční složka. Známkování během pandemie 

nebylo doporučováno.  

6.2.1 Výběr učiva z RVP vhodná pro distanční formu výuky TV  

Jak již byl zmíněno, z důvodu uzavření škol a přechodu na distanční výuku, se výuka TV 

velmi omezila a záleželo na každém jedinci, jak se k problému postaví. Učitel tělesné 

výchovy se musel poprat hned s několika problémy. V takové situaci musí brát v potaz 

odlišné životní podmínky, kde a jak žáci bydlí, odlišné domácí podmínky. Také musí rozdílné 

možnosti a vybavenost jednotlivých domácností. Z RVP pro druhý stupeň základní školy je 

pro distanční výuku nejvhodnější učivo ze skupiny činnosti ovlivňující zdraví (MŠMT,2022). 
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7 DOPADY RESTRIKCÍ PŘIJATÝCH V SOUVISLOSTI 

S PANDEMIÍ COVID-19 NA ZDATNOST, ZDRAVÍ A 

VYTRVALOST 

Podle světové zdravotnické organizace (WHO) kde je zdraví, není nemoc. Zdraví také 

zahrnuje kapacitu pro zajištění každodenního života a zdroje pro uspokojivý a plný život 

Vztah zdatnosti a zdraví je velice propojen. Zdraví můžeme definovat jako stav. Podle 

Neumana zdravotně orientovaná zdatnost je způsobilost zajištující dobré zdraví v tom 

nejširším smyslu (Neuman 2000). Tato způsobilost je ovlivněna geneticky podmíněnými 

schopnostmi, jako je rychlost reakce, rychlost pohybů, rovnováha nebo koordinace. Tělesná 

zdatnost je ovlivněna především cvičením, kdy posilujeme hlavně vytrvalost, svalovou sílu, 

ohebnost apod. Testy světové zdravotnické organizace se zaměřují na zdravotně orientovanou 

zdatnost, kdy se hodnotí schopnosti, které může jedinec pravidelným cvičením ovlivňovat. 

Zde mají velkou váhu právě kondiční pohybové schopnosti, kam řadíme i vytrvalost. Pod 

vytrvalost zahrnujeme i aerobní zdatnost, aerobní vytrvalostní schopnosti, kardiorespirační 

vytrvalost. Tyto komponenty nejvíce vypovídají o zdravotně orientované zdatnosti (Neuman 

2000).  

 

WHO (světová zdravotnická organizace) a OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj) varovala před dopady v oblasti duševního zdraví. Rozdělila varování na dopady na 

obecnou populaci a dopady na disproporčně zranitelné skupiny, do které jsou zahrnuti 

zdravotníci, senioři a jiné rizikové části populace. 

Mezinárodní studie The COVID-19 Heroes se zaměřila na duševní zdraví u zdravotníků. 

U zdravotníků se zvýšila psychická, ale i fyzická zátěž. Docházelo také k nárůstu peer 

intervencí zdravotníků. Peer je vyškolená osoba k poskytování specifických metod první 

psychické pomoci (Time, 2021).  

7.1 Změny u jedinců během Covidu-19 v zahraničí Zahraniční výzkumy 

zaměřené na dopady pandemie na zdatnost  

Jurák a kol. (2021) se díky své studii snažili zjistit dopady pandemie covid na 

antropomotorické proměnné a fyzickou výkonnost u dětí mezi třetím a osmým ročníkem na 

základní škole. Jako metodu použil smíšený návrh metod, ke zkoumání změn v indexu tělesné 

hmotnosti (BMI) a měření fyzického výkonu. Výsledky byly měřeny dvakrát před a po. Podle 

Juráka a kol. (2021) studie ukázala, že jak chlapci, tak i dívky vykazovali průměrné zvýšení 
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indexu tělesné hmotnosti a zároveň došlo i k fyzickým ztrátám. Sportovní univerzita 

v Lublani na Slovinsku zavedla největší longitudinální empirický výzkum v databázi na světě 

tzv. SLOfit. Děti na Slovinsku ve věku od 6 do 19 let se každoročně účastní celostátního 

programu sledování tělesné zdatnosti SLOfit. I přes sebeizolaci, kdy lidé měli zůstat doma, 

SLOfit prosazoval a komunikoval napříč všemi medii, že lidé by měli být co nejvíce fyzicky 

aktivní a pohybové zatížení provozovat i venku. U nás v České republice doporučení co 

nejvíce fyzické aktivity prosazovali především jednotlivci. Stejně jako u nás na Slovinsku 

byly zavřené školy i mateřské školy a další sportovní zařízení. Pohybové aktivity v parcích a 

na hřištích byly omezeny. Pro hodnocení klíčových programových prvků SLOfit sestavil tzv. 

barometr pro Health Public Engagement, který slouží jako nástroj veřejného zdraví a sleduje 

úspěšné implemantace protiopatření. Ta jsou zaměřena hlavně na aktivní snižování sedavého 

chování a klesájící fyzické zdatnosti u dětí. Je hodnocený i zdravotníky a odborníky. Základ 

barometrických hodnocení je shrnut do jedenácti položek, kde je každé protiopatření 

klasifikováno. Barometr funguje jako interaktivní číselník.  

 

Obrázek 4 SLOfit barometr 

 

SLOfit se snaží do budoucna tento problém zjednodušit a mírnit. Pomocí systému SLOfit by 

se učitelé a odborníci mohli propojovat. SLOfit poukazuje na negativní okolnosti a na 
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problémy, které se v době života během pandemie covid zhoršily a je důležité nastartovat 

pozitivní přístup, který bude schopen negativní důsledky neutralizovat a ochránit mladší 

generaci před riziky.  

 

Studie Wahl-Alexandera (2021)  se skládala ze vzorku 264 žáků v rozmezí od třetího do 

osmého ročníku. 131 chlaců a 133 dívek. Testování bylo zaměřené na BMI  a měření 

fyzického výkonu. Výsledné zjištění ukázalo, že chlapci i dívky vykazovali průměrné zvýšení 

indexu tělesné hmotnosti (+10,6 %; 18,8–20,8 kg·m −2 , P  < 0,001, částečné η 2  = 0,627). 

A u testu kardiuvaskulární vytrvalosti (−26,7 %; 31,4–22,4 kol, P  < 0,001, částečné η 2  = 

0,644). Závěrem této studie bylo potrvzení, že chlapci i dívky se během doby pandemie 

covid-19 zhoršili a došlo k výzmnamným antropomotorickým ztrátám (Wahl-Alexander, 

2021). 

 

Tulchin-Francis a kol. (2021) vypracovali studii mezi dubnem a červnem 2020, které se 

zúčastnilo 1310 probandů ve věku 3-18 let. Metodou výzkumu byl průřezový online průzkum 

hlášený rodiči dětí. Cílem studie bylo posoudit fyzickou aktivitu u amerických dětí během 

pandemie Covid-19. Studie prokázala, že u dětí se úroveň fyzické aktivity snížila z 56,6 na 

44.6, p<,001. Nejvyšší dopad koronavirové krize byl pozorován u středoškoláků. Ale fyzická 

aktivita se snížila u všech věkových skupin (Tulchin-Francis a kol, 2021).  

 

Dayton a kol. (2021) provedli studie na zjišťující, zda se u 10 zdravých dětí po uzavření 

školních a mimoškolních aktivit související s Covid-19 zhoršily kardiopulmonální zátěžové 

testy. Studie srovnávala spotřebu kyslíku VO2 max a VO2 na anerobním prahu před a po 

Codiv-19. Po covidu byla VO2 max výrazně nižší než před covidem  (39,1 vs. 44,7, p = 

0,031). Výsledkem je významný měřitelný pokles fyzické zdatnosti  zdravých dětí v důsledku 

pandemie Covid-19 (Dayton a kol, 2021).  

 

Chambonnière a kol. (2021) se také zaměřili na studii, za sociální omezení a uzavření 

související s pandemií covid ovlivnili úroven fyzických zdatností a studijní výsledky dětí na 

základní škole ve Francii. Testování se zúčastnilo celkem 206 dětí, které absolvovaly testovou 

baterii. Výsledkem studie je vysoké snížení fyzické zdatnosti i kognitivního výkonu 

u francouzských dětí základních škol. 
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7.2 Vliv protipandemických opatření na fyzickou aktivitu českých dětí 

Jak již bylo mnohokrát řečeno, zdravý tělesný vývoj dětí, je do určité míry závislý na 

pravidelném pohybu a na dostatečně fyzické aktivitě. Mezi další faktory řadíme, dostatečný 

spánek a snížené sedavé chování. Těmto třem faktorům se stále neklade tolik důrazu, jak by 

mělo. Světová zdravotnická organizace zveřejnila, že čtvrtým nejvyšším rizikovým faktorem 

připisovaným úmrtnosti je nedostatek pravidelné fyzické aktivity a čas se zvýšenou sedavou 

aktivitou. Na třetím místě jsou rizikové faktory spojené s nadváhou a obezitou, ale pouze 

v zemích, se středními a vyššími příjmy. O první a druhé místo se dělí rizikové faktory, které 

jsou spojené s vysokým krevním tlakem a s užíváním tabáku.  

Podle Štverákové a kol. (2021) by každý jedinec ve věku od pěti do třinácti let měl usilovat 

o minimálně 60 minut středně silné až intenzivní fyzické aktivity. U dětí bychom měli hlídat 

kvalitu spánku, jehož délka by se měla pohybovat mezi 9 až 11 hodinami. A čas strávený 

u obrazovky nebo u počítače by měl být omezen na maximálně dvě hodiny denně. Od první 

třídy po celou dobu povinné školní docházky mají děti denní režim a organizovanou fyzickou 

aktivitu, která přispívá ke zdravému životnímu stylu. Dochází ke zlepšení sociálních kontaktů, 

zmírňuje deprese, úzkosti a podílí se na zlepšení duševní pohody. Do roku 2019 byla snaha 

různých organizací zabývajících se organizovanými sportovními aktivitami dosáhnout cíle 

optimálního aktivního pohybu a omezit pohyb sedavý, k tomu napomáhají pravidelný hodiny 

tělesné výchovy. Ale i tak se to České republice nedařilo. I před covidovou situací byla 

fyzická aktivita u dětí hlášená jako nedostatečná. Optimální fyzickou aktivitu tj. 60 minut 

středně silné až silné plnilo pouze 35 % dětí a mládeže.  

 Omezení, která vyhlásila vláda, se týkala uzavření škol a sportovišť. To okamžitě vedlo 

k podpoře sedavého pohybu a ke snížení pohybové aktivity. Kvůli novým restrikcím, které se 

snažily zamezit šíření koronaviru, docházelo ale i k dalším zdravotním rizikům. Začaly se 

objevovat různé duševní a zdravotní aspekty, právě u nejrizikovější skupiny dětí 

a mladistvých. Rostoucí riziko spojené s obezitou, depresí, úzkosti, pocity osamělosti, 

poruchy spánku, snížení zdatnosti a snížení kardiorespirační zdatnosti. K tomu napomáhali 

i někteří učitelé a rodiče správně neodhadnutou mírou individuální práce a vysokými nároky 

na splnění podmínek distanční výuky.  

Štveráková a kol. (2021) zpracovali studii, zda omezení spojená s koronavirovým 

onemocněním mohou mít negativní dopad na zdraví dětí. Cílem této studie bylo zhodnotit 

u českých dětí úroveň fyzické aktivity na podzim 2020. Testování se zúčastnilo 98 dětí 

v průměrným věku 10,1 ±1,47 let. Děti vyplňovaly standartizovaný dotazník pohybové 
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aktivity pro straší školní věk (PAQ-C/cz) během doby pandemie Covid-19. Výsledná data 

byla porovnána s předchozími publikovanými normami. Celkové skóre dotazníku pohybové 

aktivity (PAQ-C/cz) bylo o 0,38 byla nižší během Covid než před obdobím pandemie. Závěr 

studie upozorňuje na výrazné snížení fyzické aktivity u českých dětí.  

 

Profesor Kolář (2020) v rozhovoru upozorňoval na to, že situace kolem koronaviru je vážná, 

je nutné se chránit, ale zároveň nežít doma v obavách a chodit ven. Upozorňuje na to, že když 

je člověk měsíc nemocný, odejde mu kondice, základní stereotypy, návyky. U dětí je potřeba, 

aby si určité návyky fixoval, a právě to jsou návyky, které v těle jedince pěstuje sport 

a pohyb, a které v dospělosti nezískáme. Pokud děti delší dobu nesportují, začne u nich 

převládat lenost a ke sportu se těžko vrací. Na jaře děti v průměru přibraly 2 kilogramy, to je 

důležité, protože rizika faktorů onemocnění, tak stoupají. 

 

Mužík a Vodáková (2011) ve svém výzkumu roku 2009 popisují podrobně průběh dne, 

zachycují objem pohybu, intenzitu fyzického zatížení a obsah školních pohybových aktivit. 

Na základně poznatků, posoudili, že většina českých škol  nevyužívá dostatečně možnosti, 

které podporují pohybovou aktivitu a zdraví dětí. Problém, který přichází 

s protikoronavirovými opatřeními pouze prohlubuje. 

 

Bartoš a kol. (2020) upozorňují na dopady pandemie koronaviru. Vedle přímých dopadů 

(fyzické zdraví) má dopad i na duševní zdraví. Jedna z příčin je právě distanční výuka, která 

přeorganizovala životy většině rodin. Rodiče tak museli skloubit svojí práci s domácí výukou 

dětí. Tyto a další faktory působí na jedince různou intenzitou, ale u některých z nich ovlivňuje 

jejich duševní zdraví, které je úzce spojené se zdravím fyzickým. Problém s duševním 

zdravím se zvýšil v průměru o 30 %.  

7.3 Národní ústav duševního zdraví 

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) a Světová zdravotnická organizace (WHO) úzce na 

zjištěních spolupracovali. NUDZ také spolupracuje s poslaneckou sněmovnou (PS) a armádou 

ČR. 

Podle studie NUDZ zjištění můžeme rozdělit do pěti kategorií. První zjištění je zaměřeno na 

všeobecnou dospělou populaci. Výskyt duševních onemocnění v české republice stoupl z 20 

% na 30 %. Na trojnásobek v populaci stoupla úroveň sebevražedných sklonů. Náchylnost 

k depresím se také zvýšila 3x. Lidé měli na určitou dobu zákaz návštěv z jiných krajů, to 
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vyvolalo dvojnásobné zvýšení úzkostných poruch. Ovlivněny byly především děti v dětských 

domovech, diagnostických a výchovných ústavech, dospělí lidé se zdravotním postižením, 

senioři v institucích MPSV a lidé hospitalizovaní v psychiatrických nemocnicích. Zvýšila se 

také spotřeba alkoholu tzv. binge drinking.  

Během pandemie byly vysoce využívány linky důvěry, ad hoc krizové linky a centrální 

informační linky 1212, které využívali desetitisíce občanů. Nejvíce klientů byla z řad seniorů, 

osamělí lidé a lidé s chronickým tělesným nebo duševním onemocněním. Pod velkým tlakem 

byly dále domovy sociální péče, věznice, sociálně slabí, osoby bez internetu, lidé 

s disabilitou, menšiny, cizinci a také občané v zahraničí. Všechny zmíněné skupiny těchto 

prostředků hojně využívali a systém telefonických a online služeb se ukázal jako plně 

funkční.  

Poslední skupinou, kterou dopady krize způsobené koronavirem zasáhly, byli děti a mladiství. 

U dětí a mladistvých je nyní, ale i v budoucnu ohrožen jejich rozvoj a duševní zdraví. Podle 

české školní inspekce se do distanční výuky nezapojilo přes 10 000 dětí. Narušená změna 

životního stylu způsobovala narušení spánku, nedostatek sportovního vyžití, každodenní 

rutina, nedostatek podnětů, málo soukromí, to vše vedlo ke konfliktům a nárust duševních 

onemocnění v rodině. S distanční výukou přibylo množství stresu, jak zvládat školu, ale také 

strach a obavy o svoje zdraví a o zdraví příbuzných a blízkých. I u dětí a mladistvých stoupl 

počet přijatých hovorů na lince bezpečí. O 30 % přijala Linka bezpeční více telefonátů 

s tématem násilí v rodině, 30 % byl také nárůst psychických potíží a osobních problémů. 

A dokonce i 30 % nárůst problematiky s internetem, do kterého Linka bezpečí řadí i sexuální 

zneužívání. Nesmíme zapomínat, že dopady na duševní zdraví mají charakter dlouhodobý 

(NUDZ, 2022).  
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PRAKTICKÁ ČÁST  
 

8 CÍLE VÝZKUMU A HYPOTÉZY  

Cíl práce  

Cílem práce je analyzovat změny ve vytrvalostních schopnostech vybraných žáků staršího 

školního věku v období pandemie Covid-19. 

Dílčím cílem je popsat způsoby výuky tělesné výchovy v období pandemie Covidu-19 a jeho 

odezvu u žáků.  

 

Hypotézy  

Na základě získání výsledků dosavadních studií a na základě studia literatury jsme vymezili 

následující vědecké hypotézy.  

 

H1 

Předpokládáme statisticky a věcně významný rozdíl, resp. významné zhoršení úrovně 

vytrvalostních schopností testovaných před dobou pandemie Covid-19 podzim 2020 a po 

uvolnění opatření jaro 2021 u vybrané skupiny žáků staršího školního věku. 

 

H2 

Předpokládáme významné zlepšení úrovně vytrvalostních schopností testovaných mezi jarem 

2021 a podzimem 2021, po uvolnění vládních opatřeních.  

 

H3  

Předpokládáme statisticky a věcně významný rozdíl zhoršení úrovně vytrvalostních 

schopností testovaných před dobou pandemie Covid-19 podzim 2020 a po rozvolnění 

vládních opatřeních podzim 2021. 

 

9 METODIKA PRÁCE  

Na základě dostupných prací a informací a na základě získaných dostupných zdrojů ze 

zahraničí jsme sestavili hlavní cíl práce a hypotézy.  



47 

 

Hlavním cílem práce bylo posoudit změny vytrvalostních schopností u sledované skupiny dětí 

v období pandemie Covid-19.  

Jedná se o kvantitativní longitudinální výzkum. Prováděli jsme analýzu rozdílů závislých 

souborů, kdy jsme posuzovali data získaná při opakovaných měření.  

9.1 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor probandů tvoří nenáhodný výběr žáků staršího školního věku ze základní 

školy v Praze. Výzkumu se zúčastnilo celkem 165 žáků, ale kompletní výsledky jsme získali 

pouze od 153 žáků a pouze tyto jsou do výzkumu pak zahrnuty.  

Rozdílových 12 žáků se nezúčastnilo testování z důvodu absence ve škole, neschopnost plnit 

úkol po prodělané nemoci, nadváha, nadměrná obezita nebo uvolnění z tělesné výchovy. 

Soubor sestává z 153 osob (n=153), z toho je 81 chlapců a 72 dívek ročník narození 2006 až 

2009, tj. 6. -9.  třída. Věkové rozmezí od 12 do 15 let. Ve věkovém průměru 13,4.  

Vzhledem k tomu, že testování probíhalo po dobu jednoho roku, tak probandi mezi tím stárli 

a průměr věku je během jednotlivých měření trochu jiný.  

Při prvním měření na podzim roku 2020 byli žáci v průměrném věku 13,4. 

Při druhém měření na jaře 2021 byli žáci v průměrném věku 13,9. 

Při posledním měření na podzim roku 2021 byli žáci v průměrném věku 14,2. 

 

Tabulka 2 Rozdělení pohlaví 

Rozdělení pohlaví Počet % 

 

1 – chlapci 81 52.9 %  

2 – dívky  72 47.1 %  

 

V procentuálním zastoupení zúčastnění chlapci zastupují 52,9 % a dívky 47,1 %. Nikdo 

z žáků se nehlásí k nebinárnímu pohlaví nebo k pohlaví opačnému.  
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Graf 1 Poměr chlapců a dívek ve zkoumaném souboru (Zdroj: vlastní) 

 

Rozdělení žáků podle ročníku je ovlivněné podle toho, zda šel žák v doporučeném věku do 

školy, nebo zda měl žák odklad. Na této základní škole převažuje, že žáci nastoupili do školy 

o rok později. Žáci, kteří neměli odklad v šesté třídě, mají zastoupení 25 jedinců ročník 2009, 

kteří mají zastoupení 15 %. Nejpočetnější skupinou je skupina 60 žáků ročník 2008. Jedná se 

o žáky šesté a sedmé třídy. Procentuální zastoupení je u ročníku 2008 39,2 %. Druhou nejvíce 

zastoupenou skupinou je skupina 45 žáků ročník 2007, to jsou žáci sedmé a osmé třídy. 

Ročník 2007 je procentuálně zastoupený z 29,4 %. A nejmenší skupinou je skupina 23 žáků 

ročník 2006, žáci osmé třídy, jejich zastoupení tvoří 16,3 %. Devátý ročník jsme do testování 

nezahrnuli z důvodu toho, že testování probíhalo rok a u této skupiny bychom nedokázali 

získat data z veškerých měření. 
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Tabulka 3 Výzkumný soubor dle ročníků 

Ročník Počet %  

 

2006 23 15.0 %  

2007 45 29.4 %  

2008 60 39.2 %  

2009  16.3 %  

 

 

Zdroj: vlastní 

 
Obrázek 5 Charakteristika výzkumného souboru dle ročníků  

 

Hlavní důvod pro výběr základní školy je, že autorka této diplomové práce zde pracovala jako 

učitelka na druhém stupni, k tomu pomohly i osobní znalost žáků a žákyň, které se výzkumu 

zúčastnili. 
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9.2 Základní škola  

Základní škola, kterou jsme pro tuto práci zvolili, se nachází v pražských Stodůlkách, škola 

má dlouholetou historii. Jedná se o menší základní školu, která je zaměřena na rozšířenou 

výukou jazyků. Výuka je realizována od 1. do 9. ročníku podle školního vzdělávacího 

programu: Co se v Mládí naučíš, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Jedná se 

o klasickou organizaci vyučování. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučování začíná v osm 

hodin ráno. Školu tvoří 23 tříd, z toho 15 na prvním stupni a 8 tříd na druhém stupni. Jak již 

bylo zmíněno, jedná se o menší základní školu, počet žáků se pohybuje kolem 550.  

9.2.1 Školní vzdělávací program: Co se v Mládí naučíš 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní první až devátý ročník byl vytvořen 

v letech 2006/2007 pedagogy, kteří na škole působili. Školní vzdělávací program vychází 

především z dlouholeté tradice a kvality rozšířené výuky jazyků. I zde je časová dotace 

tělesné výchovy dvě hodiny týdně. Dvě hodiny týdně jsou na druhém stupni realizovány jako 

jedna dvouhodinová vyučovací hodina tělesné výchovy.  

Tělesná výchova na druhém stupni má výchovné a vzdělávací strategie obsaženy 

v kompetencích: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské 

a pracovní. Očekávané výstupy na druhém stupni se od očekávaných výstupů na prvním 

stupni liší. Mezi očekávané výstupy spadají činnosti ovlivňující zdraví, činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových dovedností a činnosti podporující pohybové učení. Základní škola se 

každoročně účastní pražských sportovních soutěží a OVOV (Odznak všestrannosti 

Olympijských vítězů), český projekt, který je zaměřen na všestrannost a zvýšení pohybové 

aktivity u školních dětí. Žáci musí splnit 10 disciplín. Devět disciplín je povinných a desátou 

si mohou zvolit mezi třemi variantami. Mezi deset disciplín patří: Běh na 60 m, skok daleký 

z rozběhu, Hod dvoukilovým medicinbalem přes hlavu vzad, shyby na šikmé lavičce po dobu 

dvou minut, skákání přes švihadlo po dobu dvou minut, trojskok snožmo z místa, kliky po 

dobu dvou minut, leh-sedy po dobu dvou minut, hod míčkem (150 g) a možnost výběru: Běh 

na 1000 metrů, dribling s basketbalovým míčem po dobu dvou minut nebo plavání po dobu 

dvou minut (Sazka Olympijský víceboj, 2022). 

9.2.2 Distanční výuka na vybrané základní škole 

Od začátku distanční výuky se základní škola začala okamžitě realizovat a aplikovat do online 

prostředí. Provozně používali úložiště na OneDrive od společnosti Microsoft a platformu 

Microsoft Teams. V první vlně nouzového stavu a distanční formy se úkoly pro žáky 
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zadávaly online právě přes uložiště OneDrive. V té době to bylo nerychlejší a nejjednodušší 

východisko. Učitelé, ale nebyli jednotní. Zadávali hodně práce a žáci měli problém se na 

OneDrivu orientovat. Každý učitel zadával práci jinak, chtěl jiné plnění a zasílání úkolů. 

Zpočátku úkoly žáci plnili řádně. Problém byl se žáky, kteří měli doma na celou rodinu jeden 

počítač nebo notebook. I v tomto případě byla škola pohotová a poskytla žákům, kteří neměli 

počítač či notebook školní na zapůjčení. Několik žáků mělo problém s internetovým 

připojením, které doma neměli, ti si mohli materiály vyzvedávat na vrátnici ve škole. Zhruba 

v půlce první distanční výuky se výuka zrealizovala přes platformu Microsoft Teams, každý 

jedinec dostal přihlašovací školní údaje a návod, jak platformu správně využívat. Zprvu se 

online vyučovaly, pro někoho přednější předměty, jako je český jazyk, matematika, anglický 

jazyk a druhý cizí jazyk. Jedna vyučovací hodina trvala 45 minut. Ostatní předměty 

pokračovaly v zadávání učiva přes OneDrive. Úkoly a zadání se nahrávaly i na Microsoft 

Teams. První vlna distanční výuky se zvládla v tomto stylu. Výchovy v distanční výuce byly 

doporučeně. Pouze Výchova k občanství probíhala off-line a tělesná výchova byla zrušená. 

Na dětech byl dopad distanční výuky okamžitě znát. U většiny dětí se projevoval stres. Stres 

z nestíhání plnění úkolů a jak, kde a kam měly úkoly odevzdávat. Pro všechny to bylo 

organizačně i psychicky náročné. 

Tělesná výchova během první vlny byla úplně zrušena. A to přesto, že se po krátkém čase 

bylo jisté, že se žáci do škol dlouhodobě nevrátí. Preventivní opatření se nekonala.  

V září už se škola připravovala na druhou vlnu pandemie a na přesun do online výuky.  

V druhé vlně distanční výuky přišla změna. Online se vyučovaly skoro všechny předměty až 

na výjimky: Hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti a mezi výjimky byla 

zahrnutá také tělesná výchova. Ta se mohla zadávat doporučenou formou různých aktivit. Ve 

škole pracují čtyři učitelé tělesné výchovy a zavedlo se pravidlo, že se v zadávání 

doporučených úkolů střídají. Online hodiny zavedené nebyly, protože by žáci trávili u online 

výuky až příliš času. Při zadávání úkolů se muselo vzít v potaz několik věcí. Po žácích 

nesmělo být vyžadováno, aby sportovali venku, aby někam dojížděli, aby se natáčeli na video 

nebo, aby skákali v bytě. Pro učitele tělesné výchovy to bylo náročné. Pokaždé vymyslet 

aktivity, které by některá z pravidel neporušovaly. Nejčastěji se střídaly dva způsoby zadávání 

učiva. „Challenge“ (výzvy), které byly vždy jinak zaměřené, nebo různé kvízy a otázky, 

popřípadě „sranda challenge“, cvičení s toaletním papírem, s mopem nebo koštětem, 

žonglování a tak dále. Úkoly plnili převážně žáci z šestých a sedmých tříd, u kterých bylo 

vidět, že jim tyto úkoly přináší radost. Challenge zadání se účastnilo pouze několik žáků 

z osmých a devátých tříd. Hodnocení tělesné výchovy možné nebylo.  
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Podpora od vedení školy pro vyučování tělesné výchovy stoprocentní nebyla. Do popředí šly 

předměty, jako český jazyk, matematika a cizími jazyky. Vedení dbalo především na to, aby 

ostatní aktivity, jako jsou například pohybové aktivity dětem, nezabíraly příliš mnoho času 

a nebyly pro ně příliš náročné. 

S druhou vlnou pandemie se začaly u dětí projevovat psychické problémy a problémy spojené 

s přibýváním na váze. O problémech informovalo vedení své zaměstnance, celkově se ale 

škola v řešení problému příliš neangažovala. Jednalo se především o psychické problémy 

a několik případů mentální anorexie. Psychické problémy se objevily převážně u dětí, 

u kterých se rodiče v době pandemie začali rozvádět. Žákům s nahlášenými problémy byl 

odlehčen systém výuky a nemusely plnit veškeré zadané úkoly a povinnosti. Problém u dětí se 

začínající nadváhou či obezitou se neřešil vůbec. 

9.3 Strategie/popis výzkumu 

Vzhledem k tomu, že dopady pandemie covid a s ní spojených vládních opatření byly na 

žácích dopředu snadno předvídatelné, bylo jisté, že tato situace bude mít zásadní vliv na 

zdatnost a zdraví populace, zvláště u dětí a mládeže. Tělesná výchova nebyla povinná, 

kroužky a sportoviště byly uzavřeny po časově významný úsek. 

Po uvolnění protipandemických opatření a opětovném otevření škol na jaře 2021 byl upřesněn 

a specifikován cíl práce, kdy jsme se rozhodli otestovat aktuální zdatnost (resp. pouze 

vytrvalost) ihned po návratu dětí do škol a srovnat jí s předchozími daty, které škola průběžně 

sbírá v rámci projektu OVOV. Tato data od stejných žáků jsme měli z podzimu 2020. Zde 

jsme očekávali zhoršení způsobené delší neaktivitou dětí a mládeže.   

Další doplňující měření jsme realizovali na podzim roku 2021, abychom zjistili, zda po určité 

době běžného režimu se vytrvalostní úroveň u sledovaných dětí vrátí na původní úroveň.  

9.4 Metody sběru dat  

Vlastní testování probíhalo na podzim roku 2020 v Centrálním parku v pražských Stodůlkách. 

Základní škola využívá Centrální park pro občasnou výuku tělesné výchovy venku. V parku 

je několik hřišť a běžeckých tras. 

 

K posouzení úrovně vytrvalostních schopností jsme zvolili běh na 1000 metrů. Běh na 1000 

metrů patří mezi jedny z testů vytrvalostních schopností. Tímto testem měříme střednědobou 

vytrvalost.  
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Na této základní škole se běh na 1000 metrů běhá pravidelně na podzim a na jaře a žáci mají 

povinnost se vytrvalostního běhu zúčastnit. Škola si tak vede alespoň minimální 

informovanost o kvalitě jejich zdatnosti a zdraví a zároveň žáky motivuje do dalšího měření. 

Motivace je zde na prvním místě, a to nejenom z důvodu, aby žáci nebyli z vytrvalostního 

běhu nervózní, ale aby byli schopní sebereflexe a motivovalo je to k vlastnímu rozvoji. 

Všichni žáci měli stejné podmínky pro uskutečnění vytrvalostního běhu. 

Běh probíhá standardně již několik let na stejném místě v Centrálním parku v blízkosti školy. 

V parku škola využívá různá hřiště a to převážně na začátku a konci školního roku při 

vhodném počasí. V Centrálním parku jsou od magistrátu značené běžecké trasy různých délek 

a jedna ze vzdáleností je právě 1000 metrů. Jedná se o trasu kolem rybníka.  Celá trasa je po 

rovině s nulovým převýšením. Částečně vede po asfaltu a částečně po štěrkové cestě. Při 

měření probandy vidíme celou dobu a nemůže se stát, že by někde seběhli, nebo zabloudili. 

Trasa je po celou svoji délku značena šipkami na zemi, někdy jsou přidané i fáborky. Celou 

trasu jde vidět z kteréhokoli místa na trase. Měření probíhá ručně a čas se měří každému 

jedinci. Vybíhá se ve dvou skupinách. Jedna skupina jsou chlapci a druhou skupinou jsou 

dívky.  

 

Pokud počasí dovolí, všechny třídy běží ve stejný týden během své hodiny tělesné výchovy. 

Pro účel vytrvalostního běhu nemusí být trasa nijak zvlášť zajištěna. Lidé trasující cestu jsou 

upozorněni, ale během dopoledne a oběda je v parku málo lidí a tím se riziko zmenšuje. 

Každý jedinec má pouze jeden pokus na splnění, a to z důvodu nejen časové ale i fyzické 

náročnosti. Jak již na začátku praktické části bylo zmíněno, škola se účastní každoročně 

programu OVOV a žáci, kteří chtějí školu reprezentovat, se snaží vytrvalostní běh na 1000 

metrů zaběhnout co nejlépe. Ostatní žáci to berou hlavně jako sebehodnocení, snaží se mít 

lepší čas a být o kousek lepší, než byli minule. Učitelé tělesné výchovy mají minulé časy žáků 

u sebe a žáci tak mohou porovnávat a navzájem motivovat. 
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Obrázek 6 Trasa běhu na 1000 metrů (googlemaps, 2022) 

 

9.5 Hodnocení úrovně zdatnosti 

Pro testování aerobní zdatnosti – vytrvalosti byl zvolený běh na 1000 metrů, jako test 

zjišťující všeobecnou vytrvalost. Běh na 1000 metrů je zvolen především z toho důvodu, že se 

základní škola každoročně účastní programu OVOV a běh na 1000 metrů se běhá místo 

dvanáctiminutového běhu. Z toho důvodu považujeme běh na 1000 metrů pro posouzení 

aerobní vytrvalosti za relevantní a dostačující.  
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Obrázek 7 Hodnotící tabulka OVOV (sazka olympijský víceboj, 2018) 

 

V tabulce hodnocení OVOV vidíme bodovací hodnocení všech kategorií. My se zaměříme na 

bodovací hodnocení běhu na 1000 metrů. Nejméně mohou účastníci získat 640 bodů za čas 

4:43 a 1020 bodů za čas 3:08 a lepší.  

9.6 Průběh testování  

Testování vytrvalostních schopností probíhalo ve třech měřeních (podzim 2020, jaro 2021, 

podzim 2021). První měření probíhalo na podzim roku 2020 ve dvou týdnech od 21. 9. 2020 

do 2. 10. 2020. Testování probíhalo vždy v hodinách tělesné výchovy určité třídy. Měření se 

uskutečnilo ve dvou týdnech z důvodu zajištění stejných podmínek, možnosti účasti všech 

žáků a dodržení základních objektivních podmínek. Vzhledem k tomu, že testování probíhá 

venku, je důležité dodržovat rámec požadované teploty 12 až 20 °C a bezproblémové počasí. 

Před během jsme vždy provedli důkladné zahřátí a rozcvičení s ohledem na očekávanou zátěž. 

Před testováním je nutné vysvětlit, že se poběží ve dvou skupinách, která skupinka poběží 

první, co bude následovat po doběhnutí a tak dále. Trasu si vždy společně projdeme. Na trase 
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se mění povrch z asfaltového na štěrkový a je důležité zvolit vhodnou obuv. I z tohoto důvodu 

jsou žáci a žákyně předem informováni, kdy je vytrvalostní běh bude čekat. Testování 

probíhalo ve dvou skupinách, jedna skupina dívky a druhá skupina chlapci. Měření probíhalo 

ručně s přesností na 1,0 s. Žáci vybíhali vždy na povel a písknutí píšťalky ze startovní čáry 

z polovysokého startovního postavení. Po skončení testování jsme nezapomínali na 

dostatečném vyklusání, protáhnutí a zhodnocení výsledků. 

 

Měření na jaře 2021 probíhalo obdobným způsobem ve dvou týdnech v rozmezí od 17. 5. do 

28. 5. 2021. Poslední třetí testování se uskutečnilo na podzim 2021 také ve dvou týdnech od 

11. 10. do 22. 10. 2021.  

Úkolem žáků bylo uběhnout vzdálenost 1000 metrů za co možná nejkratší dobu.  

9.7 Organizace sběru dat  

Výzkum byl situován vždy do podzimního a jarního období. Tato období jsou na základní 

škole zvolena dlouhodobě a to z důvodu dobrých klimatických podmínek pro běh venku.  

 

Pro tuto práci máme celkem tři měření stejného výzkumného souboru. Časový harmonogram 

měření vypadá následovně. 

 První měření proběhlo na podzim roku 2020. U žáků jsme předpokládali zlepšení. Druhé 

měření přichází po druhém vládním opatření, kdy školy a kroužky byly přes tři měsíce 

uzavřené a kdy jsme přešli do další fáze distanční výuky. V tu dobu jsme nepředpokládali 

radikální zlepšení úrovně vytrvalostních schopností, ale neočekávali jsme ani jejich zhoršení. 

Druhé měření proběhlo na jaře roku 2021. Poslední, třetí měření se uskutečnilo na podzim 

roku 2021, kdy jsme předpokládali zlepšení u dětí staršího školního věku. Zlepšení jsme 

předpokládali z důvodu rozvolnění koronavirových opatření. Očekávali jsme tedy zlepšení 

úrovně vytrvalostních schopností mezi měřením na jaře 2021 a měřením na podzim 2021. 

Během letních prázdnin vláda omezila skoro veškerá protikoronavirová opatření. Děti mohly 

sportovat, jezdit na soustředění a tábory a trávit čas venku.  
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9.8 Metody zpracování dat  

Pro posouzení významnosti rozdílů mezi soubory dat získaných z jednotlivých měření byl 

využit párový T-test. Vzhledem k tomu, že byl výzkumný soubor vybrán záměrně, tedy ne 

náhodným výběrem, posuzujeme kromě statistické významnosti i efekt věcné významnosti -

Cohenovo d.  

Mezi daty, která jsme získali v jednotlivých obdobích, jsme zjišťovali významnost rozdílů. 

Jedná se o závislé výběry, kdy došlo k měření u stejných probandů v různých obdobích 

a sledovali jsme významnost rozdílů mezi jednotlivými měřeními. Protože zjišťujeme 

statistickou i věcnou významnost rozdílů u závislých vzorků, a protože se jedná o data 

poměrová s normálním rozložením byl zvolen Studentův T-test tzv. Paired simple T-test. T-

test se používá pro závislé soubory. K vyhodnocení T-testu jsme použili program Jamovi 

solid, který je na internetových stránkách volně dostupný ke stažení. Data byla následně 

částečně zpracována v tabulkovém programu Microsoft Office Excel. 

 

 

Ve výzkumu hodnotíme věcnou významnost – effect size. Věcnou významnost zjišťujeme 

přes koeficient Cohenovo d.  

Zjištěná významnost je ověřována na určené hladině významnosti 1 % (p < 0,01). Výsledek, 

který je statisticky významný musí mít zjištěnou hladinu významnosti nižší.  

 

Cohenovo d = koeficient 

p = statistická hladina významnosti 

Effect Size = věcná významnost  

 

U celé skupiny probandů je zvolena kvalitativní metoda, u které získáváme detailnější 

informace, zda měli při běhu nějaké obtíže, jak se cítili během běhu a po běhu. Zda pociťují 

nějaké změny v porovnání s minulým měřením. Zde šlo o komunikaci mezi probandem 

a učitelem. Žádný dotazník žáci vyplňovat nemuseli. U starších ročníků osmých a devátých 

po vládou nařízených restrikcích hrály důležitou roli emoční stavy.  
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Popis statistických funkcí:  

Tabulka 4 Popis statistických funkcí (Zdroj: Vlastní) 

 N Počet hodnot 

Aritmetický průměr Statistická veličina, která vyjadřuje typickou 

hodnotu souboru mnoha hodnot. Aritmetický 

průměr může zkreslovat a někdy není úplně 

vhodný. V této práci používáme aritmetický 

průměr pro věk. Vhodnější je používat 

medián.  

Medián Hodnota, která dělí soubor na dvě stejné 

poloviny. Nachází se přesně uprostřed všech 

hodnot (Hodnoty seřadíme podle velikosti a 

vybereme hodnotu, která je uprostřed). Není 

ovlivněný extrémními hodnotami (jako právě 

aritmetický průměr).  

Minimum  Nejmenší naměřená hodnota 

Maximum  Největší naměřená hodnota 

Rozpětí Rozdíl mezi minimem a maximem 

Směrodatná odchylka/Standart deviation Říká nám, jak moc se od sebe navzájem liší 

typické příklady v souboru zkoumaných. 

Pokud je malý rozdíl, tak je malá i 

směrodatná odchylka. Pokud je rozdíl velký 

tak naopak 

p  Statistická hladina významnosti.  

Minimální hladina statistické významnosti, 

při které se zamítá nulová hypotéza.  

Modus  Hodnota nejčastější kategorie. 

Četnost  Počet pozorování příslušné kategorie. 

Stanovení četností  Relativní a absolutní.  

Cohenovo d Koeficient 

Effekt size  Věcná významnost 
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9.8.1 Typy dat  

Pro tuto diplomovou práci jsme zvolili statistický software Jamovi, který nám pomáhá 

s postupy a výpočty jednotlivých statistických testů (Jamovi,2022). Výsledky dat daného 

měření se dají vyjádřit na stupnicích tzv měrné škály, podle charakteristik a vlastností dat. 

Data jsou zaznamenána v tabulce a každý sloupec představuje tzv. „proměnnou“.  Výhodou 

v softwaru jsou identifikátory, které bychom nechtěli analyzovat jako je jméno osoby nebo ID 

účastníka.  

1) Stupnice nominální – někdy nazývána klasifikační. Probandům namísto jména 

přidělujeme čísla, která určují danou příslušnost, v kategoriích se nepřekrývají. Číslo 

si sami vybíráme. Číslo, které probandovi přidělíme nevypovídá ani o kvalitě ani 

o kvantitě. Nemusí to být ani číslo, můžeme si zvolit i symbol. Pro tuto diplomovou 

práci jsme si zvolili čísla 1 a 2. 1 = chlapec, 2 = dívka. Označení v Jamovi najdeme 

tento symbol: .  Zjišťujeme četnost.  

 

Obrázek 8 Jamovi (zdroj: Vlastní) 

 

2) Stupnice ordinální – neboli pořadová. Může být použitá sestupně nebo vzestupně. 

Důležité je pořadí. V praxi ale nemusí jít o neodpovídající způsob, kde jsou hodnoty  

vypočítány průměrem. Tato čísla mohou v některých případech být zavádějící. V této 

diplomové práci stupnici ordinální využíváme pro kategorii ročníku – stanovení 

četností.  

3. Stupnice intervalová – neboli metrická. Zde je zajištěná konstantní jednotka měření. 

Můžeme určovat jak pořadí, tak i rozdíl mezi jednotlivými daty.  Nulový bod zde 

nepoužíváme. Znak v Jamovi vypadá: Může být použit jako statistický postup pro 

aritmetický průměr nebo pro směrodatnou odchylku. V diplomové práci pracujeme se 
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směrodatnou odchylkou, mediánem, minimem, maximem. Jedná se o výsledky v testu 

vytrvalostních schopností.  

 

 

Obrázek 9 Jamovi (zdroj vlastní) 

 

Výsledky běhu na 1000 metrů, které jsme získali jsou vyjádřeny ve fyzikálních jednotkách 

minuty, sekundy, metry a datum opakování měření.  

9.8.2 Posouzení významnosti rozdílů 

V naší práci jsme používali k posouzení rozdílů významnosti zjištěných proměnných Jamovi 

solid studentův T-test – Paired test simple, pro závislé výběry. U souborů došlo ke třem 

měřením v různých obdobích a sledujeme rozdíly mezi nimi.  

9.8.2.2 Studentův T-test 

T-test – neboli Paired simple test, je jedním z nejznámějších statistických testů, díky kterému 

můžeme rozhodnout, zda měřené soubory dat mají stejný aritmetický průměr. Test, který 

využívá metrická data tzv. datové proměnné, v naší práci obsahují data, která jsou zadaná 

autorem práce, tabulku s údaji najdeme v přílohách. Metrická data nám pomáhají ověřit 

hypotézu, zda ten rozdíl opravdu je. Zda se výsledky měření u stejné skupiny změnily 

v určitých daných obdobích. Pokud se nám podaří hypotézu vyvrátit, prohlásíme, že mezi 

zkoumajícími soubory jsou v zadané proměnné existence statisticky významného rozdílu.  

p < 0,01. Pokud by p ≥ 0,01 statistická nulová hypotéza by zůstala platná.  

Jak již bylo zmíněno pro posouzení věcné významnosti výsledku, jsme použili koeficient 

Cohenovo d v testu T-test (Chráska, 2016).   
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Tabulka 5 Interpretace hodnot koeficientu d (Sigmundová, Sigmund, 2010) 

Hodnota koeficientu d Interpretace 

≥ 0,8 velký efekt 

< 0,5 - 0,8 střední efekt 

< 0,2 – 0,5 malý efekt 

 

Věcná významnost – neboli effekt size se používá pro hodnocení velikosti rozdílu. V naší 

práci k jeho vyhodnocení používáme právě Cohenův koeficient d, který je nezávislý na 

rozsahu výběru. Pokud je jeho hodnota rovna nebo větší než 0,8, tak efekt věcné významnosti 

je veliký, pokud je hodnota v rozmezí intervalu 0,5 až 0,8, tak efekt věcné významnosti je 

střední a pokud je hodnota 0,2 až 0,5 efekt věcné významnosti je malý. Abychom zjistili efekt 

významnosti rozdílu, použijeme statistický program.  

 

10 VÝSLEDKY  

Kompletní šetření nás informovalo o tom, k jakým došlo změnám ve vytrvalostních 

schopnostech u vybraných žáků staršího školního roku v období pandemie Covid-19. Šetření 

přineslo řadu informací o způsobu výuky tělesné výuky v období pandemie Covidu-19, 

podporu vedení školy a také odezvu žáků. Dále nás informuje, zda po návratu k normálnímu 

režimu dojde ke zpětnému zlepšení úrovně. Výsledný datový soubor se skládá z 153 

probandů, z nichž je 81 chlapců a 72 dívek. Zvolené příslušné statistické metody nám data 

vyhodnotily a zpracovaly. Na základě zvoleného statistického programu jsme získali 

výsledky, díky kterým bylo možné ověřit hypotézy.  

Tím, že jsme měli při každém šetření dostatek času, přesně řečeno dva týdny, měli jsme 

možnost změření výkonů téměř všech probandů. A v průběhu realizace jsme neobjevili žádný 

problém.  

10.1 Testování rozložení dat  

Nejprve bylo nutné zvolit si vhodnou statistickou metodu. Abychom zvolili vhodnou 

statistickou metodu, museli jsme provést ověření normality rozložení dat pomocí Shapiro-

wilk testu, který nám ověřil, že se jedná o normální rozložení četností. A tudíž jsme zvolili 

metody parametrické.  
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10.2 Deskripce měření  

Na základě tří šetření, která probíhala na podzim roku 2020, na jaře 2021 a na podzim 2021 

jsme získali důležité informace (viz. Tabulka 6).  

 

Tabulka 6 Deskripce měření 

Deskripce Podzim 2020 Jaro 2021  Podzim 2021 

N 153,00 153,00 153,00 

Chybějící 0,00 0,00 0,00 

Průměr/Mean 4,71 5,48 4,93 

Medián 4,48 5,26 5,00 

Standard deviation 1,09 1,47 1,23 

Variance 1,18 2,16 1,50 

Minimum  2,28 3,00 3,01 

Maximum  9,11 10,05 10,03 

Shapiro-Wilk W 0,94 0,87 0,87 

Shapiro-Wilk p < ,001 < ,001 < ,001 

 

Celkový součet všech zúčastněných byl 153 probandů (n = 153). Počet probandů se během 

šetření nemění. Časové údaje zapisujeme v minutách.  

 

Průměrné hodnoty na podzim 2020 byly 4,71, M = 4,71 ± 1,09.  

Průměrné hodnoty na jaře 2021 byly 5,48, M = 5,48 ± 1,47.  

Průměrné hodnoty na podzim 2021 byly 4,93, M = 4,93 ± 1,23.  

Nejrychlejší výkon na podzim 2020 byl v čase 2,28 a nejpomalejší v čase 9,11. Žáci se tedy 

od sebe lišili 6,50 minut.  

Na jaře 2021 po rozvolnění byl nejlepší výkon v čase 3,00 a nejpomalejší v čase 10,05. Mezi 

žáky byl rozdíl 7,05 minut.  

Na podzim 2021 byl nejlepší výkon v čase 3,01 a nejpomalejší v čase 10,03. I mezi těmito 

žáky byl rozdíl 7 minut. 
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10.3 Posouzení významnosti rozdílů podzim 2020 a jaro 2021 

První měření probíhalo na podzim 2020 (M = 4,71) a druhé na jaře 2021 (M = 5,26). Na jaře 

2021 měření probíhalo hned, jakmile skončila rotační výuka a všichni žáci se vrátili zpět do 

lavic. Rozdíl ve výkonech v běhu na 1000 metrů mezi podzimem 2020 a jarem 2021 byl 46,2 

sekund (tab. 7). 

 

Pomocí T-testu pro nezávislé soubory jsme testovali významnost zjištěných rozdílů v běhu na 

1000 metrů mezi obdobími podzim 2020 a jaro 2021. Starší žáky a žákyně jsme testovali 

dohromady. Při porovnání výsledků na základě výsledků T-testu se výsledné časy mezi 

podzimem 2020 a jarem 2021 významně liší. Na jaře 2021 jsme zjistili zhoršení. Výkony na 

jaře 2021 byly v průměru o 38 sekund pomalejší. Zjištěný rozdíl je statisticky významný (p 

<,001) s vysokou hladinou věcné významnosti (d = 0,77) hodnota Cohenova d (d = 0,77) (tab. 

8) je vyhodnocen jako střední efekt věcné významnosti. 

 

Tabulka 7 Deskripce výkonů podzim 2020 a jaro 2021 

Deskripce 

  N Mean Median  SD SE 

Podzim 2020 153 4,71 4,48 1,09 0,0879 

Jaro 2021 153 5,48 5,26 1,47 0,1189 

 

 

 

Tabulka 8 Výsledky T-testu - zhodnocení významnosti rozdílů na podzim 2020 a na jaře 2021. 

Paired Samples T-Test statistic df P 

Mean 
difference/ 
Rozdíl 
průměrů 

SE difference/ 
Rozdíl 
směrodatných 
odchylek  

 

Effect 
Size 

 

Podzim 
2020 

Jaro 
2021 

Student's 
t 

-9.47 152 <.001 -0.78 0.08 
Cohen's 
d 

-0.77 
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Nejzřetelnější rozdíl mezi měřením na podzim 2020 (M = 4,71) a na jaře 2021 (M = 5,26) 

můžeme vidět opravdu v průměru zaběhnutých časů v běhu na 1000 metrů (viz Graf 2). Při 

porovnání jednotlivých období je jednoznačné, že u žáků došlo k poklesu úrovně 

vytrvalostních schopností, jak u chlapců, tak i u dívek a ve všech ročnících.  

 

 
Graf 2 podzim 2020 – jaro 2021 
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10.4 Posouzení významnosti rozdílů mezi výkony na jaře 2021 a na podzim 

2021 

Při porovnání výsledků z měření z jara 2021 (M = 5,48) a z měření na podzim 2021 (M= 

4,93) lze konstatovat, že se průměrný výsledek sledované skupiny zlepšil o 33 sekund (tab. 9).   

 
 

Tabulka 9 Deskripce mezi jarem 2021 a podzimem 2021 

Deskripce           

  N Mean Median SD SE 

Jaro 2021 153 5,48 5,26 1,47 0,1189 

Podzim 2021 153 4,93 5,00 1,23 0,0991 

 

Pomocí T-testu pro nezávislé soubory jsme testovali významnost zjištěných rozdílů v běhu na 

1000 metrů mezi obdobími jaro 2021 a podzim 2021 (tab. 10). Soubor jsme posuzovali celý 

dohromady Při porovnání výsledků na základě výsledků T-testu lze konstatovat, že zjištěný 

rozdíl je statisticky významný p <.001 s vysokou hladinou věcné významnosti hodnota 

Cohenova d 0,49 (d = 0,49) (tab. 9) a je vyhodnocen na hranici malý a střední efekt věcné 

významnosti.  

 
 

Tabulka 10 Výsledky T-testu - zhodnocení významnosti rozdílů na jaře 2021 a podzimu 2021 

Paired Samples T-Test statistic df P 
Mean 
difference 

SE 
difference 

  

Effect 
Size 

 

Jaro 
2021 

Podzim 
2021 

Student's 
t 

6,04 152 <.001 0,55 0.09 Cohen's d 0,49  
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Nejzřetelnější rozdíl mezi měřením na jaře 2021 (M = 5,48) a na podzimu 2021 (M = 4,93) 

můžeme vidět na průměru zaběhnutých časů v běhu na 1000 metrů (Graf 3). Zde mezi 

obdobím jaro 2021 a podzim 2021 došlo ke zlepšení o 33 sekund.  

 

 
Graf 3 jaro 2021 - podzim 2021 

 

10.5 Posouzení významnosti rozdílů mezi výkony podanými na podzim 2020 

a podzim 2021 

Při srovnání výsledků testu konaného na podzim 2020 (M = 4,71) s výsledky testu 

realizovaného na podzim 2021(M = 4,93) došlo ke zhoršení úrovně vytrvalostních schopností 

v průměru o 13,2 sekund (tab. 11).  

 

 

Tabulka 11 Deskripce mezi podzimem 2020 a podzimem 2021 

Descriptives N Mean Median SD SE 

 
Podzim 2020 153 4,71 4,48 1,09 0,0879  

Podzim 2021 153 4,93 5,00 1,23 0,0991  
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Pomocí T-testu pro nezávislé soubory jsme testovali významnost zjištěných rozdílů v běhu na 

1000 metrů mezi obdobími podzim 2020 a podzim 2021 (tab. 12) Starší žáky a žákyně stejně 

jako u předchozího testování, testujeme dohromady. Při porovnání výsledků na základě 

výsledků T-testu se výsledné časy mezi podzimem 2020 (M = 4,71) a podzimem 2021 (M = 

4,93) významně liší. Zjištěný rozdíl je statisticky významný p <. 002.  Z hlediska věcné 

významnosti je hodnota Cohenova d 0,25 (d = 0,254) (tab. 8), tedy zjištěný rozdíl je na 

hranici malý efekt věcné významnosti. 

 
 

Tabulka 12 Výsledky T-testu - zhodnocení významnosti rozdílů na podzim 2020 a podzimu 2021 

Paired Samples T-Test statistic Df P 
Mean 
difference 

SE 
difference 

  

Effect Size 

 

podzim 
2020 

podzim 
2021 

Student's 
t 

-3,14 152 0,002 -0,23 0,07 
Cohen's 
d 

-0,25  

 

 

Nejzřetelnější rozdíl mezi šetřením na podzim 2020 (M = 4,71) a na podzimu 2021 (M = 

4,93) můžeme vidět v průměru zaběhnutých časů v běhu na 1000 metrů. Zde mezi obdobím 

podzim 2020 a podzim 2021 došlo ke zhoršení, podle kterého bychom se měli nejvíce 

orientovat. U žáků došlo ke snížení úrovně vytrvalostních schopností. 

 

 

Graf 4 podzim 2020 - podzim 2021 
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10.6 Shrnutí výsledků a ověření hypotéz  

Do celkového výzkumu bylo zahrnuto dohromady 153 starších žáků z druhého stupně 

základní školy. 82 chlapců a 71 dívek ve věkovém rozmezí od 12 do 15 let. Zjišťovali jsme, 

zda se u nich změní vytrvalostní schopnosti po vládou stanovených restrikcích s cílem omezit 

šíření Covid-19.   

 

Zhoršení vytrvalostních schopností bylo zaznamenáno u všech starších žáků a žákyň ze 

sledovaného souboru, bez ohledu na věkový rozdíl mezi ročníky. Pro naši práci není 

podstatné rozdělovat naměřené hodnoty na naměřené časy dívek a na naměřené časy chlapců. 

Statisticky se tyto zjištěné hodnoty významně neliší.  

 

H1: Předpokládáme statisticky a věcně významný rozdíl, resp. významné zhoršení úrovně ve 

vytrvalostních schopností testovaných před dobou pandemie Covid-19 podzim 2020 a po 

uvolnění opatření jaro 2021 u vybrané skupiny žáků staršího školního věku.  

Mezi obdobími podzim 2020 a jaro 2021 došlo ke zhoršení vytrvalostních schopností. Rozdíl 

mezi podzimem 2020 a jarem 2021 je 46,2 sekund. Zjištěný rozdíl je statisticky významný se 

středním efektem věcné významnosti.  

Hypotézu tedy potvrzujeme.  

 

H2 Předpokládáme významné zlepšení úrovně vytrvalostních schopností testovaných mezi 

jarem 2021 a podzimem 2021, po uvolnění vládních opatřeních.  

Mezi obdobími jaro 2021 a podzim 2021 došlo ke zlepšení vytrvalostních schopností. Rozdíl 

mezi jarem 2021 a podzimem 2021 je 33 sekund. Zjištěný rozdíl je statisticky významný se 

středním efektem věcné významnosti.  

Hypotézu tedy potvrzujeme.  

 

H3: Předpokládáme statisticky a věcně významný rozdíl úrovně vytrvalostních schopností 

testovaných před dobou pandemie Covid-19 na podzim 2020 a po rozvolnění vládních 

opatřeních na podzim 2021. 

Mezi obdobími jaro 2021 a podzim 2021 došlo ke zlepšení vytrvalostních schopností. Rozdíl 

mezi jarem 2021 a podzimem 2021 je 13,2 sekund. Zjištěný rozdíl je statisticky významný s 

malým efektem věcné významnosti.  

Hypotézu tedy potvrzujeme.  
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11 DISKUZE  

O zdraví a zdatnosti jedince se v době před pandemií covid-19 mluvilo velmi často. Problém 

s nadváhou u dětí byl a stále je v České republice velmi vysoký. Se zdatností a se zdravým 

životním stylem jsou spojovány vytrvalostní schopnosti, které se u dětí každým rokem snižují. 

Zároveň se potýkáme s novým problémem, který nám situaci nijak neulehčuje. Tím je nejen 

samotné onemocnění Covid-19, ale i komplikace a omezení, které jeho výskyt doprovází. 

 

V zahraniční jsou vypracované studie, které se zdatností, zdravým životním stylem 

a vytrvalostními schopnosti zabývají po době pandemie Covid-19. Kromě zahraničních studií 

máme ale možnost prostudovat i projekty vytvořené v České republice. Tyto informace jsou 

s naší problematikou propojené, ovšem je důležité upozornit, že tuzemských studií v oblasti 

„pandemie Covid-19 a její vliv na vytrvalost u jedinců“, stále není mnoho a společnost o nich 

není informována. Během pandemie Covid-19 se nejvíce na problematiku snažil upozorňovat 

Profesor Kolář. Pokud se jedinec o danou problematiku zajímá, musí po takových sám a dosti 

důkladně pátrat. Zároveň bychom rádi podotkli, že vedení škol o problému s nadváhou, se 

snižováním zdatnosti, se životním stylem a s nárůstem sedavého pohybu dostatečně 

neinformuje a kompenzace těchto negativních trendů se obecně neprovádějí. Mezi další 

znepokojující řadíme povinné plavání pro první stupeň základní školy. Vymezené jsou na to 

na většině školách dva roky. Za ty dva roky se z plaveckých hodin odučilo pouze pár a děti, 

které měly mít plavání v době pandemie Covid o něj přišly. Školy nemají dostatek finanční 

podpory, aby dětem, které o plavecký výcvik přišly, jim plavání nahradily.  Na základě 

souvislostí bychom očekávali, že dojde k větší podpoře zvýšení pohybových aktivit u dětí 

a mládeže.  

 

V této části diplomové práce se věnovali porovnání naměřeným výsledkům před dobou 

pandemie Covid-19 a po době pandemie Covid-19 v úrovni vytrvalostních schopností v běhu 

na 1000 metrů.  

Výzkum v diplomové práci zahrnuje tři hypotézy, které byly podrobně prozkoumány a na 

které si v této části odpovíme. 

 

Práce byla zacílena na žáky staršího školního věku, protože se domníváme, že právě tato 

věková kategorie byla pandemií Covid-19 nejvíce ovlivněna. Výkony, které měli jedinci 

podávat, se měly následným testováním zlepšovat. Žáci jsou ve věku pubescence tedy 
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v rozmezí 11-15 let. Je to čas nerovnoměrného fyzického vývoje, který se ke konci tohoto 

období vyrovná. Jedinci rostou, sílí a začínají se podobat dospělému jedinci. Právě proto, je to 

období, kdy by se každým rokem ve sportovních aktivitách měli zlepšovat, mělo by docházet 

ke zvyšování úrovně, docílit lepších výsledků (Perič, 2008). A to přesto, že se vývin u 

jednotlivců může lišit. Žáky jsme, kvůli pandemii Covid-19 málo viděli osobně a celkově 

jsme o nich mnoho nevěděli.  

Na základě okolností spojených s pandemií Covid-19, se kterými jsme se dlouhodobě 

potýkali, jsme formulovali cíle práce a na základě prostudované literatury jsme provedli od 

roku 2020 tři měření, která nám pomohou posoudit úroveň vytrvalostních schopností před, 

během a po vládou určených restrikcí.  

Vytrvalostní schopnosti byly vybrány z toho důvodu, že kvůli vládním opatřením 

souvisejícími s pandemii Covid-19 jsme o možnost volného a aktivního pohybu přišli a 

vytrvalostní schopnosti tím mohly být velice rychle negativně ovlivněny.  

Důvodem vybrání běhu na 1000 metrů pro test vytrvalostních schopností byl fakt, že na 

vybrané základní škole se pravidelně tento běh koná v rámci školní přípravy. Škola je 

zapojená do programu OVOV a vytrvalostní běh je jeho pravidelnou součástí.  Žáci se na běh 

připravují z toho důvodu, že chtějí být na OVOV vybráni. Programu OVOV je vyčítáno, že je 

zaměřený pouze na jedince, kteří jsou ve sportu dobří a kteří další podporu nepotřebují tolik, 

jako jedinci, kteří sportovně tolik založení nejsou. Ostatní žáci tuto akci berou jako motivaci 

a jako možnost sebehodnocení.  

Dalším důvodem výběru bylo to, že autorka této diplomové práce pracovala na vybrané 

základní škole jako učitelka.  

 

Výzkum v této diplomové práci zahrnuje tři hypotézy, které jsme výzkumem chtěli potvrdit. 

  

H1: Předpokládáme statisticky a věcně významný rozdíl, resp. významné zhoršení úrovně 

vytrvalostních schopností testovaných před dobou pandemie Covid-19 na podzim 2020 a po 

uvolnění opatření na jaře 2021 u vybrané skupiny žáků staršího školního věku. 

  

První měření probíhalo na podzim 2020 (M = 4,71) a druhé na jaře 2021 (M = 5,26) mezi 

těmito obdobími uběhlo 8 měsíců, během kterých proběhla 2krát distanční výuka. Ta na 

podzim probíhala od 14. 10. 2020 do 30. 11. 2020. Škola se dětem zavřela na 1,5 měsíce.  

Další vlna distanční výuky přišla hned po skončení vánočních prázdnin od 4. 1. 2021 až do 3. 

5. 2021. Žáci do školy nechodili skoro 5 měsíců. Za těch 5 měsíců se u dětí zvýšil stres, nátlak 
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na žáky nepřicházel pouze ze školy ale i od vlastní rodiny. Většina rodičů pracovala z domova 

a rodiny tak spolu trávili 24 hodin denně. Rodiče byli pravidelně informováni o tom, zda žák 

úkoly plní či ne. Nátlak se nevyvíjel pouze na žáky, ale i na rodiče a učitele. Času na 

odpočinkové aktivity a na sport bylo málo. U některých jedinců převládal strach 

z onemocnění, a tak ven raději vůbec nechodili. Druhé měření tak probíhalo hned, jakmile se 

všichni žáci se vrátili zpět do lavic. Rozdíl mezi podzimem 2020 a jarem 2021 byl 46,2 

sekund (tab. 5). A hypotézu tedy potvrzujeme.  

Nejrychlejší zaběhnutý čas byl 2,28, tento žák osmé třídy se věnuje vrcholovému sportu a po 

celou dobu měl náročné individuální tréninky.  

Příčinu zhoršení nacházíme u omezení volného pohybu, snížení možnosti základního 

a přirozeného pohybu a kvůli zvýšenému sedavému pohybu. U některých žáků mohlo dojít ke 

zhoršení z důvodu vlastní pohodlnosti, protože těch pět měsíců se prakticky vůbec aktivně 

nepohybovali. Zavádějící u tohoto měření je, že žáci by se měli zlepšovat už jen z toho 

důvodu, že se fyzicky v tomto věku vyvíjejí, ale i přesto došlo v porovnání podzim 2020 

a jaro 2021 ke zhoršení. V tomto měření se několik probandů nezúčastnilo vytrvalostního 

běhu. Důvody byly převážně stav po nemoci anebo by běh fyzicky nezvládli. Proto je do 

celkového počtu testujících nepočítáme. 

U dětí se již v této době objevují také problémy spojené s poruchami příjmu potravin. Na 

škole se objevily dva případy mentální anorexie, problémy s obezitou a další závažné 

psychické komplikace. Žáci osmých tříd se po distanční výuce ve škole necítili nejlépe. 

Rozdělili se na dvě skupiny, kdy jedna skupina byla ráda, že jsou zpátky ve škole, druhá 

skupina by se nejraději vrátila domů. V tomto věku žáci prochází fyzickými i psychickými 

změnami a převážně fyzické změny byly vidět u dívek, které se ve třídě styděly. Kdyby 

fungovala běžná školní docházka, tak k tomuto problému nedojde. Problémy byly tak velké, 

že někteří žáci měli sklony nejenom k nechození do školy, ale také i k sebevraždě. Sociální 

komunikace byla velmi narušená a žáci se znovu začali učit, jak spolu komunikovat bez 

sociálních sítí. U žáků šestých a sedmých tříd, tak velké komplikace nebyly. Zde byl největší 

problém spojený s obezitou.  

I přesto, že se o těchto záležitostech vědělo a byla známa i jejich příčina, nedocházelo 

k preventivním opatřením. Tělesná výchova byla doporučována venku formou procházek 

a posílení výuky nenastalo. Ostatní předměty se vrátily do starých kolejí. 
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H2 Předpokládáme významné zlepšení úrovně vytrvalostních schopností testovaných mezi 

jarem 2021 a podzimem 2021, po uvolnění vládních opatřeních.  

Druhé měření, které mezi sebou porovnáváme, je měření z jara 2021 (M = 5,48) a měření na 

podzim 2021(M = 4,93).  Mezi těmito obdobími uběhlo skoro 5 měsíců. 5 měsíců, které byly 

pro děti velmi důležité. V této době neprobíhala distanční výuka a můžeme říci, že 

protikoronavirová opatření byla velmi mírná. Děti mohly sportovat, pohybovat se 

volně/svobodně venku. Do života se jim vrátily běžné základní pohybové činnosti. Byly 

povolené tábory, kroužky, soustředění. Žáci se učili znovu socializovat, kamarádit se. Rozdíl 

úrovně vytrvalostních schopností mezi jarem 2021 a podzimem 2021 se zlepšil o 33 sekund 

(tab. 10).  Hypotézu tedy potvrzujeme.  

Příčinu důvodu zlepšení vytrvalostních schopností přisuzujeme rozvolnění protiepidemických 

opatření. Děti mohly znovu začít sportovat a postupně se do života vracely běžné, základní 

pohybové činnosti a aktivity. Děti a mládež tak omezili sedavý pohyb. Protiepidemická 

opatření za zvláštních okolností povolila i cestování a i to ke zlepšení zdatnosti a životního 

stylu pomohlo.  

 

H3: Předpokládáme statisticky a věcně významný rozdíl úrovně vytrvalostních schopností 

testovaných před dobou pandemie Covid-19 podzim 2020 a po rozvolnění vládních 

opatřeních podzim 2021. 

 

Třetí měření, které mezi sebou porovnáváme, je měření z podzimu 2020 (M = 4,48) a měření 

na podzim 2021 (M = 4,93). Mezi těmito obdobími uběhl rok. Rok, který dětem částečně 

ovlivnil/změnil život. Za tento rok si žáci vyzkoušeli změnu vyučování z prezenčního na 

distanční. Zkusili, jaké je to být bez kroužků a sportovní zábavy. Během tohoto školního roku 

proběhlo i rozvolnění protikoronavirových restrikcí, kdy jsme se mohli na chvilku částečně 

vrátit do běžného života. Pandemie Covid-19 úplně nevymizela. Na podporu zdraví bylo 

doporučováno očkování. Očkovací látky se vyvinuly poměrně rychle a problém se 

šířením epidemií to mělo omezit. Zprvu se očkování dětí a mládeže netýkalo. I přesto, že 

právě školy ze všech jiných zařízení byly zavřené úplně nejdéle. Učitelé v očkování měli 

přednost a mohli se tak nechat, co nejdříve naočkovat. V tu dobu se většina lidí snažila myslet 

pozitivně a věřila, že je to ta správná cesta, jak urychlit návrat do běžného života. 

Děti během letních prázdnin mohly sportovat, pohybovat se volně/svobodně venku. Se 

zvláštními pravidly byly povolené tábory, kroužky a soustředění. I Za těchto podmínek se 

úroveň vytrvalostních schopností nezlepšila. Rozdíl úrovně vytrvalostních schopností mezi 
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podzimem 2020 a podzimem 2021 je 13,2 sekund. I po rozvolnění protiepidemických 

opatřeních došlo ke zhoršení. Žáci a žákyně zestárli o rok, mělo dojít ke zlepšení fyzické 

úrovně, přesto ale došlo ke zhoršení úrovně vytrvalostních schopností. Tento fakt bychom 

měli brát za opravdový problém a snažit se pohybové aktivity posílit. 

Podle Koláře (2021) už víme, že děti v průměru přibraly 2 kilogramy v období pandemie 

covid-19. Bartoš a kol (2022) upozorňuji na dopady duševního zdraví, jak u dětí, tak u rodičů, 

které se zhoršily v průběhu distanční výuky. Vztahy v rodině se můžou zhoršit. NUDZ (2022) 

ve své studii potvrdila dvojnásobné zvýšení úzkostných poruch u jedinců a potvrdila i zvýšení 

spotřeby alkoholu.  

Na výrazné snížení fyzické aktivity upozorňuje studie Štverákové a kol (2021. Na snížení 

fyzické aktivity upozorňují i zahraniční autoři: Chambonniére a kol (2021), kteří potvrdili 

snížení nejenom fyzické aktivity, ale i kognitivního výkonu. Studie Dayton a kol. (2021) 

zaznamenala významný poklesfyzické zdatnosti, stejně tak studie Tulchin-Francis a kol. 

(2021), Wahl-Alexander (2021) a Jurák a kol. (2021).  

 

Pokud by se jednalo o cílený výzkum, muselo by se do výzkumu zařadit více škol, aby se 

snížení vytrvalostních schopností prokázalo obecně a problémem se tak začal zabývat i stát.  

Výsledky z jiných studií vyšly podobně. Stále se ocitáme v době koronavirové. Zahraničních 

i tuzemských studií stále není mnoho. Chvilku potrvá, než vzniknou výzkumy, o které se 

budou moci opírat podobné práce, jako ta naše. Data, která jsme pro naší práci získali jsou 

stále velmi čerstvá a možná potrvá, než do společnosti proniknou.  

 

Práce byla zaměřena na skupinu starší školní věk, u kterého se domníváme, že byl nejvíce 

pandemií Covid-19 zasažen. Přesto, že se jednalo o období převážně sedavého pohybu, díky 

růstu a fyzickým změnám u dětí staršího školní věku mělo dojít ke zlepšení, maximálně ke 

stagnaci.  
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ZÁVĚR  

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat změny ve vytrvalostních schopnostech 

vybraných žáků staršího školního věku v období pandemie Covid-19. 

Dílčím cílem bylo popsat způsoby výuky tělesné výchovy v období pandemie Covidu-19 

a jeho odezvu u žáků.  

 

Na začátku diplomové práce byly stanoveny určité hypotézy, které byly vyhodnoceny 

v kapitole „10 Diskuze“.  

Testováno bylo celkem 153 starších žáků a žákyň, 81 chlapců a 72 dívek druhého stupně 

základní školy mezi ročníky 2006 až 2009. Na základě zjištěných výsledků vytrvalostního 

běhu můžeme konstatovat tyto závěry.  

 

Mezi obdobím podzim 2020 ) a jaro 202 došlo ke zhoršení vytrvalostní úrovně běhu na 1000 

metrů o 46,2 sekund. A starší žáci a žákyň se významně zhoršili.  

 

Mezi obdobím jaro 2021 a podzim 2021 došlo k mírnému zlepšení úrovně vytrvalostních 

schopností v běhu na 1000 metrů o 33 sekund. Starší žáci a žákyně se významně zlepšili.  

 

Mezi obdobím podzim 2020 a podzim 2021 došlo ke zhoršení vytrvalostních schopností 

v běhu na 1000 metrů o 13,2 sekund.  Starší žáci a žákyně se významně zhoršili.  

I přesto, že se starší žáci a žákyně zlepšili mezi obdobím jaro 2021 a podzim 2021, tak 

v porovnání vytrvalostního běhu na 1000 metrů na podzim 2020 a podzim 2021 došlo ke 

zhoršení s rozdílem 13,2 sekund. Starší žáci a žákyně za ten rok měli zvýšit svou fyzickou 

úroveň, díky svému přirozenému růstu a mělo dojít maximálně ke stagnaci času běhu na 1000 

metrů. Výsledky nemůžeme zcela zobecnit. Přesto bychom náš výzkum zhodnotili jako 

zjištění alarmující. Fyzická aktivita se u dětí neustále prohlubuje a pandemie covid-19 celou 

situaci ještě více prohloubila. Snížení fyzické aktivity, podporuje přibývání na váze. Celá 

práce je velmi aktuální. Život populace a především dětí a mladistvých byl pandemií 

ovlivněn.  

Vytrvalostní schopnosti, by se měly u dětí staršího školního věku sledovat a podporovat, 

zvláště po tak složitém období, kterým jsme si prošli. V následujících letech by bylo vhodné 

provést podobné výzkumy a testování, zda došlo k dlouhodobým změnám zdatnosti u dětí 
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a mladistvých a hlavně podniknout kroky k nápravě a pomoct zlepšit zdatnost mládeže 

alespoň dílčími školními projektu minimálně na úroveň, která byly před pandemií.  
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Příloha č. 1  

Tabulka vytvořená autorem, kde najdeme veškerá metrická data, se kterými v této práci 

pracujeme.  

ID POHLAVÍ ROČNÍK VĚK 
PODZIM 
2020  

JARO 2021 
PODZIM 
2021 

        Běh 1 km Běh 1 km Běh 1 km 

6001 1 2008 13 3,53 5,01 4,09 

6002 1 2008 13 6,2 6,43 6,41 

6003 1 2008 13 4,2 6,21 4,34 

6004 1 2009 12 3,58 5,29 4,06 

6005 1 2008 13 4,53 4,49 4,59 

6006 1 2008 13 4,15 4,58 5,38 

6007 1 2009 12 5,05 6,12 5,31 

6008 1 2009 12 4,48 5,02 5,11 

6010 1 2009 12 5,15 5,49 5,32 

6011 1 2008 13 5,46 6,15 5,57 

6012 1 2009 12 4,23 4,25 4,29 

6013 1 2008 13 4,59 5,26 5,03 

6014 1 2008 13 4,4 5,52 4,53 

6015 1 2009 12 3,3 3,38 4,55 

6018 2 2009 12 4,23 5,5 5,01 

6019 2 2009 12 6,23 6,5 6,28 

6020 2 2008 13 5,11 5,49 5,23 

6021 2 2008 13 5,11 5,59 5,19 

6022 2 2009 12 4,53 5,02 4,58 

6023 2 2009 12 4,37 5,23 5,23 

6024 2 2008 13 6,02 5,52 5,3 

6025 2 2008 13 6,02 6,51 5,23 

6026 2 2009 12 10,01 5,59 5,23 

6027 2 2009 12 4,48 5,01 4,51 

6028 2 2009 12 4,37 5,27 5,17 

6029 2 2008 13 3,5 9,59 4 

6030 2 2008 13 5,26 6,21 5,49 

6031 1 2008 13 6 6,58 6,17 

6032 1 2009 12 3,46 4,07 3,43 

6033 1 2008 13 6 6,18 6,05 

6034 1 2009 12 3,5 4,03 3,44 

6035 1 2009 12 4,57 5,22 5,24 

6036 1 2008 13 4,5 10,03 5,21 

6037 1 2008 13 4,31 5,15 4,49 

6038 1 2009 12 6,18 6,18 6,17 

6039 1 2008 13 5,23 5,5 4,48 

6040 1 2008 13 6,2 6,19 5,59 

6041 1 2008 13 4,7 5,22 4,58 
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6042 1 2008 13 3,5 4,21 4 

6043 1 2009 12 8,53 7,79 5,55 

6046 2 2008 13 4,02 4,2 4,36 

6047 2 2008 13 4,35 5,15 4,37 

6048 2 2008 13 5,13 5,2 4,23 

6049 2 2009 12 6,34 7,01 5,4 

6050 2 2009 12 5,01 5,26 3,51 

6051 2 2008 13 4,16 5,09 4,47 

6052 2 2008 12 4,32 4,28 4,38 

6053 2 2009 12 5,48 10 3,48 

6054 2 2009 12 4,16 4,25 5,32 

6055 2 2009 12 5,5 6,02 6,18 

6056 2 2008 13 4,4 4,37 4,3 

6057 2 2008 13 4,57 5,24 5,56 

6058 2 2008 13 5,35 5,54 5,33 

6059 2 2009 12 5,5 5,55 3,49 

6060 2 2009 12 4,02 4,25 5,34 

7001 1 2008 13 4,23 5,39 5,57 

7002 1 2008 13 4,16 4,23 4 

7003 1 2008 13 3,59 4,08 3,52 

7004 1 2008 13 4,28 5,37 5,26 

7005 1 2007 14 4,23 4,28 3,59 

7006 1 2007 14 5,08 5,5 ch 

7007 1 2008 13 6,4 7,18 9,05 

7008 1 2008 13 4,01 4,42 4,05 

7009 1 2008 13 5,01 4,58 4,5 

7010 1 2008 13 3,53 4,07 3,45 

7011 1 2008 13 5,03 4,58 4 

7012 1 2008 13 4,52 4,58 4,49 

7013 1 2007 14 6,59 7,16 4,45 

7014 1 2007 14 3,53 4,02 3,45 

7015 2 2007 14 5 6,12 5,47 

7016 2 2007 14 5,02 6,45 5,47 

7017 2 2008 13 4,47 6,01 5,03 

7018 2 2008 13 5,1 5,37 5,41 

7019 2 2008 13 4,03 5 4,4 

7020 2 2008 13 4,01 4,5 4,41 

7021 2 2007 14 4,12 5,02 4,42 

7022 2 2007 14 5,23 6,12 6,01 

7023 2 2008 13 4,12 5,01 4,48 

7024 2 2008 13 3,54 4,59 4,39 

7025 2 2007 14 4,41 5,4 5,02 

7026 2 2008 13 4,38 5,55 5,04 

7027 1 2008 13 5,46 5,53 4,23 

7028 1 2008 13 5,12 5,16 6,15 
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7029 1 2007 14 4,24 4,27 4,41 

7031 1 2007 14 4,32 4,39 4,42 

7032 1 2008 14 3,56 4,08 4,39 

7033 1 2007 14 4,16 4,59 6,11 

7034 1 2008 13 4,27 4,59 4,11 

7035 1 2008 13 3,31 3,5 10,01 

7036 1 2008 13 3,29 4,09 3,43 

7037 1 2007 14 3,29 3,31 6,11 

7038 1 2007 14 4,48 5,12 5,08 

7039 1 2008 13 4,49 5,12 4,52 

7041 1 2008 13 6,5 7,1 4,08 

7042 1 2007 14 6,57 5,03 4,24 

7043 1 2007 14 4,15 4,66 4,24 

7045 2 2008 13 5,53 6,01 5,42 

7046 2 2008 13 4,42 5,12 4,5 

7047 2 2007 14 5,51 7,01 6,3 

7048 2 2008 13 5,45 6,01 5,42 

7049 2 2008 13 5,58 6,1 6,16 

7050 2 2007 14 6,12 8 7,4 

7051 2 2008 13 4,58 5,22 5,02 

7052 2 2007 14 6,14 8 7,4 

8001 1 2007 14 4,51 4,58 4,47 

8002 1 2007 14 3,2 3,51 3,4 

8003 1 2006 15 7,15 8,5 7,36 

8004 1 2007 14 9,11 10,03 10,01 

8006 1 2006 15 3,05 3,02 3,08 

8007 1 2006 15 3 4,28 3,04 

8008 1 2007 14 4,03 6,32 5,46 

8009 1 2006 15 4,2 4,24 4,21 

8010 1 2006 15 4,53 5,08 4,15 

8011 1 2007 14 3,51 4,18 3,23 

8012 1 2007 14 3,57 4,25 3,27 

8013 1 2007 14 3,36 4,25 3,54 

8015 2 2006 15 8,2 10,04 7,17 

8016 2 2006 15 6,59 9,51 7,16 

8017 2 2007 14 4,27 6,02 4,47 

8018 2 2007 14 5,01 6,54 5,22 

8019 2 2006 15 4,42 6,01 5 

8020 2 2007 14 4,57 10,02 5,18 

8021 2 2006 15 5 9,58 5,26 

8022 2 2007 14 5,02 5,52 4,38 

8023 2 2007 14 5,02 5,31 4,36 

8025 2 2007 14 4,58 5,42 5,11 

8026 2 2006 15 6,41 7,16 6,53 

8027 2 2006 15 5,03 5,3 5,17 
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8028 2 2006 15 4,25 5,35 5,14 

8029 1 2007 14 4,29 4,41 4,32 

8030 1 2006 15 3,18 3,02 3,07 

8031 1 2006 15 3,21 4 3,4 

8032 1 2007 14 4,08 4,11 4,27 

8033 1 2007 14 3,3 3,41 3,36 

8034 1 2006 15 3,46 4,17 4 

8035 1 2007 14 4,58 5,36 5,17 

8036 1 2006 15 5,46 6,02 5,51 

8037 1 2006 15 2,28 3 3,01 

8038 1 2007 14 6,2 7,09 6,48 

8039 1 2006 15 4,01 5,41 5,15 

8040 1 2007 14 3,46 5,32 5,13 

8041 1 2007 14 3,49 5,47 5,14 

8043 2 2006 15 4,25 5,02 4,41 

8044 2 2007 14 5,01 5,32 5,05 

8045 2 2006 15 6,5 7,4 9,56 

8046 2 2007 14 5 6,04 5,24 

8047 2 2007 14 4,49 5,54 5,23 

8048 2 2007 15 3,29 4 3,55 

8049 2 2007 14 4 5,19 4,57 

8050 2 2006 15 5,01 5 5,04 

8051 2 2006 15 4,38 10 4,52 

8052 2 2006 15 6,51 10 9,46 

8053 2 2007 14 4,28 10 3,55 
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Příloha č. 2 Deskripce chlapci, dívky  

 

 
Zdroj: Jamovi, vlastní 
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