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Abstrakt 

Název:  Možnosti ovlivnění pohybových předpokladů u předškolních dětí 

Cíle:  Cílem práce je na základě získaných informací od respondentů vybraných školek 

porovnat dané školky mezi sebou, vybrat tu, která má nejlepší předpoklady pro pohybový 

rozvoj dětí a v rámci zhodnocení vytvořit vhodný program. 

Metody: Jako metoda bylo použito přímé dotazování a odpovědi byly uvedeny do 

záznamového archu a následně zpracovány. Dotazování probíhalo v prostředí vybraných 

pražských školek 

Výsledky: Výsledky práce ukázaly jako největší problematiku velikost prostorů, nízký počet 

hodin pohybových aktivit a malý počet pedagogů přítomných při jejich konání. Jako pozitivní 

se ukázala poměrně rozsáhlá kreativita pedagogů. Obsah jejich hodin je poměrně široký.  

Klíčová slova: školka, pohyb, rozvoj, předškolní období, motorika, schopnosti, dovednosti 

Využité zkratky: RVP PV, ŠVP, CNS, MŠ, NASPE 

  



 

 

 

Abstract 

Title: Posibilities of movement predispositions in preschool children 

Objectives: The aim of the work is to compare the kindergartens on the basis of the 

information obtained from the respondent sof the selected kindergartens, to select the one that 

has the best prerequisites for the physical development of children and to develop a suitable 

programme within the framework of the evaluation.  

Methods: Direct questioning was used as the method and the responses were entered into a 

rekord sheet and then processed. The interview took place in the environment of selected 

Prague kindergartens.  

Results: The results of the work showed that the biggest problems were the size of the 

premises, the low number of hours of psysical activities and the small number of teachers 

present during the activities. The creativity of the educators proved to be quiet extensive. The 

content of their lessons is quite broad.  

Keywords: kindergarten, movement, development, preschool, motor skills, abilities, skills 
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ÚVOD 

Téma, které řeší ovlivnění pohybových předpokladů u předškolních dětí, jsem si zvolil proto, 

že sám již několik let pracuji s dětmi jako trenér fotbalu a zároveň jako lektor pohybových 

dovedností v mateřských školkách. Za tu dobu jsem měl možnost setkat se s velkým 

množstvím trenérů, učitelů a lidí, kteří se v oblasti pohybu dětem věnují.  

V dnešní době je spousta příležitostí a možností se věnovat nejrůznějším pohybovým 

aktivitám již od útlého věku. Díky hojnému počtu sportovních kroužků, školených trenérů a 

lektorů, kteří pracují i s těmi nejmenšími dětmi. Paradoxně se ale s rozvojem sportovních 

aktivit rozvíjí i moderní technika, která tuto sportovní oblast u dětí narušuje. Dnešní děti tráví 

čím dál více času na mobilních telefonech, tabletech a počítačích. Ztrácí tak spoustu času, 

který by mohly využít aktivně venku s kamarády. Dlouhé sezení je pro ně statickou zátěží a 

přetěžují určité pohybové segmenty, a pokud to aktivním pohybem nevyvažují, vniká 

nerovnováha, která ovlivňuje správné držení těla. Všichni dnes víme, že pohyb obecně 

posiluje zdraví, imunitu a rozvíjí fyzickou zdatnost. U dětí zvláště pak ještě velice důležitý 

pocit radosti.  

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se  od pohledů a 

faktů autorů uvedených v seznamu literatury. Věnovat se budou předškolnímu věku, 

pohybovým předpokladům, zdravotním problémům a dalším pojmům, které jsou spojené 

s touto tématikou. V praktické části bude využita metoda přímého dotazování. Jako 

respondenti budou vybrané učitelky jednotlivých školek, které budou na otázky odpovídat. 

Následně proběhne vyhodnocení, srovnání a vytvoření ideálního návrhu vzdělávacího 

programu v rámci sportovních aktivit.  

 

 

 

 



 

 

 

9 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Periodizace lidského vývoje 

Dle Vágnerové (2021) jsou v období lidského života vymezené následující věkové fáze: 

- Prenatální období 

Tento vývoj trvá 40 týdnů.  Jedná se o dobu od oplození vajíčka po narození dítěte. Člení se 

na 3 fáze: 

1. Období od oplození do uhnízdění blastocysty (buňky, z nichž vzniká embryo) a 

vytváří se tři zárodečné listy. Období trvá necelé tři týdny. Ve třetím měsíci vzniká 

nervová trubice, která tvoří základ pro nervový systém. 

2. Embryonální období, kdy se vytvářejí všechny hlavní orgánové základy, trvá do konce 

prvního trimestru, respektive do 12. Týdne. V tomto časovém rozpětí je embryo citlivé 

na působení různých faktorů, které mohou vést ke vzniku vývojové vady. Příčinou je 

intenzivní růst a diferenciace orgánových systémů.  

3. Fetální období se charakterizuje dokončováním vývoje orgánových systémů. V této 

době začínají již některé fungovat. Doba trvání tohoto období je od 12. týdne do 

narození.  

- Novorozenecké období (1. 6. Týden) 

Lidský plod se plodí ve 38. – 42. týdnu těhotenství. Má průměrnou hmotnost 3300 – 3400 g a 

měří průměrně 50 cm. Porod je v životě dítěte i matky významnou událostí, ale zároveň 

určitou zátěží. Dítě začíná být z biologického hlediska samostatnou bytostí, jelikož opouští 

mateřský organismus.  

Důležitým poznatkem je, že nastává zásadní změna prostředí, ve které se dítě v prenatálním 

období nacházelo. Přebývalo v plodové vodě, v prostředí, které mělo stabilní teplotu a tlumilo 

zvuky i doteky. Aktuálně se nachází v prostředí, kde je intenzivní osvětlení, relativní hluk a 

chlad a svou tělesnou hmotnost vnímá jinak než dřív. Samo dýchá, přijímá a vyměšuje 

potravu a udržuje tělesnou teplotu. 
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- Batolecí věk (1. – 3. Rok) 

Toto období má jako jednu ze základních potřeb dítěte pohyb. Zvyšuje se koordinace pohybů 

v oblasti hrubé i jemné motoriky. Dítě se zdokonaluje v chůzi, začíná běhat, skákat, podlézat, 

přelézat apod. Zdokonaluje se u něj jemná motorika, kdy dokáže stále obratněji uchopovat 

předměty a manipulovat s nimi. 

 Začíná být tvořivé, hrát si se stavebnicemi z větších dílů, s kostkami, hrát si s pískem a 

dokáže zvládat samoobslužné prvky – najíst se, napít se a s dopomocí si samo svlékne a 

obleče části oděvů. Během druhého roku začíná s kreslením – období čáranic. Některá část 

dětí zvládá již kolem třetího roku jednouché kresby postav a začínají objevovat správné držení 

tužky tzv. špetkové držení (Dvořáková, 2011). 

- Předškolní věk (3. – 6. Rok)  

Dle mnoha publikací se uvádí předškolní věk od 3 do 6 až 7 let. Tato fáze není ukončena 

pouze věkem kalendářním, ale jak napovídá název i nástupem do školy.  Dítě má v tomto 

období velice dobrou představivost, je iniciativní a hledá nové výzvy a možnosti, které chce 

zvládnout. Představy, které dítě má, přizpůsobuje vlastním možnostem poznání i aktuálním 

potřebám (Vágnerová, 2021).  

 Na začátku jde o první emancipaci dítěte a po té nastává další důležitá fáze, totiž nástup do 

školy. Zde přijímá nároky na formální vzdělání, které ho bude doprovázet řadu let. Dítě 

v předškolním věku miluje pohádky a jeho hlava je plná fantazií. Má schopnost velice dobře 

vnímat a dokáže si poměrně snadno osvojit hygienické, pracovní i společenské návyky toho 

prostředí, ve kterém žije. Používá pomůcky jako je tužka, papír, jídelní příbor a další různé 

předměty (Matějček, 2005).  Rozvíjí se také jemná a hrubá motorika a úroveň slovní zásoby 

se také zlepšuje.  

Nejdůležitější aktivitou, která dítě dostává do kolektivu a sociálních vztahů mezi nimi, je hra. 

Dítě se učí spolupracovat a zároveň soupeřit s ostatními dětmi. Připravuje se tak na další, a to 

školní etapu (Vašutová, 2005). 

- Mladší školní věk (6. – 9. Rok) 

Tento věk trvá přibližně od 6. – 7. roku a zahajuje se nástupem na základní školu. Trvá zhruba 

2 roky a pokračuje obdobím středního školního věku, které končí kolem 11. – 12. Roku 

v době, kdy se dítě dostává na druhý stupeň. Tyto děti, které dosáhly školní vyspělosti, dokáží 

přiměřeně komunikovat a hovořit v plynulých větách bez dramatizmů. Jsou schopny 
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analyticko-syntetického vnímání, které jim umožňuje diferenciaci zvukových a vizuálních 

prvků. Typickým znakem žáka, který je zvídavý, je tvořivost a požadavky na plnění úkolů či 

práce. Dokáže vnímat a kontrolovat svoje pocity a ovládat potřeby a přání. Dostává se do 

nové sociální role žáka, spolužáka a začíná se podřizovat autoritě učitele (Vágnerová, 2021). 

Každé dítě se vyvíjí jinak, a proto je na to potřeba brát ohled. V různých vývojových 

oblastech zjistíme, jakých motorických schopností a dovedností dítě dosáhlo v oblasti 

pohybu. Dáváme zde přednost pohybové posloupnosti před věkem, aby si dítě osvojilo a 

vsugerovalo pohybové dovednosti a rozvíjelo pohybové schopnosti. 

 Vývoj dítěte může být urychlen třeba brzkou chůzí, která se může objevit například již v 8 

měsících. (Jako normu považujeme 12 – 15 měsíc). Jedná se pouze o časové rozmezí. Je zde 

důležité, aby se chůze rozvíjela správným směrem. První krůčky rozvoje by měli vést 

k lezení, sezení a batolení (Allen & Marotz, 2002).  

 

1.2 Motorika 

„Souhrn pohybových dovedností, které nám umožňují samostatné přemísťování v prostoru, 

zaujímá různých poloh těla, manipulaci s předměty aj., označujeme jako motoriku.“ 

(Kucharská, Švancarová, 2004 s. 27) 

V rámci tělesného a funkčního, psychického a sociálního vývoje se dítě projevuje pohybově – 

motoricky.  Za hlavní znak vývoje se motorika považuje v raném věku. Nejdůležitější kroky 

můžeme zaznamenat v rozvoji manipulačních dovedností a postupné vzpřimování a 

formování zakřivení páteře (Dvořáková, 2011). 

1.2.1 Psychomotorika 

Tento pojem se skládá ze dvou základních pojmů – psyché (duše) a motorika (pohyb). Všude 

kolem nás se pohyb nachází a patří k nejdůležitějším podmínkám hmotné existence. Považuje 

se za základní projev života organismu. Pokud se organismu přestane hýbat a pracovat, umírá. 

Člověk patří na hlavní stupeň přirozeného vývoje živé hmoty na zemi a pohyb, který patří 

k jeho základním potřebám, mu umožňuje růst, dozrávání, formování a vývoj. Rozlišujeme 

několik pohybových složek: 

1. Konstituce (stavba těla) – určuje vhodné podmínky biomechaniky pro provádění 

pohybu. 
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2. Motorika (hybnost) – tvoří potencionální pohybové předpoklady. 

3. Psychika (psychické činitele) – pomáhá s výběrem, řadí a usměrňuje pohyb 

(Loukotová & Dvořáková, 2011).  

Propojenost motoriky a psychiky můžeme sledovat hlavně u dětí. Pokud je dítě veselé, plné 

radosti a všude kolem sebe hýří pohybem a naopak, pokud je naštvané, zlobí se, nebo má 

nějaké trápení, dokážeme to rozpoznat z jeho motoriky, mimiky obličeje, postoje či chůze 

Psychomotorika zastupuje činnosti motoriky člověka, které odráží psychický stav jedince. 

Jsou to různé reakce na různé podněty psychických procesů, jako je představivost, paměť 

apod., nebo psychických stavů jako, jako je nálada, či aktuální stav rozpoložení jedince 

 (Červencová in Hermová, 1994).  

 

1.2.2 Neuromotorika 

Neuromotoriku definujeme jako výkonnou složku, kde se tvoří motorická reakce z vnějšího 

prostředí a z organismu člověka. Vše řídí nervová činnost. Neuromotorika zahrnuje oblast 

jemné (pohyby tváře, prstů, mimika) a hrubé motoriky (pohyby celého těla a nohou), 

rovnováhu (stabilita těla), orientaci v prostoru (určení směru a polohy vlastního prostoru), 

koordinaci pohybů a schéma těla (vnímání vlastního těla). Najdeme v ní také pohybové 

aktivity podmíněné, či nepodmíněné, volní i mimovolní, reflexní bez ohledu na druh podnětu, 

který ji vyvolá.  

 

1.2.3 Senzomotorika 

Senzomotorika představuje motorické akce nebo reakce na jednotlivé podněty které 

zaznamenávají smyslové receptory (zrakové, sluchové, hmatové, čichové, chuťové a další…) 

Představuje také kooperaci pohybu a vnímání.  

 

1.2.4 Sociomotorika 

Sociomotorika označuje pohyb, chování a jednání ve společnosti – rodině, škole, zaměstnání. 

Jde o to, dokázat se pohybovat v jednotlivých řadách určitých skupin lidí (staří a mladí lidé, 

politické a sociální skupiny, lidé jiných ras apod.) (Červencová in Szábová, 1999). 



 

 

 

13 

1.2.5 Psychomotorický vývoj dítěte předškolního věku  

Do psychomotorického vývoje zahrnujeme citový, smyslový a sociální vývoj, jemnou a 

hrubou motoriku a nevynecháme ani vývoj řeči (Vacušková, Vacuška & Ryšava, 2003).  

Psychomotorický vývoj u předškoláka se neustále zdokonaluje. Nejvíce je to poznat na 

pohybové koordinaci, hbitosti a eleganci pohybů, které jsou přesnější, účelnější a plynulejší. 

Po vstupu do mateřské školy, se rozvíjí jeho osobnost.  

Největší roli, hraje jeho psychika, kdy se nachází v novém prostředí, které zahrnuje 

samostatnost, zvládání emocí a osvojuje si nové znalosti a dovednosti. Velké změny nastávají 

v sociální oblasti, kdy vzniká nové postavení ve vztahu k vrstevníkům. 

U dítěte se rozvíjí senzomotorická koordinace a zručnost při nejrůznějších hrách a manuálních 

činnostech jako je kreslení, puzzle apod. Vzhledem ke zvýšenému detailnímu vnímání dokáže 

rozpoznat a odlišovat barvy, polohu a výšku tónů a někdy i intonovat. Pokud dětem něco 

vysvětlujeme, je třeba dbát na to, abychom volili co nejjednodušší variantu pro jejich 

rozumové chápání (Loukotová & Dvořáková, 2011).  

V tomto předškolním věku jsou děti obecně citlivější na vnímání na to, co je správně a na to 

co ne. Rozvíjí se prosocionální chování, které dítě získává v rodině. Odráží se zde respekt 

vůči ostatním a schopnost ovládat agresivitu. K zásadnímu rozvoji tohoto chování dochází při 

změně prostředí od rodiny ke kontaktu s jinými lidmi (Matějček 2005).  

Dalším předpokladem pro rozvoj je „vhodný model“ pro sociální nápodobu, tzn., že by rodiče 

měli jít příkladem a být pro děti vzorem. Stejně tak učitel, nebo vychovatel, kteří jsou pro 

ratolesti autoritou. Měli by umět pochválit, ale i potrestat dle chování jedinců. Převládat by 

mělo zcela jistě pozitivní hodnocení, které odstraňuje strach, úzkost a posiluje jistotu 

(Vágnerová, 2000). 

 

1.2.6  Hrubá motorika  

Hrubá motorika se týká činnosti velkých svalových a posturálních skupin. Jedná se o pohyby 

celého těla a jeho velkých segmentů. Zahrnují specifické dovednosti a koordinaci. Jde o 

lokomoční dovednosti jako je běh, chůze, cval, poskakování, jízda na kole aj. Důležitá je 

rovnováha, kde jde o schopnost udržet statickou pozici, nebo pozici při vykonávání 

konkrétního úkolu nebo činnosti. Existují dva typy rovnováhy: dynamická a statická. Během 

dynamické rovnováhy jde o schopnost udržet pozici při činnostech, u kterých je zapotřebí 
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pohyb, jako je chůze. Naopak při statické rovnováze musíme být schopni udržet pozici během 

stacionárních úkolů, jako je stání nebo sezení.  

Úkolem, který se používá k posouzení tohoto typu rovnováhy, je stoj na jedné noze.  

Zahrnujeme sem i pohyby, které se zaměřují na manipulaci s předměty (jako je například 

házení, chytání, údery atd.). Tyto dovednosti dělíme na propulzivní, které zahrnují vyslání 

předmětu pryč od těla a receptivní, kde naopak předmět přijímáme. 

1.2.7 Jemná motorika 

Jemná motorika zahrnuje činnost malých svalových skupin, které umožňují zvládnutí úkolů, 

jako jsou zvedání malých předmětů, navlékání korálků a psaní. Vyžadují kontrolu a 

koordinaci distálního svalstva rukou a prstů. Jemnou motoriku lze rozdělit na dva samostatné 

prvky a to: Vizuomotorická koordinace (také označována jako koordinace jemné motoriky) a 

vizuálně-motorická integrace (také nazývána jako vizuálně-prostorová integrace, nebo 

integrace jemné motoriky.  

U vizuomotorické koordinace jde o malé svalové pohyby s vizuální složkou. Řadíme sem 

schopnosti jako je zručnost prstů a rychlost a přesnost jemných pohybů. To může být 

například klepání prsty nebo napodobující úkoly. 

U vizuálně motorické integrace jsou zpracovávány vizuální informace z prostředí a 

integrovány pomocí jemných motorických pohybů. Vyžaduje se zde více zrakového vnímání, 

než zrakově motorická koordinace (Pérez, López & Nivela, 2021).  

 

1.3 Kognitivní vývoj  

Kognitivní vývoj dítěte a mládeže je především o změnách a utváření poznávacích funkcí jako 

je vnímání, představování, myšlení, fantazie, pozornost apod. Projevují se během celého 

života s narůstajícími zkušenostmi a sociálním učením. Hlavní představitel, který se věnoval 

problematice kognitivního vývoje dětí a mládeže byl švýcarský biolog a kognitivista J. Piaget 

(1896 – 1980). Piaget vyzdvihoval princip vývoje do dvou základních procesů: asimilace a 

akomodace. 

První proces asimilace je založen na osvojování si nových zkušeností. Ten druhý zase na 

osvojování nových prvků (Kohoutek, 2008).  Při asimilaci dochází ke zpracování nových 

informací, do aktuálních schémat. Když se dítě dostane do nové situace, kterou nemůže 
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asimilovat, musí existující schémata upravit, aby mohlo dosáhnout nových informací. 

K úpravě existujících schémat dochází pomocí akomodace. Při té se transformují existující 

schémata tím způsobem, který odpovídá důležitým informacím z prostředí (Sternberg, 2002).  

Příklad asimilace: Malé batole využije k jídlu malou lžičku, stejným způsobem využije větší, 

nebo si ji vymění za předmět, který mu ji připomíná.  

Příklad akomodace: Po vysvětlení maminky chlapeček už ví, že ne v každém větším bříšku 

musí být miminko (Seidlová, 2020). 

Během čtvrtého roku se vyvíjená inteligence dítěte dostává z předpojmové (symbolické) 

úrovně na úroveň vyšší – názorové (intuitivní myšlení). V předchozím stádiu předponovém 

užívalo slov nebo jiných symbolů jako podpojmů – napůl ještě vázaných na individuální 

předměty napůl již směřujících k obecnosti. Aktuálně již uvažuje v celostních pojmech, které 

vznikají na základě vystižení podstatných podobností. Usuzování je zatím vázáno na vnímané, 

či představované – dítě se neustále zaměřuje na to, co vidí, nebo vidělo. I když to již dokáže 

rozčlenit (Langmeier & Krejčířová, 2006).   

 

1.4 Pohyb 

Pohyb je jedním z prvků přirozeného projevu života (Bunc, 2018). Je nepostradatelnou 

činností pro správný vývoj a funkci lidských orgánů.  

Náš svalový aparát se vyvíjí díky přirozenému pohybu (lezení, převalování aj.). Během 

pohybu se vytváří tzv. svalový „obal“, který je nepostradatelný pro správný vývoj kostry a 

držení těla v různých přirozených polohách (chůzi, stoji, sedu apod.). Podporuje činnost 

orgánů a je součástí téměř všech dětských aktivit (Janošková a kol., 2019).  

Pohyb je pro dítě jakou si metodou poznávání okolí a experimentování s předměty. Díky 

pohybu již v předškolním věku získává dovednosti a kompetence, které jsou důležité v životě. 

V životě dítěte je pohyb základním praktickým a činnostním nástrojem k získání zásadních a 

dílčích výstupů, dovedností, postojů a hodnot – ve všech vzdělávacích okruzích RVP PV. 

Co se týče množství pohybových aktivit, zabírá u předškolních dětí několik hodin denně. 

Americké zdroje (např. NASPE) a mnozí autoři doporučují pouze 60 min. spontánní aktivity 

denně, což se dnes považuje za nedostatečné. Odborníci doporučují doplnit ke spontánní 

aktivitě také řízenou aktivitu a to alespoň na 60 min (Janošková a kol., 2019). 
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1.4.1 Pohybové schopnosti 

Jedná se o souhrn vnitřních předpokladů, který je potřebný k uskutečnění pohybové činnosti. 

Patří mezi pohybové předpoklady, které jsou geneticky podmíněné a těžko ovlivnitelné 

(Měkota a Novosad, 2005).  

Pohybové schopnosti dělíme na silové, vytrvalostní, rychlostní, obratností a flexibilitu.  

- Silové schopnosti 

Jedná se o schopnost překonávat vnější odpor díky svalové kontrakci. Síla je důležitá pro 

každý i jednoduchý pohyb. Je potřebná k základním činnostem jako je stoj, chůze a všechny 

pohyby běžné denní potřeby. V předškolním věku je svalová síla důležitá, nikoli však 

neomezená. Udržuje tělo ve správném postavení a pomáhá k pohybu. Pohyb v této fázi by měl 

být spíše dynamický, než statický tzn. Střídat napětí a uvolnění. 

- Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalostní schopnost je dlouhotrvající pohybová aktivita nemaximální intenzity se 

schopností odolávat únavě. Při vytrvalostních schopnostech je důležité, abychom zapojili 

svaly celého těla a kardiovaskulární a dýchací systém. Zvyšujeme tak fungování orgánů, které 

nás chrání před hypokinézou.  

- Rychlostní schopnosti 

Schopnost vyvinout pohyb maximální intenzitou v co nejkratším čase. Rozvíjíme rychlost 

reakce na určitý podnět, rychlost provedení určité činnosti a rychlost cyklické činnosti jako je 

například běh. V předškolním věku vnímáme rozdíly mezi dětmi, kdy tříleté dítě reaguje stále 

ještě pomaleji, než šestileté. Nicméně je u těchto dětí důležité zachovat trpělivost a mít na 

činnosti, které zvolíme dostatek času a nespěchat. Postupem času u nich začne dozrávat 

centrální nervový systém a dojde k výraznému posunu, díky kterému budou podnět 

zpracovávat rychleji a reagovat na něj. Pro to je dobré se na rychlostní schopnosti v této době 

zaměřit ideálními patřičnými metodami. 

- Obratnostní schopnosti 

Obratnostní schopnosti řídí a regulují pohyb, díky dozrávání centrální nervové soustavy. 

V tomto období je ideální rozvíjet obratnost, díky zlatému věku motoriky, který nastává 

zhruba od 6. Do 10. Roku. Vhodné je učit se novým dovednostem, které si dítě lépe osvojuje. 

Zařazujeme sem schopnost rovnováhy, koordinaci částí těla, rytmiku a prostorovou orientaci.   
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- Flexibilita 

Flexibilita je pohybová schopnost charakteristická kloubním rozsahem. U dětí můžeme 

shledat vysoký flexibilní rozsah, jelikož jejich klouby nejsou zcela vyvinuté. Díky tomu se 

mohou dostávat do velmi krajních pozic. 

V předškolním věku je dětské svalstvo zkrácené a zapříčiňuje tak omezení pohyblivosti 

některých kloubů. To má za následek omezení některých pohybů jako například předklon. 

Ten se dítěti hůře provádí, pokud má zkrácené svaly zadních stehen a bederní páteře. Proto je 

důležité, aby se zkrácené svaly protahovaly pomocí strečinku. Ten je charakteristický 

statickým pomalým pohybem do vhodné polohy, do které se dítě s výdechem dostane a setrvá 

v ní. Protahováním zamezíme tak špatnému držení těla, které by mohlo mít špatný vliv na 

další průběh rozvoje pohybů a zdraví dětí (Dvořáková, 2011).  

 

1.4.2 Pohybové dovednosti 

„Jsou učením získané předpoklady rychle a účelně provádět daný pohyb nebo určitou 

pohybovou činnost“ (Perič, 2012).  

Úspěšně zvládnuté pohybové dovednosti charakterizujeme stálostí, účelností, provedením 

pohybu a jeho ekonomičností. Způsobem, jakým je určitá pohybová aktivita prováděna se 

nazývá technika. Ta pomáhá ke správnému provedení dané dovednosti. Techniku řídí funkce 

CNS, psychika a kondice (Perič a Dovalil, 2010).  

Podle (Dvořákové, 2011), dělíme základní pohybové dovednosti na: 

- Nelokomoční 

Jedná se o pohyby různých částí těla a změny poloh těla. Hlavním cílem je vnímání vlastního 

těla bez zrakové kontroly v různých polohách a prostorech, uvědomování si jeho jednotlivých 

částí. Čím více ho dítě dokáže vnímat pomocí smyslů, tím lépe ho dokáže ovládat. Každá 

poloha má navíc určitý název, často formou zvířátek nebo slovních spojení např. Schoulení do 

klubíčka, vytáhnout se jako dlouhý strom, roztáhnou se jako páv. Děti pak získávají nové 

poznatky a inspiraci, dokážou si polohy a pohyby těla lépe zapamatovat.  

K nelokomočním pohybům můžeme zařadit stoj, leh na břiše, podpor sedmo a ležmo, klek, 

vzpor klečmo i dřepmo a spousty dalších (Dvořáková, 2011). 
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- Lokomoční 

Lokomoční dovednosti jsou charakteristické přemísťováním těla v prostoru. Hierarchicky 

jsou seřazené od těch nejjednodušších, jako je plazení, lezení apod. až po ty základní a 

složitější jako je běžná chůze, běh, skákání, přeskoky aj. Důležité je zaměření na jednotlivé 

pohybové úkony a vytvoření vhodných podmínek pro jejich realizaci. Všechny tyto pohyby 

závisí na rovnováze, která hraje u dětí klíčovou roli a bývá pro děti problémovou částí. Proto 

je potřeba pohyby neustále opakovat a postupně provádět od nejjednodušších k těžším 

pohybům. Během vývoje se dovednosti zdokonalují, avšak u některých dětí může být 

dovednost nižší z důvodu individuálního stereotypu, či nedostatku příležitostí k rozvoji 

dovednosti (Dvořáková, 2011). 

- Manipulační 

Manipulační dovednosti jsou spojené s ovládáním nejrůznějších předmětů, které se liší 

velikostí, tvarem, nebo povrchem. Děti jsou během tohoto období velice zvědaví, hrají si 

s prsty, osahávají předměty a zkoumají, co s nimi mohou provádět. K tomu jim pomáhá 

manipulační dovednost. Nejčastěji manipulují rukama, což je přirozené.  Manipulace dolních 

končetin bychom měli u dětí také zapojit, abychom rozvíjeli rovnováhu a práci dolních 

končetin.  

Manipulační dovednosti dělíme do několika skupin. (Dvořáková, 2011) 

a. Házení 

Házení je schopnost, kterou se dítě učí komplexně manipulací. Děti se nejprve učí uchopovat 

míč a po té jej hází jednou či oběma rukama. Každé dítě má určitou představivost a je jiné než 

ostatní. Někteří se učí od začátku házet spodem, jiní zase vrchem či z boku. Dítě si vytváří 

svoji vlastní pozici a určuje si prostor, ze kterého míč odhodí. Velkou výhodou je učení 

nápodobou, díky kterému se děti mohou učit správnému provedení od nejjednodušších 

variant. Mezi hlavní vývojové znaky patří házení jednou rukou obloukem ze strany, obouruč 

spodem a hod malým míčkem jednou rukou do země.  

b. Chytání 

Chytání je opakem házení. Na začátku se dítě snaží chytit míč, zatím většinou 

nekontrolovaným způsobem. Postupem času se však učí chytit míč do dlaní a prstů 

roztažených rukou. Mezi vývojové znaky patří chytání do náruče, strach z míče, nevhodné 

připravené paže a ruce pro chytání: daleko od sebe, lokty u těla. 
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c. Kopání 

Kopání do míče je také oblíbenou zálibou dětí. Začátky kopu bývají nekontrolované a kop je 

proveden různým způsoby např. špičkou, kopem s míčem, který je daleko od nohy, nebo za 

nohou. Správný nácvik by dítě mělo provádět vnitřním nártem tzv. tkaničkovým kopem a míč 

by měl být vedle stojné nohy. Postupným nácvikem by se dítě mělo dostat ke kontrolovanému 

kutálení míče právě vnitřním nártem. Ostatní pohyby těla by měli zatím zůstat spontánní.  

d. Ovládání předmětu jiným předmětem 

V průběhu běžného života je důležité dokázat ovládat předmět pomocí jiného předmětu. 

Například pálky, rakety či jiné předměty. Důležité je postupné učení od nejjednodušší 

varianty po tu těžší. Například přenášení míčku na lžíci. Postupně můžeme ztěžovat dráhu 

pohybu, nebo místo lžíce použít pálku. Varianta je těžší (Dvořáková, 2011).  

 

1.4.3 Pohybové hry 

Pohybové hry patří k nejdůležitějším a nejvíce využívaným souborům cvičení, které se dají 

neustále upravovat, měnit a využívají je osoby nejrůznějších věkových kategorií od dětí až po 

dospělé. Obsahují průpravné cvičení a hry, herní cvičení a různé závody. 

Průpravná cvičení jsou charakteristická předem určenými, relativně neměnnými vnějšími 

podmínkami. Pohybový úkol se opakuje. Pokud u cvičení chceme zvýšit obtížnost, změníme 

neměnné, přesně vymezené podmínky na vnější podmínky proměnlivé. 

Herní cvičení je charakteristické předem určenými herními podmínkami. Opakuje se řešení 

daného herního úkolu, nebo situace.  

Důležitým faktorem těchto činností je soutěživost a motivace, která děti pohání k překonání 

soupeře, nebo určité pohybové dovednosti. Díky pohybovým hrám se rozvíjí také morální a 

volní vlastnosti (Matoušek a kol., 1989).  

Pohybové hry můžeme rozdělit podle následujících hledisek: 

Časové využití:  

- Krátké – trvají v řádech několika sekund 

- Střední – 2 – 3 minuty 

- Dlouhé – delší jak 3 minuty 
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Prostorové využití: 

- Celoplošné – využíváme celou plochu daného prostoru 

- Částečné – využíváme část daného prostoru (například půlku hřiště) 

- Variabilní – Prostor upravujeme dle počtu hráčů 

Počet hráčů: 

- Hry pro dvojice 

- Hry pro družstva  

- Hry pro skupiny 

Využití pomůcek: 

- Hry bez použití pomůcek 

- Hry s běžně dostupnými pomůckami (například kužely, obruče aj.) 

- Hry se speciálními pomůckami nebo ve speciálním prostřední (například bazén) 

Úroveň vyžadovaných dovedností: 

- Začátečníci – obecné děti a běžná populace 

- Zdatní a pokročilí – lidé s vyšší úrovní pohybových dovedností 

- Vyžadující speciální dovednosti 

Úroveň zatížení: 

- Nízká – dochází k námaze, zadýchání 

- Střední – zvyšuje se tep, dochází k fyzické námaze a zadýchání 

- Vysoká – objevují se viditelné známky vyčerpání, (například fleky v obličeji, snaha 

popadnout dech). 

Kontinuita zatížení: 

- Souvislá – hráč je stejně zatěžován po celou dobu hry 

- Střídavá – hráč střídá namáhavé a volnější úseky 

- Malá – hráč je většinu doby bez využití (Matoušek a kol., 1989). 
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1.5 Metody realizace pohybových činností 

Aby měly činnosti výchovný vliv, měly by být strůjcem pozitivních emocí a prožitků. 

Hlavním vykonavatelem těchto činností je výchovný pedagog, který vytváří vhodné 

podmínky pro děti a stává se pomocníkem a rádcem, který se snaží zaujmout výběrem vhodné 

činnosti. Pohybová činnost by měla být vybrána na základě vhodného prostředí, pomůcek a 

měla by pro děti představovat výzvu (Dvořáková, 2011). 

Je důležité, aby činnosti byly zábavné a tvárné, protože děti nevydrží příliš dlouho setrvat u 

jedné činnosti a soustředit se na jeden jev. Každá maličkost je rozptýlí, ať se jedná o vnější 

podmínky, jako třeba změna počasí kterou uvnitř vnímají pohledem z okna (sněžení), či 

aktuální pocity a rozpoložení. Pozornost v předškolním věku je nezralá a krátkodobá (Černá 

in Vágnerová a Valentová, 2011). Proto je důležité, aby se činnosti volily formou zábavných 

her a využívala se forma nápodoby (ukázky), která je pro děti nejsnáze pochopitelná, jelikož ji 

okoukají (Dvořáková, 2011). 

Podle RVP PV by mělo předškolní vzdělání probíhat v integrovaných blocích, které obsahují 

různé činnosti v jednotlivých oblastech vzdělávacího programu RVP PV. To znamená, že 

určitá témata se zkoumají a řeší pomocí různých stanovisek a různých činností – rozhovoru, 

pohybem, výtvarnou a hudební činností apod. Proto je ideální propojovat pohybové činnosti 

s danými tématy. V komplexním výchovně-vzdělávacím procesu v mateřské škole se 

pohybové činnosti a cíle RVP PV realizují pomocí spontánních aktivit ve spontánně 

vzniklých situacích, záměrným vytvářením podmínek a zcela nebo částečně řízenými 

činnostmi (Dvořáková, 2011).  

1.5.1 Spontánní aktivity 

Spontánní aktivity jsou neřízené a vyplívají z různých situací v době, kdy mají děti volné pole 

působnosti. Sami si volí a vymýšlejí aktivitu, kterou podle sebe realizují. Obsah a intenzitu 

spontánní pohybové aktivity ovlivňuje zejména prostor, přístup učitelky a pomůcky.  

Spontánní pohybové aktivity se většinou realizují ve venkovních prostorách, které většinou 

tvoří zahrady a hřiště daných školek. Cílem je zajistit ideálně dostatečný prostor pro jejich 

potřeby. Některé školky mají prostory poměrně velké, jiné jsou zase zastavěné a neodpovídají 

počtu dětí. Někdy je omezují pravidla a omezený prostor pro každou skupinu dětí. 

Pohyb v prostorách různých velikostí děti velice dobře vnímají. Pokud jsou zvyklý na svůj 

určitý prostor, který mají k dispozici ve své školce, vědí, jak se v něm mají pohybovat. Pokud 
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ale dostanou možnost využít například velkou tělocvičnu, jsou zprvu zaraženi její velikostí a 

až pochvíli se pouští do běhání a kroužení kolem tělocvičny. Většinou využívají celý prostor a 

běhání doprovází jejich výskot a smích.  

Učitelky by měly děti podporovat při každé jejich spontánní aktivitě, jelikož se u nich rozvíjí 

kreativita, pohybové schopnosti a hlavně mají radost z pohybu. Děti by od nich měly dostat 

instrukce k určitým pravidlům chování a to hlavně z důvodu jejich bezpečnosti, například 

lezení do výšek, manipulace s předměty apod.  

Během těchto spontánních aktivit využívají i pomůcky, které ovlivňují jejich aktivity. Učí se 

tak novým pohybům, dovednostem a vymýšlejí a zkoumají, co mohou s určitou pomůckou 

provádět (Dvořáková, 2011). 

1.5.2 Záměrné vytváření podmínek 

K tomu, aby se mohly uskutečnit pohybové aktivity, je zapotřebí vytvořit ideální podmínky. 

To znamená určit prostor, větší či menší, volit členitý terén a podněcovat v něm hry. Využívat 

nářadí, nebo prolézačky či jiné prvky, které má školka k dispozici, nebo navštěvovat i místa 

s jinými druhy prolézaček a překážek. V poslední řadě využívat pomůcky. Pomůcky volit od 

jednodušších k těm náročnějším, například měnit velikosti míčů, využívat balanční plochy 

apod. Kombinací vytváření a pestrými změnami těchto podmínek zajistíme dětem zvyšování 

zdatnosti, zlepšování manipulačních dovedností a překonávání strachu (Dvořáková, 2011). 

1.5.3 Řízené pohybové aktivity 

Řízené, nebo částečně řízené aktivity mají motivační a herní charakter. Děti mají v těchto 

aktivitách již nějaká pravidla, která podle výběru her určuje učitelka. Ta se snaží děti 

motivovat a navádět k využití pomůcek, nářadí a prolézaček formou otázek, ukázek aj.  

Náročné je to ve věkově smíšených skupinách, kde učitelka vymýšlí přiměřené činnosti dle 

věku a dovedností dětí. Děti by se měla snažit motivovat, ne však nutit do náročných činností. 

Ideální je forma výběru činností, kde si dítě volí jednodušší činnost, jelikož je pro něj 

náročnější činnost složitá a díky tomu ztrácí pozornost a zájem činnost provádět. Většinou 

pak jen sleduje ostatní děti, kteří náročnější úkoly zvládají. Proto často učitelka vytváří 

skupiny s podobnou úrovní a volí vhodné úkoly, které jsou vůči dětem přiměřené a rozvíjející. 

Pohybové aktivity lze řídit hromadně a skupinově (Dvořáková, 2011). 
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a. Hromadné  

Jedná se o celou skupinku dětí, která hraje hry dle pokynů učitelky. Nejčastější hromadnou 

formou je zahřátí a rozcvička. Hromadná forma je důležitá i pro sociální rozvoj mezi dětmi, 

poznávají se, společně se radují a vymýšlí kreativní činnosti, při kterých vzájemně 

komunikují.  

a. Skupinové 

Tvoření skupin je důležité pro možnost rychlejšího střídání dětí na stanovištích a tím snížení 

prostojů. Skupiny můžeme rozdělit na určené, kde má každá učitelkou rozdělená skupina jiný 

pohybový úkol a po určité době či povelu učitelky si stanoviště vymění a volné, kde si děti 

vybírají činnost dle vlastního uvážení. Mohou si vybrat například podle pomůcek, které 

učitelka nabídne. Rozdělit děti lze i pro snížení počtu ve skupině například vůči malému 

prostoru, či omezenému množství pomůcek (Dvořáková, 2011). 

 

1.6 Pohybová gramotnost  

Pohybová gramotnost je velice důležitá, bohužel se ale ve světě zvětšuje deficit pohybového 

zatížení a to má za následek zhoršující se kvalitu života populace rozvinutých i rozvojových 

zemí. Hlavní důsledek je snižování tělesné zdatnosti a tím i zhoršování zdravotního stavu, což 

zvyšuje náklady na zdravotní a sociální péči. Měli bychom si uvědomit, že pohybová aktivita 

je parametr, který se dá nejsnáze ovlivnit a přispívat tak k dobrému zdravotnímu stavu a 

práceschopnosti populace. Jako základním předpokladem efektivní pohybové intervence je 

patřičná úroveň pohybových dovedností (techniky pohybu) a svalového aparátu. Obojí je 

možné kultivovat pouze pohybovou aktivitou s dostatečnou intenzitou a dobou trvání. Pro 

hodnocení pohybových předpokladů, především pohybových dovedností, je v současnosti 

zaváděn pojem: Pohybová gramotnost (PG) (Cornish a kol., 2020; Delaney a kol., 2008; 

Whitehead, 2013).  
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1.6.1 Definice pohybové gramotnosti  

Jedná se o vícerozměrný koncept, který popisuje holistický základ pro zapojení jedince do 

realizace pohybové aktivity. Pochopení využití a účinnosti PG v kontextu zdraví a nastavení 

zdravotní péče podpoří klinické a populační programování zdravotní péče a ve svém důsledku 

zdraví jednotlivce i celé společnosti. Pohybová gramotnost je složený koncept z afektivních 

(motivace a důvěra), tělesných (tělesná kompetence), kognitivních (znalosti a porozumění) a 

behaviorálních (zapojení do pohybových činností po celý život) domén (Cornish a kol., 

2020).  

1.7 Následky deficitu pohybu dětí předškolního věku 

„Současný deficit tělesného zatížení má za následek zhoršení zdravotního stavu (např. vzestup 

obezity a sní spojených komplikací, vertebrogenní obtíže, aj.) i práceschopnosti populace. 

Jednou z příčin je nedostatečná úroveň pohybových dovedností. Koncept pohybové 

gramotnosti (PG) je po počáteční důvěře akceptován v řadě zemí, o čemž svědčí vzestup počtu 

publikací z jedné v roce 1998 a více než 50 v roce 2020.“(Bunc, 2021). 

1.7.1 Obezita 

Obezita patří dnes k nejvíce závažným aktuálním tématům, které řeší řada výzkumných 

pracovišť ve světě i České republice. Počet případů obezity v celosvětovém měřítku od 2. 

Poloviny 20. Století postupně narůstá a to zrychlujícím se tempem., které zdokumentovaly 

výsledky epidemiologických studií během 90. let. Obezita je závažné onemocnění, které má 

za následek zhoršování kvality života a zkracování jeho délky.  Představuje také rizikový 

faktor, díky kterému vznikají řady nemocí. Ty řadíme pod obecný pojem: Civilizační 

choroby. Do této skupiny patří převážně metabolická onemocnění, diabetes mellitus, 

ateroskleróza, ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, hypertenzní nemoc, poruchy 

lokomočního aparátu a spousty dalších.  

Obezitu definujeme jako závažné chronické onemocnění, které má za následek zhoršení 

zdravotního stavu s negativními dopady na fyzické i duševní zdraví (Hlúbik, 2005). 
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1.8 Podmínky 

Vytváření podmínek je důležitou součástí rozvoje pohybových předpokladů dětí. Aby se děti 

mohly rozvíjet správným směrem, je potřeba jim připravit ideální zázemí, které tvoří 

prostředí, časové, prostorové, materiální, personální a sociální podmínky. (Dvořáková, 2011) 

 

1.8.1 Prostředí 

Dítě ovlivňuje nejvíce domácí prostředí, ve kterém vyrůstá a vzdělávací instituce, které 

v průběhu let navštěvuje. Dítě by si mělo odnášet největší zkušenosti právě z těchto dvou 

oblastí, které by se měli snažit dítě vzdělávat, vychovávat a připravit na další část života 

(Dvořáková, 2011).  

- Rodinné prostředí 

Děti tráví značný čas se svými sourozenci a v péči svých rodičů, nebo zákonných zástupců, 

což označuje, že rodinné iniciativy jsou zásadní pro zlepšení pohybového chování na úrovni 

populace. Vliv na dítě může mít plno podob jako je modelování, povzbuzování, logistická 

podpora, pravidla a omezení, spoluúčast a pozorování (dohled). (Rhodes a kol., 2020). 

Hlavním cílem rodiny je vytvořit bezpečné a vhodné prostředí, do kterého se člověk rodí a 

vyvíjí se v něm. Důležité je, aby se oblast instituce a rodinná oblast ve výchově dětí navzájem 

doplňovali a spolupracovali. Určité návyky, které dítě nezíská doma, získá ve škole a naopak 

ty které nemůže získat ve škole, musí získat v rodinném prostředí. Rodina je pro děti vzory a 

bezprostředně ovlivňuje jejich pohybovou gramotnost (Sodomová in Dvořáková, 2021).  

1.8.2 Časové podmínky 

U dětí v předškolním věku je velice důležité, aby jejich pohybový program byl různorodý a 

aby se především činnosti střídaly od klidových po dynamické a aby probíhaly jak řízeným 

způsobem, tak spontánním. Mělo by se jednat o každý den v týdnu a aktivity by měly tvořit 

základní organizační rámec (Vágnerová, 2011).  Dle studií (Cerin a kol., 2022) se doporučuje, 

aby se děti předškolního věku věnovali alespoň 180 min. různým pohybovým aktivitám 

denně, z nichž alespoň 60 minut by měla tvořit energická hra.  
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1.8.3 Prostorové podmínky 

Prostory dělíme na vnitřní a venkovní. Vnitřní prostory by měly být pro děti vhodně 

uzpůsobené tak, aby se tam mohly volně pohybovat. Měl by tam být relativně volný prostor, 

kde by neměly být žádné stolky, židličky ani jiné předměty, které by pohybu překážely a byly 

pro děti rizikem nějakého úrazu. Prostor volíme dle obsahu cvičení. Pokud je tedy cílem 

například opičí dráha, či jiné pohybové dovednosti, kde využíváme nářadí, prostor podle toho 

uzpůsobíme například vložením lavičky, či švédské bedny apod. Dbáme při tom ale na 

bezpečnost a děti poučíme vhodnými pravidly, aby nebylo ohroženo jejich zdraví. 

Venkovní prostory bývají většinou rozlehlejší než vnitřní prostory a pro děti tak větší 

možností pro volný pohyb. Jsou to většinou zahrady a hřiště s různorodými prolézačkami, 

které se nachází v areálu, či blízkosti školek. Jsou ale závislé na počasí, které je v zimním 

období často mrazivé a deštivé a proto je dobré mít nějakou alternativu, pokud chceme využít 

i jiné prostory, než ty vnitřní přímo ve školkách. Vhodnou volbou jsou například pronájmy 

různých tělocvičen, sokolů, či organizací, které spolupracují s jinými školkami. Nevýhodou 

však bývá vysoká obsazenost a školky často mívají problém se do těchto tělocvičen, či sokolů 

časově dostat.  

Obecně by prostory měli být dostatečně velké a vhodné pro nejrůznější druhy aktivit jako je 

běhání po rovné ploše, kličkování, skákání, přeskakování, šplhání, převalování, balancování a 

spousty dalších pohybových dovedností (Dvořáková, 2011).  

1.8.4 Materiální podmínky 

Každý prostor by měl obsahovat vybavení ve formě nářadí, prolézaček a různých pomůcek. 

Díky tomu vzniká daleko větší a širší možnost rozvoje pohybových činností. Většina 

jednodušších pomůcek by měla být dětem na očích a volně k dispozici. Díky tomu se dětem 

otevírá možnost volného výběru pomůcek a tím i rozvíjení kreativity a myšlení. Spontánní 

aktivitou si sami volí, co vyzkouší a jakým způsobem. Díky tomu u nich dochází k upevnění 

nových pohybových dovedností.  Mezi nejrozšířenější jednoduchá zařízení patří: (žíněnky a 

podložky, lavičky, žebřiny, balanční plochy, molitanové kostky různých tvarů, houpačky, 

prolézačky, lana, míče, kužely a velká spousta dalších pomůcek). (Dvořáková, 2011). 

Podle (Dowda a kol., 2009) je uvedeno, že vybavenost mateřských škol zapříčiňuje 

nepohyblivost. Spousty školek má dnes moderní, elektronické a přehnané vybavení, které 

ovlivňuje rozvoj pohybu dětí. Je prokázáno, že děti ze škol s nižší vybaveností, většími 

prostory a pomůckami, které pomáhají k pohybovému rozvoji, se více pohybují.  
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1.8.5 Personální a sociální podmínky 

Pedagogové představují pro děti jeden z nejdůležitějších faktorů výchovy a vzdělávání. Měli 

by být dostatečně vzdělaní a kvalifikovaní pro práci s předškolními dětmi. Měli by mít 

dokončenou střední odbornou školu se zaměřením na předškolní vzdělání, vysokou odbornou 

školu se stejným zaměřením, nebo vysokou pedagogickou školu se zaměřením na předškolní 

vzdělání.  

Sociální podmínky řeší odbornost v oblasti vztahu učitelek vůči pohybovým činnostem dětí. 

Učitelky se snaží vytvářet takovou atmosféru, která děti vede a podporuje k pohybové 

aktivitě. V dnešní době mají učitelky obecně strach o bezpečnost a přetížení dětí při 

vykonávaných pohybových činnostech a tím jejich rozvoj částečně omezují. Tato skutečnost 

je pochopitelná, děti začínají být aktivní, zbrklí a nemají ještě dostatečně vyvinutý pud 

sebezáchovy. Určitá pravidla pro základní bezpečnost jsou tak na místě.  Děti v předškolním 

věku by se měli učit zodpovědnosti za své chování a rozlišovat co je správné a co ne.  

Do sociálních podmínek patří i základní návyky, které se neustále opakují. Jedná se o 

základní dodržování hygienických zásad, jako je například mytí rukou po příchodu 

z venkovního prostředí, chození včas na záchod apod. Návyky si děti učí osvojovat jak 

v domácím prostředí, tak ve školce za přítomnosti pedagogů (Dvořáková, 2011). 

 

1.9 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělání 

„Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělání (RVP PV) vymezuje hlavní požadavky, 

podmínky a pravidla pro institucionální děti předškolního věku. Tato pravidla se vztahují na 

pedagogické činnosti probíhající ve vzdělávacích institucích zařazených do sítě škol a 

školských zařízení. Jsou vázána pro předškolní vzdělávání v mateřských školách, 

v mateřských školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, v lesních mateřských 

školách a v přípravných třídách základních škol. RVP PV stanovuje elementární vzdělanostní 

základ, na který může navazovat základní vzdělávání, a jako takový představuje zásadní 

východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů i jejich uskutečňování. RVP PV určuje 

společný rámec, který je třeba zachovávat. Je otevřený pro školu, učitele i pro děti a vytváří 

tak podmínky k tomu, aby každá škola, resp. pedagogický sbor, jakákoli odborná pracovní 

skupina, profesní sdružení či každý jednotlivý pedagog mohli – za předpokladu zachování 
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společných pravidel – vytvářet a realizovat svůj vlastní školní vzdělávací program“ 

(Smolíková a kol., 2021). 

Rámcové vzdělávací cíle jsou: 

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

2. Osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost 

3. Získání osobní samostatnosti a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost, 

která působí na své okolí (Dvořáková, 2011). 

Obsah předškolního vzdělání tvoří oblast RVP PV. Oblasti jsou formulovány jako dílčí 

vzdělávací cíle a jsou rozděleny do těchto skupin: 

1. Biologická oblast – dítě a jeho tělo 

2. Psychologická oblast – dítě a jeho psychika 

3. Interpersonální oblast – dítě a ten druhý 

4. Sociálně-kulturní oblast – dítě a společnost 

5. Environmentální oblast – dítě a svět 

Biologickou, psychologickou a sociální oblast osobnosti nelze oddělit. Vždy se budou 

vzájemně prolínat a ovlivňovat a realizace určité vybrané do určité zaměřené činnosti bude 

pokaždé více, či méně ovlivňovat další oblasti. Pohyb je biologická činnost a nelze ji oddělit 

od psychiky ani sociálních vztahů (Dvořáková, 2011).  
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Shrnutí  

Přiměřený pravidelně realizovaný program v dlouhodobém měřítku časového trvání, může 

podstatně ovlivnit dopady současného životního stylu jedince. Pohybová gramotnost znamená 

vytváření předpokladů pro rozvoj základních lidských pohybů, pohybových a sportovních 

dovedností. Tyto dovednosti umožňují zapojování se do pohybové aktivity, která ovlivňuje 

tělesnou zdatnost a zdravotní stav (Bunc, 2021).  

Důležité je začít s rozvojem pohybových předpokladů již od útlého věku. Omezování 

pohybové aktivity dětí je zapotřebí kompenzovat správně vedeným tělesným cvičením, díky 

kterému vzrůstá pohybová funkční zdatnost i stoupající kondiční úroveň. Je velice důležité 

dětem umožnit podněty pro zdravý tělesný vývoj i zvýšení výkonnosti. Své úsilí zaměřujeme 

na rozvoj rychlosti, obratnosti, dynamické síly a v omezené míře i vytrvalosti. (Juklíčková-

Krestovská, 1989). „Hlavním cílem tělesné výchovy v předškolním období je připravit zdravé, 

tělesně zdatné a pohybově schopné dítě, odolné a otužilé, které má všechny předpoklady pro 

úspěšný nástup do základní školy a pro další rozvoj všech kvalit budoucího socialistického 

občana.“ (Juklíčková-Krestovská, 1989). 

Teoretická část této bakalářské práce je vytvořena pomocí literatury a parametrů uvedených 

v použitých zdrojích v rámci pohybu dětí v předškolním věku. Praktická část je vytvořena na 

základě výsledků, které byly zjištěny pomocí rozhovoru s učitelkami vybraných školek.  
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2 Cíle práce 

Cílem práce je na základě dotazování respondentů ve vybraných mateřských školkách v Praze 

zjistit, jakým způsobem lze ovlivnit pohybové předpoklady dětí, které tyto školky navštěvují. 

Jednotlivé školky mezi sebou porovnat a vybrat jednu, která má nejvhodnější podmínky pro 

pohybové předpoklady vhodného rozvoje celkového pohybu dětí. Zároveň vytvořit ideální 

návrh, který pozitivně ovlivní danou problematiku.   
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PRAKTICKÁ ČÁST 

3 Metodika práce 

Tato část bakalářské práce pojednává o výzkumných možnostech ovlivnění pohybových 

předpokladů u dětí v předškolním věku. V práci se zaměřujeme především na možnosti 

úpravy jednotlivých segmentů (jak materiálních, tak didaktických) zaměřujících se na vyšší 

kvalitu pohybu a především na ovlivnění fyziologických ukazatelů, které v budoucnu mohou 

ovlivňovat jak zdraví, tak obecnou prosperitu dětí. Využita byla metoda osobního dotazování, 

tedy se jednalo o rozhovor (interview). Rozhovor byl veden v 5 různých mateřských školkách 

v několika Pražských částech. Respondenty zastupovaly vybrané pedagožky z daných 

mateřských školek, kterým bylo položeno vždy 12 stejných, kombinovaných otázek. 

Rozhovor probíhal v prostředí konkrétních mateřských školek, ve kterých respondenti působí. 

Já, v roli tazatele, jsem si následné odpovědi zapisoval do záznamového archu ke zpracování 

a vyhodnocení.  

Respondenty jsem před rozhovorem informoval emailem se slovy: 

Já, Miloš Vostárek, jsem studentem bakalářského programu Tělesná výchova a sport na  

Fakultě Tělesné Výchovy a Sportu Univerzity Karlovy. Chtěl bych Vás tímto požádat o Váš 

čas a o možnost osobního setkání kvůli zodpovězení série otázek v rámci Vaší školky. Tyto 

otázky budou sloužit jako podklad pro analýzu v praktické části mé bakalářské práce. Cíl mé 

práce je zjistit, jakým způsobem lze ovlivnit pohybové předpoklady předškolních dětí a 

navrhnout program, který by mohl pomoct ke zlepšení problematiky pohybového deficitu. 

Data, která získám, budou sloužit pouze pro zpracování mé bakalářské práce nebo dalšímu 

výzkumu na UK FTVS. Všechna data budou uchována v uzamknutém počítači a přístup 

k nim bude mít pouze hlavní řešitel. Všechna konkrétní data budou publikována v anonymní 

podobě a po zpracování budou z počítače smazána. Předem děkuji za Vaši ochotu. 

I přesto, že již několik let navštěvuji školky, ve kterých působím jako lektor rozvoje 

pohybových schopností a dovedností, ke střetu zájmů nedojde, jelikož z toho neprofituji a mé 

zájmy budou sloužit pouze k získání akademického titulu a hlubšímu poznání dané 

problematiky.  
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4 Výsledky 

V této části se nachází výsledky odpovědí tázaných respondentů jednotlivých Pražských 

školek. Každá jednotlivá školka je anonymně označená písmeny od A do E. Respondenti 

odpovídali na 12 kombinovaných otázek. 

Školka – A 

Školka – B 

Školka – C  

Školka – D  

Školka – E  

 

1. Kolik dětí navštěvuje vaši školku? 

A. Školku navštěvuje 100 dětí, které jsou rozděleny rovnoměrně do 6 tříd 

B. Školku navštěvuje 90 dětí, rozděleny rovnoměrně do 4 tříd. 

C. Školku navštěvuje 180 dětí, rozděleny rovnoměrně do 7 tříd. 

D. Školku navštěvuje 18 dětí v jedné třídě (detašované pracoviště) 

E. Školku navštěvuje 96 dětí, rozděleny rovnoměrně do 4 tříd. 

 

Graf č. 1 – průměrná hodnota dětí na třídu v jednotlivých školkách (SD=3,5). 

Odpovědi ukazují, že průměrný počet na jednu třídu činí cca 21 dětí  
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2. Jaké množství prostoru má vaše školka na cvičení (uvnitř a venku)? 

A. Školka má jednu větší hernu (60m čtverečních), zahradu a malý dvorek. 

B. Školka má 4 herny (každá 25m čtverečních) a zahradu (400m čtverečních). 

C. Školka má 7 vnitřních prostor velkých cca 80m čtverečních a velkou zahradu. 

D. Školka má 1 hernu o velikosti 50m čtverečních a malý dvorek. 

E. Školka má 4 poměrně velké herny a velkou zahradu. 

 

Z výsledků můžeme vyvodit, že všechny kromě jedné školky (A) mají pro každou svou třídu 

vnitřní hernu, nemusí se tedy střídat. Školka (A) má pouze jeden vnitřní prostor pro 6 tříd.  

 

3. Využíváte více možnost pohybu ve venkovních, nebo vnitřních prostorách? 

A. Školka využívá více vnitřních prostor, venku cvičí méně (spíše volný pohyb). 

B. Školka využívá prostory rovnoměrně dle ročních období. 

C. Školka využívá raději vnitřní prostory. 

D. Školka preferuje raději vnitřní prostor kvůli pohybovým pomůckám. 

E. Školka využívá převážně vnitřní prostory, venku mají děti spíše spontánní pohyb. 

 

Odpovědi značí, že školky raději preferují vnitřní prostory. 

 

4. Vyhovují Vám vaše prostory, nebo byste na nich chtěli něco změnit? 

A. Prostory školce nevyhovují a chtěli by je dvakrát větší. 

B. Prostory jsou pro školku dostačující. 

C. Prostory školce plně vyhovují. 

D. Školka by raději měla možnost navštěvovat tělocvičnu. Chtěla by větší vnitřní prostor. 

E. Školka by chtěla větší vnitřní prostory, venkovní jí vyhovují. 
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Z odpovědí si lze všimnout, že 3 z 5 školek (A, D, E) by měly zájem o větší vnitřní prostory. 

Školka E by měla zájem navštěvovat tělocvičnu.  

 

5. Kolik učitelek, či asistentek je přítomných během vašeho cvičení? 

A. Školka má přítomné většinou 2 učitelky na cca 20 dětí. 

B. Školka má přítomné většinou 2 učitelky. 

C. Na ranní cvičení má školka jednu přítomnou učitelku a na odpolední cvičení dvě.  

D. Školka má přítomnou převážně jednu učitelku.  

E. Školka má přítomnou jednu učitelku a ve dvou třídách vždy jednu asistentku. 

 

Odpovědi v počtu pedagogů přítomných na pohybové cvičení se liší. Zatímco školka (A) a 

(B) mají přítomné většinou dva pedagogy, školka (C) má jednoho přítomného pedagoga na 

ranní cvičení a dva na odpolední cvičení. Školka (D) má převážně přítomnou jednu učitelku a 

škola (E) využívá v některých třídách asistentku.  

 

6. Jak často s dětmi cvičíte (kolik hodin denně)? 

A. Školka cvičí 30 min každý den. 

B. Školka cvičí 30-40 min každý den.  

C. Školka má každý den 30 min ranní cvičení, jednou týdně 60 min, 1x týdně chodí 

plavat a na kroužky fotbalu. 

D. Školka cvičí minimálně 30 min denně. 

E. Školka cvičí každý den 30 min. 

 

Výsledky ukazují, že většina školek cvičí s dětmi v průměru cca 30 min denně.  
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7. Převažují u vás spíše řízené nebo spontánní aktivity? 

A. V této školce učitelky volí spíše řízené aktivity. 

B. V této školce učitelky volí spíše řízené aktivity. 

C. Učitelky této školky preferují vyváženost mezi těmito aktivitami. 

D. Učitelky v této školky preferují vyváženost mezi těmito aktivitami. 

E. Učitelky v této školce využívají spíše spontánní aktivity. 

 

Z odpovědí můžeme vyvodit, že častěji je preferovaná řízená aktivita, před aktivitou 

spontánní, kterou preferuje pouze školka (E). Školky (C) a (D) volí vyváženou metodu. 

 

8. Při řízené pohybové aktivitě volíte raději hromadný, nebo skupinový způsob? 

A. Učitelky volí raději hromadný způsob pohybu. 

B. Učitelky volí raději hromadný způsob pohybu.  

C. Učitelky volí převážně hromadný způsob.  

D. Učitelky volí převážně hromadný způsob. 

E. Učitelky volí převážně hromadný způsob. 

 

Z výsledků můžeme vyvodit, že všechny učitelky volí při pohybové aktivitě raději hromadný 

způsob.  

 

9. Jaký je obsah vašich sportovních aktivit? 

A. Obsahem cvičení této školky jsou různé pohybové hry, hry s pravidly, rozcvičky, 

cvičení s náčiním, hody míčem, přeskoky, přelézání a podlézání.  

B. Obsahem cvičení této školky jsou pohybové hry, přirozená cvičení, zdravotní cvičení a 

překážkové dráhy. 

C. Obsahem cvičení této školky jsou pohybové hry, rovnovážná cvičení, koordinační 

cvičení, cvičení plosky nohy, cvičení hlubokého stabilizačního systému, cvičení na 
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správnou posturu při stoji i sedu, pohybové hry pro lepší koordinaci pohybů, dechová 

cvičení a lehké posilování.  

D. Obsahem cvičení této školky jsou rušná cvičení – pohybové hry, rozcvičky, 

překážkové dráhy, různé pohybové aktivity (atletika, gymnastika, manipulace 

s pomůckami, jóga a relaxace). 

E. Obsahem cvičení této školky jsou ranní cvičení, rozcvičky, pohybové hry a relaxace. 

 

Výsledky značí, že obsah pohybových aktivit určitých školek je různorodý. Každá školka má 

svůj individuální plán cvičení, přičemž nejčastěji opakující se aktivitou je rozcvička a 

pohybové hry.  

 

10. Jaký materiál při cvičení využíváte? (pomůcky, nářadí atd.…) 

A. Školka využívá jako pomůcky: míče, lavičky, žebřiny, obruče, kužely, trampolínu a 

padák. 

B. Školka využívá jako pomůcky: kroužky, švihadla, lana, míče, kužely, prolézací pytle, 

nářadí, lavičky a žebřiny. 

C. Školka má k dispozici: atletické sady, kroužky, míče, lana, lavičky, kladiny, různé 

nášlapy, bosonohé chodníčky, balanční pomůcky, nářadí pro různé sporty apod. 

D. Školka využívá jako pomůcky: lavičky, overbally, kužely, kloboučky, lana, šátky, 

balanční pomůcky, míče, padák, strachový pytel, study, různé překážky. 

E. Školka využívá jako pomůcky: obruče, míče, kužely, lavičky, chůdy apod. 

 

Z odpovědí můžeme vyvodit, že školky mají poměrně široký výběr pomůcek.  
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11. Kde čerpáte inspiraci v rámci cvičení? 

A. Učitelky této školky se inspirují na internetu a navštěvuje různá školení. 

B. Učitelky čerpají z odborné literatury, internetu a vlastních zkušeností.  

C. Učitelky navštěvují různá školení, ukázkové hodiny odborníků a využívá hospitace 

kolegů a kolegyň. 

D. Učitelky si aktivity převážně vymýšlí, případně čerpají z odborné literatury a 

z materiálů střední pedagogické a vysoké školy.  

E. Učitelky čerpají z internetu a knížky.  

 

Výsledky ukazují, že pedagogové daných školek čerpají inspiraci nejvíce z odborných 

literatur, navštěvují různá školení a využívají svoje dlouholeté zkušenosti.  

 

12. Je něco, co byste chtěli do budoucna změnit v rámci sportování dětí ve školkách? 

A. Učitelky by měly zájem o větší prostory ke cvičení a pohybu. 

B. Školky by chtěly mít k dispozici více nářadí.  

C. Učitelky jsou spokojené, nic by neměnily. 

D. Školky by měly zájem o pravidelné jednotýdenní uspořádání sportovního dne pro 

všechny školky, aby se děti více hýbaly. Chtěly by zavést gymnastiku a atletiku do 

všech školek pro děti.  

E. Učitelky by nic neměnily.  

 

Výsledky dotazů ukazují, že většina učitelek z daných školek by chtěla něco změnit. Učitelky 

ze školky (A) by měly zájem o větší prostory. Učitelky ze školky (B) by chtěly mít k dispozici 

více nářadí a učitelky ze školky (D) by chtěly zavést minimálně jednotýdenní sportovní dny, 

gymnastiku a atletiku do všech školek pro děti, aby se více hýbaly. Učitelky školek (C) a (E) 

by nic neměnily.  
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5 Návrh ideálního programu 

Na základě výsledků z rozhovorů ve věci ovlivnění pohybových předpokladů a tím lepšího 

rozvoje pohybových dovedností, navrhuji ideální program.  

Dle předpisů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy činí maximální počet dětí na 

jednoho pedagoga 24. My se zaměříme na průměrný počet dětí ve třídách, který činí cca 21 

dětí (SD=3,5).  

Prostory 

Prostory bych volil dle pohybové náplně. Pokud se bude jednat o volný spontánní pohyb, volil 

bych spíše větší venkovní prostor, pro možnost volného pohybu dětí. Pokud budu chtít 

rozvíjet nějakou pohybovou dovednost, kde využiju pomůcky, zvolím prostor vnitřní. 

Minimální velikost vnitřního prostoru by v ideálním případě měla být alespoň 50 m 

čtverečních a to z důvodu bezpečnosti a větší možnosti výběru her. Prostory by měly být 

vybavené dostatečným množstvím pomůcek. Pokud je v blízkosti okolí školky možnost 

využití nějaké tělocvičny nebo jiné organizace, doporučoval bych variantu využít.   

Počet přítomných pedagogů na pohybové cvičení 

Při pohybové aktivitě bych volil minimálně 2 přítomné pedagogy z důvodu lepší organizace, 

možnosti rozdělením dětí a menším prostojům během pohybu. Záleží na počtu dětí, pokud je 

počet přibližně 12, jeden pedagog by vyhovovat mohl, nicméně zvýšením počtu pedagogů 

zajišťujeme dětem lepší, individuálnější pohybový servis, při kterém máme větší prostor pro 

častější opakování a udělování zpětných vazeb, které děti potřebují. 

Počet hodin cvičení denně a doplňkové aktivity 

Množství pohybové aktivity bych zvolil na minimálně 2 hodiny denně, které bych rozdělil na 

ranní/dopolední část a odpolední část. Dopolední část bych věnoval řízené aktivitě, jelikož 

mají děti poměrně dost energie po předchozím spánku. V odpoledních hodinách bych zvolil 

spontánní aktivitu, či kombinovanou. Jako další sportovní akce bych se snažil alespoň 1-2 

krát týdně navštěvovat pohybové lekce odborných trenérů a školitelů pro zpestření aktivit dětí 

a zároveň bych hodinu využil jako inspiraci. Dále bych se účastnil sportovních akcí a 

dětských dnů.  
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Druh a forma pohybové aktivity 

V rámci sportovní aktivity bych kombinoval řízenou a hromadnou aktivitu. Řízená aktivita 

dětem určuje náměty k učením se pohybovým dovednostem a spontánní učí dětské myšlení a 

kreativitu. Formu bych využíval pokud možno nejčastěji skupinovou, kde při rozdělení dětí na 

skupiny lze vytvořit obsáhlejší program a děti prostřídat. Záleží na počtu učitelek, pokud je 

k dispozici jedna, vybral bych hromadnou formu a prostorovou hru pro všechny, bez tvoření 

zástupů. Pokud bych větší počet dětí přece jen rozdělil, volil bych třeba závod formou štafety. 

Obsah pohybových aktivit 

Obsah pohybových aktivit by měl být bohatý. Rozcvičky a pohybové hry, zahřejí tělo a 

připraví organismus na další aktivity. Jako přirozená cvičení bych zařadil chůzi v prostoru, 

běh, změny směru aj. Jako hlavní cvičení bych volil obratností, koordinační a rovnovážná 

cvičení formou nejrůznějších her, které nejvíce rozvíjí dětský pohyb. Při cvičení bych střídal 

využívání pomůcek a nářadí, které u dětí rozvíjí pohybové dovednosti, motoriku a kreativní 

řešení situací. (rozvoj mozkových hemisfér). Nezapomínal bych ani na rozvoj základní 

gymnastiky a atletiky, které děti připraví na základní školu, kde se využívají často tělocvičny 

s nářadím pro tyto aktivity. Jako kompenzační cvičení bych využíval zdravotní cvičení 

například (protahování, cvičení plosky nohou aj.). Veškerá cvičení by měla být vedena hlavně 

zábavnou formou a měla by se často střídat, aby nedocházelo k jednostrannému přetěžování a 

aby děti udržely pozornost.  

Využívání materiálu při cvičení 

Využívání materiálu by mělo být různorodé a bohaté. Ve vnitřních prostorách bych využíval 

jak základní, tak i speciální pomůcky jako jsou lavičky, žebřiny, žíněnky, kužely, bosonohé 

chodníčky, obruče aj. Pro děti jsou pomůcky zpestřením a pomáhají jim při rozvoji 

pohybových a motorický dovedností. Nezapomínal bych ani na venkovní prolézačky a různé 

překážky, které děti motivují k překonávání a vymýšlení jak určitou překážku překonat.  

Čerpání inspirace 

Jako inspiraci bych navštěvoval různá pohybová školení odborníků, abych načerpal co nejvíce 

informací a vytvořil si zásobník cviků, který bych při vedení aktivit využíval. Dále bych 

čerpal z internetových zdrojů, které jsou dnes plné zajímavých článků, knížek a informací a 

zároveň využil kreativitu a cvičení vymýšlel. Dostával bych tak sám zpětnou vazbu, co děti 

baví a jak činnosti provádí.  
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            Příklad tréninkové jednotky v délce 60 min. pro 20 dětí 

              

Tabulka č. 1 – Návrh tréninkové jednotky pro děti z MŠ 

Tréninková jednotka je založená na rozvoj koordinace pohybů a manipulaci s předměty. Je 

vedena dvěma pedagogy. V úvodní části nejprve připravíme a motivujeme děti k pohybu: 

Následuje hromadné zahřátí a aktivace organismu formou pohybové hry mrazík, kterou si 

můžeme kreativně modifikovat a měnit na jinou pohybovou hru. Například „na babu“. Dále 

s dětmi provedeme krátké mobilizační a protahovací cvičení formou taneční rozcvičky za 

doprovodu hudby. Poté rozdělíme třídu na dvě rovnoměrně rozložené skupiny po deseti 

dětech. Jedna skupina bude na stanovišti překonávat opičí dráhu za přítomnosti jednoho 

pedagoga a druhá skupina, za přítomnosti druhého pedagoga, bude mít za úkol procházet 

pomocí rukou a nohou obručí vpřed ve formě dvou zástupů naproti sobě. Stanoviště můžeme 

libovolně upravovat dle potřeby a dovednosti postupně ztěžovat. Opičí dráhu můžeme 

prodloužit a u chůze v obručích zvolit chůzi/běh pozadu. Zhruba po 15 minutách vyměníme 

stanoviště. V závěrečné části si děti znovu společně za odměnu můžou zahrát slíbenou 

odpočinkovou hru – „lidské pexeso“. V závěrečné části zvolíme relaxační formu, kdy se děti 

pomaličku pohybují nebo leží a dýchají. My mezitím zhodnotíme hodinu, kde děti můžeme 

pochválit, případně konkrétně upozornit na věci, které bychom od nich požadovali v příštích 

lekcích.  

 

Část TJ Obsah tréninkové jednotky Čas 

Úvodní část 
Krátké seznámení s aktivitou (motivace a zaujmutí dětí), Rušná část – 

pohybová hra mrazík, honička 
8-10 min 

Rozcvička 
Krátké protažení formou hry, či taneční rozcvička 

5 min 

Hlavní část 
Rozvoj rychlosti a koordinace pohybu formou překážkové dráhy, 

dovednostní chůze obručemi  
2x15 min 

Závěrečná část 
Klidná část, závěrečná odpočinková hra – lidské pexeso, relaxace a 

uvolnění, zhodnocení hodiny a otázky co se dětem nejvíce líbilo 
15 min 
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6 Diskuse 

Pohyb je u dítěte považován za jednu ze základních potřeb, bez které se neobejde. Díky 

pohybu rozvíjí své tělo a vnitřní orgány. Pomocí pohybu dítě komunikuje, seznamuje se 

s okolím, experimentuje s předměty a je pro něj zdrojem poznatků a prostředkem poznávání. 

Pohyb je jedním z důvodů, proč dítě získává spousty dovedností a kompetence, které jsou 

důležité pro život. Díky tomu mají pohybové činnosti své důležité místo v realizování 

základního dokumentu předškolního vzdělání. I přesto, že zde nejsou pohybové úkoly 

konkretizovány, rámcové, ani dílčí cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělání (RVP PV) nelze naplnit (Dvořáková, 2011). „Pohyb je v životě dítěte základním, 

praktickým, činnostním a hrovým prostředkem k získávání klíčových kompetencí i dílčích 

kompetencí (výstupů) – dovedností, postojů a hodnot – ve všech vzdělávacích oblastech RVP 

PV.“ (Dvořáková, 2011). 

Na základě odpovědí respondentů v praktické části, bylo porovnáno pět pražských školek, 

které jsou anonymně označeny písmeny od (A) do (E) včetně. V první položené otázce se 

řešil počet dětí ve školkách v jednotlivých třídách. Podle Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy (MŠMT) je standardní počet dětí na jednoho pedagoga 24.  Výsledky ukázaly, že 

testované školky se do toho počtu většinou vejdou. Lehce přesahuje školka (C), jejíž 

průměrná hodnota dětí na jednu třídu tvoří 25,7. Zatímco nejmenší průměrný počet na jednu 

třídu vykazuje školka (A) s počtem 16, 6. Celkový průměrný počet ze všech testovaných 

školek činní 21 dětí, což je v dnešní době poměrně běžné číslo.   

Další důležitou roli, která navazuje na počet dětí v jednotlivých třídách, je velikost 

venkovních a vnitřních prostorů. Z vlastní zkušenosti vím, že čím větší počet dětí je, tím je 

potřeba většího prostoru pro možnosti pohybu. Pokud se budeme bavit o vnitřním prostoru 

pro průměrný počet cca 20 dětí, ideálně bych volil alespoň 50m
2
, které nebudou zastavěné 

nábytkem a děti nebudou tak omezeny i z důvodu bezpečnosti. Venkovní prostory jsou 

většinou mnohem větší, ale v zimě jsou závislé na počasí. Výsledky v praktické části ukázaly, 

že všechny, až na jednu školku (A) mají pro každou třídu vnitřní prostor. Největší prostory se 

nachází ve školce (C). Každý z těchto prostorů tvoří asi 80 metrů čtverečních, což je již 

poměrně velká část pro vytvoření kvalitní pohybové aktivity. Nejmenší je naopak 

zaznamenán u školky (B) s pouhými 25m
2
. Zde se vyskytuje při počtu 20 dětí již poměrně 

velké riziko nějakého úrazu a proto je potřeba se přizpůsobit například vystřídáním dětí, nebo 

vhodnou úpravou pohybové činnosti. To znamená vymyslet takovou činnost, při které nehrozí 
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velké riziko úrazu a více dbát na bezpečnost. Školka (A) má pouze jednu hernu o velikosti 60 

metrů čtverečních a zahradu, která je zastavěná různými prolézačkami. Zde dochází k situaci, 

kdy se jednotlivých 6 tříd často střídá v těchto prostorách a jsou na sebe v podstatě závislí. Při 

pohybových aktivitách musí tedy často volit alternativu v rámci pohybu u nedalekého 

rybníka, kde se nachází větší plocha. Proto i odpovědí na otázku číslo 4 vyplývá, že školka 

(A) by měla zájem o větší prostory. Stejný případ můžeme najít u odpovědi školky (E), které 

nevyhovují vnitřní prostory, naopak venkovní jsou vyhovující. Školka (D) by měla raději 

možnost navštěvovat tělocvičnu. Dle mého názoru jsou tělocvičny ideální hlavně z důvodu 

vnějších vlivů a nezávislosti na počasí, velkého množství nářadí a pomůcek. Podle Dvořákové 

(2011) jsou pronájmy tělocvičen, sokolů nebo jiných organizací vhodnou volbou, bohužel 

však bývají často omezené díky vysoké obsazenosti.  

Důležitým faktorem je také počet pedagogů přítomných během pohybových aktivit. V dnešní 

době se nejvíce setkáváme maximálně s dvěma pedagogy, případně místo jednoho pedagoga 

je na místě asistentka. Školky (A) a (B) tento standard splňují, zatímco školka (D) má 

převážně jednu učitelku. U zbytku školek vypomáhají 2 asistentky, které se střídají. Vše 

záleží na počtu dětí. Pokud bude učitelka řídit aktivitu s počtem do 12 dětí, dá se 

předpokládat, že hodina bude odsýpat rychle a děti budou dávat pozor. Pokud ale počet 

vzroste na 15 dětí, nebo více, je pravděpodobné, že budou vznikat delší prostoje a děti budou 

ztrácet koncentraci. (Černá in Vágnerová a Valentová, 2011) v kapitole „Metody realizace 

pohybových činnosti“, uvádí, že pozornost v předškolním věku je nezralá a krátkodobá. 

S touto kombinací je vedení pohybové hodiny s vysokým počtem dětí velice náročný. Osobně 

jsem zažil počet, který činil 35 dětí a mohu potvrdit, že i přes veškerou snahu děti zaujmout, 

jsem po 10 minutách viděl nezájem spousty dětí, které byly schovány za davem aktivně 

vykřikujících dětí a postupně tak ztrácely kontakt s aktivitou a přestaly o ni jevit zájem. Proto 

by bylo vhodné mít minimálně 2 osoby, které si mohou případně děti rozdělit a zamezit tak 

hodině s pasivními dětmi.  

Jedna z nejdůležitějších částí pohybové aktivity, je její doba. Rámcový vzdělávací program 

neurčuje konkrétní čas, který by měl být věnován pohybu, pouze doporučuje vyváženost 

řízeného a neřízeného pohybu. Dle studie (Cerin a kol., 2022) je doporučená aktivita 

v předškolním věku alespoň 180 min. různých pohybových aktivit denně. Podle (Dvořákové, 

2011) by měl celkový čas pohybových aktivit dětí dosahovat 4-5 hodin za den rozložený do 

jeho průběhu. Já osobně souhlasím s doporučenou vyvážeností řízené a spontánní aktivity 

v prostředí mateřských školek. Při nedostatku řízené aktivity nevznikají u dětí podnětné 
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náměty k učení se pohybovým dovednostem (Dvořáková, 2011). Spontánní neřízená aktivita 

je ideální pro rozvoj kreativního myšlení, objevování pohybů a zpětných vazeb, které dětem 

ukazují, jak určitou činnost provádět např.: něco se dítěti nepovedlo, pokusí se o to znovu a 

jinak.  

Nicméně spontánní aktivitu by dítě mělo provádět nejen ve školce, ale i za přítomnosti rodiny, 

či kamarádů. Rodina by měla dítěti do pohybového programu spontánní pohyb zařazovat 

formou přirozeného pohybu jako je například chůze a vlastní hra (Bunc, Skalská, 2012). 

Výsledky otázky č. 6 ukazují, že všechny školky cvičí v průměru okolo 30-40 minut denně. 

Školka (C) využívá jednou v týdnu 60 min sportovní kroužky a jednou týdně plavání, přičemž 

se jednotlivé třídy na tyto akce v průběhu roku střídají.  

Školky (A) a (B) preferují spíše řízené aktivity. Školky (C) a (D) jsou pro vyváženou formu a 

školka (E) volí raději spontánní formu aktivit.  

Odpovědi na otázku číslo 8 nám jasně ukazují převahu hromadných způsobů pohybových 

aktivit, před skupinovými. Myslím si, že jedním z důvodů je počet pedagogů. Pokud je 

přítomen pouze jeden, je náročné rozdělené skupiny hlídat, tím spíše jim pomáhat a opravovat 

je. Jako další důvod je již zmiňovaná velikost prostoru. Pokud cvičíme například v malém 

vnitřním prostoru o velikosti 25 metrů čtverečních a máme 20 přítomných dětí, bude se nám 

velice těžko skupiny rozdělovat. Děti se mezi sebou budou plést a tím že budou blízko sebe, 

vzniknou rušivé elementy a pozornost bude upadat. Výhodou skupinové formy je lepší 

individuální přístup, kratší pohybové prostoje a možnost obsáhlejší náplně pohybových 

aktivit.  

Zjištěné odpovědi na otázku, jaký je obsah vašich pohybových aktivit, jsou poměrně zajímavé 

a u většiny školek obsáhlé. Nejčastěji se opakující aktivitou jsou rozcvičky a pohybové hry. 

Jedná se o základní formy aktivit, které patří k těm nejrozšířenějším. Rozvoj pohybových 

dovedností formou hry je pro děti důležité. Motivem je pro něj zábava a radost a zvládnou 

udržet pozornost déle, než kdybychom zvolili například pouze běh tam zpět, bez žádného 

herního podnětu. Nejrozsáhlejší náplň pohybových aktivit můžeme najít u školky (C). Tam se 

objevují například rovnovážná cvičení, pohybové hry na propojení hemisfér či dechová 

cvičení. Výsledky jsou různorodé a každá školka má svůj individuální plán, kterým se řídí. 

Osobně si myslím, že všechny zmíněné aktivity jsou pro děti ideální. Důležitost bych kladl 

hlavně na komplexní pohybový rozvoj. Aktivity bych často střídal a měnil jejich náročnost 

dle dovedností dětí. Vyhnul bych se jednostrannému zatěžování.  
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Jednostranné zatěžování můžeme definovat jako opakování stále stejných činností, které 

obsahují jednostranně zaměřené pohyby (Dvořáková, 2011).   

Jako další důležitou součástí pohybu je náčiní a nářadí, které mají dané školky k dispozici. 

Pomůcky nám u dětí pomáhají ovlivnit šíři pohybových činností. Čím pestřejší je nabídka 

pomůcek, tím rozsáhlejší zkušenosti si děti z MŠ odnesou. „Důležitým bodem přípravy ŠVP je 

zhodnocení pomůcek, snaha získat nové a vybavit tak školku v co největší míře.“ (Dvořáková, 

2011).  

Jako nejčastěji používané pomůcky si ve výsledcích můžeme všimnout laviček, žebřin, 

kuželů, obručí a míčů. Jedná se v podstatě o běžně dostupné základní pomůcky, které má 

k dispozici většina školek. Ve srovnání s ostatními mají největší množství materiálu školky 

(B) a (C). Například balanční pomůcky, bosonohé chodníčky, atletické sady aj. Mohou tedy 

využívat pestrou škálu náčiní a kreativně tak vytvářet nejrůznější aktivity.  

Otázka číslo 11 řeší, jakým způsobem učitelky čerpají inspiraci pro vytváření pohybových 

aktivit. Vzhledem ke skutečnosti že mají učitelky vystudovanou střední odbornou, vysokou 

odbornou, nebo vysokou pedagogickou školu se zaměřením na předškolní vzdělání, využívají 

nejčastěji odbornou literaturu a materiály z těchto škol. Učitelky ze školek (A) a (C) 

navštěvují různá školení odborníků, na pohybovou tématiku.  Školka (B) udává také vlastní 

zkušenosti, které dle mého názoru využívá většina pedagogů, jelikož se delší dobu pohybují 

v oboru, který dotyčného jedince musí bavit, aby se v něm mohl pohybovat. Výjimkou můžou 

být asistentky, které vypomáhají učitelkám a zároveň od nich zkušenosti přebírají.  

Poslední část byla zaměřena na to, zda by učitelky vybraných školek chtěli do budoucna něco 

změnit v rámci sportování předškolních dětí. Učitelky ze třech školek (A), (B) a (D) uvedly 

několik věcí, které by chtěli do budoucna změnit. Ve školce (A) by měly učitelky zájem o 

větší prostory, jak již bylo zmíněno v otázce číslo 4. Ve školce (B) jsou s prostory dostačující, 

ale učitelky by chtěli rozšířit množství nářadí, které je pouze základní. Učitelky ze školky (D) 

by měli zájem o pravidelné jednotýdenní konání sportovního dne všech školek v Praze. Chtěli 

by zavést povinné základy gymnastiky a atletiky do všech školek, což by i dle mého názoru 

bylo pro děti velice prospěšné. Dostali by novou inspiraci a získali možnost pohybově se 

připravit na školní tělesnou výchovu.  
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Shrnutí výsledků 

Z celkových výsledků tázaných respondentů jednotlivých školek vyšla nejlépe školka (C). 

Školku navštěvuje v průměru nejvíce žáků z vybraných školek a to 25,7. Tento počet je na 

hranici maximálního počtu dětí na jednu učitelku. I přesto však má školka největší prostory a 

to 7 vnitřních o velikosti asi 80 metrů čtverečních a velkou zahradu rozčleněnou na více částí. 

Na dopolední cvičení je přítomna jedna učitelka a na odpolední část většinou dvě. I přesto, že 

počet hodin sportování odpovídá průměru vybraných školek, snaha pravidelně jednou týdně 

navštěvovat sportovní kroužky a plavání je zjevná. Učitelky střídají spontánní i řízený pohyb, 

většinou však pouze hromadnou formou. Obsah pohybových aktivit je pestrý a počet 

pomůcek dostatečný.  
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Závěr 

Na základě výsledků z praktické části byl vytvořen ideální program s ukázkou tréninkové 

jednotky, který tvoří vhodné podmínky pro pohybové předpoklady a tím možnost lepšího 

rozvoje pohybu dětí. Z výsledků v MŠ bylo zjištěno, že největší problematikou jsou 

nedostatečně velké prostory, většinou vnitřní, krátká doba pohybové aktivity, malý počet 

přítomných pedagogů a s tím spojené aktivity, které jsou vedeny převážně hromadnou 

formou. Naopak obsah pohybových aktivit se zdá být v rámci možností obsáhlý a pestrý. 

Materiál se jeví v celku dostačující, ale i přesto by ho některé školky rády rozšířili a otevřeli 

tak více možností ve vytváření pohybových činností. Zavedení gymnastický a atletických 

základů ve školkách by dle mého názoru rozhodně prospělo.  
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