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Anotace bakalářské práce: 

Stěžejním tématem této bakalářské práce jsou pohybové schopnosti a dovednosti předškolních 

dětí. Cílem práce bylo ověřit, zda prostředí mateřské školy má vliv na úroveň pohybových 

schopností a dovedností a zda je docházka do dalších zařízení zaměřených na pohyb může 

ovlivnit. Použity byly metody deskripce a analýza prostředí, dotazník a motorické testy 

pohybových schopností a dovedností. 
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Summary 

The motoric skills and abilities of pre-school children are the key issues of this bachelor 

thesis. The main goal of this work was to find out, if the background of nursery school 

influences children's talents and prowess. And further, if the attandance to other free-time 

institutions can affect it. There were used descriptive method and inner environment analysis, 

questionaire and the motoric tests. 
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1 Úvod 

V materiálech, které se zabývají předškolním vzděláváním, nalezneme řadu informací 

zaměřených na pohybové schopnosti a dovednosti předškolních dětí, tyto informace nám 

radí, jak se jím věnovat, trénovat a upevňovat je. Můžeme se ptát, zda-li je možné tyto rady 

zodpovědně naplňovat i v tak rozdílném prostředí, které nabízejí současné mateřské školy. Ať 

už je jím myšlena rozlehlá zahrada, přístupná tělocvična, prostorné třídy, možnost pobytu 

venku v klidné části města či vesnice, anebo návštěva zájmových kroužků, které mateřská 

škola poskytuje, i kroužky mimo mateřskou školu. Zde se nám nabízí otázka, zda právě 

zájmové kroužky ovlivňují pohybové schopnosti a dovednosti předškolních dětí. Nebo je to 

prostředí, ve kterém se mateřská škola nachází a podmínky, které к pohybu má? 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na měření pohybových schopností a dovedností 

předškolních dětí, protože mne zajímalo, jestli prostředí a podmínky ovlivňují jejich 

pohybové schopnosti a dovednosti . Dále jsem zjišťovala, zda zájmové kroužky též mohou 

pozitivně ovlivnit pohybové schopnosti a dovednosti či nikoli a zda děti z měst navštěvují 

více pohybových zájmových kroužků než děti z vesnice. 

Cílem práce je zjistit, zda se umístění a podmínky mateřské školy a další pohybové 

aktivity odráží na úrovni vybraných pohybových schopností a dovedností předškolních 

dětí. Dále se chci dozvědět, kolik mají děti v mateřských školách pohybových zájmových 

kroužků a porovnat, zda jich mají více děti z města nebo vesnice. 
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2 Schopnosti a dovednosti (vymezení pojmů) 

V průběhu růstu a vývoje dětí se na základě pohybových schopností vytvářejí 

pohybové dovednosti a také schopnosti člověka se tělesně a pohybově vyrovnávat s nároky 

okolí. Úroveň v pohybové oblasti je dána geneticky a ovlivněna podmínkami. Děje se tak od 

nejmenšího věku. Za základ úrovně a kvality pohybu jsou považovány schopnosti. Schopnost 

můžeme definovat obecně jako konstrukt. Z psychologického hlediska je schopnost trvalý 

převážně geneticky určený rys (vlastnost), který podkládá nebo podporuje různé druhy 

motorických a kognitivních aktivit (Schmidt, 1991). Další publikace uvádí schopnost jako 

relativně upevněný, více či méně generalizovaný předpoklad (dispozici) pro určité činnosti, 

jednání a výkony. Schopnosti náleží к vlastnostem lidského jedince, к jeho individuálním 

zdrojům, potencím, kompetencím a výkonovým předpokladům. 

Schopnosti rozlišujeme: duševní, kognitivní a tělesné (Sportovně-vědní lexikon, 

2003). Hájek (2001) schopnost definuje jako integraci vnitřních vlastností organismu 

(biologických, fyziologických, psychických), která podmiňuje splnění určité skupiny 

pohybových úkolů. Tyto vlohy jsou dány geneticky, usuzujeme z vnějších pohybových 

projevů jedince. Čelikovský (1990) napsal, že motorické schopnosti jsou dynamický komplex 

vybraných vlastností organismu člověka, integrovaných podle třídy pohybového úkolu a 

zajišťující jeho plnění. Dvořáková (2000) uvádí, že pohybové schopnosti jsou vrozené 

předpoklady pro určitou kvalitu pohybu: pro rychlost, sílu, vytrvalost, flexibilitu a obratnost. 

Mohou, ale nemusí být rozvinuty v závislosti na podmínkách. Z dalších autorů byly vybrány 

tyto tři definice, ve kterých se o motorické schopnosti píše jako o obecných rysech 

(vlastnostech) či kapacity, které podkládají výkonnost a řadě pohybových dovedností (Burton 

a Miller, 1998). Obsáhlejší definice zní: „Motorické schopnosti jsou komplexy predispozic 

zintegro váných dominujícím základem (podložím) biologickým i pohybovým, zformované 

činiteli genetickými i činiteli prostředí, zároveň spočívající ve vzájemných integracích" (In: 

Szopa, 1995, str. 13). Další definice je od Raczeka (1993), který uvedl, že motorická 

schopnost není jen sumou izolovaných predispozic. Je to složitý, vícevrstevný a dynamický 

systém vztahů a závislostí mezi různými elementy spojitého celku. Schopnosti můžeme dělit 

do dvou skupin koordinační a kondiční. Hájek (2001) říká že, kondiční schopnosti lze 

relativně rychle zlepšit a rozvinout, ale nabytá úroveň se bez cvičení opět vytrácí. 

Koordinační schopnosti trvají déle než se rozvinou, avšak nabytá úroveň je relativně setrvalá. 

Obecně můžeme říci, že koordinace jsou především dílčí pohyby či pohybové fáze tak, aby 
vytvořily harmonický celek pohybového aktu. I v běžné každodenní činnosti často musíme 
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reagovat na přicházející signály, a to ve správném časovém okamžiku, naše pohyby musí být 

přesné, aby bylo dosaženo cíle ( Hirtz, 1995). Koordinační schopnosti představují třídu 

motorických schopností, které jsou podmíněny především procesy řízení a regulace pohybové 

činnosti. Představují upevněné a generalizované kvality průběhu těchto procesů. Jsou 

výkonovými předpoklady pro činnost charakterizované vysokými nároky na koordinaci 

( Zimmermann, Schanabel a Blume, 2002). 

Základní koordinační schopnosti jsou: 

Reakční schopnost 

Rytmická schopnost 

Rovnováhová schopnost 

Orientační schopnost 

Diferenciační schopnos 

Měkota (2005) o kondici říká, že toto označení se užívá ve smyslu všestranné fyzické 

a psychické připravenosti к motorickému, především sportovnímu výkonu. Úroveň této 

připravenosti podmiňuje (kondicio - podmínka) realizaci pohybového výkonu. Mezi 

pohybové schopnosti, u nichž je podmínkou závislost na funkční připravenosti systémů 

bioenergetického zabezpečení, řadíme silové, rychlostní a vytrvalostní schopnosti. 

Na základě vnitřních předpokladů zvládá dítě různé pohybové dovednosti. Dovednost 

je tedy způsobilost vyprodukovat určitý finální výsledek s maximem jistoty, minimem energie 

či minimem času, je vyvinuta jako výsledek praxe (Schmidt, 1991). Dovednost je také 

pohotovost správně a úsporně vykonávat určitou činnost (Linhart, 1982). Schmidt (1991) o 

pohybové dovednosti říká, že je to dovednost, ve které kvalita pohybu je primární 

determinantou úspěchu. Hájek (2001) píše, že pohybová dovednost je učením osvojená 

způsobilost к realizaci určitého pohybového úkolu. Podobně zní i tato definice dovednosti 

» Motorickým učením a opakováním získaná pohotovost (způsobilost, připravenost) 

к pohybové činnosti, к řešení pohybového úkolu a dosažení úspěšného výsledku" (Měkota,K, 

Cuberek, R..,2007, str.9). A Dvořáková (2000) napsala, že pohybovými dovednostmi 

označujeme naučené pohyby, které dítě nebo člověk dokáže prakticky realizovat. Pro osvojení 

pohybových dovedností jsou základem vrozené předpoklady, které ovlivňují úroveň 

dovednosti. V knize Prvních sedm let života píše John Brierley o dovednosti: „Zpočátku učí 

Pomalu a prostřednictvím opakování. Jakmile se plně ustaví, získávají podobu, která je pro 

danou osobu jedinečná a trvalá" (Brierley, J.,1996, str.45). 
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Pohybové dovednosti: 

• Nelokomoční 

Střídání změn poloh těla a pohyby jednotlivých částí těla. Důležitým základem pro 

veškerý pohyb je schopnost svoje tělo vnímat a orientovat se v tělním schématu, ovládat 

jednotlivé části těla co nejpřesněji, a to i v různých polohách a bez zrakové kontroly. 

• Lokomoční 

Pohyb spočívající v přemísťování těla v prostoru může být velmi různorodý. Pro dítě je to 

nejprve lezení a plazení, potom v životě nejběžnější chůze, běh, ale také poskoky a skoky. 

• Manipulační 

• Různorodé předměty s různými vlastnostmi jsou inspirací к manipulaci a vyžadují 

přizpůsobit úchop i pohyb vlastnostem pomůcky (Dvořáková, H., 2000). 

Podle Měkoty a Cubereka (2007) se pohybové dovednosti zřetelně a postupně mění a vyvíjejí 

se během prvních deseti let života. Rozdělili vývoj pohybových dovedností v prvním deceniu 

ontogeneze na : 

• Rané pohybové dovednosti do (13. měsíců) 

přetáčení, lezení, sezení, stání, manipulace s hračkami 

• Základní (fundamentální) pohybové dovednosti (1.-7. rok dítěte) 

chůze, běh, skok, házení, kopání, chytání, atd. 

• Specializované pohybové dovednosti 

• Funkční pohybové dovednosti 
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3 Faktory, které ovlivňují úroveň schopností a dovedností dětí 

Vývoj dítěte a tím i vývoj schopností a dovedností závisí na mnoha okolnostech. Působí 

zde dědičnost, ale i prostředí, růst a vývoj těla, stav a funkce orgánů a celá řada dalších 

faktorů. Tyto faktory se dělí do dvou skupin na vnitřní a vnější. 

Vnitřními faktory rozumíme genetické a růstové faktory, ale také například potřeby. Jak 

popisuje ve své knize John Brierley, dědičnost je jednou ze základních předpokladů už v době 

těhotenství. „Již v raném stádiu těhotenství reaguje plod na dotek. Některé části mozku jsou 

tedy aktivní už před narozením. Velké zrychlení růstu mozku začíná ke konci prvních šesti 

měsíců těhotenství, tento růst se zpomaluje přibližně ve dvou letech věku. Menší zrychlení 

růstu nastává již od dvacátého do osmnáctého týdne těhotenství. Nervové buňky se množí na 

počet odpovídající jejich množství v dospělosti, a to pravděpodobně právě v období, kdy je 

dítě dobře chráněno před vnějšími vlivy. Velké zrychlení růstu probíhá v době, kdy neurony 

rostou a vytváří svůj myelinový obal a dendrity se rozvětvují do hustého přediva synaptických 

spojení. Tehdy také dochází к masivnímu zmnožení gliových buněk. Řez šedou mozkovou 

hmotou šestiletého dítěte, který ukazuje neurony s vyrůstajícími dendrity, vyhlíží pod 

mikroskopem jako hustý les stromového větvoví. Při narození je to však jen několik větví. Jak 

jsme již připomněli, předpokládá se (ač to není dokázáno), že hustota větví a synaptických 

spojení dendritů v šedé hmotě má důležitou roli při rozvoji inteligence. Tento růst a množení 

dendritů je pravděpodobně celkově řízen dědičností. Zřejmě však existuje značné rozpětí 

možností vývoje, které by mohlo záviset na kvalitě zkušenosti poskytované rodiči, školami a 

ostatním prostředím dítěte." (Brierley, J.,1996, str 12) Jak již vyplívá z předchozího textu, 

schopnosti jsou tedy geneticky dané a jejich úroveň je geneticky ohraničena. Je to trvalý 

převážně geneticky určený rys. Člověk má již vrozené předpoklady pro určitou kvalitu 

Pohybu. 

V současné době si uvědomujeme nutnost věnovat pozornost potřebám dítěte v takové 

Posloupnosti, jak je můžeme vidět v hierarchii potřeb A. Maslowa (viz příloha č.l). Oblast 

Primárních potřeb, z nichž některé jsou nutnou podmínkou zachování života, skýtá mateřské 

škole širokou řadu možností uplatnit a rozvinout své postoje к dítěti například v oblasti 

individuální potřeby spánku a odpočinku, příjmu potravin a tekutin, střídání aktivity 
a odpočinku, v oblasti respektování osobního tempa dítěte a jeho individuální potřeby 

smyslových podnětů. Uspokojení potřeb bezpečí a sounáležitosti je 

Prvotním a nej důležitějším posláním mateřské školy, na jejichž základě se lze dále 
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věnovat potřebám uznání (www.rvp.cz). Pohyb je pro dítě jednou ze základních potřeb a 

prostředkem ke zdokonalování se v motorických dovednostech. Prostřednictvím pohybových 

činností dítě rozvíjí všechny smysly a navazuje i sociální kontakty. Jednou z nej důležitějších 

pohybových činností je pro děti spontánní činnost. Pro respektování potřeb dětí vytváří 

mateřské školy vhodné podmínky v režimu dne. 

Tak se dostáváme pomalu dostáváme к vnějším podmínkám, který ovlivňují úroveň 

schopností a dovedností. S touto myšlenkou o dostatečné potřebě pohybu se nesetkáváme 

pouze v moderní době, ve které právě žijeme. Již Komenského Informatorium uvádí: „Čím 

více dítě běhá, dělá, tím lépe roste, tím více jadrnosti, čerstvosti těla i duše nabývá." 

(In: Berdychová, J.1982, str.5) V dnešní době, v novém pojetí výchovy a vzdělávání, se 

neoddělují jednotlivé složky výchovy, dítě se tak učí propojením činností ze všech oborů. 

Proto se nemusí pohybovat jen v přesně stanovených chvilkách, pohyb by měl doprovázet 

veškerou jeho činnost. Havlínová o potřebě pohybu píše, že je člověku vrozená a v dětství 

velmi intenzivní. Pohyb přináší dětem radost a je pro jejich zdravý vývoj nepostradatelný. 

Spontánní tělesný pohyb, zejména na čerstvém vzduchu, působí příznivě na růst a vývoj 

dítěte, podporuje rozvoj všech orgánů a tkání, otužuje dítě. Pohyb uvnitř budovy je neméně 

významný, i když nebývá tak intenzivní. Přiměřená pohybová aktivita působí preventivně 

proti stresu a vzniku civilizačních chorob (Havlínová, M. a kol., 2000). „Dospělý by měl 

vytvářet kolem dětí takové prostředí, které by děti к pohybu motivovalo, ne je tlumilo, 

poněvadž pohyb je prostředkem seznamování se s prostředím, prvním učením, jak ovládat své 

tělo, jak si poradit se svým okolím a tím nabýt potřebné zkušenosti. Pohyb je také 

prostředkem, jak vyjádřit sebe sama a komunikovat s ostatními. Je prostředkem získávání 

sebevědomí, hodnocení sebe samého, vzájemného srovnávání, pomáhání se, soupeření a 

spolupráce" (Dvořáková, H., 2002, str. 13). 

Mezi vnější vlivy patří především rodina a s ní rodiče, zájem rodičů o pohyb, sociální 

faktory, bydlení, dále škola a její podmínky pro pohyb, prostředí školy, režim a učitelé, a také 

ostatní instituce jako například zájmové kroužky. Rodina je nej významnějším faktorem, který 

dítě formuje a dítěte ovlivňuje. Jak již udává literatura z roku 1981, rodina je základní sociální 

skupina, ve které vyrůstá dítě předškolního věku. Rodina má na zdravý pohybový a somatický 

vývoj dítěte významný a nepopiratelný vliv. Harmonický domov, pohoda a zdravý životní 

styl, v němž je pravidelně zastoupen pohyb, jsou nej lepším prostředím pro výchovu dětské 

osobnosti (Opravdová, E., 1981). To však nemusí být pravidlem ve všech rodinách. Když 

dítě nemá správný příklad z rodiny, jak zdravě žít, nevidí potřebu pohybu v rodině, tudíž 

Později pohyb obvykle nezařazuje do svého života. Řešení se nabízí v různorodosti aktivit, 
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které dnešní děti mohou navštěvovat, ale to mnohdy nestačí a ne všichni tuto možnost 

využívají. Tím vzniká fenomén dětské obezity, který je v současné době celosvětovým 

problémem. Z internetových zdrojů se můžeme dočíst, že nepravidelná strava, jídlo ve 

fastfoodech, sladké sušenky a limonády, nedostatek pohybu - to vše jsou hlavní příčiny 

vzniku obezity u dětí. Obézních dětí nebo dětí s nadváhou přibývá na celém světě a Česká 

republika stojí na jednom z předních míst (www.výživahrou.cz). Sportovní činnost rodičů a 

pravidelná účast na kroužcích zaměřených na pohyb je důležitým faktorem, který může 

ovlivnit úroveň schopností a dovedností. 

V publikaci Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte se můžeme dočíst o tom, že 

současný způsob života omezuje spontánní nároky dětského organismu, a tím oslabuje funkci 

vnitřních orgánů. Podle lékařů a fyziologů je prevence civilizačních onemocnění srdce a cév 

otázkou již předškolního věku, kde by dítě mělo mít možnost pohybovat se dostatečně dlouho 

a intenzivně, případně by mělo být к takovému charakteru pohybu podněcováno. Pokud je 

dítě výrazně omezováno a navyká na pasivní způsob života, jeho reakce na zátěž je již 

v tomto věku zřetelně horší než u dětí s lepším pohybovým režimem ( Brožková, 2003). 

Odborná literatura dále uvádí, že při posuzování pohybové aktivity dětí je třeba brát v úvahu, 

že dětská populace je pohybově nej aktivnějším segmentem lidské společnosti. Děti mají 

biologickou potřebu být spontánně aktivní, což se projevuje v objemu jejich habituální 

pohybové aktivity, mají jen nízkou toleranci pro inaktivitu. Pokud je dána příležitost ke hrám, 

jsou aktivní v podstatě všechny děti, ovšem v nestejné míře (Brožková, 2003). 

Pohybové schopnosti a dovednosti jsou v životě dítěte velice důležité, podporují zdraví dítěte, 

tělesnou funkčnost, umožňují provádět tělesnou práci a mimo jiné i běžně žít. Je vhodné 

Podporovat jejich rozvoj především pomocí pohybu. Pohyb v životě dítěte má nezastupitelné 

místo, napomáhá nejenom fyzickému rozvoji, ale i rozvoji psychickému, sociálnímu a 

kognitivnímu. Kladně působí na všechny stránky osobnosti. Pozitivně ovlivňuje i zdraví. 

Například Dvořáková (1998) zdravotní přínos v pohybu vidí. Tyto přínosy jsou zde uvedeny 

v několika následujících bodech: 

• Pohyb podporuje normální růst a vývoj, rozvíjí tělesnou zdatnost, což má přímý vliv 

na kardiovaskulární a respirační systém. Pohyb tedy pozitivně podporuje prevenci 

onemocnění civilizačními chorobami v dospělosti. 

• Správně vykonaná pohybová aktivita je prevencí vadného držení těla 

• Pohyb spolu se správnou životosprávou ovlivňuje složení těla, včetně nadváhy, a tím 

přispívá к prevenci kardiovaskulárního a endokrinního onemocnění 
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• Přiměřená a cílená pohybová aktivita může pomoci handicapovaným dětem a 

jedincům zmírnit důsledky handicapu, může jim napomoci к osvojení si sebeobsluhy a 

získání samostatnosti. Je-li pohyb nabídnut dítěti prostřednictvím hry, dítě má větší 

motivaci к pohybu a může se tak zmírnit strach z neúspěchu a nejistota. Dítě má tedy 

možnost seberealizace. 

4 Měření motorických schopností a testy sportovních dovedností 

Měkota a Novosad (2007) píší, že schopnosti jsou latentní objekty, tedy samy o sobě 

neměřitelné. Měřit můžeme pouze jejich projevy. Z těchto vnějších projevů můžeme 

schopnosti nejen identifikovat, ale i odhadovat jejich stupeň či velikost. Jde ovšem o měření 

nepřímé, prostřednictvím indikátorů. Nejčastěji mívají indikátory (ukazatele) schopností 

podobu testů, o nichž se důvodně domníváme, že jsou validní vzhledem к určité schopnosti. 

Testování schopnosti je případem měření asociativního. Předpokládáme, že zjevná vlastnost, 

kterou postihuje zvolený indikátor v podobě testu, je spjata (asociována) se schopností, takže 

její změny jsou spojeny se změnami bezprostředně neměřitelné schopnosti. 

Schopnosti lze charakterizovat podle uvedení toho, jak ji lze měřit, tj. podat její měrnou 

definici, vedle definice konstitutivní. 

Obecně můžeme rozlišovat tři typy testů používaných pro účely praxe i výzkumu. 

1. Sportovně - medicínské, resp. fyziologické testy 

2. Motorické testy - kvantifikují dosažené výkony 

3. Sportovní testy - kvantifikují výkony v soutěži 

V této práci budou použity testy motorické, konkrétně testy terénní. Umožňují sice jen hrubší 

odhad úrovně schopností, jsou však časově méně náročné, levné, a proto i všeobecně 

Přístupné. V praxi jsou nejvíce rozšířené. 

O testování sportovních dovedností Měkota a Novosad (2007) také píší, že testy jsou 

nástrojem objektivním, dovolují vyjádřit i progres či regres při opakovaném testování. Jejich 
yalidita do značné míry závisí na tom, do jaké míry jejich obsah a testované prostředí 

koresponduje s pohybovým obsahem a prostředím v daném sportu či hře. 
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4.1 Co bylo již v testech zjištěno 

Testování v mateřských školách není běžné. Některé testy však provedeny byly. 

Například v roce 1972 a 1977 byl proveden výzkum komise tělesné výchovy předškolních 

dětí ČÚV ČSTV, která byl proveden ve dvou etapách: 1) Somatické a motorické vlastnosti 

dítěte předškolního věku, 6,4 roku staré - 1972. 2) Druhá etapa výzkumu somatických a 

motorických vlastností dětí - 1977. Při tomto výzkumu kolektiv autorů zjišťoval vývoj skoku 

z místa, čas při běhu na 20 m s letmým startem a hod. Zjistilo se, že výkony se zlepšují 

s věkem, chlapci mají výkony lepší než dívky ve skoku i hodu. Dalším testem byla rovnováha 

- přechod kladinky. Tuto disciplínu splnilo 90 % chlapců a 96,7 % dívek ve věku nad šest let. 

Děti z Prahy jsou o nepatrný zlomek lepší než děti z ostatních krajů. Srovnání výsledků u 

jednotlivých somatických typů neprokazuje podstatný vliv na rovnováhu. Tato disciplína byla 

ze všech ukazatelů splněna nejúspěšněji (Dostálová, A., Kolářová, В., 1979). 

Další novější výzkum je z roku 1994 a provedl ho Julius Bartošík v Bratislavě. Cílem 

tohoto výzkumu bylo zjistit úroveň základních motorických dovedností součastných dětí 

předškolního věku. Výzkum byl proveden spolu se 324 dětmi, z toho 126 chlapců a 162 

děvčat. Byly sledovány například tato kritéria: vývoj techniky a koordinace chůze, vývoj 

techniky a koordinace běhu, vývoj techniky a koordinace hodu, vývoj techniky a koordinace 

rovnováhy, vývoj techniky a koordinace skoku do hloubky a další. Při testování se například 

zjistilo: 

• Technika koordinace běhu se vyvíjí ze zrychlené chůze s aktivní dopomocí 

vyrovnávání pažemi. První pokusy o zrychlenou chůzi s náznakem techniky běhu 

bylo sledováno u dětí od 36. měsíce 

• Při sledová techniky koordinace hodu se ukázala úzká souvislost mezi uchopovacími 

schopnostmi a technikou hodu. Fáze házení bočním obloukem se ukončila v 37. až 

42. měsíci. Házení horním obloukem byli schopní uskutečnit v 55. až 60. měsíci. 

Závěr tohoto výzkumu ukazuje, že úroveň rozvoje motorických schopností v období 

mladšího a středního školní věku je závislá na úrovni rozvoje základních motorických 

dovedností v předškolním věku. I když jsou podmíněny genetickou predispozicí, u většiny 

tylo pozorováno zdokonalování a potřeba výcviku, tedy učení. Rozhodujícím obdobím pro 
r°zvoj základních motorických dovedností je období okolo třetího věku dítěte. (Bartošík, J., 

1994). 
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Další částí výzkumu Bartošíkova výzkumu byla věnována výkonnosti dětí s odlišným 

způsobem života. Způsob života na vesnici a ve velkém městě vykazuje stále určité rozdíly, i 

když se podmínky života v obou prostředích stále více přibližují a vyrovnávají. Platí to 

především pro možnosti pohybového vyžití - lze předpokládat, že pro spontánní pohybovou 

aktivitu je v malé osadě lepší příležitost než pro dítě žijící ve velkém městské aglomeraci, 

především v centru města. Ve výkonnosti jsou děti z malých osad lepší, výrazněji se to však 

projevuje pouze v běhu. (Pařízková, J., 1979). V druhé etapě tohoto výzkumu zjišťovala Eva 

Opravdová sociální a ekonomické ukazatele, které souvisí s tělesným vývojem předškolního 

dítěte. Jedním z nich jsou například rodiče a jejich vztah ke sportu. Opravdová (1979) zjistila, 

že více jak polovina rodičů nesportuje vůbec. Že Praze je procento nesportujících rodičů 

nejnižší, přičemž je v Praze zároveň také nejvyšší procento závodně sportujících otců a ani 

jedna matka se nevěnuje závodní sportovní činnosti. 

Testování dětí v předškolním věku je důležité z hlediska zjištění potřebných informací 

к výzkumu, který bude proveden. Je však bezpodmínečně nutné, aby výzkum byl 

přizpůsoben testované skupině dětí. Důležité je seznámení se s dětmi a hlavně motivace! Děti 

se nemusí dozvědět, že důvodem návštěvy je, aby byla změřena délka jejich skoku. 

Propracovanou motivací a organizací lze dosáhnout výsledků, které budou použitelné pro 

rněření i toho, že děti bude tato činnost bavit. To však lze uskutečnit pouze s malou skupinou 

dětí, aby byla práce co nej efektivnější. 

Přestože se odborníci shodují v názoru, že pohybová aktivita přispívá к úrovni tělesné 

zdatnosti, je tento vztah je problematický a není u dětí tak silný, jak se většinou hypoteticky 

očekává. Pohybová aktivita je pouze jedním z činitelů, které podmiňují tělesnou zdatnost. 

Daleko větší vliv na její úroveň má u dětí dědičnost a biologická zralost. (Měkota, K., 

Cuberek, R. 2007). I přesto si chci ověřit, zda se různé podmínky mateřské školy promítnou 

do úrovně výkonu předškolních dětí. 
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5 Cíle 

Zjistit, zda se umístění a podmínky mateřské školy a další pohybové aktivity dětí odráží na 

úrovni vybraných pohybových schopností a dovedností předškolních dětí. 

Dozvědět se, kolik mají děti v mateřský školách pohybových zájmových kroužků a porovnat, 

zda mají více pohybových kroužků děti z města nebo z vesnice. 

Výzkumná otázka: 

Jsou pro úroveň pohybových schopností a dovedností rozhodující prostředí, podmínky a 

zájmové aktivity dětí? 

6 Hypotézy 

1. Předpokládám, že v úrovni pohybových schopností a dovedností budou mít o 30% 

lepší výsledky děti z mateřských škol, kde jsou vhodné podmínky pro pohyb. 

2. Myslím si, že děti z měst budou více docházet do pohybových zájmových kroužků 

než děti z vesnice a nabídku pohybových kroužků v mateřské škole bude využívat 

nejméně 50% dětí. 

3. Předpokládám, že návštěva pohybových kroužků ovlivňuje pohybové schopnosti a 

dovednosti. Mateřská škola, kde děti navštěvují více pohybových kroužků, bude mít 

v testech lepší výsledky. 

7 Metody 

V práci jsem к ověření hypotéz použila tyto metody: 

Dotazník (anketa) 

Deskripce a analýza prostředí 

Motorické testy pohybových schopností a dovedností 
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7.1 Dotazník (anketa) 

Ve vybraných mateřských školách jsem požádala rodiče o spolupráci (viz příloha č.2), 

následně byl rozdán dotazník (viz příloha č.3), který obsahoval 7 uzavřených a jednu 

otevřenou otázku, zaměřené na pohyb dítěte. Dotazník byl sestaven tak, aby měl co možná 

největší vypovídací hodnotu o konkrétním dítěti, jeho pohybových zájmových aktivit a 

ostatním pohybu. Výsledky mi pomohly ve výběru testovaných dětí a ke zjištění jejich 

pohybové aktivity. 

Na základě vyhodnocených dotazníků bylo vybráno 8 dětí z mateřských škol, které 

splňovaly tato kritéria: docházka do mateřské školy alespoň 1 rok, minimální věk dítěte 5 let, 

stejný počet testovaných chlapců a dívek z mateřské školy, tzn. 4 dívky a 4 chlapci, co možná 

nejvíce pohybových zájmových kroužků ze všech dětí, kterým byl dotazník rozdán. 

7.2 Deskripce a analýza prostředí 

Mateřské školy jsou vybrány podle předem stanovených podmínek, tj. podmínky pro 

Pohyb, zájmové pohybové kroužky a lokalita umístění. Osobní návštěvou mateřských škol 

Jsem zjistila, zda mateřská škola, ve které bude výzkum prováděn, má dobré podmínky pro 

Pohyb dětí (zahrada, hřiště v blízkosti mateřské školy, klidné prostředí okolo školy, 

tělocvična, prostorné třídy, bazén, sauna) či špatné podmínky (žádná zahrada či jiný prostor 

nrčený pro pohyb dětí, rušná komunikace u mateřské školy). 

Mateřská škola ve velkém městě se špatnými podmínkami je školou referenční, 
se kterou budou srovnávány ostatní mateřským školy. Pro výzkum jsem vybrala tyto čtyři 

mateřské školy: 
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Tabulka č. 1 : Přehled vybraných mateřských škol 

LOKALITA PODMÍNKY К POHYBU VYBRANÉ MS 

Malé město Dobré Říčany 
Mateřské škola Čtyřlístek 
(MŠI) 

Vesnice Dobré Tuklaty 
Mateřská škola Tuklaty 
(MŠ2) 

Velké město Dobré Praha 
Mateřská škola Kohoutek 
(MŠ3) 

Velké město Spatné Praha 
Mateřská škola Opletalova 
(MŠ4) 

7.3 Motorické testy pohybových schopností a dovedností 

Pro zjištění úrovně pohybových schopností a dovedností jsem použila 6 motorických 

^stů. A to pro zjištění základních pohybových schopností - dynamické síly dolních končetin, 

akční rychlost, reakční schopnost a rovnováhovou schopnost. Pro zjištění úrovně pohybových 

dovedností jsem použila testy ovládání míče - házení na cíl a chytání. 

К měření těchto schopností a dovedností jsem použila metodu testování. Níže jsou 
v tabulkách popsány testy a jejich zvolené provedení. 
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Testované schopnosti 

• Skok z místa (odraz) 

Popis Počet pokusů Start 
(jednotlivec/skupina) 

Místo 
provedení 

Způsob 
měření 

2 označeného 
místa bez 
rozběhu 

2 pokusy, 
z nichž bude 
počítán ten 
lepší 

Jednotlivec Třída Změřena 
délka skoku 

• Rychlostní běh 

Popis Počet pokusů Start 
(jednotlivec/skupina) 

Místo 
provedení 

Způsob 
měření 

20 metrů 
dlouhý úsek 

1 pokus Dvoj ice-troj ice Tělocvična 
či chodba 

Změřen čas, za 
který je trasa 
uběhnuta 

• Rychlost reakce 

Popis Počet pokusů Start 
(jednotlivec/skupina) 

Místo 
provedení 

Způsob 
měření 

Chytání tyče, 
na které jsou 
vyznačeny 
.body chycení. 

2 pokusy, 
z nichž bude 
počítán ten 
lepší 

Jednotlivec Třída Změřeno místo 
chycení tyče. 

• Rovnováha 

Popis Počet pokusů Start 
(j ednotlivec/skupina) 

Místo 
provedení 

Způsob 
měření 

Stoj na jedné, 
Preferované noze. 

1 pokus Jednotlivec Třída Jak dlouho 
dítě vydrží 
stát na jedné 
noze? Po 
jedné minutě 
je čas 
zastaven. 
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Testované dovednosti 

• Dovednost házení 

Popis Počet pokusů Start Místo Způsob 
(j ednotlivec/skupina) provedení merem 

Hod na cíl, 2 pokusy, Jednotlivec Třída Počet 
jednou rukou, z nichž bude správných 
horním počítán ten zásahů, způsob 
obloukem. lepší provedení 
(5 tenisových hodu. 
míčků) 

• Dovednost chytání 

Popis Počet pokusů Start 
(j ednotlivec/skupina) 

Místo 
provedení 

Způsob 
měření 

Chytání míčů. 
(5 tenisových 
míčků) 

2 pokusy, 
z nichž bude 
počítán ten lepší 

Jednotlivec Třída Počet 
chycených 
míčů z pěti. 
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7.3.1 Realizace měření 

Pro zvýšení motivace dětí bylo měření realizováno v mateřské škole jako Olympiáda. Děti 

byly motivovány medailemi, které dostávaly za každou provedenou disciplínu (měření). 

Příprava na hodinu - Olympiáda pro děti 

Úvodní část 

Pohybový hra - „Na olympijské sportovce" 

Průpravná část - rozcvička 

Motivace: příprava sportovce před olympiádou 

Krátké zpevnění a protažení, zaměřené na používané části těla v nadcházejícím cvičení. 

Hlavní část 

Co budeme dělat my - naše cvičení 

• Jak naše olympiáda bude vypadat? 

• Děti se promění ve velké sportovce. 

• Vyzkoušejí si, jaké je to být na olympiádě! 

• Za cvičení dostanou medaile 

• Seznámení s disciplínami (obrázky) 

• Před každou disciplínou provedené názorné ukázky učitelky 

• Pravidla! 

Závěrečná část 

Společně v kruhu: ukončení olympiády, pochvala, rozloučení a poděkování. 

Motivace: 

^ každou provedenou disciplínu dítě dostane „medaili" (vystřižené kolečko z papíru), to si 

ihned po skončení provedeného úkolu vybarvit pastelkou, kterou mají jednotlivé 

disciplíny předem určené. Děti je vidí na obrázcích, které symbolizují jednotlivé disciplíny. 

Zamezí se tak prostojům v hodině. Na konci celé olympiády má každý 7 medailí za 7 

Povedených disciplín. Ty jsou svázané na stužce. 
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8 Výsledky 

8.1 Charakteristika vybraných mateřských škol 

Podmínky pro pohyb dětí: dobré 

Lokalita : malé město - Mateřská škola Čtyřlístek, Říčany 

Popis mateřské školy 

Podmínky pro pohyb 

Okolo mateřské školy je rozlehlá zahrada. Terén je přizpůsobený pro pohyb předškolních dětí. 

Na vycházky chodí děti do blízkého lesa, na rozlehlou travnatou plochu nedaleko školy apod. 

V okolí školy jsou pouze klidné ulice, kde je pro děti bezpečno. Zvláštností této mateřské 

školy je sauna, která je umístěna v přízemí. Děti do ní v zimních měsících chodí pravidelně 

jednou týdně. Saunování probíhá místo dopoledního pobytu venku. 

Způsoby provedení tělesné výchovy 

Ve školním řádu se píše, že každá třída má 15min. pohybové chvilky denně. Pohyb však 

zařazují učitelky do programu dne více. Vzhledem к dostatečnému prostoru ve třídě, jsou 
casto zařazují pohybové hry apod. 

Pohybové kroužky v mateřská škole 

Mateřská škola Čtyřlístek nabízí kroužky v průběhu dopoledního vyučování a odpočinku po 

obědě. Přihlášené děti odchází v domluvenou dobu do jiné třídy, kde kroužek probíhá pod 
Vedením paní učitelky. Z pohybových kroužků zde nabízejí hudebně pohybovou výchovu. 

Počet dětí ve 
třídě 

počet chlapců a 
dívek 

[2Г7 12/16 
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Podmínky pro pohyb dětí: dobré 

Lokalita: vesnice - Mateřská škola Tuklaty 

Popis mateřské školy 

Podmínky pro pohyb 

Mateřská škola má v horním patře tělocvičnu, kde se nachází potřebné vybavení pro tělesnou 

výchovu. Před budovou je rozlehlá zahrada. Na procházky děti chodí do přilehlých uliček. 

Způsoby provedení tělesné výchovy 

Každý den se věnují cvičení, které je zařazeno v řádu školy. To probíhá ve třídě. Tělocvičnu 
využívají co nejčastěji, chodí 3-4 dny v týdnu. 

Pohybové kroužky v mateřská škole 

V odpoledních hodinách zde probíhá kroužek cvičení rodičů s dětmi. Vede ho jedna z paní 

učitelek. 

Počet dětí ve 
třídě 

počet chlapců a 
dívek 

Ц Ц Г 10/6 

žodmínky pro pohyb dětí: dobré 

lokalita : Mateřská škola Kohoutek, Dejvice 

^QBis mateřské školy 

^°dmínky pro pohyb 
ь 

°ezprostřední okolí mateřské školy tvoří parky a uličky obklopené rodinnými domy se 

^hradami. V blízkosti se nenachází žádná rušná komunikace, proto je zde klid a poměrně 

^eZpečno. К mateřské škole také patří rozlehlá zahrada se členitým terénem. 
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Způsoby provedení tělesné výchovy 

Ve školním řáduje určeno 30 min. na každý den pro TV chvilku. 1 - 3x týdně je do výuky 

zařazena pohybová hra, jiné cvičení či relaxace. Každý den děti také chodí na zahradu či do 

přírody. 

Pohybové kroužky v mateřská škole 

Mateřská škola má jeden pohybový kroužek. Je určen pro všechny děti. Kroužek je v rámci 
výuky. Jeden den v týdnu děti chodí cvičit do Sokola, který je v blízkosti školky. Zde jsou 

pod dozorem odborné cvičitelky. 

Počet dětí ve 
třídě 

počet chlapců a 
dívek 

t g n 14/9 

podmínky pro pohyb dětí: špatné 

Lokalita: velké město - Integrovaná mateřská škola Opletalova, Praha 1 

Ěopjs mateřské školy 

Podmínky pro pohyb 

Mateřská škola je umístěna v samém centru Prahy v prostoru mezi Václavským náměstím a 

hlavním nádražím Praha v obytném domě. Této skutečnosti odpovídá interiérové řešení 

Podobné rodinnému členění bytu.V této škole nemají vhodné podmínky pro volný pohyb dětí. 

Chybí zde zahrada, tělocvična. Před vchodem je pouze malý dvůr, ale ten slouží pouze na 

shromažďování dětí. Třídy jsou malé.. Na vycházky děti chodí v okolí mateřské školy nebo 
využívají rekreačních oblastí v okrajových částech města (Roztyli, Ďáblice, Stromovka, kam 
děti dojíždí tramvajovou dopravou. 

způsoby provedení tělesné výchovy 

^enně je věnována tělesné výchově tělovýchovná chvilka, která probíhá ve vedlejší místnosti, 

která slouží jako tělocvična. V letních měsících tam je však velice špatný vzduch a horko, 
vZhledem ke skleněnému stropu. 
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Pohybové kroužky v mateřská škole 

Pohybový kroužek mateřská škola nenabízí. 

počet dětí ve 
třídě 

počet chlapců a 
dívek 

18 9/9 

8.2 Výsledky pohybových kroužků 

Tabulka č. 2: Vyhodnocení pohybových kroužků, které mateřské školy nabízí 

a) Počet pohybových kroužků, které mateřská škola nabízí 

b) Název tohoto kroužku 

MSI MS2 MS3 MŠ4 j 

a)Počet 
Pohybových 
kroužků 

1 1 1 0 

b)Název 
Pohybového 

J^oužku 

Hudebně 
pohybová 
výchova 

Sokol Cvičení rodičů s 

dětmi 

0 

Záměrně byly zvoleny mateřské školy, které mají stejný počet pohybových zájmových 

kroužků (MŠI, MŠ2, MŠ3). MŠ4 byla, též záměrně, vybrána bez pohybového kroužku, pro 
snadnější vyhodnocení výsledků a porovnání s ostatními mateřskými školami. 
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Tabulka č. 3 : Výsledky dotazníků ze zájmových pohybových aktivit v průměrech 

a) Pohybové kroužky, které děti navštěvují v rámci mateřské školy i mimo ni. 

b) Děti, které navštěvují kroužek v nabídce konkrétní mateřské školy 

LOKALITA MSI MŠ2 MS3 MŠ4 
A)POHYBOVÉ 2 1,5 1,8 0,8 
KROUŽKY 

1,8 0,8 

B)POČET DĚTÍ 1 1 1 0 

Poznámka: Počet testovaných dětí byl 8, z toho čtyři chlapci a čtyři dívky 

• Nejvíce pohybových zájmových kroužků navštěvují vybrané děti z malého města, což 

potvrzuje hypotézu Č.2., která předpokládá, že děti z města budou mít více 

pohybových zájmových kroužků než děti z vesnice. Rozdíl však není velký. 

• 100% dětí navštěvuje pohybové kroužky, které mateřské školy nabízí, tímto se druhá 

část hypotézy č.2 potvrdila, předpokládalo se, že děti budou využívat nabídku školy 

nejméně z 50%. Musíme však brát na zřetel, že mateřské školy nabízí pouze jeden 

pohybový kroužek a to nám nestačí к objektivnímu srovnání. 

Vysvětlivky: 

MŠ i = Podmínky pro pohyb dětí: dobré 
L°kalita : malé město - Mateřská škola Čtyřlístek, Říčany 

j^Š 2 = Podmínky pro pohyb dětí: dobré 
°kalita: vesnice - Mateřská škola Tuklaty 

MŠ 3 = Podmínky p r o pohyb dětf: dobré 
°kalita : Mateřská škola Kohoutek, Dejvice 

4 = Podmínky pro pohyb dětí: špatné 
Nalita: velké město - Integrovaná mateřská škola Opletalova, Praha 1 
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8.3 Výsledky testovaných schopností a dovedností 

Testování probíhalo za podmínek, které jsou uvedeny výše v tabulkách. Měřeno bylo vždy 8 

dětí z každé mateřské školy. Výsledky byly zaznamenány a následně vyhodnoceny podle 

pohlaví dětí (viz příloha ě.4). Následující tabulka uvádí průměrné výsledky všech testovaných 

dětí v jednotlivých školách bez rozdílu pohlaví. Můžeme porovnat, ve které mateřské škole 

jsou lepší. 

Tabulka ě.4 Výsledky testů v měřených hodnotách a v průměrech. Hodnota je vždy součtem 
výkonů všech dětí z jedné mateřské školy. 

R Test 
II Pohybových 
schopností 
a 
dovedností 
Skok z místa 
(cm) 

Reakce (cm) 

Rychlostní 
běh (vt) 

Chytání 

házení 

Rovnováha 

MSI 

101,2 

46,8 

10,3 

3,8 

2,4 

45,5 

MS 2 

70,6 

45,6 

9,3 

2,4 

1,3 

25,8 

MS 3 

71,8 

33,1 

9,8 

2,3 

28,9 

MS 4 

88,1 

41,8 

10,8 

2,9 

1,7 

24,5 

°známka 1 : V měření skoku z místa, rovnováhy, chytání a házení je lepší výsledek s největší hodnotou. 
pa°pak v měření reakce a rychlostním běhu je lepší výsledek s nejnižší hodnotou. 

0známka 2: Počet testovaných dětí byl 8, z toho čtyři chlapci a čtyři dívky 

^"afické vyjádření průměrných hodnot (viz příloha č. 5). 

7 

výsledků tabulky vidíme, že nejlepší výsledky měla MŠI, která má vhodné podmínky i 

ús t řed í pro pohyb dětí. Stalo se tak ve čtyřech ze šesti případů. 

hypotéze ě. 3 předpokládá, že tam, kde mají děti více zájmových pohybových kroužků budou 
tr"'t lepší výsledky v měřených schopnostech a dovednostech. To se nám potvrdilo. MŠI má 

Chybových zájmových kroužků nejvíce (průměrně 2 kroužky/dítě), viz výše a v testech měla 

Zlepší výsledky. 
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8.3.1 Porovnaní jednotlivých schopností a dovedností v mateřských školách, kde mají 

dobré podmínky, s referenční mateřskou školou, kde jsou podmínky k pohybu špatné 

V tabulce jsou vyjádřeny výsledky jednotlivých schopností a dovedností v procentech. 

Můžeme zde vidět, zda v mateřských školách s dobrými podmínkami pro pohyb mají horší či 

lepší výsledky v jednotlivých měřených disciplínách než v referenční mateřské škole (MŠ4). 

2 toho lze určit, zda prostředí a podmínky ovlivňují pohybové schopnosti a dovednosti dětí 

předškolního věku a o kolik procent se jednotlivé školy ve výsledcích od sebe liší. 

Tabulka č.5: Procentuální vyjádření rozdílu výsledků jednotlivých schopností a dovedností 
v mateřských školách s dobrými podmínkami к pohybu (MŠI, MŠ2, MŠ3) vůči škole se 
spatnými podmínkami к pohybu (MŠ4). 

Test pohybových 
schopností a 
dovedností 

MS 1 MS 2 MS 3 MS 4 
(Referenční 
mateřská škola) 

Skok z místa 15% -20% -18% 0 

reakce -25% -22% 12% 0 

rychlostní běh 5% 13% 8% 0 

rovnováha 86% 5% 17% 0 

házení 46% -22% 23% 0 

Chytání 30% -17% -9% 0 

Vysvětlivky: 
^ Š i = Podmínky pr0 pohyb dětí: dobré 

L°kalita : malé město - Mateřská škola Čtyřlístek, Říčany 

2 = Podmínky pro pohyb dětí: dobré 

lokalita: vesnice - Mateřská škola Tuklaty 

^ÍŠ 3 = Podmínky pro pohyb dětí: dobré 

^°kalita : Mateřská škola Kohoutek, Dejvice 

^ 4 = Podmínky pro pohyb dětí: špatné 

^°kalita: velké město - Integrovaná mateřská škola Opletalova, Praha 1 
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• О 15% lepší než referenční mateřská škola (MŠ4) byla ve skoku MŠ1. Horší o 20% 

byla MŠ2 a také MŠ3 o 18%. 

• O 12% lepší byla v reakci MŠ3. MŠI a MŠ2 byly horší, a to o 25% a 22%. 

• O celých 13% byla v běhu lepší MŠ2 než MŠ4. Další dvě mateřské školy byly také 

lepší a to o 8% a 5%. 

• Nejhorší v držení rovnováhy byla MŠ4, další 3 mateřské školy byly lepší. MŠI 

dokonce o 86%, MŠ2 o 17%, MŠ3 o 5%. 

• V hodu byla horší o 22% MŠ2, lepší MŠ 1 o 46% a MŠ3 o 23%. 

• O 30% lepší než MŠ4 byla v chytání MŠI, horší pak byly další dvě mateřské školy -

MŠ2 o 17% a MŠ3 o 9%. 

Tabulka č.6: Procentuální vyjádření rozdílu průměrných výsledků všech mateřských škol 
s dobrými podmínkami к pohybu (MŠI, MŠ2, MŠ3) vůči škole se špatnými podmínkami 
k pohybu (MŠ4). 

^ s t pohybových 
Schopností a 
dovedností 

Průměr 

kkok z místa -7,7% 

reakce -11,6% 

rychlostní běh 8,6% 

rovnováha 36% 

házení 15,6% 

Chytání 1,3% 

Eikern 7% 
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Graf č. 1: Porovnání rozdílu průměrných výsledků škol vůči referenční škole 

Výzkum nám ukázal, že děti z mateřských škol, kde děti mají dobré podmínky к pohybu, mají 
v testech průměrně o 7% lepší výsledky než děti ve škole se špatnými podmínkami. . 

Procentuální odhad hypotézy č. 1 se tímto nepotvrdil, jelikož uvádí, že mateřské školy, kde 

Jsou dobré podmínky, budou mít výsledky lepší o 30 %. 
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9 Diskuse 

Prvním cílem v praktické části bakalářské práce bylo zjistit, zda se umístění mateřské 

školy, podmínky pro pohyb dětí a další pohybové aktivity odráží na úrovni vybraných 

pohybových schopností a dovedností předškolních dětí. 

Srovnána byla mateřská škola, která nemá vhodné podmínky pro pohyb, s mateřskými 

školami, které mají tyto podmínky dobré a jsou umístěny každá v jiném prostředí (malé 

město, vesnice a velké město). Mateřské škola se špatnými podmínkami je umístěna ve 

velkém městě v centru. 

Hypotéza ě. 1 se nepotvrdila. Tato hypotéza předpokládala, že děti z mateřských škol 

s dobrými pohybovými podmínkami budou mít o 30% lepší výsledky než děti ze škol se 

špatnými podmínkami к pohybu. Z testu vyplynulo, že průměrné výsledky dětí z mateřských 

škol s dobrými pohybovými podmínkami jsou skutečně lepší, ale jen o 7%. Referenční 

mateřská škola (se špatnými podmínkami) měla v některých případech i lepší výsledky než 

školy s dobrými podmínkami. Navíc byl tento průměrný výsledek výrazně ovlivněn 

výsledkem testování rovnováhy, ve kterém MŠI (jedna ze škol s dobrými podmínkami) 

dosáhla výrazně lepšího výsledku oproti ostatním školám. Tento výkyv poněkud snižuje 

°bjektivní výpovědní hodnotu testování. Pokud by tato hodnota nebyla nepřiměřeně vysoká, 

• ЬУ1у by výsledky dětí ze škol s dobrými a špatnými pohybovými podmínkami srovnatelné. 

Z těchto výsledků měření tedy vyplývá, že děti ze škol se špatnými podmínkami к pohybu 
mají v porovnání s ostatními školami zjevně lepší výsledky, než jsem přepokládala, 

domnívám se proto, že učitelky této mateřské školy dobře vědí o problému s pohybem ve své 

Mateřské škole, a tudíž se snaží tento deficit co možná nejvíce vyrovnávat. 

Dalším cílem bylo dozvědět se, kolik mají děti v mateřských školách pohybových 

Umových kroužků a porovnat, zda mají více pohybových kroužků děti z města nebo z 
Vesnice. 

Nejvíce pohybových zájmových kroužků navštěvují vybrané děti z malého města, což 

Ztečně potvrzuje hypotézu č.2, která říká, že děti z měst budou mít více pohybových 

^°užků. To se tedy potvrdilo pouze u malého města. U velkého města je to úplně naopak, zde 
Je nejmenší počet pohybových kroužků. 

domnívám se, že největší počet pohybových kroužků v malém městě je zejména kvůli 
d°stupnosti a nabídce v dané lokalitě, i když výsledek ukazuje na malé město, kde může být 

^bídka kroužků menší než ve městě velkém. Nabídku pohybových kroužků v lokalitě, kde se 

Pe r ská škola nachází jsem nezjišťovala, nyní však vidím, že by byl tento údaj velice 
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vhodný pro výzkum. Také děti na vesnici měly poměrně hodně pohybových kroužků. 

Z výzkumu vyšlo, že na vesnici mateřská škola nabízí pouze jeden pohybový kroužek, 

znamená to tedy, že na ostatní zájmové aktivity musí dojíždět mimo vesnici. Nejmenší počet 

pohybových kroužků mají děti, které bydlí ve velkém městě a navštěvují mateřskou školu 

s nevyhovujícími podmínkami pro pohyb i přesto, že je ve městě větší nabídka a děti nejsou 

omezeny na kroužek v mateřské škole. Myslím si, že rodiče z centra města využívají více 

nabídku jinak zaměřených kroužků než právě na pohyb, jako například angličtina apod. 

V další část výzkumu jsem zjistila, že nabídku kroužků v mateřské škole využívá 100% 

vybraných dětí. Z toho pro diskusi vyplývá, že rodičům vyhovuje, pokud mateřská škola 

nabízí pohybové kroužky. A myslím si, že výsledek by byl stejný nebo alespoň srovnatelný i 
s jinak zaměřenými kroužky. Celkově malý počet pohybových kroužků nabízených 

zkoumanými mateřskými školami však snižuje objektivitu výsledku. 

Třetím cílem bylo zjistit, zda se další pohybové aktivity (tzn. pohybové kroužky) 

odráží na úrovni pohybových schopností a dovedností. Potvrdila se hypotéza č.3, které 

Předpokládá, že návštěva pohybových kroužků ovlivňuje pohybové schopnosti a dovednosti. 

Mateřská škola, kde měly děti nejvíce pohybových kroužků, byla v měření lepší než ostatní 

mateřské školy s menším počtem zájmových pohybových kroužků. Musím však upozornit, že 
výsledky testování byly rozdílné hlavně kvůli výkyvu měřené rovnováhy. Kdyby hodnota 
nebyla takto vysoká výsledky by byly srovnatelné a hypotéza č. 3 by měla zřejmě i jiný 
výsledek. 

K celkovému výzkumu uvádím, že vzhledem к relativně malému počtu testovaných dětí je 
validita testu nízká. Měření podléhalo momentálnímu klimatu a rozpoložení dětí. 

^ dětmi ze všech mateřských škol byla výborná spolupráce a rodiče byli velice ochotní. 

^ hlediska organizace dětí a příprav na měření mi značně pomohly i paní učitelky. 
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10 Závěry 

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se umístění a podmínky mateřské školy a další pohybové 

aktivity odráží na úrovni vybraných pohybových schopností a dovedností předškolních dětí, 

dozvědět se, kolik mají děti v mateřský školách pohybových zájmových kroužků a porovnat, 

zda mají více pohybových kroužků děti z měst nebo vesnice. 

Zjistili jsme: 

1. Výsledky měření pohybových schopností a dovedností potvrzují, že mateřská škola, 

která nemá vhodné podmínky pro pohyb dětí se výrazně neodlišuje (pouze o 7%) ve 

výsledcích testování úrovně pohybových schopností a dovedností od mateřských škol, 

které tyto podmínky mají dobré. 

2. Děti z měst (tedy z malého města) mají více pohybových zájmových kroužků než děti 

z vesnice. Jestliže mateřská škola nabízí pohybový zájmový kroužek, tuto nabídku 

využívá 100% dětí. 

3. Z dotazníku bylo zjištěno, kolik pohybových zájmových kroužků děti mají a následné 

porovnání s výsledky ukazuje, že děti s více pohybovými kroužky mají v měření 

výsledky lepší. 
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Príloha č.l: Maslowova pyramida potřeb 

Potřeby 
fscbemaBwiccXs. 
Sebenaploäni, 

potřeba uskutečnit1 

(o. Čim daná osoba 
potenciáinS ie 

Potřeby uznání: 
Scbedûvfiry, sebeúcty, prestiž 

Potřeby sauRáf-eiitojti: 
Lásky, náklonnosti, 

shody a ztotožnéni, potřeba nèkam 
patřit 

Potřeby beatpečí: 
Jistoty, stálostí, spolehlivosti; struktury, 

pořádku, pravidel a mezí; osvobozeni od strachu, úzkosti a chaosu 

Fyziologické potřeby : 
Potfeba potravy, tekutin, vymiSován í, kyslíku, 

přimčřcné teploty, pohybu, spánku 8 odpočinku, sexuální o uspokojení; vyhnutí se twlcsd 



Příloha č.2 : Dopis rodičům 

Vážení rodiče, 

jsem studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a chtěla bych Vás i Vaše děti 

požádat o spolupráci při praktické části své bakalářské práce. 

Tématem je: Úroveň základních pohybových schopností a dovedností předškolních dětí ve 

vztahu к podmínkám mateřské školy. 

Chtěla bych zjistit, zda se umístění a podmínky mateřské školy odráží na úrovni vybraných 

pohybových schopností a dovedností předškolních dětí. 

Jedná se o jedno dopoledne. Skupinka deseti dětí by měla jiný program než bude probíhat ve 

třídě. Mám pro děti připravené dvě hodiny zábavné tělesné výchovy, kde zaznamenám jejich 

výkony v jednotlivých sportovních oblastech. 

Souhlasíte-li s tím, aby se Vaše dítě tohoto programu zúčastnilo, níže se prosím podepište a 

Předejte paní učitelce ve třídě. 

Také bych Vás chtěla požádat o vyplnění přiloženého dotazníku. 

Předem děkuji za spolupráci. 

Šárka Oraská 

Souhlasím s anonymní publikací sportovních výsledků svého dítěte. 

Podpis rodiče 



Příloha č.3: Dotazník (anketa) 
Otázky mířené na pohyb v rodině: 
Pohlaví dítěte 

Syn / dcera 
Křestní jméno dítěte: 
Věk: 
Sourozenci: 
Počet let v mateřské škole: 

Způsob bydlení: 
a) rodinný domek se zahradou 
b) sídliště na okraji města 
c) centrum města se starou zástavbou 

Kolik kroužků týdně má Vaše dítě? 
a ) l 
b) 2 
c)3 
d) více (počet) 

Kolik sportovních kroužků má Vaše dítě? 

a ) l 
b) 2 
c)3 
d) více (počet) 

Kolikrát týdně se věnujete pohybu s Vaším dítětem? (tj. procházky, jízda na kole, jiný 
sport, apod.) 

a ) l 
b) 2 
c ) 3 
d) více (počet) 

Jakým způsobem? 

Jak často sportujete Vy? 

a) vůbec 
b) občas rekreačně 
c) pravidelně rekreačně 
d)závodně 

Jak často je Vaše dítě nemocné? 

a) vůbec nestoná 
b) občasná obvyklá onemocnění 
c) velmi častá onemocnění 



Příloha č.4: Výsledky rozdělené podle pohlaví dětí 

Test 
pohybových 
schopností a 
dovedností 

MS 1 MS 2 MS 3 MS 4 

dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci 
Skok z místa 395 cm 415 cm 245 cm 320 cm 350 cm 355 cm 255 cm 320 cm 

Reakce 135cm 240cm 210 cm 155 cm 205 cm 130 cm 120 cm 145 cm 

Rychlostní běh 43 v. 39 v. 42 v. 33 v. 46 v. 40 v. 44 v. 35 v. 

Rovnováha 175 v. 189 v. 86v. 120 v. 127 v. 69 v. 150 v. 80 v. 

Chytání 18 x 
správný 
hod 

12 x 
správný 
hod 

8 x 
správný 
hod 

11 X 
správný 
hod 

14 x 
správný 
hod 

9 x 
správný 
hod 

12 x 
správný 
hod 

9 x 
správný 
hod 

Házení 7 x 
správný 
hod 

12 x 
správný 
hod 

4 x 
správný 
hod 

6 X 
správný 
hod 

7 x 
správný 
hod 

6 X 

správný 
hod 

9 x 
správný 
hod 

7 x 
správný 
hod 

• Ve skoku z místa byli vždy lepší chlapci. 
• V reakci na tom byly stejně dívky s chlapci. 
• V rychlostním běhu byly dívky stejně s chlapci. 
• V rovnováze na tom byli stejně dívky s chlapci. 
• V chytání se vedlo lépe dívkám, byly lepší ve třech ze čtyřech případů. 
• V házení na tom byly stejně dívky s chlapci. 



Příloha č.5: Grafické vyjádření průměrných hodnot 

Skok z mista 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

• Průměr v cm 

MŠ1 MŠ2 MŠ3 MŠ4 

Reakce 

50 -

40 

30 -

20 

15 

1 0 -

• Průmér v cm 

MŠ1 MŠ2 MŠ3 MŠ4 



Rychlostní běh 

11 

10,5 

10 

9,5 

8,5 

• Průměr ve vt 

MŠ1 MŠ2 MŠ3 MŠ4 

Chytání 

MŠ1 MŠ2 MŠ3 MŠ4 

• Průměr chycených 
míčů 



Házení 

з 

2.5 

2 — 

1,5 — 

1 

0,5 

0 , 
MŠ1 MŠ2 MŠ3 MŠ4 

• Průměr správné hozených 

Rovnováha 

MŠ1 MŠ2 MŠ3 MŠ4 

• Rovnováha ve vt 


