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Abstrakt 

Martin Chlumský  DiS. ,  Vyuţit í  hudby v  hodinách gymnastiky ve školách 

v Dánsku a v  České republice .  Diplomová práce magisterská. Katedra 

tělesné výchovy Pedagogické fakulty Univerzi ty Karlovy v  Praze, vedoucí  

diplomové práce PaedDr.  Jana Hájková,  Praha 2010,  94 stran a 20 st ran 

příloh.  

 

 

Práce se zabývá problematikou vyuţit í  hudby v  hodinách gymnastiky ve 

školní tělesné výchově v  České republice a Dánsku.  Cílem práce je 

objasnit  jaké jsou rozdíly mezi oběma zeměmi v pouţit í  hudebního 

doprovodu v gymnastice .  Ke zjištění rozdílů bylo pouţito dotazníkového 

šetření,  jehoţ výsledky jsou v  práci uvedeny a dále diskutovány.  

 

 

Klíčová slova: diplomová práce,  hudba, Dánsko, Česká republika,  

gymnastiky  

 

 

English abstract 

The use of music during gymnastics lessons in physical  educatio n at  

schools in  the Czech republic and Denmark  

by Martin Chlumský DiS.  

 

 

The main aim of the final  thesis  

The purpose of this thesis is  to compare and contrast  the use of music 

during gymnastics lessons in physical  education at  schools  in the Czech 

republic and Denmark. Using music can make gymnastics lessons more 

attractive for pupils and help to reach specific educational goals.   

 

 

The methods used in  the thesis  

In the research was used method of  on-line survey and method of 

document analysis.  The results  of this on-line survey will  be revealed and 

discussed.  
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1  Úvod  

Důvodů,  proč jsem si  vybral  p ro sepsání diplomové práce téma „Vyuţit í  

hudby v  hodinách gymnastiky ve školách v  České republice a Dánsku  

(oficiální  název je Dánské království) “,  bylo několik.   

 

Prvním důvodem bylo ,  ţe mým oblíbeným sportem vţdy byla gymnastika a 

sám se j í  věnuji  jako t renér a cvičitel  j iţ  řadu let .  Hudba, rytmus a tempo 

jsou s gymnastikou úzce spojen y.   Gymnastika ,  jako předmět výuky, či  

alespoň jako součást  výukového předmětu tělesná výchova,  je dle mého 

názoru v  současnost i  v  českých školách na ústupu a větší  vyuţit í  hudby 

v jej ích hodinách by mohlo vytvořit  zábavnější  prostředí  pro ţáky a 

podníti t  jej ich větší  zájem o tento sport .   

 

Druhým důvodem, který mě vedl  k  tomuto tématu ,  byl  můj s tudijní  pobyt  

v dánské škole Gerlev Physical  Education and Sports Academy. V rámc i  

svého studia na Pedagogické fakultě jsem měl moţnost  díky podpoře 

dánské vlády st rávit  8 měsíců v  této prestiţní dánské sportovní akademii.  

Dánsko ,  kde více neţ  3 miliony obyvatel  jsou členy nějakého sportovního 

klubu (z celkových 5 - t i  milionů obyvatel) a téměř 90% dětí  do 12 let  

pravidelně sportuje,   má velkou tradici  sportu pro všechny. Gymnastika 

v Dánsku se těší  veliké oblibě u ši roké veřejnosti .   

 

Při svém  studijním  pobytu v Dánsku jsem si  všiml,  ţe hudba byla součástí  

většiny gymnastických hodin, ať  uţ v  úvodní,  nebo  i  j iné  části  učební 

hodiny. Hudba se často pouţívala při  cvičení  také jako zvuková kulisa,  

kde měla za cíl  oţivit  hodinu gymnastiky a motivovat studenty  k většímu 

zapojení do cvičení .  a podkladě tohoto pozorování jsem chtěl  zj ist i t ,  jak é 

jsou rozdíly ve vyuţit í  hudby mezi Dánskem a Českou republikou  

v gymnast ice.  Na mysl mi přicházelo několik základních otázek. 

Například :  jak často se hudba pouţívá v  hodinách gymnastiky v  českých 

školách ;  v jaké části  hodiny nejčastěji ;  při  jaké činnosti  a  v neposlední  

řadě i  jakou formou. Po návratu do České republiky jsem při  různých 

rozhovorech s  učitel i  tělesné výchovy z jist i l ,  ţe vyuţit í  hudby se u nás 
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dnes redukuje nejčastěji  na hodiny aerobní gymnastiky –  aerobiku, a to  

většinou u hodin gymnastiky dívek. Chtěl  jsem toto zjištění porovnat 

s Dánskem a ověřit ,  zda se jedná o stejný t rend jako v naší  zemi .  Dále 

jsem u našich pedagogů zjišťoval ,  proč učitelé hudbu nepouţívají  častěji .  

Z diskuzí vyplynulo, ţe mnoho učitelů si  neumí s  hudbou v gymnastice 

poradit .  Zajímalo mě tedy, jak jsou připravováni studenti  tělesné výchovy 

na pedagogických fakultách v  České republice a Dánsku v  oblasti  

rytmické gymnastiky a práce s  hudbou.  

 

Při hledání podkladů k  tvorbě diplomové práce jsem se snaţil  vyhledat  

dokumenty ,  které byly na toto téma zveřejněny.  Porovnání vyuţit í  hudby 

mezi Dánskem a Českou republikou se však dosud nikdo j iný nevěnoval .  

Musel jsem tedy při  tvorbě mojí  práce vycházet z  údajů, které se daného 

tématu dotýkaly jen okrajově ,  jako např.  různé statis t ické ročenky (Český 

statist ický úřad, Evropská databáze vzdělávacích systémů  a další ),  

průzkumy oblíbenost i  gymnastiky ve školní tělesné výchově apod.  

 

Věřím, ţe tato práce vyzdvihne význam hudby v gymnastice jako prvku, 

který můţe učinit  gymnastiku pro ţ áky nejen zajímavější  a zábavnější ,  ale  

můţe být i  st imulem pro jej ich další  pohybové aktivity .  Na přiloţeném 

DVD jsou formou videa uvedeny příklady hodin gymnastiky z  Dánska, při  

kterých byla vyuţita hudba. Jejich uvedením chci  dokladovat způsoby 

pouţit í  hudby v dánských školách.  
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2  Problém a c í l  práce  

Hlavním cílem práce je  zjist i t  jaké je  vyuţit í  hudby v  hodinách 

gymnastiky ve školách v  České republice a Dánsku .    

 

Aby mohly být výsledky interpretovány,  bylo třeba stanovit  i  dílčí  cí le :   

 Zjist i t ,  ve kterých částech hodiny se hudba pouţívá nejčastěj i .   

 Určit ,  jaké gymnast ické druhy či  gymnastické sporty,  které vyuţívají  

hudbu, se objevují  především v hlavní části  hodiny gymnastiky ve 

školní tělesné výchově.  

 Zj ist i t ,  jaký hudební ţánr je nejčastěji  v hodinách gymnastiky 

vyuţíván .   

 Zjist i t ,  jakým způsobem jsou v  obou zemích připravováni budoucí  

učitelé na výuku rytmické gymnastiky a práci  s  hudbou.   

 

Problematika práce  

Na základě výše uvedených cílů byly formulovány otázky, které budu dále 

v práci řešit .   

 Jaký je rozdíl  v  četnosti  vyuţit í  hudby v  hodinách gymnastiky ve 

školní tělesné výchově mezi školami v  České republice a v Dánsku?  

 Ve kterých částech hodin y gymnastiky se nejčastěji  hudba vyuţívá  u 

nás a ve kterých v Dánsku?  

 Je v hlavní části  hodiny  nejčastě j i  pouţívaným gymnastickým druhem 

v České republice i  Dánsku aerobní gymnastika –  aerobik?  

 Kolik prostoru na vysokých školách obou zemí je věnováno výuce 

rytmické gymnastiky a práce s  hudbou? 

 Jaký hudební ţánr je nečastěji  vyuţívaný v  hodinách gymnastiky ,  a  to  

jak u nás,  tak i  v  Dánsku? 

  



 10 

 

3  Teoret ická část  

3.1 Definice gymnastiky a dělení gymnastiky 

Slovo gymnastika pochází ze starořeckého slova „gymnasein“, coţ znamená 

„cvičiti nahý“. „Gymnastés“ pak bylo označení pro bojovníka, či  cvičence.  

Gymnastiku lze definovat jako „otevřený systém uspořádaných, přesně 

určených gymnastických činností s  cílem pozitivně ovlivňovat a rozvíjet 

pohybový rozvoj cvičence, podílet se na pohybové, estetické a společenské 

kultivaci člověka“  (Novotná 2009, s . 8) .   

 

Dělení gymnastiky se liší podle různých náhledů jednotlivých autorů na 

pojetí a obsah jednotlivých gymnastických systémů. Kos (1990) tak 

například dělí  gymnastiku na:  

 Základní gymnastiku  

 Aplikované druhy gymnastiky  

 Gymnastiky se sportovním zaměřením  

Základní gymnastiku Kos (1990) chápe jako „soubor tělesných cvičení 

zaměřený na celkový, všestranný tělesný rozvoj.“  Mezi hlavní prostředky 

základní gymnastiky pak řadí   

 Cvičení pořadová  

 Cvičení prostná  

 Cvičení všeobecně rozvíjející  

 Cvičení na nářadí hlavním i vedlejším  

 Cvičení akrobatická  

 Cvičení uţitá  

 Cvičení rytmická s  prvky moderní gymnastiky a lidové tance  

Mezi  aplikované druhy gymnastiky pak Kos zařazuje:   

 Gymnastiku v léčebném procesu  

 Gymnastiku v pracovním procesu  

 Gymnastiku aplikovanou ve sportovním tréninku  

 Gymnastiku aplikovanou v umění. V  této oblasti se zaměřuje na 

rytmickou, výrazovou a taneční gymnastiku.  „Vyvěrající přímo  
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z hudby, nebo jen vyuţívající hudebního doprovodu a konečně i  bez 

hudby“ (Kos 1990, s.  14)  

V poslední oblasti gymnastiky se sportovním zaměřením  pak Kos rozlišuje:  

 Sportovní gymnastiku  

 Moderní gymnastiku  

 Akrobatickou gymnastiku  

 Skoky na trampolíně  

 Kulturistiku 

 

Naproti tomu Svatoň (1993) dělí gymnastiku na všeobecnou gymnastiku a 

sportovní druhy gymnastiky, přičemţ všeobecnou gymnastiku dále 

rozděluje na:   

 Základní druhy (cvičení prostná, na nářadí, akrobatická, uţitá)  

 Účelové druhy (kondiční, zdravotní a léčebná gymnastika apod.)  

 Rytmické druhy (rytmická gymnastika,  dţezgymnastika, aerobní 

gymnastika, kalanetika)  

 

V knize Základní gymnastika (2005) pak Skopová a Zítko rozdělují 

gymnastiku podle charakteru obsahu a účelu cvičení na gymnastické druhy 

a gymnastické sporty (viz.  Tabulka 1).  

 

Tabulka 1 Dělení gymnastiky dle Skopové a Zítka (2005, s. 14) 

Gymnastika 

Gymnastické druhy Gymnastické sporty 

Základní 

gymnastika 

Rytmická 

gymnastika 
Aerobik Olympijské Neolympijské 

pořadová 

hudebně-

pohybová 

výchova 

kondiční (bez náčiní, 

s náčiním) 

Sportovní 

gymnastika 
Sportovní aerobik 

prostná 
cvičení bez 

náčiní 
taneční choreografie 

Moderní  

gymnastika 
Sportovní akrobacie 

s náčiním 
cvičení 

s náčiním 
 Skoky na trampolíně TeamGym 

na nářadí tanec   Aerobik fitness druţstev 

akrobatická    Fitness jednotlivců 

uţitá   
 Estetická skupinová 

gymnastika 

    Akrobatický rock’n roll 
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Novotná (2009) vychází z  předpokladu,  ţe nadřazený pojem gymnastika 

označuje všechny gymnastické činnosti .  A podle obsahu a cíle děl í  

gymnastiku na dvě oblasti :   gymnastické druhy a gymnastické sporty  a 

„odlišuje od sebe systémový přístup k  obsahu st ruktury gymnastických 

druhů (základní gymnastika,  rytmická gymnastika a aerobní gymnastika)  

od obsahu a cílů sportovních odvětví  charakterizovaných soutěţemi od 

specifického programu gymnastiky pro všechny“ (Novotná 2009, s .  15) 

Kromě těchto dvou hlavních kategorii  však navíc také zmiňuje oblast  

gymnastických programů a pohybovou skladbu (viz.  Obrázek 1).   

 

 

 

Obrázek 1. Dělení gymnastiky (Novotná, V., Panská, Š., Chrudimský, J.  2009, s. 16), kde 

ZG je Základní gymnastika, RG je rytmická gymnastika, AE je aerobik 
 

 

Mezinárodní gymnastická federace (dále v  textu jen FIG) pak gymnastiku 

v současnosti  rozděluje na Gymnastiku pro všechny  (dříve označováno 

jako všeobecná gymnastika),   a šest  gymnastických sportů  (sportovní 

gymnastika ţen a muţů, rytmická gymnastika,  akrobatická gymnastika,  

gymnastický aerobik a skoky na t rampol ínách).  Gymnastika pro všechny 

Gymnastika 

ZG 

 

AE 

     RG Olympijské Neolympijské 

Gymnastické druhy Gymnastické sporty 

Gymnastické programy Pohybová skladba 
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je při tom FIG brána jako základn a pro všechny ostatní  gymnastické sporty 

a můţe obsahovat cvičení na nářadí i  s  náčiním, ale i  akrobacii  a tanec.  

 

Shrnutí:  

Jak je patrné z  výše uvedeného přehledu, existuje celá řada názorů na 

dělení  gymnastiky.  Patrná je  snaha rozdělení  gymnastiky podle  obsahu 

cvičení a cí lů  na oblast  sportu pro všechny (resp. gymnastiky pro 

všechny) a oblast  výkonnostního sportu.  Ve školní tělesné výchově se 

většinou setkáváme s  oblastí  gymnastiky pro všechny, kam můţeme  

zařadit  základní gymnastiku,  rytmickou gymnastik u a aerobik,  spolu 

s nesoutěţní pohybovou skladbou. Kombinací všech těchto částí  vznikají  

specifické gymnast ické programy (kondiční gymnastika,  nápravná 

gymnastika,  cvičení s  hudbou atd.).   

 

S gymnastickými sporty se ve školní  tělesné výchově zpravidla pří l iš  

nesetkáváme, jel ikoţ vyţadují  specif ické podmínky (čas,  vybavení,  

schopnosti  cvičenců i  vyučujících a vzdělání učitelů atd.) a kromě toho  

mají  i  odlišné cíle od cílů školní tělesné výchovy (především zaměření na 

výkon).  Pro účely této práce se dále budu drţet  dělení gymnastiky podle 

Novotné.  

  



 14 

 

3.2 Historie gymnastiky 

S počátky gymnastiky se setkáváme jiţ ve starověku, především v Egyptě,  

Číně a Indii . Z  těchto zemí pronikaly první systémy zdravotních cvičení 

jako Kung-fu či jóga. K  velkému rozvoji gymnast iky pak došlo především 

v Řecku a v  době Římské. Původ slova gymnastika pochází z  řeckého slova 

gymnasein  (cvičiti nahý).   

 

Ve středověku došlo díky vlivu církve k  úpadku gymnastiky a zdatnost byla 

oceňována pouze tam, kde byla nepostradatelná, např. u ryt ířského stavu 

(Skopová, Zítko  2005).   

 

Období renesance vytvořilo vhodné podmínky pro vznik novodobých druhů 

gymnastiky, které navázaly na tradici starověkých systémů cvičení.  

V dílech tehdejších humanistů jako byl J . A. Komenský či J . J . Rousseau se 

můţeme setkat  s  vyzdvihováním významu cvičení pro rozvoj člověka.  

 

Na konci 18. a začátkem 19 .  století  docházelo k  bouřlivému rozvoji 

různých gymnastických směrů a systémů. Tyto systémy byly často 

vytvořeny za cílem fyzického rozvoje obyvatelstva, ale i  k  pozvednutí 

národního a poli tického sebevědomí veřejnosti . V  Německu byl 

propagátorem tohoto stylu  J . C. GutsMuths (1756 –  1839) ,  povaţovaný za 

zakladatele nářaďové gymnastiky. Tento muţ také ovlivnil  vznik 

německého  turnérského  systému ,  jehoţ zakladateli  byli  F.  L. Jahn a E. 

Eiselen.  Ve Švýcarsku J. H. Pestalozzi (1746 –  1827) dal vznik základům 

moderních prostných a ve Švédsku P. H. Ling  (1776 –  1839), který je 

povaţován za zakladatele základní gymnastiky,  zveřejnil svůj systém 

tělesných cvičení. U nás byla v  druhé polovině 19. století vytvořena dr. 

Miroslavem Tyršem (1832 –  1884) sokolská tělocvičná soustava. Vliv na 

cvičení s  hudbou měla cvičitelka Klemeňa Hanušová (1845 –  1918) 

zakladatelka Tělocvičného spolku paní a dívek praţských, která 

zpracovala systém  cvičení  s  hudbou k pozit ivnímu ovlivnění estetického 

pohybového projevu cvičenek.  
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Další  vývoj gymnast ických systémů a směrů byl charakterizován tříděním 

obsahu a forem. Jak uvádí Novotná (2009, s .  9) mělo „významný vliv 

propojování gymnastického pohybu s hudbou a tancem. Jedním 

z takovýchto systémů byl dramatický balet  J .  G. Noverra a z  něho 

vycházející  estetický tělocvik F. Delsarta (1811 –  1871) jenţ je 

povaţován za zakladatele estetické gymnastiky“. „V kaţdém pohybu se 

odráţí  duševní stav a city a poh yb je jej ich vyjádřením“  (Kos, 1990, s .  

108).  Delsart  dal  základ asymetrickým pohybům v  gymnastice.  Mezi 

dalšími to byla rytmická gymnastika E. J .  Dalcrozeho (1865 –  1950).  

Dalcroze byl hudební pedagog a skladatel ,  jenţ vymyslel  novou teorii  o  

souvislosti  hudby s  tělesným pohybem. Chtěl  vyjádřit  rytmus pomocí 

tělesných pohybů –  vytvořil  tak základ rytmické gymnastiky. Tvrdil ,  ţe 

rytmus je pohyb. Na jeho práci  pak navázaly Isadora  a Alţbeta 

Duncanovi,  které provedly velkou reformu baletu a tance a jej í  náva znost  

na estetický tělocvik.  Mezi další  významné osobnosti  patří   R. Bode (1881 

–  1939),  ten rozpracoval rytmickou a výrazovou techniku a R. Laban 

(1879 –  1958),  který se věnoval taneční gymnastice.  Všechny tyto 

osobnosti  lze pokládat  za zakladatele rytmic ké gymnastiky,  která je  

zaloţena na hudebně pohybové výchově a práci  s  rytmem.   

 

Propagátorem sokolské rytmiky byl  u nás  Augustin Očenášek (1871 -1942).  

Očenášek  doplnil  Tyršovu tělocvičnou soustavu o řadu moderních 

tělovýchovných prostředků. Zaváděl rytmi ckou gymnastiku, severské 

gymnastické směry a další  nové tělovýchovné prvky ze zahraničí .  

Dalcrozovu rytmiku obohati l  o další  prvky,  zjednodušil  potřebnou hudební  

teorii ,  která by rytmiku více zpřístupnila .   Vytvořil  sys tém hudebně 

pohybové výchovy „Rytmický tělocvik sokolský“  (1928).  Jako výrazné  

osobnostmi,  které ovlivnil i  další  vývoj  rytmické gymnastiky  v Čechách,  

jsou nejčastěji  uváděny: K. Pospíš il ,  J .  Kröschlová, J .  Jeřábková a  D. 

Horáková.  
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3.2.1 Historický vývoj  gymnastických systémů v  České republice a 

Dánsku 

Pro pochopení širších souvislostí  uvádím  historický přehled významných 

gymnastických systémů, které ovlivnil y české a dánské školství .  

V Čechách to byla především Tyršova tělocvičná soustava a v  Dánsku to 

byl tzv.  švédský (také skandinávský  nebo severský) gymnastický systém. 

Problematika gymnastických systémů je však velmi ši roká a obsáhlá,  

proto se zaměřím pouze na nejvýznamnější  charakterist iku.  

 

Gymnastický systém lze chápat podle Kose (1990) jako seřazení 

gymnastických cvičení podle nějaké zákoni tosti .  Kaţdý gymnastický 

systém přitom sleduje nějaký úkol a cíl .  Tento cíl  je pak rozhodující  pro 

volbu obsahu (tedy výběru jednotlivých cviků) i  metody (způsobu jak 

tohoto cíle dosáhnout).  

 

Miroslav Tyrš  (1832 - 1884),  který bývá povaţován za tvůrce česk ého 

tělocvičného systému  nazval své stěţejní  dílo  „Základové tělocviku“.  To  

bylo vytvořeno na podkladě německého nářaďového tělocviku .   Tyrš  

vycházel nejen z  turnérského tělocviku a nářaďové gymnastiky,  

Pestalozziho prostných ,  ale vyuţíval  i  některá cvičení sportovního 

charakteru s  cílem dospět k  systematickému procvičování  celého těla.   

Jeho systém respektoval pravidlo všestranného vývoje a ideovým vzorem 

mu byla řecká kalokagathia.   Vývoj ţenské gymnastiky v  České republice 

ovlivnila v  jeho počátcích cvičitelka Klemeňa Hanušová (1845 –  1918),  

zakladatelka „Tělocvičného spolku paní a dívek českých“.  Další  vývoj  

ţenské gymnastiky byl ovlivněn systémem zdravotní gymnastiky lékařky 

B. Mensedieckové,  finskou učitelkou E. Bjorkstenovou, rytmickou 

gymnastikou E.  J .  Dalcrozeho a dalšími estetickými směry (např.  Delsarte,  

I.  Duncanová, J .  M. Laban ) .  Podle Zítka a Skopové (2005, s .  12 -13)  

„z těchto směrů v  dnešním obsahu gymnastiky zůstává vyuţit í  tanečních 

technik, respektování zákonitostí  hudebně pohybových vztah ů a bohatý 

zásobník  účelných estetických cvičení rytmických druhů gymnastiky.“  
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V moderní době došlo s  prudkým rozvojem vědy a techniky 

k přehodnocení dosavadních směrů.  Výběr cvičení se přizpůsobil  

rozdílným  potřebám  cvičenců,  kde formální st ránka pře sné systematiky 

cvičení ustupuje hledisku funkčnímu ( Skopová, Zítko  2005).   Zítko a 

Skopová (2005, s .  13) dále uvádí,  ţe :  „byl v České republice vytvořen 

velmi kvali tní  otevřený gymnastický systém, který byl obohacen kromě 

poznatků z  ciziny i  přínosnou činnosti  mnoha odborníků, zvláště z  oblasti  

kondiční a rytmické gymnastiky“ .  

 

Dánský gymnastický systém byl ovlivněn řadou významných osobností ,  

mezi nejvýznamnější  se řadí  otec a syn Lingové, mezi dalšími to byl  

především Knud Anthod Knudsen a Niels  Bukh.  

 

Petr Henrik Ling (1776-1839) povaţovaný za zakladatele švédského 

gymnastického systému a základní gymnastiky studoval v Natchtiagalově 

ústavu  v Kodani,  kde přišel  na ideu vyuţit í  pohybu jako prostředku 

prevence i  léčby pohybových onemocnění.  Na základě důk ladného studia 

anatomie a fyziologie později  vytvořil  novou tělocvičnou soustavu –  první  

systematicky uspořádanou gymnastickou soustavu. Některé cviky byly 

zpočátku převzaty od Guts -Muthse či  Vietha.  Základním hlediskem byla 

především účelnost  daného cviku . Cvičení pak bylo přizpůsobeno tomuto 

účelu spolu s  nářadím. Nářadí slouţilo pouze v  případě usnadnění,  či  

naopak ztíţení provedení cviku. P.  H. Ling tak dával přednost prostým 

cvikům před nářadím. Charakterist ickým nářadím byly dle Kose (1990) 

ţebřiny, průlezky, boom, lana, ţebříky, bedny k  přeskokům a ţíněnky.  

Ling rozděloval gymnastiku na gymnastiku pedagogickou, vojenskou,  

léčebnou a gymnastiku estetickou, neboli  cvičení působící  estetickým 

dojmem. Na jeho dí lo navázal Jan Hjalmar Ling (1820-1886) syn P. H. 

Linga,  který upravil  dílo svého otce do té podoby ,  jaká se pak rozšíři la po 

celém světě.  Zaměřil  se na obohacení  gymnastiky o výchovné hry a 

rytmické pohyby.  Navíc celou soustavu metodicky zpracoval  podle věku a 

pohlaví.  Vytvořil  pevné schéma hodiny a dbal na obměny cviků a větší  

spád hodiny.  
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Knud Anthod Knudsen (1820 -1940)  

Měl značný vliv na rozvoj gymnastiky v  Dánsku. Zkoumal funkci páteře a 

správné drţení těla především u mládeţe. Jak říká Kos (1990, s .  54) 

„zkoumal drţení páteře mládeţe i  u nás při  pří leţitosti  sokolských sletů a 

konstatoval,  ţe v  průměru není dobré a ţe je v  tomto smyslu hodně pozadu 

za mládeţí severských zemí“.  Byl často kri t izován, ţe uznává pouze 

zdravotní st ránky cvičení vedoucí k  nápravě vadného drţení těla a přehlíţí  

všechna ostatní  cvičení.  Jeho systém byl  bez švihového pohybu.  

 

Niels Bukh (1880-1940)  

Ředitel  soukromé školy Idrætshøjskole Ollerup,  se podílel  na školení 

dánských i  mezinárodních dobrovolných cvičitelů a podnikal se školním 

gymnastickým druţstvem různé zájez dy do zahraničí ,  mimo jiné i  do 

Československé republiky. „Charakterist ickým v  jeho tělocvičném 

systému je důraz na odstraňování účinků těţké jednostranné práce na 

l idský organismus“  (Kos 1990,  s.  57).  Ve svém systému kladl důraz na 

zlepšování pohybl ivosti  (prostřednictvím aktivních a pasivních 

protahovacích cviků),  sí ly (velký počet  opakování) a  obratnosti  (přeskoky, 

akrobatické prvky,  asymetrických cviků apod.).  Poţadoval aktivní 

dynamický pohyb, který má být současně pohybem ekonomickým. Při  

cvičení vyuţíval principu kompenzace,  kdy jedním cvikem ruší  únavu 

cviku předchozího. Prakticky odmítl  nářadí.  Pouţíval jen ţebřiny,  lana,  

boomy a bedny k přeskokům. Zavrhoval také dechová cvičení,  neboť se 

domníval,  ţe rytmická cvičení prospějí  správnému dýchání více .  Na rozdíl  

od Knudsena pouţíval  rytmické pohyby prováděné švihem v  maximálním 

rozsahu.  Jeho systém byl u nás kri t izován především A. Očenáškem pro 

jednotvárnost ,  přepínání si l  a snahu po kloubní pohyblivosti  vedené aţ do 

extrému.  

 

Elli  Björkstenová (1870 -1941)  

„Patři la k  reformátorům švédské gymnastiky s  ostatními (Niels Bukh, Elin 

Falková a další ) stála u zrodu tzv. nové švédské gymnast iky.  Zaloţila  

Nordický svaz pro ţenskou gymnastiku a prosazovala volné, lehké 
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provádění pohybů vţdy podporovaných hudbo u“  (Skopová, Blahušová 

1991, s.  15) .  

 

Nejvýznamnějším představitelem švédského systému mezi  válkami byl 

Josef Gott fried Thulin ,  který prakticky dovršil  reformu švédského 

systému.  Za základ povaţoval i  nadále Lingovo pojetí ,  a le přizpůsobil  

obsah, formy a metody potřebám lidského organismu a mentali tě a  

zálibám cvičenců.  Uplatňoval nejen hlediska fyziologická, ale i  

pedagogická a psychologická. Odmítl  přesné dodrţování postojů a poloh 

při  cvičení a nahradil  je dynamikou.  Zabýval se především cvičením 

malých dětí  a ţen.  V tělesné výchově malých dětí  uplatnil  zejména 

napodobivá, motivovaná cvičení,  která jsou dodnes základem cvičení dětí  

předškolního věku.  O tělesné výchově malých dětí  napsal  práci  

Smaabarngymnastik (do češtiny přeloţeno jako Tělovýchova malých  dětí ).  

Jeho hlavním dílem je Učebnice gymnast iky ( Lærebog  i  gymnastik,  1919 -  

1921, 11 dílů).  Thulin je povaţován za jednoho z hlavních autorů 

současného pojetí  tělesné výchovy ve skandinávských zemích.  

 

 Dle Kose (1990, s .  62) se „Dánská cvičební hodina vyznačovala  rychlým 

spádem a krajním vyuţit ím času. Měla především za cíl  kompenzovat a  

napravovat neţádoucí jednostrannou fyzickou práci  a obohati la  

gymnastiku o moţnost vyuţit í  pohybových her .“  Dánský gymnastický 

systém dodnes vyuţívá pohybů koordinačně jednoduchých, při  jej ichţ  

provádění  se klade důraz na potřebu dynamické práce a na hospodárnost  

v pouţit í  si l .  Při  výcviku flexibil i ty a  dynamické sí ly vyuţívá plynule 

prováděných pohybů v  rytmu a v plném rozsahu.  Pro výcvik obratnosti  se 

ve větší  míře  uplatňuje  akrobacie.  Dánský systém gymnastiky vyuţívá 

navíc nové promyšlené cvičební tvary a účelné metodické formy.  
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3.2.2 Vývoj rytmické gymnastiky v českých osnovách školní tělesné 

výchovy 

Po rakouské reformě školské soustavy byla v  roce 1869 v Čechách 

zavedena tělesná výchova jako povinný předmět.  Cvičení  s  hudbou se 

nejprve objevovalo v  osnovách jako součást  větších celků, později  j iţ  

bylo označováno pojmem „Rytmika“, či  „Rytmické cvičení“.  K  rytmice 

byly také často přidávány i  l idové tance. První zmínky o r ytmice můţeme 

objevit  v  osnovách z  roku 1897 pod názvem „prostocviky“, které 

obsahovaly prvky rytmických cvičení.  Další  osnovy z  let  1911 a 1913 j iţ  

zmiňují  rytmická cvičení  v  okruzích „Prosté cviky“. Poprvé byla Rytmika 

zahrnuta jako samostatný oddíl  v  roce 1934 v „Učebních osnovách 

tělocviku pro ţactvo středních škol“ (Mihule,  Šťastná,  1993).  O  zařazení  

rytmické gymnastiky do škol se významnou měrou zaslouţil i  Augustin 

Očenášek a Eliška Bláhová. A. Očenášek (1871 -1942) byl velmi ovlivněn 

osobou reformáto ra E. J .  Dalcrozeho. V  roce 1960 byla do osnov poprvé 

zařazena moderní (umělecká gymnastika).  
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3.3 Význam hudby ve školní tělesné výchově 

Hudba můţe být účinným a atrak tivním  nástrojem, který  pomáhá 

realizovat úkoly a cíle gymnastiky ve školní tělesné výchově . Skopová a 

Zítko (2005, s .  58)  například tvrdí:  „cvičení  s  hudbou je při taţlivější ,  

zkvali tňuje způsob provedení,  podporuje estetickou výchovu dětí  a 

mládeţe a navozuje dobrou náladu jednotlivce i  skupiny“.  

 

„Vhodně volená hudba působí  tedy především motivačně.  Kromě toho 

však napomáhá k  lepšímu zvládnutí  techniky pohybu, k  jeho regulaci  

v čase,  sí le,  prostoru a k  jeho kult ivaci“  (Wálová 1985, s .  76).  Hudební 

doprovod můţe napomoci při  odstraňování psychické a fyzické únavy a 

umoţňuje vhodně usměrňovat  zátěţ.  Hudba rozvíj í  rytmické a estetické 

cítění a vnímání hudby jako součást  kultury.  Podle Wálové (1985) tak 

hudba usnadňuje a zkvali tňuje působení učitele.  Podle Skopové a Zítka 

(2005) má hudba při  cviční dvě základní  funkce –  regulační a motivační.  

Regulační funkce  má za cíl  sjednotit  hudbu a pohyb do jedné časové 

členitosti .  Slouţí k  navození  představy o průběhu pohybu, udává rozsah 

pohybu, počet opakování a tempo cvičení.  Motivační funkce  je závislá na 

ţánru, melodii ,  stylu ,  dynamice a charakteru interpr etace.  „Hudba 

podněcuje potěšení  a proţitek, oddaluje vnímání únavy a obtíţnost  

cvičení,  motivuje k  přiměřenosti  a t rvalosti“ (Skopová 2008, s .  70).    

Hudba ve školní tělesné výchově pomáhá uspokojení potřeby estetických 

proţitků a sebevyjádření a podíl í  s e na mnohostranném rozvoj i  osobnosti .   

 

Z výše uvedeného je jasné,  ţe hudba má své nezastupitelné místo 

v hodinách tělesné výchovy.   
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3.4 Dánský a český vzdělávací systém  

Délka povinné školní docházky je v  Dánsku devět let  a začíná obvykle v  7 

letech dítěte.  Studenti  pak mohou st rávit  na základní škole  (Folkeskole)  

ještě o jeden rok více.  Školn í rok začíná začátkem srpna a končí koncem 

června.    

 

Vyučuje se pět  dní v  týdnu, vyučovací hodina t rvá obvykle 45 minut na 

základních školách, na středních a vysokýc h 60-90 minut.   Od třetí  třídy 

základní školy není regulován maximální počet vyučovacích hodin za den.  

Do třetí  t řídy je stanoven maximální počet 6 vyučovacích hodin. Prvních 

pět  let  povinné školní docházky můţe být  dítě vzděláváno i  individuálně 

rodiči .  Základní kurikulum určuje minis terstvo školství ,  zřizovatel  můţe 

dle místních podmínek toto základní  kurikulum rozšíři t .   

 

V obecných veřejných školách je primární a niţší  sekundární vzdělávání 

poskytováno zdarma. Soukrom é  školy ( tzv.  Friskole /  Privatskole ) však 

mohou vybírat  školné, které se pohybuje ve výši  přibliţně 12 .000 DK za 

rok. Školy jsou většinou dále dotovány  samosprávou,  obcemi  a vládou.  

 

V současnosti  prochází dánský vzdělávací systém změnami.  V  roce 2008 

byla formulována nová vzdělávací st rat egie.  Vláda vyhlásila akční  plán 

pro „čtení,  matematiku, vědy a angličtinu“, protoţe všechny tyto předměty 

jsou nezbytné pro chápání dalších předmětů. Kaţdé t ří leté  dítě v Dánsku 

bude muset  projí t  testem jazykových schopností  a další  test  následuje j iţ  

při  vstupu do mateřské školy.  Důleţitou novinkou je rovněţ to,  ţe systém 

se zaměří  na to,  aby všichni učitelé byli  od počátku specialisté a učil i  

pouze předměty,  které jsou jejich předměty hlavními.  Dánsko posíl i lo  i 

pravomoci ředitelů škol,  tak aby měli  hlav ní slovo v oblasti  platů,  vyuţit í  

času a učebních metod.  

 

Vzdělávací  systém je velmi ši roký a rozvinutý (viz.  pří loha č.1).  Jeho 

hlavní část  je rozdělena na primární  a niţší  sekundární vzdělávání 

(Primary and lower secondary educat ion),  dále na vyšší  seku ndární  
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vzdělávání,  které se rozděluje buď na odborné vzdělávání  (Vocational  

education and training) anebo na  všeobecnou přípravu v gymnáziích na 

další  studium ,  či kombinace obojího. (General  and Vocat ional Upper 

Secondary Education)  a terciární stupeň vzdělávání .  V následujících 

odstavcích jsou charakterizovány hlavní stupně vzdělávací soustavy.  

 

Předškolní výchova  

Předškolní výchova není povinná a je rozdělena mezi čtyři  druhy insti tucí  

–  denní jesle (do 3 let  dítěte),  mateřské školy (3 -7 let ) a dobrovolné  

předškolní třídy (6 -7 let).  Tyto insti tuce mohou být jak státní  (bezplatné)  

tak i  soukromé.  

 

Primární a nižší  sekundární vzdělávání.  

Základní povinná školní docházka t rvá 9 let  s  moţností  voli telného 10 

roku (vyuţívá cca 60% ţáků).  Většina ţáků studuje na státních školách 

tzv.  Danske Folkeskole ( l idové školy) ,  kromě toho ještě existují  tzv. 

volné školy („Friskole“) a soukromé („Privatskole“) .  Soukromé školy 

nepodléhají  pod správu místní  samosprávy  a jedná se např.  o školy 

křesťanské ,  či walfdorského  typu. Před ukončením povinné školní 

docházky absolvují  ţáci  státní  závěrečné zkoušky.  Dánský systém 

známkování (po reformě v  roce 2006) vyuţívá sedmi bodovou stupnici .  

Získání nejvyšší  známky 12 je podmíněno splněním daných podmínek a je 

jen velmi zřídka udělována.  Známkování (viz.  Tabulka 2,  strana 24) 

vyuţívá 7 bodovou škálu a je kombinováno se slovním hodnocením 

učiteli .  Tohoto systému známkování je pak vyuţíváno i  ve vyšších 

stupních vzdělávací  soustavy. Základní  kurikulum je rozděleno do třech 

základních bloků: humanitní  blok  (dánšt ina,  angličtina,  křesťanská nauka, 

historie a společenské vědy),  praktické/umělecké předměty  (tělesná 

výchova, hudba, umění,  pracovní výchova, hospodaření domá cnosti) a 

věda  (matematika,  zeměpis,  biologie,  fyzika a chemie, věda a 

technologie).  Předměty, které jsou povinné po celou dobu studia jsou:  

dánština,  tělesná výchova, matematika a křesťanská nauka. Učitelé na 

tomto typu škol vyučují  předměty dle své aprob ace od první do desáté 

třídy.  
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Tabulka 2 Dánský systém známkování (překlad z dánštiny) 

Známka Stupeň Popis  

12 Výborný  
Vynikající výkon s vysokou úrovní znalostí ve všech 

oblastech, ţádné či drobné chyby 

10 Velmi dobrý  
Velmi dobrý výkon a vysoká úroveň znalostí ve většině 

oblastí s drobnými chybami 

7 Dobrý Dobrý výkon a dobrá úroveň znalostí  s chybami. 

4 Uspokojivý  
Uspokojivý výkon a úroveň znalostí  s některými většími 

nedostatky. 

02 Přiměřený Minimální výkon a znalosti vyţadované pro splnění  

00 Nepřiměřený Nedosáhl/a minima vyţadovaného pro splnění 

-3 Nepřijatelný Nepřijatelný ve všech ohledech 

 

Vyšší  sekundární vzdělávání  

U vyššího sekundárního vzdělání je studium  zaměřeno buď akademicky 

nebo profesně. Dělí  se na t ři  hlavní směry v  délce od 2 do 5 let  podle 

oboru studia.  Akademicky orientované s tudium nabízí  gymnázia,  obchodní 

školy Højere Handelseksamen  (dále jen HHX),  technické školy  Højere 

Teknisk Eksamen   (dále jen HTX) a 2 - leté přípravné kurzy pro další  

studium Højere Forberedelseseksamen (dále jen HF). Cílem je připravit  

studenty na vysokoškolská studia.  Na konci studia se konají  závěrečné 

zkoušky, které jsou kvalifikací  pro další  studium nebo mohou být vyuţity 

při  nástupu do zaměstnání .  Odborné školy jsou zamě řeny na různé sféry 

(např.  zdravotnictví ,  sociální  sféru apod.).  Systém odborného školství  je 

v Dánsku velmi rozsáhlý a je zaloţen na střídání školního vzdělávání a 

praktické přípravy v  podniku.  Celý systém je velmi flexibilní  a umoţňuje 

přecházet z  jedné úrovně na druhou.  

 

Folkehøjskole  

Zvláštností  jsou tzv. Folkehøjskole (často nepřesně překládáno jako 

„public high school“),  které představují  zvláštní  neformální stupeň 

vzdělávání.   Ideovým zakladatelem byl  N. F.  S.  Grundtvig,  který v  19 

století  zaloţil  první takovou školu. Tyto školy označované také jako 

„školy pro ţivot“ staví své kurikulum především na praktic kých 

činnostech, výuce k  demokracii  a rozvoji  osobnosti  studentů. Studium je 
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zde rozděleno do čtyř  resp .  dvouměsíčních bloků . Jedná se o internátn í  

typy škol ,  kde jsou studenti  v  malé komunitě (cca 100 -120 s tudentů).   Na 

tento typ škol přichází převáţně student i ,  kteří  si  chtějí  ujasnit  své další  

studijní  směřování,  či  odpočinout si  před nástupem na vysokou školu. Do 

škol mohou být při jat i  studenti  v jakémkoliv věku minimálně však od 17,5 

let .  Školy nabízí  různé druhy vzdělávacích programů a kurzů  -  humanitní  

studia,  společenské vědy či  sport .  Tento typ škol je  zaloţen na 

demokratickém přístupu a úzké vazbě mezi učitelem a ţákem. Zajímavostí  

je,  ţe učitelé tráví se studenty svůj  volný čas .  Tento typ školy byl  úspěšně 

převzat  i  do okolních skandinávských zemí (Švédko, Norsko,  Finsko).   

 

Terciární vzdělávání  

Vysokoškolské  -  terciární  vzdělávání zahrnuje akademické programy i  

širokou nabídku kratších programů.  Systém vysokoškolského školství  se 

dělí  na univerzitní  a neuniverzitní  sektor.  Univerzitní  sektor zahrnuje 5 

univerzit  a 10 speciálních škol.  Neuniverzitní  sektor  tvoří  více neţ 175 

specializovaných insti tucí  vyššího vzdělávání ,  příkladem mohou být  tvz.  

„Seminarium“  –  učitelské semináře,  kde se vzdělávají  učitelé tělesné 

výchovy pro primární a niţší  sekundární stupeň vzdělávání .  Vysoké školy  

univerzitního typu  nabízejí  většinu programů v  krátkém cyklu do tří  let  

(především  bakalářských),  středně dlouhé  3  -  4 roky a dlouhé studijní  

programy s  délkou nad 4 roky. Lze získat jak t i tul  magisterský tak i  

doktorský.   Dánsko má několik významných univerzit ,  z  nichţ největšími 

jsou:  Univerzita  v  Kodani  (University of Copenhagen) dále Univerzita 

J iţního Dánska (University of Southern Denmark) a Univerzita v  Aarhusu 

(University of Aarhus).   

 

3.4.1 Český vzdělávací systém  

Délka povinné školní  docházky je 9 let  a  začíná obvykle v  6 -  7  roku 

dítěte.  Na základních, středních a vyšších odborných školách začíná 

školní rok 1.  září  a končí  31. srpna následujícího roku,  přičemţ dva 

poslední  měsíce jsou školní  prázdniny.  Vyučuje se 5 dní v  týdnů,  jedna 

vyučovací hodina trvá 45 minut.  Graficky je systém znázorněn v  příloze 2.   
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Předškolní vzdělávání  

Mateřské školy poskytují  pře dškolní vzdělávání dětem ve věku 3  -  6 let .  

Vzdělávání není povinné, ale do mateřských škol chodí kolem 85 % dětí  ve 

věku od 3 do 6ti  let .  Dětem do 3 let  jsou určeny jesle,  které však nejsou 

součástí  školské soustavy. Poslední ročník v  mateřské škole je zda rma a 

kaţdé dítě má právo se ho zúčastnit .   

 

Primární vzdělávání a nižší  sekundární vzdělávání   

Většina ţáků se vzdělává v  základních školách organizovaných do dvou 

stupňů. Základní vzdělávání trvá 9 let ,  obvykle od 6.  do 15. roku dítěte.  

Po absolvování prvního stupně základní školy mají  ţáci  moţnost 

pokračovat v  povinném vzdělávání  v  osmiletých, resp. šesti letých 

gymnáziích.  Výsledky vzdělávání  jsou vyjádřeny klasi fikačním stupněm, 

slovně nebo kombinací obou způsobů. V  klasifikaci  se obvykle pouţívá 

škály od 1 (výborně) po 5 (nedostatečný).  Průběţné hodnocení je shrnuto 

na vysvědčení na konci kaţdého pololetí .  Zákon umoţňuje téţ individuální  

vzdělávání bez kaţdodenní návštěvy školy.  

 

Vyšší  sekundární vzdělávání  

Po splnění povinné docházky pokračuje cca 96 % populace v nepovinném 

vyšším sekundárním vzdělávání a to  buď ve všeobecném vzdělávání  

v gymnáziích (kromě jiţ  uvedených osmi - a šesti letých i  čtyřletých) ,  nebo 

v odborném vzdělávání na  středních školách (čtyřletých s  maturitou a 

dvou- aţ tří letých oborech s výučním listem), popřípadě konzervatořích. 

Forma vzdělávání můţe být denní,  dálková, distanční a  kombinovaná.  

 

Terciární vzdělávání  

 

Vyšší  odborné školy  

Vyšší odborné školy prohlubují  a rozšiřují  znalosti  získané studenty ve 

vyšším sekundárním vzdělávání a poskytují  praktickou přípravu pro výkon 

povolání,  která nevyţadují  vysokoškolský diplom. Podmínkou pro při jet í 

je ukončené středoškolské vzdělání s  maturitní  zkouškou.  Délka studia je  
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v denní  formě 3 roky.  Vzdělání se ukončuje absolutoriem. Absolvent i  

získávají  t i tul  diplomový specialista (DiS).  Studenti  zde plat í  školné.   

 

Vysoké školy  

Vysoké školy se dělí  na veřejné,  státní   a  soukromé. Studium na vysokých 

školách se člení na semestry,  ročníky nebo bloky. Akademický rok trvá 12 

měsíců a jeho začátek  stanoví rektor.  Vysoké školy nabízejí  v  České 

republice vzdělání  na třech úrovních. Bakalářské studijní  programy ,  

ukončované státní  závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce 

trvají  obvykle 3 –  4 roky.  Absolvent  posléze získává t i tul  „bakalář“ (Bc.) .  

Magisterské studijní  programy  jsou zaměřeny na získání  teoretických 

poznatků a jej ich vyuţit í .  Studium je zakončeno státní  závěrečnou 

zkouškou, jej íţ  součástí  je obhajoba diplomové práce.  Akademické t i tuly 

jsou udíleny dle charakteru jednotlivých studijn ích programů (Ing. ,  Mgr,  

MUDr.).  Magisterský program který navazuje na bakalářský trvá obvykle 

2 roky,  samostatný magisterský program obvykle trvá 4 –  6 let .  Dále můţe 

student pokračovat v  některém z  doktorských programů ,  zaměřených na 

vědecké bádání a samostatnou tvůrčí  činnost .  Studium je zakončené státní 

doktorskou zkouškou a obhajobou disertační  práce.  Absolvent poté obdrţí 

t i tul  „doktor“.  

 

Školská reforma  

V roce 2005 se také v České republice rozběhla školská nebol i  kurikulární  

reforma, která má přinés t  zásadní změny v obsahu a cíl ech vzdělávání.  

V rámci reformy byl  zaveden nový systém kurikulárních dokumentů. Byly 

vytvořeny tzv. rámcové vzdělávací plány (dále jen RVP), které formulují  

cí le vzdělávání a očekávanou úroveň vzdělání v  jednotl ivých etapách 

(předškolní ,  základní,  střední vzdělávání).  Jako hlavní cí le vzdělávání  

zavádí tzv.  klíčové kompetence. „ Klíčové kompetence představují  souhrn 

vědomostí ,  dovedností ,  schopností ,  postojů a hodnot důleţitých pro osobní 

rozvoj a uplatnění kaţdého člena společ nosti“ (Jeřábek 2007, s .  14).   RVP 

dále vymezuje vzdělávací obsah (rozčleněný do devít i  vzdělávacích 

oblastí) ,   očekávané výstupy a učivo. Učivo je v  RVP strukturováno do 

jednotlivých tematických okruhů a je doporučené školám k  dalšímu 
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rozpracování.  Na zák ladě  RVP jsou školami vytvářeny školní vzdělávací  

plány.  Vzdělávací obsah jednotlivých oborů škola rozčlení a rozpracuje 

do vyučovacích předmětů a doplní v  učebních osnovách podle zájmu a 

změření ţáků.  

 

Cílem je,  aby si  kaţdá škola mohla určit  své vlastn í  výchovně –  

vzdělávací st rategie vyučování podle vlastních podmínek a dále dát  

učitelům větší  volnost  ve volbě obsahu výuky,  pouţitých metod a  

časového rozloţení učiva v  průběhu roku.  

 

3.4.2 Gymnastika v tělesné výchově v České republice a Dánsku 

 

Školní tělesná výchova  v  České republice  

 

V České republice je v  současné době základním dokumentem, který 

určuje zařazení tělesné výchovy do výuky tzv. rámcový vzdělávací plán.  

Tělesná výchova je v  rámcovém vzdělávacím plánu zařazena do 

vzdělávací  oblasti  Člověk a zdraví.  Učivo je rozděleno na tři  okruhy: 

činnosti  ovlivňující  zdraví,  činnosti  ovlivňující  úroveň pohybových 

dovedností  a činnost  ovlivňující  pohybové učení.  Hodiny tělesné výchovy 

jsou nejčastěji  v  rozsahu 2 x 45 minut týdně, někdy i  1 x 90 minut týdně. 

Na prvním stupni ZŠ je koedukovaná výuka tělesné výchovy,  na druhém 

stupni a st ředních školách obvykle cvičí  dívky a chlapci  odděleně.  Učitelé 

tělesné výchovy mají  moţnost uzpůsobit  výuku tělesné výchovy místním 

podmínkám a zájmu ţáků.  

 

Z oblasti  gymnastiky jsou v  učivu na prvním stupni ZŠ zařazeny základy 

gymnastiky –  průpravná cvičení ,  akrobacie,  cvičení na náčiní  a nářadí  

odpovídající  hmotnosti  a velikosti .  S  hudbou jsou zařazeny rytmické a 

kondiční formy cvičení pro děti  –  kondiční cvičení s  hudbou nebo 

rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a 

rytmu pohybem, jednoduché tance.  
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Na druhém stupni ZŠ je v  gymnastice zařazena akrobacie,  přeskoky,  

cvičení s  náčiním a na nářadí.  Dále jsou zařazeny estetické a kondiční  

formy cvičení  s  hudbou a rytmickým doprovodem –  základy rytmické  

gymnastiky, cvičení  s  náčiním, kondiční  formy cvičení pro daný věk ţáků 

a tance. Na gymnázi ích je obsah gymnastiky stejný jako na 2.  stupni ZŠ –  

tedy akrobacie,  přeskoky a cvičení na nářadí,  cvičení s  náčiním. Kondiční  

a estetické formy cvičení  s  hudbou a rytmickým doprovodem je určeno 

především děvčatům –  alespoň dvě formy cvičení podle podmínek a zájmu 

ţáků, případně ţákyň.   

 

V RVP není tedy konkrétní  obsah učiva v  gymnastice dopodrobna 

specifikován.  Konkrétní  podobu získává v  procesu tvorby školního 

vzdělávacího programu, učebních osnov a ročního učebního plánu, který 

si  j iţ  vytváří  kaţdý učitel  podle svých podmínek a představ.  

 

Školní tělesná výchova a gymnastika v  Dánsku  

 

Tělesná výchova je v  kurikulu dánských škol  zařazena do bloku 

praktických dovedností  (Practiacal  skil ls) a je povinná na všech 

základních školách (Folkeskole i  Friskole) a dále na gymnasiích a HT 

kurzech .  Na základní škole je v  první  třídě věnována tělesné výchově 

jedna hodina, v  druhé  a třetí  třídě dvě hodiny, od čtvrté do šesté t řídy tři  

hodiny a od sedmé do desáté třídy dvě hodiny. Kaţdá škola však můţe 

počty hodin tělesné výchovy měnit  dle vlastních podmínek. Výuka 

je prováděna na základě dokumentu „Společné cíle 2009 - Sport“  
1
.  

Dokument stanovuje učivo pro jednotlivé ročníky na základních školách 

(Folkeskole ),  způsob hodnocení a stanoví očekávané výstupy v  druhé, 

páté,  sedmé a deváté třídě.  Kromě toho stanoví i  dílčí  cí le v  ostatních 

ročnících. Učivo je rozděleno na tři  oblasti .  První oblastí  je  tělo a jeho 

schopnosti  (Kroppen og dens muligheder ) ,  které v  sobě zahrnuje 

motorické dovednosti ,  at let iku, gymnastiku, míčové hry,  rytmickou 

gymnastiku a tanec,  rozcvičení,  sportovní trénink, vodní aktivity.  Další  

                                                
1
 Český překlad z dánštiny, v originále: Fælles Mål 2009 – Idræt (anglicky Common Objectives 2009 – 

Sport) 
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oblastí  jsou sportovní hodnoty (Idrættens værdier) ,  které se zaměřují  na 

spolupráci ,  tělesný vývoj,  soutěţení,  kvali tu pohybu, tělo a cvičení,  et iku 

a pravidla.  Třetí  oblastí  je sportovní  kultura  ( Idrættens kultur)  ta obsahuje 

histori i  sportu,  mezinárodní rozměr sportu,  al ternativní  sporty,  sporty 

v místě bydliště a projekty .  Gymnastika a rytmická gymnastika je uvedena 

v oblasti  tělo a jeho schopnosti .  Z gymnastiky a rytmické gymnastiky jsou 

uvedeny tyto očekávané výstupy (překlad z  dánštiny):  

Na konci druhé třídy by měl ţák zvládnou t :  

 ovládat základní lokomoční pohyby –  chůzi,  běh, lezení,  poskoky a 

skoky 

 pouţít  zpevnění a uvolnění těla  

 předvést  jednoduché rovnováţné polohy  

 předvést  základní  prvky ze zpevňovac í,  podporové,  odrazové, dopadové  

a rovnováţné přípravy  

 seznámit se s  měkkým  nářadím (pěnové a molitanové překáţky,  salto 

boxy atd.) a tvrdým nářadím (švédská bedna),  upevněným (boom) a 

volným nářadím (šplhadla,  ţebříky) a náčiním  

 pouţít  rytmický pohyb při  různých hudebních formách  

 vyjádřit  pohybem těla různé tvary   

Na konci páté  třídy by měl ţák zvládnout:   

 pouţít  základní skoky,  poskoky,  rovnováţné polohy,  rotace v 

gymnastice  

 připravit  a předvést  séri i  jednoduchých akrobatických prvků a cviků na 

nářadí  

 pouţít  zpevnění a uvolnění  těla  v gymnastické průpravě    

 pouţít  prostoru, směru, času a tempa pro pohyb s  hudebním 

doprovodem i bez něj  

 předvést  j istotu v  rovnováţných polohách  

Na konci sedmé třídy by měl ţák zvládat :  

 dokonale ovládat pohyby těla a gymnastického pohybové vzory ,  

(anglicky gymnastics movement patterns ) to jsou dle dělení  

Mezinárodní gymnastické federace:  stat ické polohy,  skoky,  lokomoce,  

rotace,  švihy a dopady  
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 předvést  koordinaci a ovládání  těla při  cvičení  na nářadí  

 přebrat  zodpovědnost za dopomoc a záchranu  

 vytvořit  vlastní  choreografi i  a předvést  vlastní  tanec   

 pouţít  různé hudební styly a ţánry pro rytmický pohyb  

 pouţít  hudbu v  různých sportovních disciplínách  

 znát zásady pro rozcvičení  a uklidnění organismu  

 připravit  jednoduché rozcvičení  

Na konci deváté t řídy by ţák měl zvládnout:  

 analyzovat a ohodnotit  pohyby těla a pohybových vzorů (analyze 

bodily movements  and movement patterns)  

 vytvořit  a předvést  akrobatické řady samostatně i  ve skupině  

 vysvětl i t  význam záchrany v gymnas t ice  

 předvést  záchranu v  gymnastice  

 vytvořit  a předvést  pohybovou skladbu, či  tanec ve skupině  

 pouţít  hudbu při  rozcvičení a  v akrobatické přípravě  

(grundtræningsprogrammer)  

 připravit  a vysvětl i t  cí lený t réninkový program obsahující  aerobní i  

anaerobní činnost .  

 

O zařazení  sportovní gymnastiky, resp. nářaďového tělocviku do kurikula 

primárního a sekundárního školství  se vedly debaty především v  80. letech 

20. století  a tento druh gymnastiky byl z  důvodu bezpečnosti  na školách 

zakázán.  V  současnosti  jsou do osnov zařazeny prvky z  oblasti  základní 

gymnastiky, akrobatické přípravy, akrobacie,  s koků na malé trampolíně a 

rytmické gymnastiky.  V dánských školách se tak jen v  malém procentu 

setkáme s  bradly,  kozou, hrazdou, či  kruhy. Většina škol však vyuţívá 

ţebřin,  laviček,  boomu a švédských beden –  tedy nářadí  typické pro 

švédský tělocvičný systém. Oblíbené jsou ve školách i  trampolínky a 

tumblingové (akrobatické) pásy. Ve školách je často pouţíváno při  výuce 

gymnastiky i  různých pěnových a molitanových kostek, válců a 

nakloněných rovin.  Nejobtíţnějším prvkem kam můţe učitel  při  výuce 

zají t  je salto skrčmo (v akrobacii  i  při  skocích na malé t rampolíně).  Pokud 

by chtěl  vyučovat náročnější  prvky, musí  být speciálně proškolen .  Dánské 



 32 

 

tělocvičny jsou vybaveny kvali tní  audiotechnikou, včetně mikroportů,  

které usnadňují  práci  učitele,  při  větším počtu ţák ů.  

 

3.4.3 Vzdělávání učitelů v České republice a Dánsku  

V České republice je p řípravné vzdělávání učitelů určeno úrovní  

vzdělávání,  pro kterou se učitelé připravují  a jej ich zaměřením. 

V závislosti  na tom je pro učitele předepsáno vzdělání  vysokoškolské 

(magisterské či  bakalářské),  vyšší  odborné či  st řední ,  v  případě asistenta 

pedagoga minimálně základní.  Vysokoškolské vzdělávání pedagogů  je 

v České republice realizováno ve většině obor ů strukturovaně,  jako 

bakalářské (obvykle 3 roky) a navazující  magisterské (o bvykle 2 roky),  

výjimkou jsou uči telé pro první stupeň, kde je zpravidla pěti leté 

magisterské studium.  

 

Učitelé mateřských škol jsou vzděláván i  na st ředních a vyšších odborných 

školách, dále v  bakalářském programu na univerzitách a pouze na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy i  v  magisterském programu.  

 

Učitelé pro 1.  stupeň základních škol  jsou kvalifikování  pro výuku všech 

předmětů primární  úrovně vzdělávání,  tedy i  tělesné výchovy.  

Odpovědnost za vzdělávání učitelů pro 1.  stupeň nesou výhradně 

pedagog ické fakulty.  Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.  

stupně základních škol,  středních škol a  konzervatoří ,  musí  mít  

vysokoškolské magisterské vzdělání.  Studijní  programy jsou 

strukturovány pro tří letý bakalářský program a dvouletý magisterský 

program. Tělesnou výchovu se zaměřením na druhý stupeň základních škol  

a škol  středních, lze studovat na pedagogických fakultách (většinou 

v kombinací s  druhým oborem), či  na fakultách tělesné výchovy a sportu 

(dvouoborově i  jako samostatný obor) .  Kurikulum je  v  případě obou 

stupňů obvykle rozděleno na 5 modulů (předmětový modul,  pedagogicko –  

psychologický modul,  univerzitní  základ, předmětové didaktiky a 

prohlubující  modul) .  Studium obvykle trvá 10 semestrů,  semestr obvykle 

trvá 12 -15 týdnů výuky. Univerzity jsou však autonomní při  tvorbě obsahu 
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a charakteru studijního programu a studijní  programy pro učitele tělesné 

výchovy se tak můţou l iši t .   

 

Vzdělávání učitelů v Dánsku je odlišné od českého . Jejich příprava 

současnosti  v  Dánsku probíhá v  různých typech š kol kterými jsou, vysoké 

školy neuniverzitního typu - tzv.  uči telské semináře (Seminarium) a 

univerzity.  Část  těchto insti tucí  je  státní ,  některé jsou komunální a řada je 

soukromých,  jej ichţ provoz je  ale dotován státem na stejné úrovni  jako u 

ostatních škol.  

 

Na učitelích v  mateřských školách je  vyţadováno dle nové reformy,  

bakalářské vzdělání  v  oboru „Social  education progamme“,  poskytované 

nejčastěji  učitelskými semináři .  Cílem programu je poskytnout odbornou 

kvalifikaci  pro práci  s  dětmi v  předškolním věku, práci  s  mládeţí a 

dospělými s  různými sociálními problémy, či  tělesným a mentálním 

postiţením. Délka přípravy učitelů je 3  a půl roku. V  průběhu studia je  

zařazeno 64 týdnů praxe.  

 

Učitelé v  primárním a niţším sekundárním  vzdělávání  se na výkon 

povolání připravují  buď na vysokých školách univerzitního typu, či  

v učitelských seminářích. Délka studia je čtyřletá a absolventi  získávají  

bakalářský t i tul  v  oboru vzdělávání (Bachelor of education).   Kurikulum 

je rozděleno na: pedagogické předměty, křesťansk ou nauku, hlavní 

profilové předměty,  bakalářský projekt .  Součástí  je praxe na základní 

škole v  délce půl roku. Při  studiu si  student zvolí  jeden hlavní profilový 

předmět z dánštiny,  matematiky, biologie/technologie,  či  fyziky/chemie a 

jeden nebo dva předmě ty z    humanitních  oborů, přírodovědných oborů, či  

praktických předmětů (např.  tělesná výchova).  Studium na univerzitách je 

rozděleno blokově, po osmi týdnech vyučování následují  dva zápočtové 

týdny pro ověření znalostí  a  dovedností .    

 

Učitelé všeobecně vzdělávacích škol (gymnázií) ve vyšším sekundárním 

školství  musí mít  ukončené magisterské vzdělání na univerzitě 

z profilového oboru,  který bude vyučovat.  V  případě tělesné výchovy je to 
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obor „sport  science“. Dále učitel  musí absolvovat tzv.   P ædagogikum ,  coţ 

je kurz v délce trvání 1 -2 let ,  skládající  se z  teorie pedagogiky a 

oborových didaktik a praxe vedené pod odborným dohledem. Pro 

vzdělávání učitelů odborných škol platí  obdobně poţadavky.   

 

Kromě výše uvedených forem studia lze tělesnou výchovu studovat  i  

formou jednooborového studia,  kde pro primární školství  je délka studia 2 

–  2,5 roku a pro vyšší  sekundární  školství  je  to 3 –  3,5 roku.  

Jednooborové studium sportu je nabízeno na univerzitách (například na 

Univerzitě v  Kodani  v  Insti tutu sportu a tělesné výchovy) i  v  učitelských 

seminářích.  
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3.5 Hudebně pohybové vztahy 

Zásadní společnou vlastností hudby a pohybu je, ţe probíhají společně 

v čase.  Jak říká Skopová (2008, s.  71) „obsah hudebně –  pohybové přípravy 

by měl obsahovat nácvik a výcvik přivykání si  na vzájemný soulad vztahu 

hudba –  pohyb“. V  teorii hudebně pohybových vztahů se vyuţívají  

následující pojmy:  

 

Počítací doba  –  základní jednotkou hudebně pohybového členění. „Pro 

označení základní počítací doby volíme v  rytmické gymnastice čtvrťovou 

notu. Základní časové jednotky (čtvrtky) reprezentují v  tělovýchovné 

motorice především chůzi a běh“ (Mihule, Šťastná 1993, s . 34)  

 

Metrum –  seskupení počítacích dob do pravidelného opakujícího se celku,  

zdůrazněné střídání přízvučných (těţkých) a nepřízvučných (lehkých) dob  

 

Rytmus  –  střídání krátkých a dlouhých dob, akcentů popř. pomlk bez 

ohledu na obsah tónů. „Funkční rozvrţení podílu časových a dynamických 

vztahů na průběhu pohybu“ (Mihule, Šťastná 1993, s.  57)  

 

Metrický impuls  –  pravidelná pulsace první („těţké“) doby  

  

Takt  –  pravidelně se opakující skupiny dob, do kterých je členěn proud 

počítacích dob. Takt je vyjádřen počtem počítacích dob a označuje se 

zlomkem 2/3, 3/4, 4/4. „Základní počítací  jednotku (dobu) označujeme jako 

notu čtvrťovou, kterou lze  dělit  či násobit“ (Skopová, Zítko 2005, s.  59):  

nota celá w 4/4 takt počítáme 1-4 

půlová h 4/4 takt počítáme 1-2, 3-4 

čtvrťová qqqq 4/4 takt počítáme 1,2,3,4 

osminová eeeeeeee 4/4 takt počítáme 1 ní, 2 há, 3 tí, 4 tá 
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„Tempo  hudby záleţí  na rychlosti  stř ídání počítacích dob (pulzů) za 

minutu“  (Skopová, Zítko 2005, s .  59).  Označuje se znakem metronomu 

(MM, nebo také BPM  –  beats per minute,  t j .  úderů za minutu )  

Podle počtu počítacích dob za minut u můţeme odvodit  rychlost  tempa 

(dále jen BPM):  

BPM  40-60  pomalé tempo (Largo, Adagio, Lento)  

BPM  70-80  mírné tempo  (Moderato,  Andante)  

BPM  90-100 střední  tempo (Allegretto)  

BPM 115-145 rychlé tempo (Allegro, Vivace, Presto)  

BPM 150  a více velmi rychlé tempo (Prestissimo)  

 

Dynamika  –  silové rozrůznění uvnitř  skladeb. Mezi základní patří  forte a 

piano 

 

Dynamický oblouk  –  „Periodické členění hudební formy po dvojtaktích, 

čtyřtaktích, osmitaktových vět a šestnácti  taktových a v  současnosti  

nejvíce pouţívaných 32 taktových vě t“ (Mihule,  Šťastná 1993, s .  76)   

 

Pohybový motiv  –  nejmenší kompoziční útvar,  nosi tel  pohybové 

myšlenky.  Je tvořen pohyby jednoduchými a sloţenými  (Appelt  1995)  

 

Frázování,  fráze  –  frázování je st řídání  frází  v  hudební  skladbě. Jsou to 

rytmicky, melodicky nebo i  harmonicky odlišné části  s kladby. Zpravidla 

mají sudý počet taktů.  Novou hudební  frázi  začínáme obvykle i  novou 

pohybovou větu  

 

Hudebně-pohybový soulad  –  soulad pohybu s  hudbou 

 

Cvičební program  -   ucelený soubor cvičení sestavený podle účelu pro 

cvičence. „Hudební doprovod pomáhá  cvičení organizovat,  vytváří  

atmosféru, podněcuje emocionální  proţitky“  (Novotná 1999,  s .  10)  

 

Pohybová improvizace –  nepřipravená spontánní pohybová reakce na 

hudbu  
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Hudební ţánr  –  základní rozdělení hudby podle jej ich formálních a 

obsahových charakteris t ik.  Z hudebních ţánrů pak vycházejí  jednotlivé 

hudební  styly.  V  současnosti  se hudební ţánry nejčastěji  rozděluji  na:  

 Váţná hudba (hudba postavená na principech umělé evropské hudby)  

 Lidová hudba (l idové písně, ale i  hudba zlidovělá,  např.  dechovka)  

 Populární  hudba (zkráceně  Pop –  dnes chápána jako komerční oblast  

hudby)  

 Jazz (původ má v  l idové hudbě afroameričanů)  

 Rock (postupně vyčleněn z  Jazzu) 

 Country (původem lidová hudba, rozšířená z  Ameriky)  

 Elektronická hudba (vytvářena  elektronickými nástroji)  

Je třeba zdůraznit ,  ţe toto rozdělení  není zcela ustálené,  jel ikoţ ţánry 

mohou být chápány j inak v  různých kulturách a často také dochází  

k různému propojování a  mísení jednotlivých ţánrů.   
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3.6 Zařazení hudby do hodiny gymnastiky  

Hudební doprovod lze dle Wálové (1985) vyuţít  v  celé struktuře hodiny 

gymnastiky.  Vyuţití  hudby v  hodině gymnastiky má vazbu na jednotlivé 

části  vyučovací hodiny. Výběr hudebního doprovodu můţe být pro 

jednotlivé části  odlišný a závisí  na tom ,  o jaký druh gymnastiky se jedná.  

Kaţdá cvičební jednotka se skládá z  úvodní,  průpravné, hlavní a  

závěrečné části .   

 

V úvodní  části  hodiny lze hudbu nejčastěji  vyuţít  při  rozcvičení.  Tady je 

důleţité nejprve postupně zahřát  organismus, poté se zařazují  pomalá 

protahovací cvičení velkých svalových skupin, následovaná mobilizačními 

cviky, jej ichţ cílem je rozhýbat a obnovi t  funkčnost kloubu. V  další  části  

rozcvičení by mělo být zařazeno rozcvičení dynamické, které má vést  

k doladění všech orgánů i  CNS, vzhledem k  následujícím činnostem 

v dalších částech hodiny.  Vţdy by rozcvičení mělo vycházet z  cílů dané 

hodiny. Při  nedostatečném či  nevhodně řešeném rozcvičení nedochází 

k potřebné psychické a fyziologické mobilizaci  organismu.  

 

Charakter vybrané hudební předlohy pro rozcvičení by měl odpovídat  

charakteru pohybu. Platí ,  ţe „tempo hudby a tempo cvičení nesmí být  

natolik rychlé,  aby znemoţňovalo správné provedení cviku“ (Skopová,  

Zítko 2005, s .  58).  Důleţité je při  výběru hudby respektování věkových 

zvláštností  –  čím mladší  ţáci ,  t ím volíme hudbu jednod ušší  a  

srozumitelnější .  Můţeme také přihlédnout k  odlišnému zaměření dívek a 

chlapců ve školním prostředí.  

 

Skopová a Zítko (2005) doporučují  pro zahřátí  voli t  hudbu ve středním 

tempu, optimistickou a ţivou ,  vhodnou pro kombinace chůze, poskoků a 

běhů v  tempu cca 120 –  130 BPM. Pro protaţení je vhodná hudba 

v mírném tempu s  kl idným melodickým obsahem. Pro mobilizační cvičení 

doporučují  skladby s  rovnoměrným rytmem  ve st ředním tempu, při  nichţ  

lze cvičit  jak na kaţdou dobu,  tak na součty sudých dob.  Konečně  při  
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dynamické části  rozcvičení je dle Skopové a Zítka (2005) vhodné vyuţívat  

hudbu s rychlejším tempem a výraznou rytmizací.   

 

„Průpravná část  hodiny slouţí k  vytváření předpokladů pro osvojení 

techniky pohybových činnosti “  (Skopová, Zítko 2005, s .  54).  Tato část  

bývá často ve školní tělesné výchově součástí  rozcvičení a proto lze 

základní zásady,  které platí  pro výběr hudby při  rozcvičení ,  pouţít  i  zde.   

 

V hlavní části  hodiny lze hudby vyuţít  při  výuce rytmické gymnastiky,  

aerobiku, moderní gymnastiky a tanců. Dále lze hudby vyuţít  v kondiční 

gymnastice např.  při  kruhovém posilování,  lze j i  téţ  vyuţít  i  ve sportovní  

gymnastice,  kdy můţe vhodně motivovat při  procvičování j iţ  zvládnutých 

prvků na nářadí.  Charakter hudby  i  tempo by měly  korespondovat se 

zvoleným druhem gymnastiky.  Většina autorů uvádí,  ţe hudba by neměla 

být pouţívána samovolně, jen tak na pozadí .  

 

„Vyuţití  hudby však má také své l imity.  Do j isté míry i  pohyb omezuje a 

také ztěţuje zpětnou vazbu k  prováděnému pohybu .  Proto nové a obtíţné 

cviky vysvětlujeme a nacvičujeme bez hudby. Negativní vliv  můţe působit 

i  nerespektování základních hudebně pohybových vztahů, nepřiměřený 

styl  hudby pro konkrétní  skupinu a techniku cviče ní ,  či  špatně zvolená 

hlasitost“  (Skopová,  Zítko 2005, s .  58).  Vyuţit í  hudby mohou negativně 

ovlivnit  i  materiálně –  technické podmínky (např.  špatný typ nahrávky,  

nekvali tní  audio soustava,  či  špatná akustika v  tělocvičně).   

 

V závěrečné části  lze vyuţít  hudbu klidnou, jemnou, lyrickou v  mírném 

(70 BPM), aţ pomalém tempu (40 -60 BPM) .  Taková hudba je  vhodná  pro 

vedené pohyby,  pro uvolnění,  protaţení  a vydýchání.  „Hudba v  závěrečné 

časti  hodiny můţe být například při  cvičení relaxačním, koordinačním, 

korektivním, při  nácviku jednoduchých krokových variací ,  při  cí leném 

lokálním pos i lování  i  při  pořadovém výcviku“  (Wálová 1985, s .  77 -78) .  
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3.7 Současné gymnastické druhy a sporty s hudbu 

3.7.1 Základní gymnastika 

Základní gymnastika je součástí  vzdělávacích programů všech typů škol.  

„Základní gymnastikou označujeme teoreticky a prakticky p ropracovaný 

soubor všeobecně rozvíjejících cvičení,  který prolíná do ostatních druhů 

gymnastiky i  j iných pohybových aktivit  a sportů .“  (Skopová, Zítko 2005 ,  

s .  16) .  Cvičební obsah se skládá jak z  přirozených pohybů a poloh,  tak 

z uměle vytvořených cviků ,  dále vyuţívá bohatý zásobník cviků  s  náčiním 

a na nářadí .  Z tohoto souboru základní  gymnastiky lze pak sestavovat 

všestranné i  specializované cvičební  programy.  Tyto programy jsou 

specifické podle cíle ,  na který se zaměřují  a metod jakých pouţívají .  

V praxi  se tak setkáváme  např.  s  kondiční gymnastikou  
2
,   zdravotní  

gymnastikou, či  cvičením s hudbou.  

 

V obsahu základní gymnastiky se objevují  kromě jiných i  cvičení z  oblasti  

hudebně-pohybových vztahů (prvky rytmické gymnastiky a tance) .  Hudbu 

v základní gymnast ice lze pouţít  v  jakékoliv části  hodiny .  Výběr 

hudebního doprovodu můţe být pro jednotlivé části  odlišný a závisí  na 

tom, o jaký druh gymnastiky se jedná.  

 

3.7.2 Rytmická gymnastika  

Novotná (2009) chápe rytmickou gymnastiku jako nejpropracovanější  

metodu hudebně pohybové výchovy s  gymnastickým zaměřením.  Rytmická 

gymnastika  je charakterist ická úzkou vazbou hudby a pohybu. Učivo je  

v rytmické gymnastice uspořádáno do čtyř  skupin:  

 

 hudebně pohybová příprava  –  slouţí k  pochopení zákonitostí  vztahů 

mezi pohybem a hudbou (počítací  doba,  metrum, tempo,  rytmus a další)  

 cvičení bez náčiní  –  zahrnuje vybrané taneční kroky z  l idových a 

společenských tanců, skoky, obraty a rovnováţné polohy  

                                                
2
 V Dánsku je pro kondiční gymnastiku pouţíván výraz Fitness. 
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 cvičení s  náčiním  –  (švihadlo,  míč,  obruč, stuha, kuţele a další)  

 taneční výchova –  osvojení různých tanečních technik a stylů,  či  tanců 
Je rozvíjena vnímavost,  představivost ,  hudební,  prostorové i  kolektivní 

cí tění,  tvůrčí  schopnosti ,  pohybový projev dostává svůj výraz .  

 

Hudba má zde kromě funkce motivační a regulační také funkci děj ovou. 

Z rytmické gymnastiky a tance vycházejí  i  další  programy, které vznikají  

na základě zvláštností  jednotlivých hudebních předloh, např.  taneční 

gymnastika,  dţezgymnastika,  apod.  

 

3.7.3 Aerobní gymnastika – aerobik 

„Aerobik je  druh gymnastiky zahrnuj ící  aerob ní cvičení  vyvolávající  

adaptační změny v  organismu zejména u rozhodujících svalových skupin 

podmiňující  pohyb“  (Novotná  2009, s .  18) .   Jedná se o pohybový program 

vytrvalostního charakteru střední intenzity na moderní hudbu.  V obsahu se 

objevují  nejrůznější  základní taneční krokové variace,  chůze  a poskoky 

doplněné pohyby paţí.  Stavba hodiny aerobiku je více rozpracovaná neţ u 

klasického dělení na úvodní,  průpravnou, hlavní a závěrečnou část .  

Nejčastěji  se dělí  na tzv. warm -up, prest retching, hlavní část ,  cool down –  

zklidnění a stretching –  protaţení.  

 

V současné době existuje mnoho forem a druhů aerobní  gymnastiky 

s různými většinou anglickými názvy.  Podle převaţujícího účinku cvičení 

rozděluje Skopová a Beránková (2008) aerobik do tří  skupin na:  aerobik,  

kondiční a redukční  aerobik (bodystyling) a zdravotní aerobik (dnes také 

označován pojmem Body and Mind).   

 

Hudba v hodině aerobiku se skládá z  plynule na sebe navazujících 

populárních tanečních skladeb. Je důleţité aby měla pravidelné tempo a 

formu s  frázováním bez pomlk či  přechodů, které by ztíţi l y provádění 

nepřerušovaných a na sebe navazujících bloků aerobních vazeb a dalších 

pohybů  (Skopová 2008) .  
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3.7.4 Nesoutěžní pohybová skladba 

„Pohybová skladba je formou prezentace převáţně gymnastických cvičení  a 

tanečních pohybů“ (Novotná  2009, s. 8).  U nás má dlouhou tradici ,  protoţe  

jiţ  v roce 1882 na prvním všesokolském sletu  bylo předvedeno první 

hromadné tělovýchovné vystoupení. Pohybovou skladbu můţeme definovat 

podle Novotné (2009 ,  s. 8) jako „kompozici vytvořenou záměrným 

spojením hudby a pohybu na základě určité myšlenky.“  Funkce hudby při  

vytváření pohybové skladby definoval Appelt (1995)  jako :   

a)  Motivační (pro vytvoření atmosféry, zvýšení proţitku apod.)  

b)  Regulační (tempo, dynamika)  

c)  Dramaturgická (výrazová oblast  a struktura skladby)  

Při tvorbě pohybových skladeb se vybírá hudba ,  která pomáhá vyjádřit  

myšlenku skladby a umocňuje celkový dojem .  

 

Dělení pohybových skladeb vychází z  počtu cvičenců. Dle Novotné (2009) 

rozlišujeme :  

 skladby hromadné (pro velký počet cvičenců) ,  přičemţ příkladem mohou 

být všesokolské slety či světové gymnaestrády  

 tělovýchovná vystoupení –  můţe se jednat o cvičení jednotlivce i 

skupinové ,  připravené pro předvedení na veřejnosti (např.  školní 

akademie)  

 přehlídky pohybových skladeb –  v těchto případech se jedná  o 

nesoutěţní předvádění skladeb, které mohou být oceněny odbornou 

porotou za ztvárnění či předvedení. V současnosti  jsou takové přehlídky 

realizovány především v  Sokole a České asociaci  sportu pro všechny.  
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Olympijské  gymnastické sporty  

3.7.5 Moderní gymnastika 

Moderní gymnastika j e sportovním odvětvím pro dívky a ţeny. Novotná 

(2009) píše,  ţe se pohybovým obsahem váţe jak k  oblasti  tělesné výchovy 

a sportu,  tak i  k  oblasti  tance. Moderní gymnastika je  koordinačně 

estetickým sportem,  který zahrnuje velký počet dovedností  bez náčiní  i  

s náčiním a bohatství  sloţitých pohybových struktur.  „Sportovní výkon 

spočívá v  úrovn i  zvládnutí  techniky pohybu těla  a náčiní  v souladu se 

závodními pravidly .  Jako sport  výkonnostní  a  vrcholový je moderní  

gymnastika rozšířena ve sportovních oddílech po celé republice .“ (Mihule,  

Šťas tná 1993, s .  205) Soutěţe v  moderní gymnastice jsou organizovány 

jako soutěţe jednotl ivkyň ve vícebojích volných sestav s  náčiním, či  jako 

soutěţe pětičlenných druţstev. Délka  závodní sestavy se pohybuje 

v časovém limitu 1:15 –  1:30 minut u  jednotlivce,  u druţstev 2:15 –  2:30 

minut ,  hudební  doprovod musí  být instrumentální .  Sportovní výkon 

hodnotí  4 skupiny rozhodčích. První  a druhá skupina hodnotí  cvičení  

s náčiním a obtíţnost  prvků, třet í  skupina sleduje choreografi i ,  soulad 

s hudbou a úroveň kompozice.  Č tvrtá skupina  rozhodčích  hodnotí  

provedení  vlastní  volné sestavy .  

 

3.7.6 Sportovní gymnastika 

FIG dělí  sportovní  gymnastiku na sportovní gymnastiku muţů a sportovní 

gymnastiku ţen. Soutěţe,  které organizuje FIG jsou pořádány pro 

jednotlivce i  druţstva,  ve vícebojích i  jednotlivých discipl ínách. Systém 

hodnocení je zaloţen na hodnocení provedení  a obtíţnosti  cvičení.  

V současnosti  je hudební doprovod  vyuţíván  pouze u povinných a voln ých 

sestav u akrobacie ţen. Hudební doprovod musí být pouze instrumentální  

v délce maximálně 2 minut.  Pouţit í  hudebního doprovodu je l imitováno 

pravidly sportovní gymnastiky.  Hudba ve sportovní gymnastice se však 

často vyuţívá při  různých exhibicích a vyst oupeních, kde tvoří  zajímavý 

doprovod k cvičení gymnastek a gymnastů.   
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Neolympijské  gymnastické sporty  

3.7.7 Sportovní aerobik 

Sportovní aerobik je jedním z  nejmladších gymnastických sportů,  jehoţ 

základy vyšly z  komerčního aerobiku. Ve sportovní m aerobiku se soutěţí  

v předvedení choreografie pohybové skladby –  závodní sestavy (Skopová 

2009).  V závodních sestavách jsou prováděny  ve vysoké intenzitě prvky 

souvislé vazby aerobikových kroků a skoků ,  spolu s  náročnými si lovými 

prvky,  cviky flexibil i ty a koordinace v souladu s  hudebním doprovodem.  

 

Ne jdříve  se závodilo v  jednotlivcích, posléze vznikly i  soutěţe 

v kategoriích párů, t rojic  a  druţstev.  Vznikly i  další  formy soutěţí ,  jako 

např.  soutěţní Aerobic  Master Class  (soutěţ jednotlivců v  komerčním 

aerobiku cvičících podle lektora) ,  Fitness a Welness týmy (soutěţ skupin 

v aerobiku, step aerobiku a hip -hopu) a dalších.   

 

V současnosti  jsou soutěţe ve sportovním aerobiku zajišťovány Českým 

svazem aerobiku (dále jen ČSAE) podle pravidel Mezinárodní organizace 

sportovního aerobiku a fi tness (dále jen FISAF) a také Českou 

gymnastickou federací  dle soutěţních pravidel FIG.  Obě federace 

předepisují  povinné prvky v  sestavách a prvky zakázané. Liší  se ve 

způsobu hodnocení a délce sestav. Délka sestav u ČSAE  je 2:00 minut u 

FIG 1:30 minut.  V hudebním doprovodu se pouţívá hudba střihová ve 

velmi rychlém tempu (150 –  160 BPM).  

 

3.7.8 Sportovní akrobacie 

Sportovní akrobacie,  nebo také akrobatická gymnastika ,  má dlouhou 

tradici .  Její  počátky lze hledat j iţ  ve starověku, ať v  Egyptě č i  Řecku 

(slovo akrobacie pochází z  řeckého slova „zvedat do výšky“).  Dnes se 

v akrobatické gymnastice konají  závody ţen, muţů ,  smíšených párů a 

trojic.  Závody v  akrobatické gymnastice se skládají  ze tří  sestav: stat ické, 

dynamické a smíšené. Délka sestavy je 2:30 minut a závodníci  musí 
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zařadit  do sestav prvky rovnováţné,  stat ické,  salta a přemety a náročné 

prvky flexibil i ty.  Cvičí  se na hudební doprovod. Pro kaţdou sestavu jsou 

vypsány speciální  poţadavky z  hlediska stavby a počtu akrobatických 

prvků. Hodno t í  se technika, umělecký dojem (choreografie,  soulad pohybu 

s hudbou) a obtíţnost .  

 

3.7.9 Fitness 

Mladá soutěţ  pro muţe i  ţeny,  která má svůj původ v  kulturist ice ,  je 

nazývána fi tness .  Závodí se ve dvou disciplínách: hodnocení postavy a 

pohybové sestavě s  délkou  1:30 –  2:00 minut.  s  hudebním doprovodem. 

Zvolená hudba musí  odpovídat pohybu.  Nejčastěji  se zařazují  do sestav 

gymnastické prvky,  prvky z  aerobiku a tance.  

 

3.7.10 Estetická skupinová gymnastika 

Estetická skupinová gymnastika je nová gymnastická disciplína,  kt erá 

vznikla ve Finsku a je určena především pro dívky a ţeny .  Obsahem jsou 

pohybové skladby bez náčiní ,  ve kterých vystupuje 6 –  10 gymnastek. 

Podle pravidel je doplněná hudebním doprovodem, jehoţ časové rozmezí  

se pohybuje od 2:00 do  2:45 minut ,  hudba mus í  být  instrumentální .   

3.7.11 Akrobatický rock  and  roll 

D ivácky velmi at raktivní ,  ale i  poměrně mladý sport  je akrobatický rock 

and roll .  Vyuţívá především populární hudbu která vznikla ve Spojených 

státech amerických jako propojení černošského r ythm and blues a 

americké country.  Původem je to  však sport  pocházející  z  Francie.  Jedná 

se o tanec koedukovaných dvojic,  které musí v  časovém rozmezí 1:30 -1:45 

minut  předvést  akrobatickou sestavu.  Sestava musí obsahovat nejen 

taneční prvky ,  ale i  prvky akrobacie (sal ta)  spolu s  choreografií .   
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3.7.12 TeamGym 

TeamGym je gymnastický sport ,  který  vznikl  v severských státech a 

v současnosti  se rychle rozšiřuje po celé Evropě. Tento sport  vyústi l  

v soutěţ,  dříve nazývanou jako „Severský t rojboj“.  Pohybový obsah 

odpovídá severskému pojetí  gymnastiky a soutěţ tedy neobsahuje cvičení  

na „klasickém“ nářadí.  Závodí druţstva muţů, ţen nebo druţstva smíšená.  

Minimum je 6 a maximum 12 závodníků. Závodí se v  akrobatických 

řadách, skocích na malé trampolíně a pohybové skladbě. Ve všech třech 

částech se vyuţívá hudebního doprovodu.  V pohybové skladbě je časový 

l imit  2:30 - 3:00 minut. ,  převaţuje instrumentální  hudba. Podle pravidel 

musí pohybová skladba obsahovat minimálně šest  změn formací,  dvě 

piruety,  dvě rovnováţné polohy a dva akrobatické s koky a další .  

V akrobatických řadách pak druţstvo musí předvést  tři  série 

akrobatických řad,  kaţdá  je sloţena minimálně ze tří  prvků. 

Instrumentální  hudební doprovod je povinný v  délce maximálně  2:45 

minut .  Poslední částí  jsou skoky na malé t rampolíně,  kde  druţstvo 

předvede t ři  série skoků. Ve dvou séri ích musí vyuţít  přeskokové nářadí.  I  

zde je  opět časový l imit  2:45 minut .  Tento druh soutěţe je  velmi oblíben 

právě v  Dánsku a Dánové se umísťují  na předních místech 

v mezinárodních soutěţích TeamGymu. S TemaGymem se lze j iţ  setkat  i  

na některých českých školách.   
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4  Hypotézy  

Po zmapování současného stavu  teoretických poznatků  bylo nutné stanovit  

hypotézy, jej ichţ výsledkem by byly výstupy, které by poslouţily 

k pravdivému porovnání naší  si tuace s  Dánskem. Po řadě otázek,  

konzultací  a zkušeností  jsem se zaměřil  na 5 okruhů, které byly posléze  

zpracovány do 5 hypotéz.  

 

Hypotéza 1: Předpokládám, ţe v  Dánsku učitelé vyuţívají  hudbu  

v hodinách gymnastiky  více ,  neţ učitelé v  České republice.  

 

Hypotéza 2: Předpokládám, ţe hudebního doprovodu se vyuţívá   

nejčastěji  v  úvodní  /  průpravné  části  hodiny.   

 

Hypotéza 3:  Pokud se pouţívá hudebního doprovodu v  České republice i  

Dánsku  v  hlavní části  hodiny, pak je  to formou aerobního cvičení - 

aerobiku.  

 

Hypotéza 4: Předpokládám, ţe student i  tělesné výchovy v  Dánsku mají  

při  přípravě na povolání větší  prostor věnovaný pro práci  s  hudbou neţ 

studenti  tělesné výchovy v  České republ ice.  

 

Hypotéza 5: Předpokládám, ţe nejčastější  hudební ţánr  pouţívaný 

v hodinách školní tělesné výchovy v České republice i  v  Dánsku je  

populární hudba (Pop) .  
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5  Metody  práce  a  postup práce  

Metody získávání vědeckých poznatků  

Pro ověření hypotéz byla pouţita metoda dotazníkového šetření ,  pro níţ  

byl  vybrán  internetový server  www.vyplnto.cz ,  který umoţňuje vytvoření 

elektronických dotazníků a zároveň usnadňuje vyhodnocení údajů 

z odpovědí  respondentů. Po ukončení sběru dat  poskytl  uvedený server 

takto sebraná surová data ve formátu CSV vhodném pro zpracování  

v programu MS Excel.   

 

K internetovému průzkumu prostřednictvím vyplnění on - l ine dotazníku 

jsem se rozhodl z  několika  důvodů:  

1) neklade velké časové nároky na respondenta   

2) vyplňování je intuit ivní a snadné   

3) z  hlediska respondenta nemusí nic odesílat  poštou   

4) mohou ho vyplňovat i  respondenti  z  velké dálky  

Jsem si  vědom toho, ţe pouţívání on - l ine dotazníku nemusí vyhovovat  

méně zkušenému uţivateli  PC. Nicméně výhody on - l ine průzkumu 

jednoznačně převáţily nad negativem.  

 

Dotazník se zaměřil  především na oblasti :   

1)  zjištění četnosti  vyuţit í  hudby v hodinách gymnastiky ve školní 

tělesné výchově  

2)  zjištění četnosti  vyuţit í  hudby v  jednotlivých částech hodiny  

3)  zjištění  jaké gymnastické druhy/sporty s  hudbou se vyskytují  

v hlavní část í  hodiny   

4)  kolik hodin je  věnováno rytmické gymnastice a práci  s  hudbou při  

studiu na pedagogických fakultách  

5)  zjištění jaké hudební  ţánry učitelé pouţívají  nejčastěji .   

 

Kromě těchto základních otázek, byly i  do dotazníku zařazeny otázky 

kontrolní  a doplňující .  Dotazník obsahoval celkem 24 otázek.  Dotazník 

byl  anonymní a jeho vzor je uveden v příloze  3  na s.  XII.  V dotazníku 

byly pouţity následující  typy otázek:  
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 uzavřená otázka ,  seznam - právě jedna :  respondent zvolí  právě jednu 

odpověď z nabízeného seznamu, (otázky č.  1,  8,  10, 12, 13,  18, 19, 

21)  

 polouzavřená otázka, seznam - právě jedna:  respondent zvolí  právě 

jednu odpověď z nabízeného seznamu nebo vyplní vlastní  odpověď 

textově (otázky č.  22, 23)  

 uzavřená otázka, seznam - alespoň jedna :  respondent zaškrtne 

l ibovolný počet odpovědí z  nabízeného seznamu (otázky č.  15, 16)  

 po louzavřená otázka, seznam - alespoň jedna :  respondent zaškrtne 

l ibovolný počet odpovědí z  nabízeného seznamu nebo doplní l ibovolný 

počet  vlastních odpovědí (otázky č.  4,  14)  

 otevřená odpověď formou krátkého textu :  respondent je  vyzván k 

vyplnění krátkého textu jako odpověď (pouţito u otázek č.  7)  

 otevřená odpověď formou delšího textu :  respondent je  vyzván k 

vyplnění delšího (víceřádkového) textu,  (otázky č.  2,  17, 24)  

 otevřená odpověď, číslo :  respondent  je vyzván pro vyplnění věku  

(otázka č.  20)  

 uzavřená odpověď, ano –  ne ,  (č .  6,  11, 19)  

 maticová: 1/2/3/4/5 :  určeno pro sadu podotázek, na kaţdou podotázku 

respondent odpovídá v rozmezí 1 (nejméně) aţ 5 (nejvíce).  Z  odpovědí  

se zpracovává průměrná hodnota a rozptyl.  (otázky č.  3)  

 škála od 1 –  10, respondent mus í  označit  hodnotu od 1 (nejméně) do 

10 (nejvíce).  Zpracovává se průměrná hodnota a procentuelní  

zastoupení  jednotlivých hodnot.  (otázka č.  9)  

 

Při sestavování dotazníku byly nejzajímavější  otázky umístěny na začátek, 

segmentační otázky (věk, pohlaví,  dosaţ ené vzdělání,  atd .) byly zařazeny 

na konec dotazníku.  

 

Hodnocení validity metod  

Podle Chrástky (2007) je nutné mít  pro posouzení validity měření  

k dispozici  nějaké další  vnější  kri térium  se kterým můţeme průzkum 

srovnávat.  Vzhledem k  tomu, ţe dosud nebyl publikován ţádný podobný 
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průzkum, který by srovnával  v yuţit í  hudby mezi ČR a Dánskem ,  je  určení  

validity obtíţné.   

 

Metody statistického zpracování  

Pro zpracování výsledků dotazníkového šetření byl  vyuţit  program MS 

Excel.  Hodnoty z  vyplněného dotazníku byly automaticky přeneseny do 

tohoto programu. Kaţdému respondentu bylo přiděleno ident ifikační čísl o,  

stejně tak byl přidělen i  číselný kód kaţdé odpovědi ,  který dále slouţil 

k třídění odpovědí dle zadaných parametrů.  Data byla uspořádána do 

tabulek četností  a bylo vytvořeno grafické znázornění naměřených dat  

formou grafů .  Data z  ČR a Dánska byla statist icky zpracována odděleně, 

vyhodnocovací kri téria ale byla identická .  Procentuelní  hodnoty se tak ,  

pokud není uvedeno j inak ,  vztahují  k  základnímu  souboru respondentů 

dané země. Pro většinu uzavřených a polozavřených otázek byly odpovědi  

zpracovány formou procentuelního zastoupení.  Výjimkou je  maticová 

otázka č. 3,  ve které byly vypočteny průměrné hodnoty a variační rozptyl.  

Průměr se také vypočítal  u škálové otázky č.  8 .    

 

Dílčí  kroky postupu práce  

První fází  byla pilotáţ,  jej ímţ  cílem bylo získání předběţných informací o 

dané problematice.  K  pilotáţi  bylo vyuţito různých volných ,  dalo by se 

říci  neřízených  rozhovorů s  dánskými a českými učiteli  a studium odborné 

l i teratury.  Jednalo se o první sondu, která umoţnila zpřesnit  formulace 

řešené problematiky  a hypotéz.   Po pilotáţi  byl vytvořen návrh dotazníku .   

 

V dalších krocích byl  návrh dotazníku převeden do elektronické formy a 

umístěn na internetový server www.vyplnto.cz.  Dotazník byl poté 

několikrát  zkušebně vyplněn  (mnou a dvěma kolegy z  ročníku),  ke zjištění  

funkčnosti  všech součástí  a následně ověřen v předvýzkumu .  Předvýzkum 

byl proveden na malém vzorku  10 osob. Účelem předvýzkumu bylo ověřit  

všechny metody a techniky,  se kterými se počítalo pro hlavní  průzkum.   
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Po ověřovací fázi  byl dotazník přeloţen do anglické a dánské verze a 

upraven tak, aby odpovídal dánskému vzdělávacímu systému. Následně 

byl zahájen  průzkum  s  délkou trvání dvou týdnů.  

 

Po ukončení sběru dat  došlo k  jej ich stat ist ickému zpracování a  vytvoření 

jej ich grafického znázornění formou grafů a tabulek.  
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6  Výzkumná část  

 

Pouţitý  výběrový soubor  

Pro účast  v  dotazníkovém šetření bylo náhodně vybráno 15 škol v  České 

republice a Dánsku .  V České republice to bylo 10 základních škol  a 5  

středních. V  Dánsku 5 základních škol  (Folkeskole) ,  5 s tředních škol  

(Gymnasium) a 5 Hø jskole.  Do dotazníkového šetření nebyly zahrnuty 

mateřské školy.   

 

Kaţdé škole byl zaslán elektronickou poštou průvodní dopis,  který 

obsahoval odkaz na internetovou st ránku dotazníkového šetření.  Aby byl  

základní soubor co nejširší ,  byl na kon ci  dotazníku respondent  poţádán ,  

aby odkaz na dotazníkové šetření přeposlal  dalším kolegům vyučujícím  

tělesnou výchovu.  Takto bylo zajištěno rozšíření dotazníků i  do dalších 

škol.     

 

Reprezentativnost  

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o početně malý vzorek  respondentů, není 

základní  soubor dostatečně reprezentativní  natolik,  aby umoţňoval  

vyvozování obecných závěrů. Dotazníkové šetření však můţe slouţit 

k ověření hypotéz .  Jedná se tedy o průzkum kvali tat ivní.  Aby byl základní  

soubor dostatečně reprezentativní ,  musel by obsahovat mnohem větší  

počet  respondentů ,  navíc rovnoměrně zastoupených dle věku, pohlaví , 

délky pedagogické praxe, typu škol y, případně podle  dalších kri téri í .  To 

však nebylo vzhledem k  pouţité formě dotazníkového šetření moţné 

uskutečnit .    

 

Způsob výběru  

Protoţe se dotazníkového šetření zúčastnila relativně malá skupina 

respondentů, byl i  do základního souboru zařazeni všichni respondenti ,  a  

to jak na dánské ,  tak i  na české st raně.   
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7  Výsledky  

Výsledky dotazníkového šetření jsou řazeny dle hypotéz uvedených v  

Kapitole 4.  K jednotlivým hypotézám jsou přiřazeny otázky týkající  se 

konkrétní  hypotézy.  V  první části  této kapitoly jsou vyhodnoceny otázky 

týkající  se st ruktury respondentů z  hlediska:  věku, pohlaví,  vzdělání,  

délky pedagogické praxe a typu škol,  na kterých respondenti  vyučují .  

Grafické vyhodnocení dotazů, které se přímo nevztahovaly k  hypotézám, 

je uvedeno v  příloze č.  4. Některé odpovědi byly roztříděny i  z  j iných 

hledisek. Zde se jedná o třídění dle odpovědí muţů a ţen a třídě ní dle 

oblíbeného sportu respondentů, který byl rozdělen na dvě kategorie.  

Oblíbený sport ,  kde se vyuţívá hudebního doprovodu (rytmická 

gymnastika,  taneční  formy,  aerobik,  gymnastika)  a sport  bez vyuţit í  

hudebního doprovodu (sportovní  hry,  plavání ,  at let i ka,  turis t ika,  extrémní 

sporty apod.).  

 

Dotazníkové šetření proběhlo v termínu od 31. května 2010 do 14. června 

2010. K vyplňování dotazníku byl vyuţit  internetový portál  

www.vyplnto.cz.  Návratnost  dotazníků činila v  případě dánské/anglické 

verze 81,3%, v  případě české verze 67,2% .  Návratnost  dotazníků byla 

určena na základě poměru vyplněných a zobrazených dotazníků. Šetření  se 

zúčastnilo celkem 36 dánských a 34 českých respondentů. Níţe uvedené 

grafy zobrazují  vyhodnocení dotazníkového šetření,  které se us kutečnilo 

v České republice a v  Dánsku.  

 

Sloţení respondentů dle věku  

Nejčastěji  zastoupenou věkovou skupinou v  rámci respondentů z České 

republiky byla skupina ve věku 26 –  35 let  (56%), v Dánsku byly nejvíce 

zastoupeny věkové skupiny 26 –  35 let  (36%) a 36 –  45 let  (36%). Na 

druhém místě byla v  obou zemích zastoupena věková skupina do 25 let  (v 

ČR 38%, v Dánsku 19%).  Věkové skupiny od 36 –  45 let  a od 56 –  65 let  

byly v České republ ice zastoupeny v 3%. Ve věkové skupině 46 –  55 let  

nebyl zastoupen v  ČR ţádný respondent .  V  Dánsku byla věková skupina 
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46 –  55 let  zastoupena 8% ,  ve věkové skupině 56 –  65 let  se nezúčastnil  

ţádný respondent (Graf 1).  

 

 

Graf  1  Věkové s loţení  respondentů z  České republ iky a   

Dánska  

 

Sloţení respondentů z  hlediska pohlaví  

Z Grafu 2 je patrné,  ţe základní soubor byl sloţen  v České republice z 

59% ţen (absolutní  hodnota 20) a 41% muţů (14),  v Dánsku bylo sloţení  

základního souboru z  33% ţeny (12) a 67% muţi  (24).  

 

 

Graf 2 Třídění respondentů dle pohlaví  

 

Sloţení respondentů z  hlediska délky pedagogické praxe  

V délce pedagogické praxe převaţují  respondenti  z  České republiky 

s praxí do 5 -t i  let  (82%), respondenti  s  praxí 6-10 let  jsou zastoupeni 9%, 

38%

56%

3% 0% 3%

19%

36% 36%

8%

0%

< 25 26-35 36-45 46-55 56-65

Věkové složení respondentů

Česká republika Dánsko

41%

59%
67%

33%

Muž Žena

Pohlaví respondentů

Česká republika Dánsko
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11 - 15 let  praxe označilo 6% respondentů a 3% s pedagogickou praxi 16 - 

20 let .  Šetření  se nezúčastnil  ţádný český respondent s  pedagogickou 

praxí delší  neţ 20 let .    

 

V Dánsku bylo nejvíce respondentů s  délkou pedagogické praxe 11 –  15 

let  (39%),  respondentů s  délkou praxe do 5 -t i  let  a 6 –  10 let  se zúčastnilo  

shodně 22%. Respondenti  s  délkou praxe 16 –  20 let  a více se zúčastnil i  

shodně po 8% (Graf 3).   

 

 

Graf 3 Sloţení respondentů dle délky pedagogické praxe  

 

Sloţení respondentů z  hlediska typu školy, na které vyučují  tělesnou 

výchovu.  

V ČR se šetření zúčastnilo 21 % respondentů vyučujících tělesnou výchovu 

na prvním stupni ZŠ,  na druhém stupni v yučuje 24% zúčastněných 

respondentů.  Nejvíce respondentů - 35% vyučuje na středních školách.  

6% vyučuje na vysokých školách a 14 % v j iných insti tucích (Graf 4,  s . 

56).  Tabulka absolutních hodnot je v  příloze č.  5.   

82%

9% 6% 3% 0%

22% 22%

39%

8% 8%

Do 5-ti let 6 - 10 let 11 - 15 let 16 - 20 let

Délka pedagogické praxe

Česká republika Dánsko
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Graf 4 Sloţení respondentů dle typu školy,  na které  

vyučují  TV –  Česká republika  

 

V Dánsku 42% respondentů učí  na Folkeskole a 11 % na 

Friskole/Privatskole.  Na Gymnáziích a školách typu HF/HTX/HHX a 

Højskole vyučuje shodně 19% respondentů. Na j iných typech škol vyučuje 

6% respondentů. 3% respondentů vyučují  na univerzitách (Graf 5).   

 

 

Graf 5 Sloţení respondentů dle typu školy, na které vyučují TV –  

Dánsko 

 

Zastoupení chlapců a dívek ve školní tělesné výchově  

Z českého souboru respondentů vyučuje 44 % respondentů dívky, 26% 

chlapce a 29% má smíšenou t řídu. Z  dánského souboru respondentů učí  

smíšené třídy 75% respondentů,  17% dívky a 8% chlapce (Graf 6, s. 57).  
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Graf 6 Zastoupení chlapců a dívek ve školní tělesné výchově 

 

Sloţení dle nejvyššího dokončeného vzdělání  

Z hlediska nejvyššího dokončeného vzdělání se  šetření zúčastnilo v  ČR 

15% respondentů se středoškolským vzděláním, 18 % respondentů 

s vysokoškolským ti tulem bakalář,  62 % respondentů s  ukončeným 

magisterským vzděláním, 6 % s ukončeným vysokoškolským 

doktorandským studiem. Otázku, na které škole studoval i  tělesnou 

výchovu, zodpovědělo celkem 25 dotazovaných.  Jejich odpovědi byly 

následující:  Karlova univerzita  v Praze - celkem 19 respondentů, 

z toho Fakulta tělesné výchovy a sportu - 8 respondentů, z  Pedagogické 

fakulty UK taktéţ 8 ,  tři  respondenti  uvedl i  pouze Univerzita Karlova. 

Další  odpovědi jsou seřazeny dle četnosti  výskytu: Masarykova Univerzita  

Brno (2x),  Palestra (2x),  ţádná škola (2x),  Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně (1x),  soukromá insti tuce (1x).  

 

V Dánsku bylo 36% s ukončeným bakalářským s tudiem, 28% 

s ukončeným magisterským studiem, 8 % s ukončeným postgraduálním 

studiem. 17% respondentů získalo vzdělání v  seminářích (Seminarium) a 

8% v Højskole (sportovního zaměření).  J iný typ uvedl jeden respondent 

(3%).  Otázku, na které škole studovali  d otazovaní tělesnou výchovu, 

zodpovědělo 25. Jej ich odpovědi byly následující:  Suddansk Universitet  

Odense (5x),  dále Københavns Universitet  (4x),  University of Norwith –  
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England (1x),  v  pedagogických seminářích (Seminarium) studovalo 9 

respondentů (Frederigsberg, Hillerød,  Viborg, Bø, Paul Petersens 

Idraetsinsitut),  4  respondenti  studovali  v  Gerlev  Idraetshøjskole a 1 v  j iné 

vzdělávací insti tuci .   

 

Třídění respondentů dle oblíbeného sportu  

Odpovědi respondentů byly roztříděny podle toho, zda jej ich oblíbený m 

sportem je sport ,  či pohybová aktivita s  hudbou, nebo bez hudby. V Grafu 

7 je zobrazeno procentuelní  zastoupení oblíbených sportů mezi 

respondenty. V České republice  se v j iných odpovědích vyskytovaly 

následující  sporty:  at let ika (1x),  cykloturist ika (1x),  extrémní kajaking 

(1x),  sportovní hry (3x),  thaibox (1x),  zumba (1x),  turist ika (1x),  nemám 

oblíbený (1x) a sportovní lezení (1x).  V  Dánsku se v  j iných odpovědích 

vyskytlo:  teamgym (1x),  badminton (1x),  beachvol ley (1x),  in-l ine 

rychlobruslení (2x),  streetmovement (3x)
 3

.   

 

 

Graf 7 Třídění respondentů dle oblíbeného sportu 

 

  

                                                
3
 Streetmovement je disciplína francouzského původu,  při níţ jsou vyuţívány přirozené pohyby jako běh, 

skákání a lezení, pomocí kterých se co nejefektivněji a nejrychleji dostává člověk z místa na místo. 
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7.1 Vyhodnocení otázek k ověření hypotézy 1 

Četnost vyuţití  hudebního doprovodu v  hodinách tělesné výchovy  

V Grafu 8 je zobrazeno srovnání odpovědí na otázku: „Jak často vyuţíváte 

hudebního doprovodu v  hodinách tělesné výchovy?“. „Velmi často“  

vyuţívá hudebního doprovodu v  ČR 15% respondentů, „často“  vyuţívá 

hudbu 18% respondentů, občasné vyuţit í  hudby uvedlo 41% respondentů. 

Hudbu vyuţívá „málokdy“  24% a nepouţívá j i  3% českých respondentů.  

 

Z dánských respondentů vyuţívá hudbu „velmi často“  28%, „často“  39%, 

„občas“  25% respondentů a 8% vyuţívá hudby „málokdy“. Odpověď 

„nikdy“ neoznačil  ţádný z  dánských respondentů.  

  

   

Graf 8 Četnost  vyuţit í  hudebního doprovodu v  hodinách  

tělesné výchovy  

 

V Tabulce 3 na s.  60 jsou dále vidět  rozdíly v  odpovědích ţen a muţů. 

Nejvíce  českých ţen  (50%) pouţívá hudebního doprovodu „občas“ .  

Nejvíce českých muţů (43%) pouţívá hudbu „málokdy“. Při  třídění dle 

oblíbeného sportu se obě skupiny vyjádři ly,  ţe hudbu pouţívají  především 

„občas“  (38,5% s oblíbeným sportem s  hudbou, 40% oblíbený sport  bez 

hudby) .  
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V Dánsku nejvíce ţen (41,7%) vyuţívá hudebního doprovodu „často“ .  

Nejvíce dánských muţů (36 %)  pouţívá hudebního doprovodu také „často“ .  

Při třídění dle oblíbeného sportu nejvíce dánských respondentů (50 %), 

kteří  mají  oblíbený sport  s  hudbou, vyuţívá hudbu „často“ .  Ti  

z  respondentů, kteří  nemají  oblíbený sport  s  hudbou, vyuţívají  hudbu 

„občas“  (35,7%).  

 

Tabulka 3 Rozdíly v odpovědích ţen a muţů; respondentů podle 

oblíbeného sportu  

 Česká republika Dánsko 

Četnost 

vyuţití 

hudby 

Ţeny Muţi 

Oblíbený 

sport s 

hudbou 

Oblíbený 

sport bez 

hudby 

Ţeny Muţi 

Oblíbený 

sport s 

hudbou 

Oblíbený 

sport bez 

hudby 

velmi 

často 

(4) 

20% 

(1) 

7,1% 

(3) 

23,0% 

(3)  

12% 

(4) 

33,3% 

(6) 

24% 

(7) 

31,8% 

(3)  

21,4 

často (4) 

20% 

(2) 

14,3% 

(4) 

30,8% 

(3) 

 12% 
(5) 

41,7% 

(9) 

36% 

(11) 

50% 
- 

občas (10) 

50% 

(4) 

28,6% 
(5) 

38,5% 

(10) 

 40% 

(3)  

25% 

(7) 

28% 

(4) 

18,2% 
(5) 

35,7% 

málokdy (2) 

10% 
(6) 

42,9% 

(1)  

7,7% 

(8)  

32% 
- 

(3) 

12% 
- 

(3) 

 21,4 

nikdy 
- 

(1) 

7,1% - 
(1) 

 4% - - - 
(3) 

 21,4 

 

K otázce: „Jak často vyuţíváte hudebního doprovodu v  hodinách tělesné 

výchovy?“ se mohli  slovním komentářem vyjádřit  respondent i ,  kteří  na ni  

odpověděli  moţnost í  „nikdy“.  Respondenti  měli  doplnit  konec věty:   

„Hudbu v  hodině tělesné výchovy nepouţívám, protoţe…“ Této moţnosti  

nevyuţil  ţádný z  respondentů.  

 

Rozsah hodin v  ročním učebním plánu věnovaný gymnastickým 

formám  /  sportům s  hudbou 

Dle Grafu 9 na s traně  61,  se v České republice věnuje v  ročním učebním 

plánu 1-5 hodin 24% českých respondentů, 6 -10 hodin 41% respondentů,  

10-15 hodin 15% respondentů a 12% věnuje gymnastice s  hudbou více neţ  

15 hodin. 9% českých respondentů s  hudbou nepracuje.  V Dánsku věnuje 
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1-5 hodin 8% respondentů, 6 -10 hodin 11% respondentů, 10 -15 hodin 14% 

respondentů, a 67% více jak 15 hodin.  

 

 

Graf 9 Rozsah hodin v  ročním učebním plánu věnovaný 

gymnastickým formám/sportům s  hudbou 

 

V Tabulce 4  na s traně  62 jsou mimo jiné vidět  i  rozdíly v  odpovědích ţen 

a muţů. Nejvíce českých ţen  (55%) věnuje v  ročním učebním plánu 6 –  10 

hodin gymnastickým formám/sportům s hudbou. Nejvíce českých muţů 

(35,7%) věnuje gymnastickým formám/sportům s  hudbou 1-5 hodin. Při  

třídění dle oblíbeného sportu se obě skupiny vyjádřily,  ţe věnují  

v gymnastickým formám/sportům s  hudbou 6 -10 hodin (38,4% 

s oblíbeným sportem s  hudbou, 36% s obl íbeným sportem bez hudby)  

 

V Dánsku nejvíce ţen (75%) věnuje v  ročním učebním plánu 

gymnastickým druhům /  sportům více jak 15 hodin. Většina dánských 

muţů (60%) věnuje gymnastickým druhům/sportům s  hudbou také více jak 

15 hodin. Při  třídění  dle oblíbeného sportu nejvíce dánských respondentů 

(81,8%),  kteří  maj í  oblíbený sport  s  hudbou, věnuje gymnastickým 

druhům/sportům s  hudbou více jak 15 hodin. 42,8 % z respondentů, kteří  

nemají  oblíbený sport  s  hudbou, věnuje gymnastickým druhům/sportům 

s hudbou víc jak 15 hodin.  
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Tabulka 4 Rozsah hodin v  ročním učebním plánu věnovaný gymnast ickým 

druhům/sportům s  hudbou 

 Česká republika Dánsko 

Počet 

hodin 
Ţeny Muţi 

Oblíbený 

sport s 

hudbou 

Oblíbený 

sport bez 

hudby 

Ţeny Muţi 

Oblíbený 

sport s 

hudbou 

Oblíbený 

sport bez 

hudby 

1-5 
(3) 

15% 
(5) 

35,7% 

(2)    

5,4% 

(7) 

28% 
- 

(3) 

12% 
- 

(3) 21,4% 

6-10 
(11) 

55% 

(3) 

21,4% 
(5) 

38,4% 

(9) 

36% 

(1) 

8,3% 

(3) 

12% 

(3) 13,6% (1)  7,1% 

10-15 

(4) 

20% 

(1) 

7,1% 

(3) 

23,8% 

(4) 

16% 

(2) 

16,7

% 

(4) 

16% 

(1)  4,5% (4) 28,5% 

více 
(2) 

10% 

(2) 

14,3% 

(3) 

23,8% 

(2) 

8% 
(9)  

75% 

(15) 

60% 

(18) 

81,8% 

(6) 42,8% 

Nepracuji 

s hudbou 
- 

(3) 

21,4% - 
(3) 

12% - - - - 

 

Hodnocení materiálních podmínek pro práci s  hudbou 

Respondentů z  ČR, kteří  uvádí vynikající  podmínky je 9 % ,  velmi dobré 

podmínky má 12% ,  dobré podmínky uvedlo 47% ,  ucházející  21% a 

nedostatečné podmínky uvádí 12 %. 

 

Mezi dánskými respondenty je 53% ,  kteří  uvedli  vynikaj ící  podmínky, 

33% respondentů uvedlo velmi dobré podmínky, 14 % procent mělo dobré 

podmínky. Ucházející  a  nedostatečné podmínky neuv edl ţádný respondent.  

Znázornění odpovědí je v  Grafu 10 na st raně 62.  

 

Graf 10 Hodnocení materiálních podmínek pro práci  s  hudbou 
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práci s hudbou? (např. vybavení 

magnetofonem, CD, mikroportem atd.)

Česká republika Dánsko
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Hodnocení vyuţívání hudby studenty dle mínění respondentů  

Dotazovaní měli  na bodové škále od 1 (záporné hodnocení) do 10 (kladné  

hodnocení) označit  oblíbenost  vyuţit í  hudby u jej ich studentů. Výsledná 

známka je průměrem odpovědí respondentů z  kaţdé země zvlášť.  Vyšší  

hodnota znamená lepší  hodnocení vyuţívání hudby mezi studenty 

respondentů.  

 

Dle respondentů zodpovídající  dotazník v  České republice je oblíbenost  

vyuţívání hudby hodnocena studenty výslednou známkou 7,2 (dílčí  

procenta lze vyčíst  z  Grafu 18, s .  63) .  

 

Dle respondentů zodpovídající  dotazník v  Dánsku je oblíbenost vyuţívání  

hudby hodnocena s tudenty výslednou známkou 8,4 (dílčí  procenta lze 

vyčíst  z  Grafu 18, s .  63).  Dánští  respondenti  uvedli  nejčastěji  hodnotu 9 

(44%), čeští  uvedli  nejčastěji  hodnotu 7 (26% českých respondentů.)   

 

 
Graf 11 Hodnocení vyuţívání hudby studenty dle mínění  

respondentů  
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7.2 Vyhodnocení otázek k ověření hypotézy 2 

Četnost vyuţití  hudebního doprovodu v  jednotlivých částech hodiny  

K tomuto tématu měli  dotazovaní moţnost označit ,  jak často pouţívají  

hudbu na stupnici  od 1 (nikdy) do 5 (velmi často).  Výsledkem jsou 

průměrné hodnoty pro jednotlivé části  hodiny . Čím je průměrná hodnota 

vyšší ,  t ím častěji  byla hudba vyuţívána v  v dané části  a naopak. Dále je v  

 Tabulce 5 na straně 64 uveden také rozptyl,  který udává rozdílnost  či  

shodnost jednotlivých odpovědí  respondentů. Čím je hodnota rozptylu 

niţší ,  t ím s i  byly odpovědi podobnější  a naopak.  

 

Čeští  respondenti  pouţívají  hudbu nejčastěji  v  úvodní části  (Ø  3 ,27; 

rozptyl 1,59),  následuje hlavní část  ( Ø 3,06; rozptyl 1,39),  průpravná část  

(Ø 2,97; rozptyl 1,42),  nejméně se vyuţívá hudby v  závěrečné části  (Ø 

2,88; rozptyl 1,56).  Největší  shoda respondentů v  odpovědích byla u 

hlavní části ,  kde je  hodnota rozptylu nejniţší  (1,39).  Naopak nejméně se 

respondenti  shodovali  v  úvodní části  (1,59).   

 

Dánští  respondenti  pouţívají  hudbu nejčastěji  v  úvodní části  hodiny (Ø 

4,06; rozptyl 1,05).  Na druhém místě je závěrečná část  (Ø 3,72; rozptyl  

0,92).  Na t řetím místě je hlavní část  (Ø 3,33; rozptyl 1,22) a  na posledním 

místě je část  průpravná (Ø 3,33; rozptyl 1 ,39).  Největší  shoda 

v odpovědích byla u závěrečné část i  ( rozptyl 0,92) a nejméně se 

respondent i  shodovali  v části  průpravné  (rozptyl  1,39) .   

 

Tabulka 5 Četnost  vyuţit í  hudebního doprovodu v   

jednotlivých částech  hodiny 

 

Část hodiny 

Česká republika Dánsko 

Průměr Rozptyl Průměr Rozptyl 

Úvodní část 3,27 1,59 4,06 1,05 

Průpravná část 2,97 1,42 3,33 1,39 

Hlavní část 3,06 1,39 3,33 1,22 

Závěrečná část 2,88 1,56 3,72 0,92 
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V Tabulce 6 na jsou mimo jiné uvedeny rozdíly v  odpovědích ţen a muţů. 

České ţeny  vyuţívají  nejčastěji  hudbu v  úvodní části  hodiny (Ø 3,7) .  

Stejný t rend je vidět  i  u českých muţů ( Ø 2,6).  Při  třídění dle oblíbeného 

sportu se ve skupině, jej íţ  oblíbený sport  vyuţívá hudbu, se hudba 

nejčastěji  zařazuje do hlavní části  hodiny ( Ø 3,6).  Skupina, ve které je  

oblíbeným sport  bez vyuţit í  hudby,  umisťuje hudbu do úvodní části  

hodiny (Ø 3,4).  

 

V Dánsku zařazují  ţeny i  muţi hudbu nejčastěji  do úvodní části  hodiny 

 (Ø 4,3,  resp.  Ø 3,8) .  Ani  ve skupinách t říděných dle oblíbeného sportu se 

pouţit í  hudby neliši lo.  Skupina s  oblíbeným sportem s  vyuţit ím hudby i  

skupiny s  oblíbeným sportem bez pouţit í  hudby zařazuje hudbu do hlavní 

části  hodiny (Ø 4,4,  resp.  Ø 3,6).  

 

Tabulka 6 Četnost  vyuţit í  hudebního doprovodu v  jednotlivých částech 

hodiny –  ţeny a muţi,  oblíbený sport  s   hudbou a bez hudby 
 Česká republika Dánsko 

Část 

hodiny 
Ţeny Muţi 

Oblíbený 

sport s 

hudbou 

Oblíbený 

sport bez 

hudby 

Ţeny Muţi 

Oblíbený 

sport s 

hudbou 

Oblíbený 

sport bez 

hudby 

Úvodní 3,7 2,6 3,4 3,4 4,3 3,8 4,4 3,6 

Průpravná 3,3 2,4 3,5 2,8 3,7 3,1 3,8 2,6 

Hlavní 3,5 2,3 3,6 2,9 3,7 3,1 3,8 2,6 

Závěrečná 3,2 2,3 3,2 2,8 4,0 3,4 4,2 3,0 

  

Názor respondentů na vyuţití  hudby při rozcvičení  

Na otázku, zda nejlepší  způsob vyuţit í  hudby je při  rozcvičení,  

odpovědělo kladně 53% českých a 75% dánských respondentů. Záporně 

odpovědělo 47% českých respondentů a 25% dánských (Graf 11, s .  66).   
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Graf 12 Názor respondentů na vyuţit í  hudby při   

rozcvičení  

 

7.3 Vyhodnocení otázek k ověření hypotézy 3 

Činnosti ,  při  kterých se v  hlavní části  hodiny vyuţívá hudba  

V hlavní části  hodiny pouţívají  čeští  respondenti  aerobik (27 %),  dále se 

umísti la rytmická gymnastika (21%) a tanec (21%). 11% respondentů 

vyuţívá kondiční  gymnastiku a 8% pouţívá hudbu v  základní gymnastice.  

Mezi j inými odpověďmi jsou: zumba (1x),  relaxace (1x),  zdravotní TV 

(1x),  kruhový t rénink (1),  posilovna (1x).  Odpovědi jsou graficky 

znázorněny v Grafu 12.  

 

 
Graf 13 Činnosti ,  př i  kterých se v  hlavní části   

hodiny vyuţívá hudba.  Odpovědi respondentů  

z  České republiky  
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V Dánsku vyuţívají  respondenti  v  hlavní části  kondiční gymnastiku 

(25%),  rytmickou gymnastiku a aerobik vyuţívá 21 % respondentů. Tanec 

v hlavní části  vyuţívá 14% respondentů a základní gymnast iku s  hudbou 

vyuţívá 12% dánských respondentů. V  j iných odpovědích je:  basketbal 

(2x),  volejbal  (1x) a „ani jedna z  uvedených moţností  v dotazníku (1x)“.  

Odpovědi jsou graficky znázorněn y v Grafu 13.  

 

Graf 14 Činnosti ,  př i  kterých se v  hlavní části   

hodiny vyuţívá hudba. Odpovědi respondentů  

z Dánska  

Při vyhodnocení  průzkumu z  hlediska odpovědí ţen a muţů byl  mezi  

českými ţenami nejčastěji  zastoupen aerobik  (označilo 16 ţen, coţ je 80% 

ze všech českých ţen),  v  Dánsku je to rytmická gymnastika  (onačilo 7 ţen, 

coţ je  58,3% ze všech dánských ţen).  Čeští  muţi vyuţívají  nejčastěji  

aerobik  (7 muţů,  53,8% ze všech českých muţů),  d ánští  vyuţívají  

nejčastěji  kondiční gymnastiku  (9 muţů, 36% ze všech dánských muţů).   

 

Nejvhodnější  organizační forma pro práci s  hudbou 

Na otázku,  jaká organizační forma je nejvhodnější  pro práci  s  hudbou,  

odpověděli  čeští  respondenti:  frontální  metoda (4 2%),  druhou nejčastější  

metodou je kruhový trénink (21 %) ,  dalšími jsou individuální  práce (17 %), 

práce ve skupinách na stanovištích (11 %) a j iná forma (9%).  
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V Dánsku převaţuje kruhový t rénink (39 %), druhou v pořadí je  frontální  

metoda (22%),  dále je to  individuální  práce a j iná forma obě po 17 %, 

nejméně se vyuţívá práce ve skupinách a na stanovištích (6 %).  Odpovědi  

jsou zaneseny do Grafu 14. 

 

 

Graf 15 Nejvhodnějš í  organizační  forma pro prác i  s  hudbou 

 

Muţi i  ţeny v  ČR pouţívají  nejčastěji  frontální  metodu, v  Dánsku muţi 

odpověděli  nejčastěj i  kruhový t rénink, ţeny pouţívají  nejčastěji  frontální  

metodu.  

 

7.4 Vyhodnocení otázek k ověření hypotézy 4 

Názor respondentů na zastoupení výuky rytmické gy mnastiky a práci 

s hudbou při studiu tělesné výchovy  

Na dotaz,  zda bylo při  přípravě na povolání respondentů věnováno dost  

času a prostoru pro rytmickou gymnast iku a práci  s  hudbou, odpovědělo 

dle Grafu 15 na straně 69 v případě České republiky 47% zúčastněných 

kladně a 53% záporně. V  Dánsku byl výsledek kladný v  67% a z  33% 

záporný.  
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Graf 16 Názor respondentů na zastoupení výuky rytmické 

gymnastiky a práci  s  hudbou při  studiu tělesné výchovy  

 

Počet hodin věnovaných rytmické gymnastice a práci s  hudbou při 

přípravě na budoucí povolání  

Při studiu tělesné výchovy v  České republice bylo dle Grafu 16, s .  70  

věnováno na výuku rytmické gymnastiky a práci  s  hudbou ve 24% 0 - 10 

hodin. Stejné procento respondentů označilo moţnost 21 –  30 a moţnost  

nevím. 9% pak označilo moţnost 31 a více hodin.  

 

Při dotazování v  Dánsku byla nejčastěji  zaškrtnuta moţn ost nevím  (42%). 

25% uvedlo, ţe na rytmickou gymnastiku a práci  s  hudbou bylo celkově 

vyčleněno 31 a více hodin. 17 % zaškrtlo moţno 21 –  30 hodin a konečně 

8% byly zastoupeny moţnosti  11 –  20 hodin a 0 –  10 hodin.  
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Graf 17 Počet hodin věnovaných rytmické gymnastice a  

práci s  hudbou při  přípravě na budoucí povolání  

 

Počet hodin věnovaných nácviku praktických dovedností  (např. při 

metodických výstupech) pro práci s  hudbou v rámci studia tělesné 

výchovy  

Výsledky z  Grafu 17 (s.  71) ukazují ,  ţe při  studiu TV v  České republice 

bylo věnováno v 56% 0 - 10 hodin na nácvik praktických dovedností  pro 

práci  s  hudbou. 26% procent nedokázalo na tuto otázku plně odpovědět a 

zaškrtlo moţnost  nevím. Poté následuje odpověď 11 –  20 hodin s  9%, 

odpověď 21 –  30 hodin s  6% a odpověď 31 a více hodin se 3 %. 

 

Při dotazování v  Dánsku byla nejčastěji  zaškrtnuta moţnost „nevím“  

(50%). 17% respondentů se shodlo na odpovědi 0 –  10 hodin a na  

odpovědi 31 a více hodin. Následovaly odpovědi 21 –  30 hodin a 11 –  20 

hodin. Na obou se shodlo po 8 % respondentů .  
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Graf 18 Počet hodin věnovaných nácviku praktických 

dovedností  

 

Problémy práce s  hudbou dle mínění respondentů  

Na otázku: „Co je nejtěţší  při  práci  s  hudbou?“ odpovědělo v  ČR celkem 

32 respondentů, v  Dánsku 33. Odpovědi jsou seřazeny dle četnosti  

výskytu a jsou uváděny v  absolutních číslech,  v  závorkách jsou pak 

uvedena procentuální  zastoupení ze všech odpovědí responde ntů na tuto 

otázku v České republice a všech odpovědí respondentů z  Dánska.  

 

Dotazovaní v  České republice nejčastěji  uvádí jako nejtěţší  výběr 

vhodného hudebního doprovodu –  5x (15,6%) ,  dále naučit  studenty cít i t  

rytmus –  4x (12,5%),  3 dotazovaní (9,3%) uvádí motivovat studenty a 

stejný počet - 3   (9 ,3%) uvádí překřičet  hudbu a studenty.  Mezi dalšími 

odpověďmi jsou: mít  vhodné technické vybavení  –  2x, vybrat  správné 

tempo - 2x, organizace hodiny –  2x, vymyslet  pohybový obsah –  2x, spoji t  

hudbu s  pohybem 2x, náročnost přípravy 2x, přinést  a nezapomenout 

hudbu doma 2x. Zbylé odpovědi jsou uvedeny v  příloze č.  6.  

 

Dotazovaní z  Dánska říkají ,  ţe nejtěţší  na práci  s  hudbou je výběr správné 

hudby –  12x (36,4%),  dalšími odpověďmi jsou spoji t  pohyb s  hudbou  -3x 
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(9%),  náročnost přípravy a poţadavky na zručnost učitele 3x (9 %), volba 

správného tempa –  3x (9%),  nevím 3x (9%).  Zbylé odpovědi s  niţší  

četností  jsou uvedeny v  příloze č.  6.  

 

7.5 Vyhodnocení otázek k ověření hypotézy 5 

Ţánr hudby vyuţívaný v  hodinách tělesné výchovy  

Průzkum dle Grafu 19 ukázal,  ţe při  výuce tělesné výchovy v  České 

republice se nejčastěji  vyuţívá populární hudba (38 %).  Další  ţánry jsou 

zastoupeny j iţ  v  menším procentu: 17% elektronická hudba, 11% rock,  

5% country a l idová hudba, 3% jazz, 2% váţná hudba. 20% respondentů 

vybralo moţnost j iné.  Mezi j inými odpověďmi se např.  vyskytovaly:  

dětské písně, hip -hop, muzikálová hudba, relaxační hudba (2x),  taneční ,  

všechny ţánry –  záleţí  na konkrétní  třídě a aktivitě.   

 

Při výuce tělesné výchovy v  Dánsku se dle průzkumu nejčastěji  vyuţívá 

elektronická hudba (38%) a populární  hudba (36%).  Další  ţánry jsou 

v tomto procentuálním  zastoupení:  17% rock, 5% jazz,  3% j iné.  Mezi 

j inými odpověďmi se např.  vyskytovalo:  house (2x),  techno  (1x).  

 

 

Graf 19 Ţánr hudby vyuţívaný v  hodinách tělesné výchovy  
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Typ hudebního doprovodu  

Z českých respondentů vyuţívá 43% původních nahrávek, 40% hudby 

střihové (upravené),  hudby komponované 9 % a j iný typ nahrávky 9%. 

V Dánsku se pouţívá původní nahrávka v  53%, z  33% hudba střihová, j iný 

typ z 14% a hudba nově komponovaná není zastoupena ( Graf 20).  

  

 

Graf 20 Typ hudebního doprovodu  
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8   Diskuse  

Dotazníkového šetření se v České republiky ( dále jen ČR) zúčastnilo 

nejvíce respondentů ve věku do 35 let .  Důvodem je zřejmě  to ,  ţe mladší  

respondenti  mají  obvykle bliţší  vztah k  počítačům, ovládají  lépe prostředí  

internetu,  jej ich počítačová gramotnost  je na vyšší  úrovni a v  neposlední  

řadě bylo snazší  přesvědčit  mladší  respondenty k  účasti  v  internetovém 

šetření.  Dalším moţným důvodem pro účast  mladších ročníků mohl být  

vztah k tématu dotazníkového šetření.  Charakterist ickým znakem tohoto 

průzkumu v  ČR  bylo větší  zastoupení ţen (59%) neţ  muţů (41%). 

Příčinou pro početnější  zastoupení ţen můţe být opět bliţší  vztah k 

tématu,  ale to  rovněţ můţe být ovlivněno faktem, ţe v  je  českém školství  

procentuálně větší  zastoupení ţen neţ muţů (dle údajů ČSÚ přibliţně 83% 

na ZŠ, a 62% na SŠ).  Posledně uvedenému  faktu přisuzuji  největší  zásluhu 

na převaze ţen.   

 

V Dánsku byly jednotlivé věkové skupiny zastoupeny rovnoměrněji .  Tento 

fakt  si  vysvětluji  t ím, ţe v  Dánsku je vysoká počítačová gramotnost  i  mezi 

staršími l idmi a menší nedůvěra k  počítačům a internetu.  Nadto je přístup 

k internetu v dánských školách zřejmě na lepší  úrovni neţ v  ČR. Na rozdíl  

od ČR se  v Dánsku  šetření zúčastnilo více muţů (67%) neţ  ţen (33%). I 

kdyţ je dle UNESCO Insti tute for Statist ics
4
 v dánských školách také 

převaha ţen (primární vzdě lávání 64% ,  sekundární vzdělávání 48,1%), 

není tolik výrazná jako v  ČR. Tento fakt se pravděpodobně projevil  na 

větší  účasti  muţů v  šetření.  Na rozdíl  od ČR lze předpokládat i  větší  

oblíbenost práce s  hudbou nejen u ţen, ale i  u muţů. Tento předpoklad 

bude dále diskutován.  

 

Dalším faktorem, který jsem sledoval,  byla délka pedagogické praxe. 

Délka pedagogické praxe je někdy spojována s charakterem výuky.  

Předpokládá se,  ţe mladší  učitelé s  kratší  délkou pedagogické praxe jsou 

                                                
4 UNESCO Institute for Statistics, Data Centre [online]. 2008 [cit. 2010-05-16]. Public reports - Education. 

Dostupné z WWW: <http://stats.uis.unesco.org/unesco/ReportFolders/ReportFolders.aspx>. [webová 

stránka] 
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progresivnější ,  nejsou tolik tradiční a konzervativní jako učitelé s  delší  

dobou praxe. Naproti  tomu stojí  opačné tvrzení,  ţe učitelé s  delší  

pedagogickou praxí mají  větší  zkušenosti  s  výukou a jej ich efektivita 

výuky je vyšší .  Obě tato tvrzení mohou ovlivnit  vyuţívání hudby 

v hodinách ve školní tělesné výchově. Podle Průchy (1999, s .  102-105) 

však ţádné z  těchto tvrzení nikdy nebylo prokázáno. Nicméně dle mého 

názoru by mohl věk a délka pedagogické praxe být jedním z  faktorů, které 

ovlivňují  např.  volbu konkrétních pohybových aktivit ,  or ganizačních 

forem či  hudebního ţánru. Jak je  patrno z  výsledků šetření v  ČR, 

zúčastnilo se nejvíce respondentů s  délkou praxe do 5ti  let  (82%), 

v Dánsku to bylo 11 -15 let  (39%).  Vzhledem k tomu, ţe českých 

respondentů s  j inou délkou pedagogické praxe bylo velmi malé mnoţství ,  

nelze vyvozovat v  tomto smyslu nějaké konkrétní  závěry ani porovnávat 

z toho hlediska s Dánskem.  

 

Nejvíce respondentů, kteří  se zúčastnil i  šetření v  ČR i Dánsku, vyučuje 

tělesnou výchovu v  primárním  a niţším sekundárním  školství .  V  ČR  to  

bylo 45% (21% respondentů, kteří  učí  na prvním stupni ZŠ a 24 % kteří  učí  

na druhém stupni) .  V  Dánsku se zúčastnilo šet ření 53% procent  

z  primárního školství  (Folkeskole a soukromé „Privatskole/Friskole).  Ze 

sekundárního školství  bylo zastoupeno 35 % českých a 19% dánských 

respondentů. Ostatní  stupně byly zastoupeny v  menší míře.  Do 

vyhodnocení údajů byli  zahrnuti  všichni respondenti  (včetně např.  učitelů 

z vysokých škol)  tak ,  abych získal  co nejširší  představu o rozdílech ve 

vyuţívání hudby v  hodinách tělesné výchovy.  

 

Hypotéza 1: Předpokládám, ţe v  Dánsku učitelé vyuţívají  hudbu 

v hodinách gymnastiky více ,  neţ učitelé v  České republice.  

 

Otázky související  s  hypotézou:  

1.  Jak často vyuţíváte hudebního doprovodu v hodinách tělesné výchovy?  
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2.  Kolik hodin věnu jete v ročním učebním plánu gymnastickým 

formám/sportům s hudbou?  

3.  Jak hodnotíte Vaše materiální  podmínky pro práci  s  hudbou? (např.  

vybavení magnetofonem, CD, mikroportem atd.)  

4.  Jak podle Vás hodnotí  vyuţívání hudby Vaši studenti (ky)?  

 

94% dotazovaných v  ČR a 92% v Dánsku se shodlo , ţe hudbou mohou 

lépe motivovat své studenty (pří loha č.  7).  82% dotazovaných  z  ČR a 81% 

z Dánska uvádí,  ţe rádi  vyuţívají  hudbu v hodinách tělesné výchovy 

(příloha č.  7).  Odpovídají  však tato tvrzení reali tě?  Pokud opravdu učite lé 

rádi pracují  s  hudbou a jsou přesvědčeni  o jejím pozit ivním působení na 

ţáky,  mělo by se to projevit  na četnosti ,  s  jakou hudbu vyuţívají  

v hodinách gymnast iky. Přesto jsou dle výsledků šetření rozdíly mezi 

četností  vyuţit í  hudby v  České republice a Dánskem.  

 

V České republice odpovědělo  41% dotazovaných na otázku č.  1 moţnost í  

„občas“ v  Dánsku odpovědělo 39%  „často“.  Velmi často pouţívá hudby 

28% dánských a pouze 15% českých dotazovaných.  Rozdíl  v  odpovědích 

„velmi často“ a „často“ mezi českými a dánským respondenty činil  celkem 

34%. Dánští  respondenti  tedy pouţívají  hudbu o 34% častěji  neţ čeští .  

Kaţdý respondent si  však můţe pod označením „velmi čast o“ představit  

něco j iného. Proto  v následující  otázce byl respondent tázán ,  aby určil  

kolik hodin věnje gymnastice s  hudobu v ročním učebním plánu .   

V Dánsku  učitelé zařazují  do ročního učebního  plánu více jak 15 hodin 

gymnastiky a gymnastických sportů s  hudbou, zatímco v ročním učebním 

plánu v ČR se gymnastika s  hudbou vyskytuje nejčastěji  v 6-10 hodinách.  

V ČR hudbu vyuţívají  nejméně muţi   (36% muţů věnuje ročně 1-5 

hodiny),  ţeny j i  pouţívají  nejčastěji  v  6-10 hodinách za rok  (55% českých 

ţen).  Důvody pro tyto  rozdíly mohou být  různé. Moţná to je  odlišnou 

kulturní t radicí ,  kdy v  ČR jsou gymnastické druhy s hudbou určeny 

především pro dívky,  nebo také t ím, ţe v  Dánsku jsou t řídy většinou 

koedukované. V  těchto třídách pak můţe být pro učitele snadnější  vyuţit í  
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hudby. Zajímavé je,  ţe i  kdyţ je  v Dánsku  u muţů i  u ţen 

nejfrekventovanější  odpovědí „více jak 15 hodin“ ,  dánské ţeny zařazují  

hudbu o 15% více neţ muţi.    

 

Hudbu vyuţívají  v ČR častěji  t i  uči telé,  kteří  mají  oblíbený sport  

s hudbou. 38,4% z českých učitelů kteří  mají  oblíbený sport  s  hudobu 

vyuţívá hudbu v  6 –  10 hodinách.  V tomto případě se ukazuje ste jný t rend  

i  v Dánsku, kde 82% učitelů kteří  inkl inují  k  sportům s  hudbou, vyuţívá 

hudbu ve více jak 15ti  hodinách. Hudbu tedy pouţívají  mnohem více t i  

učitelé,  kteří  mají  k  hudbě bliţší  vztah.  

 

Aby mohli  učitelé vyuţívat hudebního do provodu ,  je také zapot řebí mít  

odpovídající  materiální  vybavení.  Pokud tak například nejsou tělocvičny 

či  školy dostatečně vybaveny audio technikou (reproduktory,  magnetofon, 

CD přehrávač,  atd. .)  je pravděpodobné, ţe učitelé b udou hudby vyuţívat 

méně.  Toto tvrzení dokládají  i  odpovědi respondentů , kdy 53% dánských 

respondentů je přesvědčeno, ţe v Dánsku jsou materiální  a technické 

podmínky na výrazně vyšší  úrovni,  neţ je tomu v  ČR, kde jako vynikající  

podmínky uvedlo pouhých 9% dotazovaných ( Graf 10, s .  62).  Na otázku  

jaké problémy mají  při  práci  s  hudbou, uvedli  čeští  respondenti ,  ţe 

nejtěţší  je překřičet  hudbu a dále mít  vhodné technické vybavení.  Tyto 

odpovědi se u Dánských respondentů nevyskytovaly.  Důvodem můţe být  

to,  ţe v  Dánsku se častěji  vyuţívají  tzv.  m ikroporty (bezdrátový 

mikrofon) a  také to ,  ţe třídy jsou méně početné neţ v  ČR, coţ usnadňuje  

komunikaci a v  neposlední řadě je vyuţíváno i  kvali tnější  vybavení audio 

systémy.  Tyto lepší  materiální  podmínky v  Dánsku jsou dány především 

většími investicemi  státu do školství .  

 

To, zda bude učitel  vyuţívat hudbu častěji  v  hodinách gymnastiky, můţe 

ovlivnit  i  pozit ivní či  negativní hodnocení studenty. Lze předpokládat ,  ţe 

pokud studenti  budou hodiny gymnastiky s hudbou hod notit  pozit ivně, 

bude učitel  takovýchto hodin zařazovat více.  Toto tvrzení dokládá fakt,  ţe 
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podle dánských respondentů hodnotí  studenti  vyuţívání  hudby mnohem 

pozit ivněji  neţ čeští :  v Dánsku nejvíce (44%) respondentů  hodnotí  vyuţit í  

hudby známkou 9, zatímco nejvíce (26%) českých  respondentů  hodnotí  

známkou 7 .  To je předpoklad toho , ţe dánští  učitelé vyuţívají  hudby 

častěji  neţ čeští .   

 

Shrnutí:  

Hypotéza 1 byla ověřena a při jata.  V  Dánských školách pouţívají  učitelé 

hudby ve více jak 15 hodinách gymnastiky r očně ,  zatímco v  ČR je to 

pouze 6-10 hodin. Rozdíly mohou být způsobeny  lepšími materiálními a 

technickými podmínkami pro práci  s  hudbou ,  větší  hodinovou dotací  pro 

tělesnou výchovů  a  smíšenými třídami, kde lze častěji  hudby uplatnit .  

Hudby vyuţívají  v obou zemích více ţeny neţ muţi,  dále učitelé,  kteří  

mají  oblíbený sport  s  hudebním doprovodem a t i ,  jej ichţ studenti  

pozit ivně hodnotí  vyuţit í  hudby  ve vyučovací  hodině .   

 

Hypotéza 2: Předpokládám, ţe hudebního doprovodu se vyuţívá 

nejčastěji  v  úvodní/průpravné části  hodiny .   

 

Otázky související  s  hypotézou:  

1.  Jak často vyuţíváte hudebního doprovodu v  jednotlivých částech 

hodiny?  

2.  Nejlepší  způsob vyuţit í  hudby je při  rozcvičení.  

 

Při vyhodnocení otázky č.  1  a  tedy četnosti  vyuţit í  hudby v  jednotlivých 

částech hodiny jsem zjist i l ,  ţe v  ČR i v  Dánsku se hudby vyuţívá 

nejčastěji  v úvodní části  hodiny. Zajímavý je rozdíl  mezi vyuţit ím hudby 

v závěrečné části .  Zatímco v ČR se hudby v  této části  vyuţívá nejméně,  

v Dánsku je to druhá nejčastější  část  hodiny s  vyuţit ím hudby.  Navíc je to 

odpověď, kde se dánští  respondenti  nejméně l iši l i  ve svých odpovědích. 
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Jak si  lze tento rozdíl  vysvětl i t?  V  České republice je obvyklá délka 

hodiny tělesné výchovy 45 minut,  v  Dánsku je to obvykle 60 minut.  

V závěru hodiny tak můţe v  Dánsku  zbýt  více času na vyuţit í  hudby.  

Dalším argumentem je,  ţe dánští  učitelé mohou v  závěrečné části  hodiny 

více pouţívat relaxaci a protaţení,  kde lze hudbu uplatnit .   

 

Hudba tedy bývá pouţívána v  ČR i Dánsku především při  rozcvičení.  

Tomu odpovídají  výsledk y kontrolní  otázky č.  2,  kdy 53% českých a 75% 

dánských respondentů souhlasí  s  tvrzením, ţe nejlepší  vyuţit í  hudby je při  

rozcvičení (Graf 11,  s .  66).  Do hlavní části  zařazují  hudbu v  ČR učitelé,  

kteří  inklinují  k sportům  s  hudbou. V Dánsku není rozdílu v  pouţit í  hudby 

mezi ţenami a muţi –  obě skupiny vyuţívají  hudbu v  úvodní části  hodiny.  

 

Shrnutí:  

Hypotéza 2 byla ověřena a při jata.  Hudba se vyuţívá v  Dánsku i  České 

republice především  v úvodní části  hodiny. Hudbu v  hlavní části  pouţívají  

v ČR ti  učitelé,  jeţ uvedli  jako jejich oblíbený sport  s  hudbou. Zařazení 

hudby v  závěrečné části  můţe být  ovlivněno délkou hodiny a zařazením 

vhodných aktivit ,  př i  kterých lze hudbu vyuţít .  

 

Hypotéza 3: Pokud se pouţívá hudebního doprovodu v  České republice 

i  Dánsku v  hlavní části  hodiny, pak je to formou aerobního cvičení –  

aerobiku.  

 

Otázky související  s  hypotézou:  

1.  Při jaké činnosti  v  hlavní části  hodiny převáţně pouţíváte hudbu? 

Česká republika  

2.  Jaká  organizační forma je dle Vás nejvhodnější  pro práci  s  hudbou?  
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V tomto tématu jsem chtěl  zj ist i t ,  při  jakých gymnastických formách se 

v hlavní  části  hodiny vyuţívá hudba.  Nástrojem mi byla otázka č.  1,  na 

kterou byla v  České republice nejčastější  odpověď   -  aerobik (uvedlo 21% 

respondentů) .  V Dánsku se vyuţívá nejčastěji  kondiční  gymnastika  

(uvedlo 25% respondentů) .  

 

Důvodem pro tento rozdíl  je  to ,  ţe v  České republice se šetření zúčastnilo 

více ţen, které pouţívají  častěji  aerobik neţ muţi.  Aerobik je v  ČR 

nejčastěji  vnímán jako pohybová aktivita především pro ţeny. V  Dánsku 

se šet ření naopak zúčastnilo více muţů,  dá se předpokládat,  ţe kondiční 

gymnastika můţe být oblíbena více mezi  muţi.  Dalším i  důvody pro větší  

vyuţívání aerobiku v ČR můţe  být  i  relativně snadnější  příprava,  

organizace, či  hromadné zapojení ţáků do hodiny. Kromě obsahu v  hlavní 

části  hodiny jsem sledoval i  jaká organizační forma je nejvhodnější  pro 

práci  s  hudbou. V ČR je to frontální  metoda, která bývá uplatňována 

především v  aerobiku, coţ potvrzuje předchozí tvrzení.  V  Dánsku je to 

kruhový trénink,  který bývá velmi často vyuţíván právě v kondiční 

gymnastice.   

 

Shrnutí:  

Hypotéza nebyla při jata.  V  České republice se v  hlavní části  vyuţívá 

především aerobiku,  zatímco v  Dánsku se vyuţívá kondiční  gymnastika.   

Mezi organizačními formami v  České republice převaţuje frontální  

metoda, která je nejčastěji  vyuţívána v aerobiku.  V  Dánsku se nejčastěji  

pouţívá kruhový trénink, který je vyuţíván v  oblasti  kondiční gymnastiky.   

 

Hypotéza 4: Předpokládám, ţe studenti  tělesné výchovy v  Dánsku mají  

při přípravě na povolání větší  prostor věnovaný pro práci s  hudbou 

neţ studenti  tělesné výchovy.  
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Otázky související  s  hypotézou:  

1.  Myslíte si ,  ţe bylo při  přípravě na Vaše povolání  věnováno dost  času a 

prostoru pro rytmickou gymnastiku a práci  s  hudbou?  

2.  Vzpomenete si ,  kol ik hodin bylo při  Vašem studiu TV věnováno 

rytmické gymnastice a práci  s  hudbou?  

3.  Vzpomenete si ,  kolik hodin z toho bylo věnováno nácviku praktických 

dovedností  (např.  při  metodických výstupech) pro práci  s  hudbou?  

4.  Co je nejtěţší  na práci  s  hudbou?  

 

Vyuţití  hudby v  hodinách gymnastiky ve školní tělesné výchově můţe být  

ovlivněno nejen vztahem k  hudbě, ale i  dostatečným vzděláním učitele 

v oblasti  rytmické gymnastiky a práce s  hudbou.  

 

67% dánských  respondentů si  myslí ,  ţe při  jej ich přípravě na povolání  

bylo věnováno dost  času na výuku rytmické gymnastiky a práci  s  hudbou 

(otázka č.1,  Graf 16 , s .  70).  42%  respektive 50%  dánských respondentů 

si  nedovedlo vzpomenout,  kolik hodin bylo věnováno teoretické a 

praktické výuce rytmické gymnastiky. To si  lze vysvětl i t  t ím, ţe hudba 

bývá na vysokých školách vyuţívána velmi často jako běţná součást  

cvičení a respondenti  si  proto nedovedou vzpomenout,  kol ik hodin bylo 

věnováno času a prostoru pro rytmickou gymnastiku a práci  s  hudbou.  

Tento fakt podporuje i  to,  ţe 25% dánských respondentů odpovědělo  31 a 

více hodin. Naproti  tomu 53% českých respondentů si  m yslí ,  ţe jej ich 

příprava v  oblast i  rytmické gymnastiky a práce s  hudobu  nebyla 

dostatečná. Odpovědi českých respondentů se nejčastěj i  pohybovali  

v rozmezí od 10 hodin do 30 hodin.  Zajímavé je,  ţe 56 %  českých 

respondentů si  mysl í ,  ţe nácviku praktických dovedností  bylo při  jej ich 

studiu věnováno málo prostoru.  Je patrné,  ţe čeští  respondenti  by 

potřebovali  více hodin zaměřených na praktické osvojení dovedností  

z rytmické gymnastiky a práce s  hudbou.  
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V otázce číslo č.  4  jsem sledoval,  jaké problémy mají  učitelé při  práci  

s hudbou.  Zde se můţe projevit  i  nedostatečná příprava ve  vzdělávání 

učitelů.  Mezi odpověďmi českých respondentů se vyskytují  odpovědi jako: 

organizace hodiny, náročnost přípravy, vymyslet  pohybový obsah, spoji t  

hudbu s  pohybem a naučit  studenty cít i t  rytmus.  To jsou přitom  oblasti ,  

které si  mohou studenti  tělesné výchovy osvoji t  při  studiu na vysokých 

školách. V  Dánsku problémů tohoto typu uvedlo mnohem méně studentů. 

To potvrzuje tvrzení ,  ţe učitelé v  Dánsku mají  více prostoru pro osvojení 

dovedností  spojených s  pouţíváním  hudby v gymnastice.   Vůbec 

nejčastějším problémem je ale výběr správné hudby a to jak v  ČR, tak v 

Dánsku. Zdá se,  ţe všichni respondenti  mají  problém s  výběrem vhodné 

hudby, která motivuje jej ich cvičence a má odpovídající  tempo.   

 

Shrnutí:  

Hypotéza 4 byla ověřena a potvrzena. V  České republice je věnováno  21- 

30 hodin výuce rytmické gymnastiky a prác i  s  hudbou ,  zat ímco v  Dánsku 

je při  studiu tělesné výchovy věnováno více jak 31 hodin  výuce rytmické 

gymnastiky a práci  s  hudbou. Většina českých respondentů  (53%) si  

myslí ,  ţe bylo věnováno málo prostoru rytmické gymnast ice a nácviku 

praktických dovedností  pro práci  s  hudbou.  

 

Hypotéza 5: Předpokládám, ţe nejčastější  hudební ţánr  pouţívaný 

v hodinách školní tělesné výchovy je populární hudba (Pop)  

 

Otázky související  s  hypotézou:  

1.  Jaký hudební ţánr vyuţíváte nejčastěji  v  hodinách tělesné výchovy?  

2.  Jaký typ hudebního doprovodu vyuţíváte?  

 

Nejčastějším pouţívaným ţánrem v  České republice je  populární  hudba 

(38% českých respondentů).  V  Dánsku je to hudba elektroni cká (38% 

dánských respondentů).  Na stejné úrovni je v  Dánsku vyuţívána i  hudba 
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populární.  Rozdíl ,  který činí  2% v odpovědích respondentů, není pří l iš  

významný.  Spektrum pouţívaných hudebních ţánrů v  ČR je ale mnohem 

širší  neţ v  Dánsku.  V obou zemích je  malé  zastoupení l idové hudby a 

dětských písní,  tyto ţánry by se měly objevovat především na prvním 

stupni,  kdy si  ţáci  osvojují  základy rytmiky.  Ačkoliv se průzkumu 

zúčastnilo  21% učitelů vyučujících tělesnou výchovu na prvním stupni ZŠ, 

jsou v celkovém součtu l idová hudba a dětské písně zastoupeny pouze 5 %. 

V Dánsku l idovou hudbu neuvedl ţádný respondent.  Zajímavé je také 

zjištění,  ţe ţádný dánský respondent neoznačil  country ani váţnou hudbu. 

Různá vystoupení  dánských gymnastů a gymnastek (například na 

světových gymnaestrádách) jsou však  především na  váţnou hudbu. Tento 

rozpor si  lze vysvětl i t  tak,  ţe váţná hudba se v  Dánsku vyuţívá především 

ve sportovních klubech,  které jsou zaměřeny na určitý gymnastický sport ,  

kde se častěji  vyuţívá váţná hudba (např.  mod erní gymnastika) .  Ve 

školách se potom více vyuţívají  populární hudební  ţánry (pop,  

elektronická hudba,  rock).  Výsledky mohou být také ovlivněny věkovým 

sloţením respondentů, kdy mladší  respondenti  mohou více preferovat  

určitý ţánr  (např.  elektronickou hudb u).  

 

Z výsledků šetření  je patrno, ţe nejčastějšími typy hudebního doprovodu 

jsou původní nahrávky.  V  Dánsku je to  o 10% častěji  neţ v  ČR. Zdá se 

tedy, ţe učitelé stále v  nedostatečné míře vyuţívají  hudby st řihové, 

přičemţ tato hudba j im můţe velmi usnadni t  práci .  Dnes j iţ  jsou 

k dispozici  speciální  upravené nahrávky,  které lze vyuţít  například při  

kruhovém tréninku, aerobiku, rytmické gymnastice apod. Taková upravená 

hudba má pravidelné frázování a také vhodně zvolené tempo. V  ČR se 

vyuţívá této upravené hudby o 7% více ,  neţ v  Dánsku. Výběr vhodné 

hudby je zřejmě velkým problémem jak pro české tak i  pro dánské učitele.  

Jako nejtěţší  př i  práci  s  hudbou uvedl  největší  počet  českých  (15,6%) i  

dánských (36,4%) respondentů právě výběr  vhodné  hudby.  
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Shrnutí:  

Hypotéza 5 byla ověřena a potvrzena.  V  ČR je nejčastějším vyuţívaným 

hudebním doprovodem populární hudba (38 %) v Dánsku se s  téměř 

stejným procentním ziskem umísti la elektronická hudba (38 %),  ale i  

hudba populární  (36%). V obou zemích se nejvíce  vyuţívá or iginálních 

původních nahrávek, hudba speciálně upravená se vyuţívá v  ČR  o 7% 

v íce neţ v Dánsku .    
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9   Závěry  

Cíle této práce byly splněny, podařilo se zjist i t  četnost  vyuţit í  hudebního 

doprovodu v  hodinách gymnastiky ve školní tělesné výchově v  České 

repub l ice a Dánsku. V  Dánsku se hudba vyuţívá v  hodinách gymnastiky o 

31% častěji  neţ v  České republice.  V ročním učebním plánu v  Dánsku 

učitelé vyhradil i  rytmické gymnastice a gymnastickým druhům/sportům 

s hudbou více jak 15 hodin, v  ČR je to 6 -10 hodin.   

 

V h lavní části  vyučovací  hodiny se v  Dánsku hudba vyuţívá při  kondiční 

gymnastice,  v ČR je to při  aerobiku .  Častější  vyuţit í  hudby v  Dánsku je 

zapříčiněno lepšími materiálními ,  finančními a technickými  podmínkami ,  

větší  hodinovu dotací  pro tělesnou výchovu v e školách  a větším 

zastoupením rytmické gymnastiky a prác í  s  hudbou při  vzdělávání  

pedagogů .  

 

Při zpracování diplomové práce jsem se setkal  s  řadou problémů. Nejdříve  

to byl  rozdíl  v  náhledech na definici  gymnastiky a gymnastických 

systémů, tak jak je uvád í různí autoři .  Dalším problémem bylo porovnání 

dánského a českého systému školství ,  kdy mnoho základních dokumentů je 

pouze v dánštině a překlad byl  pro mne poměrně náročný.   

 

Výsledky šetření ukázaly,  ţe v  České republice je hudba v  hodinách 

školní tělesné výchovy stále nedostatečně vyuţívána a to  i  přes své 

pozit ivní přínosy.  Většina učitelů jak v  ČR i v  Dánsku se však shodla,  ţe 

hudba můţe více motivovat jej ich studenty  k většímu  zapojení do 

vyučovací hodiny .  

 

Z výsledků šetření vyplívá  několik doporučení  pro praxi:  

 Zařazovat hudbu a práci  s  hudbou nejen do rytmické gymnastiky, ale 

vyuţívat hudebního doprovodu i  v  ostatních gymnastických 

sportech/druzích.  

 Zařazovat hudební doprovod do všech částí  hodiny.  
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 Vyuţívat více upravených hudebních nahrávek, vhodn ých pro danou 

pohybovou aktivitu.  

 Při přípravě na budoucí povolání učitelů tělesné výchovy na vysokých 

školách v  ČR věnovat více prostoru především pro praktické osvojení 

dovedností  práce  s  hudbou ,  hudebně pohybovými vztahy a rytmické 

gymnastice.  

 Z hlediska materiálního zabezpečení je t řeba usilovat o lepší  vybavení 

technikou, jako jsou např.  kvali tní  audio systémy.  Dosud se v českých 

školách málo pracuje s  mikroporty,  které mohou pomoci učitelům nejen 

šetři t  hlasivky, ale i  pomáhat v  lepší  organizaci  hodin y.  To je  

samozřejmě závislé na moţnostech financování v české ho školství .  

 

Pro další  výzkum by bylo vhodné rozšíři t  základní soubor respondentů 

tak, aby byl reprezentativní  a  porovnat vyuţit í  hudby na jednotlivých 

stupních vzdělávací soustavy (např.  pouze na základních školách).  

Výsledky dotazníkového šetření jsou, vzhledem k  malému vzorku 

respondentů, spíše orientační.  I přes tento fakt průzkum jasně ukázal na 

rozdíly v  oblasti  vyuţit í  hudby na školách v  České republice a v  Dánsku a 

podařilo se ověřit  hypotézy zadané v  této  diplomové práci .  
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Příloha 1 

Schéma systému vzdělávání v Dánském království 

 
Převzato z:  Eurydice : The Information Database on Educat ion Systems in 

Europe  [online] .  2007 [cit .  2010 -04-18].  The education System in Denmark. 

Dostupné z WWW: <http:/ /eng.uvm.dk/~/media/Files/English/PDF/  

081110_the_danish_education_system.ashx >.  
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THE DANISH EDUCATION AND TRAINING SYSTEM 

- vzdělávání dospělých – 

 

Převzato z:  Eurydice : The Information Database on Educat ion Systems in 

Europe  [online] .  2007 [cit .  2010 -04-18].  The education System in Denmark. 

Dostupné z WWW: <http:/ /eng.uvm.dk/~/media/Files/English/PDF/  

081110_the_danish_education_system.ashx >.  
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Příloha 2  

Schéma systému vzdělávání České republiky 

 
Převzato z:   Vzdělávací systém České republiky  [online] .  2.  vyd. Praha  :  

Ministerstvo školství ,  mládeţe a tělovýchovy, 2006 [cit .  2010 -05-16].  Dostupné z 

WWW: < www.msmt.cz >. ISBN 80 -86728-29-3.  

 

 



IV 
 

The use of music in physical education lessons at schools 
 
The aim of this research is to compare the use of music in physical education (especially in gymnastics 
lessons) at schools in the Czech Republic and Denmark. The questionnaire is anonymous and its completion 
will not take much time. Thank you for your time and cooperation.  
 
 
 

Questionnaire 
 
 

1. How often do you use music during physical education lessons?  
 (Select only one option) 

 

frequently  often  sometimes  rarely  never  

 
2. If your answer in the previous question was "never", please complete the following sentence: 

I do not use music in physical education because ………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. How often do you use music in each parts of lesson?  
     Please choose number from 1 (never) to 5 (frequently) 

 never    frequently 

Warm-up 1 2 3 4 5 

Preparatory part 1 2 3 4 5 

Main part 1 2 3 4 5 

Stretching or final part 1 2 3 4 5 

 
3. In what kind of activities in the main part of the lesson do you mostly use music?  

(You may choose more than one answer) 
 

Rhythmic gymnastics  

General gymnastics   

Fitness  

Aerobic  

Dance  

Other activities (please specify which) ……………………………………………………. 
 
5. What organizational form is the best for you when you work with music?  
    (You may choose more than one answer) 
 

Frontal method  

Circuit training  

Working in groups  

Individual work  

Other  

 
 
6. Do you agree with the following statements? 

Příloha 3  
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By using music in P.E. lessons, I can motivate pupils to participate 
more in the lesson. 

Yes - No 

I like using music in my P.E. lessons. Yes - No 

I do not mind playing music as a background in my P.E. lessons. Yes - No 

Tempo of music affects the quality of the performance.  Yes - No 

Warm-up with music motivates more my pupils. Yes - No 

The best way of using music is during the warm-up. Yes - No 

Music in gymnastics is intended only for girls.  Yes - No 

 
 
7. What is your favorite sport? ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
8. How many hours of gymnastic forms with music do you plan in the annual curriculum? 
 

I do not use music  1-5  6-10  10-15  more  

 
9. How do your pupils evaluate using of music in P.E. lessons? 
     Put your answer into the scale from 1 to 10, where 1 is the worst and 10 is the best. 

 

   1 (negative) 2 3 4 5 6 7 8 9 10  (positive) 
 
 

10. I have been teaching  mostly: boys  girls  mixed class  

 
11. Do you think that in your preparation for you current profession was enough time and space for 
rhythmic gymnastics and music? 

Yes    - No 
 

12. Do you remember how many hours in your studies were devoted to the rhythmic gymnastics and the 
use of music? 
 

0-10  11-20  21-30  31 and more  I do not know  

 
13. Do you remember how many hours from that were devoted to learning practical skills to work with 
music? 
 

0-10  11-20  21-30  31 and more  I do not know  

 
14. What style of music do you use most often in your P.E. at school? 
 

Classical music   

Folk music   

Popular (Pop)   

Jazz   

Electronic music   

Rock   

Country   

Other (please specify):     …….…………………………………... 
 
 
15. According to what do you choose music for P.E. lessons? (Multiple answers are possible) 
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By my actual mood   

By the pupils wishes    

Depending on the type of physical activity   

According to the objectives (goals) of the lesson   

Other   

 
16. What type of music do you use? 
 

Edited music (e.g. mix)  Composed  Original recording   Other  

 
17. Please, complete the following sentence: 

The hardest thing when I am working with music is: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
18. How do you rate your equipment or facilities for working with music?  
      (e.g. equipped by tape player, CD, micro-ports,…)  
      

Excellent  Very good  Good   Adequate  Inadequate  

 
At the end, please fill out the data needed for a statistical analysis. 

 

19. Gender: Male  Female  

 
20. Age: ……………………………. 
 
21. Please,  mark what the length of your teaching experience is. 

within  5 years  

6 – 10 years  

11 - 15  years  

16 – 20  years  

more than 20 years  

 
22. What type of school do you teach physical education at?  

Folkeskole  

Friskole / Privatskole  

Gymnasium /HF/HTX/HHX  

Højskole  

University  

Other(please specify)                  …………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
23. What is your highest completed education? 
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Gymnasium /HF/HTX/HHX  

Højskole  

Seminarium   

University – bachelor   

University – master  

University – postgradual   

Other (please specify):                     …………………………………………………. 
 
 
24. Which school/university did you study physical education at? 
 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
 
 
Thank you for your cooperation and your time.   
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Brugen af musik i idrætstimer i skolerne  

Formålet med denne forskning er at sammenligne brugen af musik i fysisk uddannelse (især i gymnastik 
lektioner) på skoler i Den Tjekkiske Republik og Danmark. Spørgeskemaet er anonymt og dens afslutning vil 
ikke tage lang tid. Tak for din tid og samarbejde.  

 

Spørgeskema  
 

1. Hvor ofte bruger du musik under idrætstimer?  
    (Vælg kun én valgmulighed)  

altid   ofte   til  tider   sjældent   aldrig   

2. Hvis dit svar i det foregående spørgsmål var "aldrig", skal du fuldføre følgende sætning:  

Jeg bruger ikke en musik i fysisk uddannelse, fordi ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. Hvor ofte bruger du musik i hvert dele af lektion?  
     Vælg venligst nummer fra 1 (aldrig) til 5 (ofte)  

 aldrig     ofte 

Warm-up  1  2  3  4  5  

Forberedende del  1  2  3  4  5  

Hovedparten  1  2  3  4  5  

Strækker eller afsluttende del  1  2  3  4  5  

4. I hvilken form for aktiviteter i de vigtigste del af lektionen du bruger mest musik?  
     (Du kan vælge mere end ét svar)  

Rytmisk gymnastik   
 

General gymnastik   
 

Fitness   
 

Aerobic   
 

Dance   
 

Andre aktiviteter (oplys hvilke)       ………………………………………………………..  

5. Hvad organizational form er det bedste for dig, når du arbejder med musik?  
     (Du kan vælge mere end ét svar)  

Frontal-metoden    

Circuit træning    

Arbejde i Gross    

Individuelt arbejde    

Andre    
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 6. Er du enig i følgende udsagn?  

Ved at bruge musik i idrætstimer jeg kan motivere eleverne.  Ja  -  Ingen 

Jeg kan godt lide bruge musik i mine idrætstimer.  Ja  -  Ingen 

Jeg har ikke noget imod at spille musik som baggrund i min idrætstimer.  Ja  -  Ingen 

Tempo på musik påvirker kvaliteten af den præstation.  Ja  -  Ingen 

Warm-up med musik motiverer flere mine elever.  Ja  -  Ingen 

Den bedste måde at bruge musik er under warm-up.  Ja  -  Ingen 

Musik i gymnastik kun er beregnet til piger.  Ja  -  Ingen 

 
7. Hvad er din favorit sport? …………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Hvor mange timers gymnastik former med en musik har du tænkt dig i den årlige pensum?  

Jeg bruger ikke en musik     1-5   6-10   10-15   mere   

9. Hvordan dine elever evaluere med musik i idrætstimer?  
    Sæt dit svar i skala fra 1 til 10, hvor 1 er det dårligste og 10 er det bedste.  
 
              1 (negativ)     2      3     4     5       6       7       8        9        10 (positive)  
 

10. Jeg har undervist primært:  drenge            piger                   blandet klasse   

11. Tror du, at der i din forberedelse til din nuværende profession var nok tid og plads til rytmisk 
gymnastik og musik?                                             
                                                                                                             Ja    -    Ingen  

12. Kan du huske, hvor mange timer i studiet var afsat til rytmisk gymnastik og brug af musik?  

 0-10   11-20   21-30   31 og mere   Jeg ved ikke,    

 13. Kan du huske, hvor mange timer fra, der var afsat til at lære praktiske færdigheder til at arbejde med 
musik?  

 0-10   11-20   21-30   31 og mere   Jeg ved ikke,    

 14. Hvad musikstil bruger du oftest i din PE i skolen?  

Klassisk musik   
 

Folkemusik   
 

Populære (Pop)   
 

Jazz   
 

Elektronisk musik   
 

Rock   
 

Land   
 

Andet (præciseres):       ………………………………………………………………  
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 15. Ifølge hvad du vælger musik til idrætstimer? (Multiple svar er muligt)  

Ved min faktiske humør    

Af eleverne ønsker    

Afhængigt af hvilken type af fysisk aktivitet    

Ifølge målsætningerne (mål) af lektionen    

Andre    

 16. Hvilken type musik synes du?  

Redigeret musik (f.eks mix)   Sammensat   Original optagelsen    Andre   

17. Udfyld venligst følgende sætning:  

Det sværeste, når jeg arbejder med musikken er: ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 18. Hvad synes du om dit udstyr eller faciliteter til at arbejde med musik?                                    
       (F.eks udstyret med båndspiller, CD, mikro-porte, ...)  

Fremragende   Meget god   Godt   Tilstrækkelig   Utilstrækkelig   

 
Ved udgangen skal du udfylde de nødvendige oplysninger til en statistisk analyse.  

19. Køn:  Mand   Kvinde   

 
20. Alder: ……………………………………………….  

 
21. Venligst mærke, hvad længden af din undervisningserfaring er.  

inden for 5 år   

6 - 10 år   

11 - 15 år   

16 - 20 år   

mere end 20 år   

22. Hvilken type skole underviser du fysisk uddannelse på?  

Folkeskolen  
  

Friskole / Privatskole  
  

Gymnasium / HF / HTX / HHX  
  

Højskole  
  

Universitet  
  

Andet (præciseres)                     ……………………………………… 
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23. Hvad er din højeste fuldførte uddannelse?  

Gymnasium / HF / HTX / HHX   
 

Højskole   
 

Seminarium   
 

University - bachelor   
 

University - master   
 

University - post gradvis   
 

Andet (præciseres):                            ……………………………………………. 

24. Hvilken skole / universitet har du studerer idræt på?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Tak for dit samarbejde og din tid. 
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Využití hudby v hodinách tělesné výchovy  
 
Cílem tohoto dotazníku je porovnat využití hudby v hodinách gymnastiky ve školní tělesné výchově v ČR a 
Dánsku.  Dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám nezabere mnoho času. Předem děkuji za Váš čas a 
spolupráci. Odpovědi můžete označit písmenem X (orámovaná pole) , a tučným zvýrazněním (volitelné 
nabídky) 
 
 

Dotazník 
 
 
 
 
1. Jak často využíváte hudebního doprovodu v hodinách tělesné výchovy?  
    (Označte pouze jednu z možností) 
 

velmi často  často  občas  málokdy  nikdy  

 
2. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl(a) „Nikdy“ doplňte následující větu: 

Hudbu v hodině tělesné výchovy nepoužívám, protože  …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Jak často využíváte hudebního doprovodu v jednotlivých částech hodiny?  
    Odpovědi zaneste do škály od 1 (nikdy) do 5 (velmi často). 

 nikdy    velmi často 

Úvodní část 1 2 3 4 5 

Průpravná část 1 2 3 4 5 

Hlavní část 1 2 3 4 5 

Závěrečná část  1 2 3 4 5 

 
4. Při jaké činnosti v hlavní části hodiny převážně používáte hudbu? (Lze označit i více odpovědí) 

Rytmická gymnastika  

Základní gymnastika   

Kondiční gymnastika  

Aerobik  

Tanec  

Jiná činnost (uveďte jaká)              ………………………………………………….. 
 
5. Jaká organizační forma je dle Vás nejvhodnější pro práci s hudbou? (Lze označit i více odpovědí) 

Frontální metoda  

Kruhový trénink  

Práce ve skupinách na stanovištích  

Individuální práce   

Jiná  
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6. Souhlasíte s následujícím tvrzením? 

Využitím hudebního doprovodu mohu motivovat cvičence 

k většímu zapojení do hodiny. 
ANO 

- 
NE 

Rád/a využívám hudbu ve svých hodinách tělesné výchovy. ANO - NE 

Hudební doprovod jako zvuková kulisa mi ve školní TV nevadí. ANO -  NE 

Tempo hudby má vliv na kvalitu provedení cviku. ANO - NE 

Rozcvičení na hudbu více motivuje moje žáky/žákyně. ANO - NE 

Nejlepší způsob využití hudby je při rozcvičení. ANO - NE 

Hodiny gymnastiky kde se využívá hudba jsou jenom pro dívky. ANO - NE 

 
7. Jaký je Váš nejoblíbenější sport? …………………………………………………………………………………………. 
 
8. Kolik hodin věnujete v ročním učebním plánu gymnastickým formám/sportům s hudbou? 
 

Nepracuji s hudbou  1-5  6-10  10-15  více  

 
9. Jak podle Vás hodnotí využívání hudby Vaši studenti(ky)?  
    Odpověď zaneste do škály od 1-10, kdy 10 je nejlépe. 
 
     1 (záporně) 2 3 4 5 6 7 8 9 10  (kladně) 
 
 

10. Tělesnou výchovu učím převážně: chlapce  dívky  mám smíšenou třídu  

 
 
11. Myslíte si, že bylo při přípravě na Vaše povolání věnováno dost času a prostoru pro rytmickou   
gymnastiku a práci s hudbou?       

ANO    - NE 
 
12. Vzpomenete si, kolik hodin bylo při Vašem studiu TV věnováno rytmické gymnastice a práci 
s hudbou? 
 

0-10  11-20  21-30  31 a více  nevím  

 
13. Vzpomenete si, kolik hodin z toho bylo věnováno nácviku praktických dovedností (např. při 
metodických výstupech) pro práci s hudbou?  
 

0-10  11-20  21-30  31 a více  nevím  

 
14. Jaký hudební žánr využíváte nejčastěji v hodinách školní tělesné výchovy?  
 

 Vážná hudba   

Lidová hudba   

Populární   

Jazz   

Elektronická hudba   

Rock   

Country   

Jiná (uveďte):                   …….………………………………. 
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15. Podle čeho volíte hudbu pro hodiny tělesné výchovy? (možno i více odpovědí) 
 

Podle mé aktuální nálady   

Podle přání studujících   

Podle druhu pohybové aktivity   

Podle cílů hodiny    

Jiné   

 
16. Jaký typ hudebního doprovodu využíváte? 
 

Hudba střihová, upravená  Komponovaná  Původní nahrávka   Jiný typ  

 
 
17. Doplňte konec věty: 

Na práci s hudbou je nejtěžší …………………………………………………………………………………………………………………… 

…… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
18. Jak hodnotíte vaše materiální podmínky pro práci s hudbou? 
     (např.  vybavení magnetofonem, CD, mikroportem,…) 

 

Vynikající  Velmi dobré  Dobré   Ucházející  Nedostatečné  

 
 
Na závěr Vás prosím o vyplnění údajů nutných pro statistické zpracování. 

 

19. Uveďte prosím vaše pohlaví: Muž  Žena  

 
20. Věk: ……………………………. 
 
21. Označte, jaká je délka Vaší pedagogické praxe 

Do 5-ti let  

  6 - 10 let  

11 - 15 let  

16 - 20 let  

Více jak 20 let  

 
 
22. Na jakém typu školy vyučujete tělesnou výchovu?  

Základní škola – první stupeň  

Základní škola – druhý stupeň  

Střední škola   

Vyšší odborná škola  

Vysoká škola   

jiný typ škol (doplňte)                  …………………………………………………. 
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23. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání? 

Střední škola   

Vysokoškolské - bakalářské  

Vysokoškolské - magisterské   

Vysokoškolské - doktorandské   

Jiný (doplňte):                                   …………………………………………………. 
 
24. Na které škole/univerzitě jste studoval/a tělesnou výchovu? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
 
 
 
Děkuji za spolupráci a Váš čas   
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Příloha 4 Ostatní odpovědi respondentů  na otázky ,   

které nejsou uvedeny ve výsledkové části  

 
Dotazovaní měli uvést zda souhlasí s uvedenými výroky: 

(Odpovědi jsou zpracovány v procentech) 
 

 
 

 
 

 
  

91%

9%

83%

17%

ano ne

Hudební doprovod jako zvuková 
kulisa ve školní TV mi nevadí

Česká republika Dánsko

53% 47%

75%

25%

ano ne

Nejlepší způsob využití 
hudby je při rozcvičení.

Česká republika Dánsko

85%

15%

92%

8%

ano ne

Tempo hudby má vliv na kvalitu 
provední cviku.

Česká republika Dánsko
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Příloha 5   Sloţení respondentů podle škol na kterých vyučují  

 

Česká repub l ika 

Typ školy Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Základní škola - první stupeň 7 21% 

Základní škola - druhý stupeň 8 24% 

Střední škola 12 35% 

Vyšší odborná škola 0 0% 

Vysoká škola 2 6% 

jiné  5 14% 

Celkem  34 100% 

 
 

Dánsko  

Typ školy Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Folkeskole 15 42% 

Friskole / Privatskole 4 11% 

Gymnasium /HF/HTX/HHX 7 19% 

Højskole 7 19% 

Universitet 1 3% 

Jiné 2 6% 

Celkem 36 100% 
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Příloha 6 Odpovědi  dotazovaných  v ČR  na otázku:  

Co je nejtěţší  při  práci s  hudbou?  

 

vymyslet vhodný pohybový obsah 

... 

"načasování" 

aby ţáci zvládali rytmus a slyšeli hudbu 

donutit cvicence, aby cvicili spravne do rytmu apod. :-) 

   její návaznost na cviky. 

její vhodný výběr 

ji překřičet při počítání :-) 

ji přinést 

mít správné technické vybavení k repodukci 

nevím 

nezapomenout hudební CD nebo iPod. 

občas překřičet hudbu, abychom instruovali ţáky; zároveň také, pokud hudba nemá naprosto jasný, 

přesně definovaný a obvyklý rytmus, mají někteří ţáci potíţe takový rytmus vystihnout. 

odhadnout optimální tempo pro ţáky 

organizace hodiny. 

presvedcit mene sikovne zaky, aby se zapojili a necitili se trapne 

překřičet ji,pokud je třeba dávat ţákům nějaké instrukce. 

přesvedčit studenty o jejím pozitivním účinku 

příprava hodiny, poněvadţ ji nemám talent na pohybové skladby..:-) 

příprava. 

slyšet hudbu 

střih 

technicke zajisteni telocvicny, dovednosti ucitele 

Trefit se do hudebního vkusu většiny ţáků a sladit hudbu s cílem hodiny. 

uzpůsobení času. 

vhodně zvolit 

výběr hudby k dané pohybové aktivitě 

vybrat hudbu, která se líí studentům 

vybrat správný rytmus, tak aby ho studenti dokázali vnímat a hudba pro ně byla záţivná 

vytvorit choreografii 

vytvořit si automatizmus. Pak uţ to jde samo. 

zaujmout stylem všechny studenty. 

zkombinovat hudbu a výklad a udrţet klid a pozornost studentů 

 
 



XIX 
 

Odpovědi dotazovaných  v Dánsku  na otázku:  

Co je nejtěţší  při  práci  s  hudbou?  

 

 

 

 

  

At finde noget der passer til den form for gymnastik der skal udøves 

combine physical ecercises with tempo 

To choose the right music for the actual class. So they'll work harder! 
- at få det til at passe i tempo.  
- at det er svært for alle, at høre hvad der bliver sagt.  

at den kræver stor dygtighed og bruge godt 

at få musikanlægget til at virke 

at finde den beste musik  

at finde den music til min eleverne 

at finde den musik der motiverer og samtidigt fungerer til et boldspil. 

at skabe det rette koreografi 

at undervise mine elever til at klare tempo og føle rytme 

combine right movement with music 

der er ikke svær at bruge musik 

dont know 

find a right kind of music 

finde ny spændende musik 

hard preparation. Techear must be very skilled to work with music.  

choose right music 

choose the right music 

choosing right kind of music 

choosing right music 

i dont know 

jak ved ikke  

Jeg ved ikke 

kombinere fysisk ecercises med tempo 

motivere eleverne til at arbejde 

not forget music at home 

prepare good playlist 
select perfectly correct style of music to motivate the students to work at an optional 
rate 

til at opfinde den rigtige motion 

to make people accept that it is not a club/jukebox 

to teach children feel the rhytm 

to use the right tempo 
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Příloha 7 Názory respondentů na význam hudby  

Dotazovaní měli uvést zda souhlasí s uvedenými výroky: 
(Odpovědi jsou zpracovány v procentech) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

94%

6%

92%

8%

ano ne

Využitím hudebního doprovodu 
mohu motivovat cvičence 

k většímu zapojení do hodiny

Česká republika Dánsko

82%

18%

81%

19%

ano ne

Rád(a) využívám hudbu ve svých 
hodinách tělesné výchovy.

Česká republika Dánsko

9%

91%

8%

92%

ano ne

Hodiny gymnastiky, kde se využívá 

hudba, jsou jenom pro dívky.

Česká republika Dánsko

91%

9%

100%

ano ne

10.  Rozcvičení na hudbu více 
motivuje moje studenty(ky).

Česká republika Dánsko


