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Abstrakt  

 

Název práce: Obohacení české školní TV prvky asijské pohybové kultury  

 

Cíl práce: Hlavním cílem je zakomponovat do české školní TV tradiční asijské pohybové 

prvky, díky kterým se tělesná výchova stane pestřejší a zábavnější. Cílem je 

také zvýšit zájem žáků o tělesnou výchovu a motivovat je ke cvičení. 

Úmyslem práce je seznámit českou veřejnost s taiwanským školstvím, 

vývojem tělesné výchovy na Taiwanu, její organizací a plánováním. Záměrem 

je také aktivní využití mezipředmětového propojení. Prvky asijské pohybové 

kultury aplikované v tělesné výchově lze velmi dobře využít i v interkulturní 

výchově.  

 

Metoda: Byla použita obsahová analýza a rozhovor. Výsledky byly vyhodnoceny 

pomocí programů WORD, EXCEL, zvukových nahrávek a videozáznamů. 

Sběr materiálů probíhal soustavně během ročního studijního pobytu na 

Taiwanu, překlad cizojazyčných publikací do českého jazyka byl proveden 

autorkou, pouze u některých čínských publikací byla zapotřebí asistence 

čínského mluvčího.   

 

Výsledky: Výsledkem práce je seznámení se s problematikou taiwanského školství, 

komparace s českým systémem, představení Plánu z roku 2009 na podporu a 

propagaci tradičních sportů a návrh na začlenění baterie tělesných cvičení a 

aktivit typických pro asijskou (resp. taiwanskou) tělesnou kulturu do české 

školní tělesné výchovy. Dále se práce zmiňuje o dalších možných výzkumech 

v oblasti školní tělesné výchovy a způsobech jejího obohacení. 



 

Klíčová slova: tělesná výchova, Taiwan, Česká republika, východní kultura, pohybové 

prvky, osnovy, cvičení, plán, interkulturní výchova 



Abstract 

 

Title: Enriching the Czech physical education curriculum of elements of Asian motion 

culture  

 

Aim:  The aim of the thesis is incomporating elements of Asian motion culture into 

Czech physical education curriculum with the purpose of making it fancier 

and more varied. The enhancement of student´s interest in physical activities 

and their motivation to participate in them was an accompanying aim. The 

thesis´s ambition is to introduce to the Czech public the Taiwan educational 

system, the development of physical education in Taiwan, its organisation 

and planning. Elements of Asian motion culture applied in physical education 

classes can be well used also for multicultural education purposes.   

   

Metod: Content analysis and interviews were used as a method. The results were 

evaluated through WORD, EXCEL, sound and video recordings. Data 

collection was conducted continously during a year stay in Taiwan. The 

translations of foreign materials were realized by the author. An assistance of 

Chinese native speaker was neccessary only with a limited number of 

Chinese publications.  

 

Results: The result of the carried out research is the comparison of Taiwan and Czech 

school system, introduction of 2009 Plan to support and popularize 

traditional sports and a proposal of incorporating a battery of physical 

excercises and activities typical for Asian /Taiwan/ motion culture into Czech 

physical education curriculum. Besides the thesis lists a range of futher 

possible areas of research and opportunities of enriching it by foreign 

elements. 



 

 Key words: physical education, Taiwan, Czech Republic, Eastern culture, motion element, 

exercising,  plan, intercultural education 
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ÚVOD  

 

 Výběr tématu diplomové práce byl úzce spojen s mým ročním studijním pobytem 

na Taiwanu. Jako budoucí učitel tělesné výchovy mám zájem, aby moje výuka byla kvalitní 

a rozmanitá. Jako zajímavé oživení hodin tělesné výchovy považuji inspiraci asijskou 

pohybovou kulturou, která má hluboké kořeny v historii a její pozitivní vliv na člověka 

nelze pominout, vzpomeneme-li například pověstnou dlouhověkost Japonců či Číňanů. 

Rovněž se domnívám, že tato problematika má široké využití ve výchovně-vzdělávacím 

procesu. Nabízí se možnost mezipředmětového propojení vzdělávacích oblastí jako je 

Výchova ke zdraví, Geografie, Člověk a příroda, Hudební obor či Výtvarný obor.  

 

 Východní kultura jako pojem je v dnešní době velmi aktuální, setkáváme se s ním 

v různých doménách, jako např. zdravý životní styl (cvičení Tai či, blahodárné účinky 

zeleného čaje, stará čínská medicína), východní náboženství, filosofie Feng-shui apod. 

V dnešní době, kdy školy mají větší možnosti si samy částečně regulovat obsah a zaměření 

školních osnov díky Rámcovým vzdělávacím programům, je to ideální možnost, jak 

zpestřit často monotónní hodiny tělesné výchovy a propojit nabyté vědomosti s dalšími 

předměty.  

 

V diplomové práci se v teoretické části zabývám vývojem školní tělesné výchovy, 

podmínkami, za nichž výuka TV probíhá, plánováním a organizací v obou  zemích - 

Taiwanu a České republice. Ve výzkumné části se věnuji obsahové analýze výukového 

programu na podporu tradičních národních pohybových her na Taiwanu v rámci cíle 

programu, jeho určení, organizaci, obsahu a doporučení do praxe. Aplikace typických 

asijských pohybových her do české školní TV není v České republice běžná, dle 

dostupných informací není v současné době na českém trhu žádná publikace, která by se 

podobnému tématu věnovala.  
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Cílem této práce je v prvé řadě se seznámit a porovnat vývoj školní TV, její 

podmínky, plánování a organizaci na Taiwanu a v ČR. Dále provést obsahovou analýzu 

výukového programu na Taiwanu týkající se starých asijských pohybových her a následně 

vhodně navrhnout využití asijských pohybových her v české školní tělesné výchově. 

  

Hlavním přínosem této práce je, dle našeho mínění, uvedení nových pohybových 

prvků do běžné české školní tělesné výchovy. S její pomocí chceme zvýšit zájem žáků o 

tělesnou výchovu, motivovat je k lepším výkonům a rozšířit jejich obzory, co se 

pohybových aktivit a kultury týče. Rovněž bychom rádi apelovali na výchovně vzdělávací 

oblast, kde se dá velmi dobře využít možnost mezipředmětového propojení. S pohybovou 

aktivitou automaticky souvisí i fyziologický dopad cvičení na organismus žáka. Zařazením 

asijských pohybových prvků lze vhodně rozšířit základnu cvičení s různým cvičebním 

efektem. Jako příklad lze uvést zvýšení koncentrace, zlepšení postřehu a koordinace oko-

ruka, dále pak aerobní cvičení na celkové zvýšení kondice.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Vý

voj tělesné výchovy 

1.1 Čína (Taiwan) 

Čína patří k nejstarším civilizacím na světě. Její kulturní bohatství a vojenská 

tradice byly předávány od dynastie k dynastii, od starověku až po současnost. Vývoj čínské 

kultury od počátku není dobře znám a je těžké dopátrat se kořenů. Ve starověku byla 

tělesná cvičení běžnou součástí života. Hlavní důvod byl prostý: přežít a zajistit stabilní 

podmínky pro život. Tělesná cvičení představovala neoddělitelnou součást denní rutiny, 

jejich původ byl tedy zcela přirozený. Postupem času se tělesná cvičení rozdělila na 

činnosti jako lov, lukostřelba, zápas, bojové umění, míčové hry, tanec, vojenské cvičení, 

volnočasové aktivity, relaxace, apod.   

 

Historii čínské tělesné výchovy a cvičení lze rozdělit do pěti hlavních období (WU, 

1975, str. 22): 

 1. Starověká tělesná výchova a cvičení- období před Hwang Ti do konce Shang 

dynastie (2697 př. Kr. – 1122 př. Kr.) 

2. Tělesná výchova a cvičení během Chou dynastie (1122 př. Kr. – 256 př. Kr.) 

3. Tělesná výchova a cvičení během Ch´in, Han, Wei, Tsing, Jižní a Severní 

dynastie (256 př. Kr. – 589 n.l.) 

4. Tělesná výchova a cvičení během Suei, T´ang a Páté dynastie ( 589 n.l.-907 n.l.) 

5. Tělesná výchova a cvičení během Sung, Yuan, Ming a Ch´ing dynastie (907-

1911) 

 

1. Starověká tělesná výchova a cvičení (2697 př. Kr. – 1122 př. Kr.) 

V tomto období hovoříme o počátku tance, zápasu, zdravovědy, šermu a střelby. 

3 
 



Tanec patří mezi první tělesná cvičení zaznamenaná v historii Číny. Za doprovodu hudby 

či zpěvu se tančilo již za dob Yin Kanga. Tanec měl lid rozveselit a také zlepšit jejich 

fyzickou kondici. Yin Kang zavedl tzv. Velký tanec, jehož cvičením se trénovalo svalstvo 

dolních končetin a zlepšovaly se problémy oteklých nohou. Později, za dob Yao a Shueng, 

však tanec sloužil výlučně k uctívání bohů. Jiná teorie zase prosazovala názor, že tanec je 

způsob, jak vyjádřit své pocity. „Pokud zpěv není dostačující, aby se skrze něj projevila 

radost, pak přichází na řadu tanec. Radost vychází z nitra a s pomocí pohybů rukou a 

nohou ji lze nejlépe vyjádřit. Toto je skutečný původ tance.“ (WU, 1975) 

Zdravověda jako věda byla zavedena pod Žlutým Císařem. Žlutý Císař se zeptal 

Kuang Chen Tsiha (Chuan Chouův článek Tsai You z roku 2599 př. Kr.), jak chránit tělo 

před nemocemi a jak se dožít dlouhého věku. Ten mu odpověděl, že je třeba mít poklidnou 

mysl a tělo pak bude zdravé samo. Je třeba se také vyvarovat přílišné únavy jak těla, tak 

mysli. Chuan Chou ve svém článku taktéž píše, že cesta k dlouhověkosti má základ ve 

správném dýchání a cvičení. Je třeba zhluboka vdechovat čerstvý vzduch a vydechovat 

vzduch nepotřebný. Wang Pin uvádí, že pokud chce člověk zůstat zdravý, musí pravidelně 

cvičit. Cvičení se skládá z rozcvičení (protažení svalů, uvolnění kloubů), masáže a 

švihových pohybů v ramenou.  

 

2. Tělesná výchova a cvičení během Chou dynastie (1122 př. Kr. – 256 př. Kr.) 

Tanec byl v tomto období v tělesné výchově nejdůležitější. Mládež do dvaceti let se 

učila tzv. Malý tanec, který měl šest variací: na odhánění ďábla, tanec s hudbou, tanec na 

počest fénixe, tanec zvířat (tančilo se s kravským nebo volským ocasem), válečný tanec, 

lidský tanec (výrazné pohyby rukou, bez použití náčiní). Ve věku dvaceti let člověk 

oficiálně dosáhl dospělosti a mohl se začít učit Velký tanec, který měl variací sedm a byl 

vyučován Mistrem. Pravidla tance byla velmi přísná. Učitel pojmenovaný „Ta Shu“, 

v překladu „Velká kniha“ (da shu, 大書), kontroloval správné pohyby při tanci, druhá 

osoba pojmenovaná „Shiao Shu“, v překladu „Malá kniha“ (xiao shu, 小書), procházela 

mezi jednotlivými řadami tanečníků a rozdávala rány každému, kdo při tanci ze sebe 

nevydával maximum. Myšlenka výuky tance byla úzce propojena se cvičením mysli, která 

měla být klidná a plná míru (WU, 1975).  
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Jelikož se v tomto období vedlo mnoho válek, vojenská příprava a fyzický dril 

měly velmi úzký vztah. V době Chou dynastie byla nejdůležitější střelba. Všichni vojáci 

byli původně farmáři. I když neexistoval žádný systém, který by učil farmáře střílet, všichni 

prakticky střílet uměli, protože se účastnili mnoha honů a lovů. Ve výchově bylo 

vyučováno šesti činnostem: střelbě, slušnému chování, hudbě, jízdě na koni, psaní a 

počítání. Těchto šest předmětů bylo pojmenováno Šest Umění. 

V Chou Dynastii se mimo boxu, šermu a zdravovědy rozvíjely hry a další tělesná 

cvičení jako například: házení a chytání míče, přetahování lanem, houpání se na houpačce, 

házení kamenem, závod lodí. 

S čínskou kulturou jsou velmi úzce spojeny Confuciovy myšlenky. Jeho učení mělo 

velký vliv na čínskou politiku, společnost a školství. Confucius považoval etiketu, 

sebevzdělávání a tělesnou výchovu za velmi důležitou. Zdůrazňoval slušnost lidí mezi 

sebou a to i při střeleckých zápasech: „Gentleman nikdy nedělá nic jako první. Při střelbě 

by střelec měl nechat ostatní střílet jako první, až potom střílet sám. Následně jít společně 

vypít sklenku vína. Soutěž je ušlechtilá záležitost.“ (WU, 1975, str. 22) 

 

3. Tělesná výchova a cvičení během Ch´in, Han, Wei, Tsing, Jižní a Severní 

dynastie (256 př. Kr. – 589 n.l.) 

V tomto období zaznamenal velký rozkvět taoismus a buddhismus, následně potom 

studium filosofie, literatury a historie. Politický a školský záměr předchozí dynastie byl 

nahrazen myšlenkami a učením buddhismu a taoismu. Tendence těchto dvou náboženských 

směrů vedly k vyzdvihnutí fenoménu mysli na jedné straně, a na straně druhé k potlačení 

vnímání těla, což mělo za následek stagnaci rozvoje tělesné výchovy.  

256 př. Kr. - 220 n.l. se tělesná výchova vyučovala jen v armádě (skákání, házení 

kamenů apod.). Kopaná byla velmi oblíbenou míčovou hrou, volný čas si takto krátili 

císařové i vojáci. Hrálo se ve speciálních, tomu uzpůsobených místnostech či venku.  
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Obr. 1 Vyobrazení hřišť pro kopanou (WU, 1973, str. 110) 

 

Tanec, v Číně obohacen o tradiční taneční prvky cizích zemí, byl stále populární. 

Tanec, který je vyobrazen na následujícím obrázku pochází z období Han dynastie. 

 

Obr. 2 Tanec zobrazující muzikanty a tanečníky v paláci (WU, 1993, str.78) 

 

 Dalšími populárními aktivitami se staly: hod šipkou do hrdla vinné láhve, houpání 

se na houpačce, hraní si se shuttlecockem, pouštění draků, dračí lucernový či lví tanec.  

V období 220-280 se proslavilo tělesné cvičení doktora Hua To. Ten prováděl 

fyzický trénink tělesnými cvičeními, která napodobovala pohyb zvířat, přesněji tygra, 

jelena, medvěda, opice a ptáků. Tato tělesná cvičení prý dokázala léčit nemoci. Jeho 

metoda byla následující: „Když je někomu zle, má imitovat chování jednoho z uvedených 
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zvířat, při cvičení se začne potit a po cvičení se bude cítit lehce a vrátí se mu chuť k jídlu.“ 

(WU, 1975, str. 30) 

 

Obr. 3 Cvičení napodobující 5 druhů zvířat (WU, 1973, str. 39) 

 

V roce 527 přijel navštívit císaře Wu buddhistický mnich Budidharma, aby s ním 

hovořil o nauce buddhismu. Mnich měl možnost vidět další mnichy, kteří byli fyzicky 

velmi slabí a mentálně deprimovaní. Budhidharma tedy vymyslel systém cvičení, který 

měli mniši každé ráno cvičit. Díky pravidelnému cvičení tělo zesílilo a těšilo se mentálnímu 

zdraví.  

 

Obr. 4 Budhidarma (WU, 1973, str. 52) 
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Okolo roku 565 se poprvé objevila i dnešní podoba skákání přes švihadlo, které 

bylo popsáno jako: „dítě drží v každé ruce jeden konec provazu a skáče přes něj“ (WU, 

1975, str. 32). 

  

4. Tělesná výchova a cvičení během Suei, T´ang a Páté dynastie (589 n.l.-907 n.l.) 

V období Suie a T´ang dynastie se čínská kultura a politika výrazným způsobem 

rozvíjela. Bohužel v této době vznikl i fenomén „drobného chodidla“ (WU, 1975, str. 34). 

Císař Li Yu nařídil všem dívkám v paláci si těsně obvazovat chodidla hedvábím, aby 

nebyla větší než dlaň. Často se používaly brutální metody lámání prstů a následné 

obvazování a utahování, aby se docílilo malého chodidla. Postupně se tento zvyk rozšířil do 

celé Číny, což negativním způsobem ovlivnilo zdravotní stav národa.  

V tomto období byl velmi populární zápas, kopaná, rytířské souboje a tanec. 

Tančil se Tanec Vznešený, Válečný, Květinový, Bílý, Tanec Osmi Větrů, Tanec Meče. 

(WU, 1975, str. 36). Objevila se také první pravidla pro kolektivní hru, dnes známou jako 

pólo. Populární také byla střelecká soutěž (o největší počet zastřelených kachen) a pouštění 

draků.  

Během Tang dynastie vznikl předchůdce dnešního Ministerstva Školství a 

Ministerstva Obrany, který podroboval vojáky fyzickým testům, aby je udržoval v dobré 

kondici. Vybraní vojáci museli například nejdříve vypít několik sklenek vína a následně se 

zúčastnit testů v jízdě na koni, boje s mečem, střelby, zvedání a přenášení těžkých 

předmětů. Také se hodnotil vzhled tělesné konstituce vojáků.  

 

5. Tělesná výchova a cvičení během Sung, Yuan, Ming a Ch´ing dynastie (907-

1911) 

Vzhledem k armádním účelům se nejdůležitějšími součástmi tělesné výchovy staly 

boxování, zápas a šerm. V této době se také hovoří o Shao-lin či Budhidharma boxování. 

Jediným účelem tohoto boxování byl tělesný trénink, ne konfrontace a boj s dalším 

jedincem. Bylo sestaveno 10 pravidel boxování (WU, 1975, str. 45-46): 
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1. Hlavní účel boxování je mít dobrou tělesnou kondici. Cvičit by se mělo 

pravidelně každé ráno a večer. 

2. Mniši by měli mít stále na paměti buddhistickou nauku. Cvičenec by se měl při 

tréninkovém boji vyvarovat agrese. Box slouží k sebeobraně, ne k útoku. Kdo poruší toto 

pravidlo, bude tvrdě potrestán. 

3. Cvičenec musí uznávat a respektovat svého učitele. Měl by také jednat skromně, 

obezřetně a uvážlivě. 

4. Ke svým spolucvičencům být vlídný a přátelský. Projevy namyšlenosti a odporu 

nejsou žádané. 

5. Neoplácet agresivitu při konfrontaci s dalším člověkem, řídit se naukou a 

zbytečně nedemonstrovat naučené boxerské dovednosti. 

6. Nesoupeřit s dalšími Shao-Lin boxery, ale naopak si vzájemně pomáhat. 

7. Nepít víno a nejíst maso, neboť to podle buddhistické nauky způsobí ztrátu 

uvědomělosti.  

8. Vyvarovat se kontaktu se ženami. 

9. Neučit nevěřící lidi boxování, protože by mohli získané dovednosti negativně 

použít proti dalším lidem. Výjimkou je, pokud daného člověka dobře známe, potom ho 

můžeme učit, ale je třeba být neustále ostražitý.  

10. Vyvarovat se arogance a vychloubačnosti. Znalost boxování je pro člověka 

velmi důležitá, ale chlubit se těmito dovednostmi vede k záhubě. Cvičenci by na toto 

pravidlo neměli nikdy zapomenout. 
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Obr.5 Trénink boxu starce a mladého muže (WU, 1973, str. 54) 

  

Součástí armády byla vojenská škola pro úředníky. Studium trvalo 3 roky podle 

následujícího studijního plánu (WU, 1975, str. 47): 

První rok: studium nejslavnějších bitev, teorie a strategie bitev 

Druhý rok: učení se loajalitě, úctě, dobrosrdečnosti a lásce 

Třetí rok: praktická výuka střelby, vzpírání, jízdě na koni apod. 

Praktické a teoretické zkoušky probíhaly každý rok na jaře a na podzim. 

 

Yen Shi-Chai (1635-1704) prosazoval názor, že nečinnost ničí tělo. Celodenní 

studium unaví mysl i tělo, je proto zapotřebí tělo rozhýbat, rozproudit krev a pořádně se 

rozdýchat. Yen Shi-Chai tvrdí: „Když jedinec pravidelně cvičí, bude zdravý a silný. Když 

celá rodina pravidelně cvičí, bude zdravá a silná. Když celý národ pravidelně cvičí, bude 

zdravý a silný. A když všichni lidé na Zemi budou cvičit, tak všichni budou zdraví a silní.“ 

(WU, 1975, str. 53)  

 

V tomto období se objevuje Systém 8 cvičení, jehož autor je neznámý. Jedná se o 

druh cvičení, které má podporovat dýchání. Skládá se z osmi cviků (WU, 1975, str. 57): 

1. Vzpažit obě paže, jako bychom chtěli podpírat oblohu. 

2. Střídavě upažovat pravou/levou, upažit skrčmo pravou/levou, pěst na hruď, jako 

bychom chtěli zastřelit orly. 

3. Vzpažit, druhá ruka hladí oblast ledvin. 

4. Provádět krouživé pohyby hlavou. 

5. Jemně se kolébat, navodit klidnou atmosféru. 

6. Skákat a protáčet tělo do všech směrů, vyhnat z těla všechny nemoci. 

7. Zvýšit intenzitu cvičení vypoulením očí a sevřenými pěstmi. 
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8. Zpevnit pas pomocí hlubokých předklonů, dlaně se dotýkají chodidel. 

 

Obr. 6 Systém 8 cvičení (WU, 1975, str. 41) 

 

Co se týče oblíbenosti her, v tomto období se prosadily především kopaná a pólo. 

Dále se literatura zmiňuje o bruslení, potápění, šipkách a hře na schovávanou. V roce 

1101 se objevuje dnešní podoba golfu, již s pravidly. Pravidla zmiňují postavení jamek na 

hřišti, výrobní materiál a proporce míčku a hole, počet hráčů, pravidla hry i systém počítání 

bodů. Manuály dokonce didakticky popisují způsob úderu míčkem. Z venkovních aktivit se 

ještě uplatňuje plavání, které ovládali především rybáři a v zimě bruslení, kdy se objevují 

první brusle.  

V roce 1842, po otevření přístavů, připlulo mnoho lodí z Evropy a Ameriky a 

z přístavů se stala obchodní centra. Zřídily se moderní školy a tradiční čínská cvičení a hry 

byly obohaceny o nové zábavné hry a tělesná cvičení, pocházející z dalších asijských, 

amerických a evropských zemí. Uplatnil se například německý a japonský systém cvičení.  

 

Tělesná výchova na školách 

Moderní tělesná výchova v Číně začala vojenským drilem, který je s tělesnou 

výchovou úzce spjat. Tělesná výchova byla přidána do osnov nově založené Vojenské 
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Akademie v Nanking a Námořní Akademie v Tientsin (WU, 1975). Roku 1885 byly 

osnovy rozšířeny o míčové hry a atletiku. Rozrostl se i počet škol, na kterých byly osnovy 

schváleny (Shanghai College, Peking Academy, Yen Tsing University, Nanking University 

atd.).  

 

Tělesná výchova ve společnosti 

První Sdružení tělesné výchovy a sportu vzniklo v roce 1904 v Kangtung. V roce 

1908 americká asociace Y.M.C.A. (The Young Men's Christian Association) vyslala do 

Číny vyslance, aby v Shanghai založil Y.M.C.A. i s katedrou tělesné výchovy a sportu. 

Stejného roku byla v Hong Kongu založena asociace tělesné výchovy a sportu. Původně byl 

začleněn jen fotbal, ale brzy se sportoviště rozrostla i o gymnastickou a plaveckou halu. 

Roku 1909 bylo v Shanghai postaveno první veřejné hřiště. Začal se hrát basketbal i 

baseball. V roce 1910 se uskutečnil první atletický mítink všech škol, kterého se zúčastnilo 

na 150 atletů z celé Číny. Probíhaly soutěže v atletice, fotbalu, basketbalu a tenisu. 

 

Školení učitelů a trenérů 

V roce 1906 byla v Shanghai založena Čínská škola sportovního tréninku, jako 

první škola pro výuku budoucích učitelů TV. Cílem bylo propagovat tělesnou výchovu 

v rámci celého národa. Školu založili tři bývalí studenti, kteří studovali tělesnou výchovu a 

sport v Japonsku. Čínskou TV obohatili o prvky japonské gymnastiky. Ačkoli byla škola 

v důsledku války zavřena v roce 1927, stihlo ji vystudovat 1531 budoucích učitelů, kteří 

potom zakládali další školy po celé Číně (East Asia College of Physical Education for 

Girls, Shanghai Normal School of Physical Education, Nangchow Normal School of 

Physical Education atd.). 

 

Vývoj tradičních sportů od roku 1940 do dnešní doby 

V tomto období se literatura zmiňuje o 13 druzích tradičních sportů : dračí a lví 

tanec, bubnování, bojové umění podle Sung Chiang Chen, chůze na chůdách, pochod na 
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počest koně, náboženské pochody doprovázené hraním na nástroje, pochod lodí, diabolo, 

shuttlecock, skákání přes švihadlo (rope skipping), káča, žonglování.  

Po druhé světové válce, kdy z Taiwanu odešli Japonci, se znovu začínají objevovat 

tradiční pohybové aktivity, dříve potlačované okupací. Jednalo se zejména o dračí a lví 

tanec, bubnování, bojové umění podle Sung Chiang Chen apod. Rychlé znovuzrození 

tradičních sportů připisujeme tomu, že tradiční sporty měly na Taiwanu dlouhou tradici 

spojenou s náboženskými ceremoniemi. Průvody, které tvořily skupiny věřících, byly velmi 

hlučné, lidé rádi nadšeným bubnováním a tancem dávali najevo svoji radost. Dalším 

důvodem bylo to, že Taiwan v té době neměl dobře rozvinutou ekonomiku a rozvoj země 

byl závislý na zemědělství. Lidé měli těžký život, proto si rádi zpestřovali tvrdou denní 

rutinu náboženskými oslavami. O to víc potom s radostí a nadšením slavili jednotlivé 

svátky.  

V dnešní době se tradiční sporty neustále na Taiwanu propagují, což je důsledek 

snah taiwanské vlády. Tradiční sporty jsou součástí historie země, současná vláda proto 

považuje za velmi důležité je zachovat, seznamovat s nimi mladou generaci a propagovat je 

v zahraničí jako nedílnou součást taiwanské kultury (WU, 1973).  

 

1.2 Česká republika 

Tělesná výchova v českých zemích v 16. a 17. století 

Vliv na vývoj tělesné výchovy v českých zemích měl již Jan Ámos Komenský 

(1592-1670), významný český pedagog, teolog, filozof, myslitel a spisovatel 

(ABRAHÁMOVÁ, ADAMEC, ADAMOVÁ, a kol., 1999b), který zdůrazňoval význam 

tělesných cvičení pro děti i dospělé. Pro děti je podle Komenského pohyb velmi důležitý, 

neboť pomáhá rozvíjet myšlení a smysly, což je v mladém věku velmi důležité. Komenský 

ve spisu Školní hry a výchova zdůrazňuje i význam potěšení z pohybu: „Především tvrdím, 

že co ve hře působí potěšení, je především pohyb. Pohybem se totiž všechno děje a udržuje. 

Proto je zcela přirozené, že všechno živé se těší z pohybu, zvláště v mladém věku, jak lze 

vidět u mláďat kterýchkoli zvířat. Z toho plyne, že dětem se nesmí bránit v běhání a jiných 
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pohybech, a že dítě, jemuž se brání, aby si hrálo, t. j. pohybovalo se s ostatními okolo téhož 

předmětu, těžce to nese a raději chce odejít.“ (KOMENSKÝ, 1970, str. 29-30) 

 

Komenský se také zabýval zásadami správného způsobu života, kde doporučoval 

prostou a zdravou stravu, tělesnou aktivitu a rovnoměrné rozložení práce a odpočinku. 

Zdůrazňoval také význam her, v díle Orbis sensualium pictus nalezneme kapitoly věnované 

míčovým hrám, dětským hrám, plavání či šermu.  

 

Obr. 7 Vyobrazení hry s míčem (KOMENSKÝ, 2001, str. 284) 

 

V díle Velká didaktika zmiňuje důležitost mít u školy prostor na libovolnou tělesnou 

aktivitu: „Škola sama má být místo příjemné, vábící uvnitř i vně oči. Uvnitř budiž světlý, 

čistý pokoj, ozdobený všude obrazy, ať už jsou to obrazy znamenitých mužů, ať zeměpisné 

mapy, ať památky historických událostí nebo nějaké emblémy. Venku pak budiž u školy 

nejen volné místo k procházkám a společenským hrám (poněvadž to se nesmí mládeži 

odpírat, jak ukážeme níže na příslušném místě), nýbrž i nějaká zahrada, do níž by byli 

časem pouštěni a naváděni těšit se pohledem na stromy, kvítí a byliny.“ (KOMENSKÝ, 

1958, str. 140) 

 

Komenský považoval za důležité, aby nad dětmi při tělesných cvičeních vždy bděl 

pedagog, sestavil proto Zákony školy dobře spořádané (1657). Zmiňuje například sedm 

zákonů zotavení (KŐSSL, ŠTUMBAUER, WAIC, 2004, str. 39): 

1. Hrajte tak, aby se hra nestala v životě věcí hlavní, 
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2. hra ať slouží jak k upevnění zdraví, tak i k občerstvení mysli, hry ať se sestávají 

z pohybu, chůze, běhu, přiměřeného skákání apod., 

3. hry ať nejsou nebezpečné životu, zdraví a důstojnosti, 

4. hra ať je předehrou vážných věcí, 

5. hra nechť skončí včas, 

6. hru nechť řídí učitel apod., 

7. hra ať není jen hraním, ale věcí vážnou, tj. „buď cvičením zdraví, nebo mysli 

osvěžením nebo předehrou práce životní, anebo vším tím dohromady.“ 

 

Jan Ámos Komenský českou tělesnou výchovu obohatil také díky návrhu v díle 

Plán školy pansofické, kde uvedl tělesná cvičení a hry, které chtěl zakomponovat do výuky 

městských škol.  

Jak vyplývá z názvu dalšího jeho díla Schola ludus (Škola hrou, 1654), hra měla 

podle Komenského se školou velmi úzký vztah. Skrze hru byla výchova a proces vzdělání 

uskutečňována, ale sloužila i jako prostředek k odpočinku. Hrou lze dítě daleko lépe 

zaujmout, proto se dle Komenského vyučovací proces urychloval a docházelo i 

k dlouhodobějšímu zapamatování si látky. Cílem hry bylo trénovat mysl i ducha a platilo 

rčení: „Mens sana in corpore sano“ aneb „Ve zdravém těle, zdravý duch“.  

 

Tělesná výchova v českých zemích v období 1774 - 1862 

Za vlády Marie Terezie byla v roce 1774 zavedena povinná školní docházka. 

Pověřenec Marie Terezie, Felbiger, sepsal Obecní školní plán pro německé normální, 

hlavní a triviální školy. Jednalo se o zavedení 3 typů škol: 

 triviální školy – pro chudinu, vyučovalo se čtení, psaní, počty, základy 

polního hospodářství a další praktické předměty 

 hlavní školy – 3-4 třídy (1. třída se vyučovala v českém jazyce, 2. třída 

v českém a německém jazyce, 3. třída pouze v německém jazyce), byly v každém kraji, 
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školu řídil ředitel, vyučovala se mimo jiné latina, zeměpis, dějepis, přírodopis, sloh, 

kreslení a geometrie 

 normální školy – byly rozšířené školy hlavní, součástí školy byly tzv. 

preparandy pro učitele, kde se připravovali budoucí učitelé (VALIŠOVÁ, KASÍKOVÁ, a 

kol., 2007) 

 

 Tělesná výchova nebyla do programu povinné školní docházky zahrnuta, avšak 

někteří učitelé se jí věnovali v rámci mimoškolní aktivity. Na tzv. rytířských akademiích se 

praktikovala tělesná cvičení za účelem vzdělání mladých šlechticů.  

V rámci svého působení na univerzitě v Praze v letech 1805-1819 propagoval 

tělesnou výchovu Bernard Bolzano (1791-1848), významný český myslitel a filosof, který 

v utopickém díle O nejlepším státě zdůraznil tělesnou výchovu jako součást výchovy a 

školství ideálního státu (ABRAHÁMOVÁ, ADAMEC, ADAMOVÁ, a kol., 1999a). 

Slabikář pro městské školy z roku 1781 uvádí hry, které se hrály na úrovni 

triviálních škol. Jednalo se například o hru na řemeslníky, posly, vojáky, na slepou bábu či 

kuželky. Slabikář se zmiňuje i o hrách zakázaných, mezi které patřil běh o závod či házení 

kamení (KŐSSL, ŠTUMBAUER, WAIC, 2004). 

Soukromé tělocvičné ústavy vychovávaly první učitele tělesné výchovy. Rudolf 

Stephany (1817-1855) uvedl do českých zemí turnérskou soustavu a v roce 1843 byl 

jmenován prvním učitelem tělocviku. Jeho úkolem bylo vychovávat 12 stipendistů ve 

dvouletých kurzech učitelství tělesné výchovy. Jan Malypetr (1815-1899), odchovanec 

Stephanyho, založil v Praze tělocvičný ústav. Malypetr a jeho cvičení se stalo velmi rychle 

populární. Počet škol, kde učil, se rozrůstal a v 80. letech 19. stol. byl dokonce členem 

zkušební komise pro učitele tělesné výchovy na středních školách. Jan Malypetr vyučoval 

odděleně české a německé budoucí učitele především ve cvičení na hrazdě, bradlech, koni, 

na žebřících i na kruzích, součástí cvičení byl běh a chůze. Podílel se také na vzniku 

českého tělovýchovného názvosloví. Malypetr vyučoval dr. Miroslava Tyrše a byl u 

počátku vzniku Sokola Pražského v roce 1862 (KŐSSL, ŠTUMBAUER, WAIC, 2004). 
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Exner-Bonitzova reforma z roku 1848 se zasloužila o dokončení systému středních 

škol. Školy byly rozděleny na:  

 gymnázia – důraz na výuku klasických jazyků a realismu, příprava na 

univerzity, 1. cyklus úvodní, 2. cyklus spojuje filosofii, historii a matematiku 

 reálky – příprava na další studia na odborných vysokých školách, vyučovaly 

se zde reálné předměty jako rýsování, přírodní vědy, matematika, krasopis apod.  

 průmyslové školy – spojené s rozvojem průmyslu a zemědělství 

(VALIŠOVÁ, KASÍKOVÁ, a kol., 2007) 

 

Výuka na gymnáziích trvala osm let a tělocvik byl doporučován jako nepovinný 

předmět. Vysokoškolští studenti v Praze dokonce zaslali petici císaři, kde mimo jiné 

požadovali, aby se stát podílel na fyzickém vychování občanů zakládáním tělocvičných 

ústavů a plováren (REITMAYER, 1978). 

Rozvoj tělesné výchovy byl poznamenán rokem 1855 a nástupem Bachova 

absolutismu, kdy se školství podřídilo církvi a zavádění tělesné výchovy do škol bylo 

ztíženo. Po pádu absolutismu v roce 1859 se společenské a politické ovzduší uvolnilo a 

mohly se zakládat různé sportovní a kulturní spolky, které stmelovaly lidi k sobě a 

posilovaly národní cítění.  

 

Tělesná výchova v českých zemích v období 1862 - 1918 

Velmi důležitým momentem v historii české tělesné kultury se stal rok 1862, kdy 

byla založena Tělocvičná jednota Pražská, později přejmenovaná na Sokol Pražský. Do 

čela organizace se postavil Jindřich Fügner (1822-1865), jeho náměstkem byl zvolen dr. 

Miroslav Tyrš (1832-1884). V roce 1904 byla založena jednotná Česká obec sokolská, 

která dodnes sdružuje sokolské jednoty na celém území České republiky.  
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Obr. 8 První sokolský prapor  

(http://www.zupaplksvece.estranky.cz/stranka/strucna-historie-sokola-) 

 

Dr. Miroslav Tyrš byl velkou osobností české tělesné kultury. V období od 1862 do 

1884 působil v Sokole jako náčelník, ideovou a politickou orientaci Sokola vysvětloval 

jako „neprůlomnou hráz proti všem nepřátelům národa“ (KŐSSL, ŠTUMBAUER, WAIC, 

2004, str. 109). Správný Sokol by podle Tyrše měl být přínosný svou prací pro český národ 

ve znamení pokroku a demokracie. Tyrš v roce 1882 zorganizoval a řídil I. sokolský slet. 

Tato akce dala základ pozdější tradici všesokolských sletů, které podporovaly sebevědomí 

českého národa. Všesokolské slety se pořádaly až do roku 2006 a celkem se jich 

uskutečnilo 14.  

 

 V díle Základové tělocviku dělí Tyrš tělesná cvičení do 4 skupin (KŐSSL, 

ŠTUMBAUER, WAIC, 2004, str. 109): 

1. cvičení bez nářadí a bez pomoci nebo odporu jiných 

2. cvičení nářaďová 

3. cvičení skupinová 

4. úpolová (odpory, zápasy, rohování, šerm) 
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Pod vedením Tyrše se vytvořily základy i jiných sportů, jako například atletiky, 

gymnastiky či turistiky.  

 

Posláním Sokola není jen zvyšování fyzické zdatnosti členů, ale také výchova 

k čestnému jednání vůči sobě i okolí, k demokratickému smýšlení, ke snášenlivosti, ke 

skromnosti, ke zdravému sebevědomí a k lásce k národu.  Sokol zajišťuje všestranné 

sportovní vyžití pro děti a mládež, pořádá tělocvičné a turistické aktivity pro dospělé, 

organizuje vzdělávání cvičitelů, soutěže a hromadná tělovýchovná vystoupení 

(www.ftvs.cuni.cz/katedry/kin/management/Dvorak/Organiz7.ppt).  

 

Po roce 1859 byla úroveň vzdělání a fyzická kondice obyvatelstva nedostatečná. 

Díky Hasnerově školské reformě z let 1867-1869 bylo školství osvobozeno od církve a 

roku 1869 byl schválen základní říšský školní zákon. Zákon ustanovil osmiletou školní 

docházku pro chlapce i dívky a tělesná výchova se stala povinným předmětem s dotací 2h 

týdně pro školy obecné a měšťanské. Tělocvik se učil podle Spiess-Maulových osnov, které 

vyšly v období 1874-1877 a zahrnovaly cvičení pořadová, prostná a cvičení na nářadí. 

Roku 1874 se stala tělesná výchova povinná i na českých reálkách. V průběhu 90. let  se 

tělesná výchova zaváděla jako povinný předmět na gymnáziích, zatím ale jen pro chlapce. 

Dívky si mohly zvolit tělesnou výchovu jako nepovinný předmět po roce 1900. Nové 

osnovy pro tělesnou výchovu byly zavedeny pro chlapce roku 1911 a roku 1913 pro dívky. 

První světová válka napáchala ve školství velké škody a úroveň vzdělávání rychle klesala 

(ŠTEKR, 1999). 

 

Tělesná výchova v českých zemích od roku 1918 po současnost 

Po válce vzniklo Ministerstvo školství a národní osvěty, které se snažilo především 

zvýšit dostupnost vzdělávání a návaznost jednotlivých stupňů škol. Ve dvacátých letech 

nabyl na významu zdravotní účinek tělesných cvičení, a proto byli do škol jmenováni 

školní lékaři, kteří prováděli zdravotní prohlídky žáků. Roku 1921 byly v Pardubicích 

poprvé zorganizovány středoškolské hry, které se později staly součástí všesokolských 
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sletů. Pokyny pro klasifikaci předmětu tělesná výchova, zahrnuté ve Školském řádu pro 

střední školy z roku 1936, obsahovaly  kritéria hodnocení tělesné výchovy. Jedním z nich 

byl i zájem a snaha ze strany žáka. V obavách z hrozby  fašistického Německa byl v roku 

1937 schválen Zákon o branné výchově všech občanů, který se také dotkl žáků všech škol. 

V důsledku Mnichovské dohody z roku 1938 vznikl Protektorát Čechy a Morava, mající na 

české školství neblahý dopad: došlo k uzavření vysokých škol, po německém vzoru byly 

přepracovány osnovy a německý jazyk se stal povinným již od 1. třídy. S koncem 2. 

světové války se do českých zemí znovu vrátil český školský systém s osmiletou povinnou 

školní docházkou a čtyřletými gymnázii. Roku 1960 vyšly jednotné osnovy tělesné 

výchovy, které rozdělovaly učivo na učivo základní, rozvíjející a výběrové. Později byly 

osnovy obohaceny plaveckým výcvikem, kurzy a nepovinnými sportovními hrami. 

V současné době je tělesná výchova povinná pro mateřské, základní, střední i většinu 

vysokých škol a vyučuje se převážně s dotací 2 hodiny týdně. Na některých školách existují 

sportovní třídy, které mají počet hodin tělesné výchovy vyšší. Žáci se mohou v rámci školy 

zaregistrovat do školních sportovních klubů, které jsou sdruženy pod hlavičkou Asociace 

školních sportovních klubů (ŠTEKR, 1999). 

 

1.3 Souhrn 

Vývoj tělesné výchovy na Taiwanu a v České republice prodělal v průběhu historie 

mnoho změn. Porovnat vývoj tělesné výchovy v Číně (na Taiwanu) a v České republice 

(Rakousko-Uhersko, Protektorát Čechy a Morava...) lze i navzdory skutečnosti, že 

východní a západní kultury jsou velmi odlišné, což má na vývoj tělesné výchovy dopad. 

Původ byl ovšem stejný na celém světě. Na území dnešní České republiky, stejně jako na 

Taiwanu, byly primární pohybové aktivity zaměřené na přežití, které se tak staly běžnou 

součástí života. V prvobytně pospolné společnosti platila přirozená dělba práce, kdy muži 

lovili zvěř a ženy sbíraly plody, nosily vodu a staraly se o oheň. Mezi běžné pohybové 

aktivity patřil běh, skoky, vrhy, plavání, veslování či střelba z luku. Role tělesných cvičení 

se měnily v závislosti na potřebách lidí a na okolnostech. Tělesné aktivity sloužily 

například k boji nebo k náboženským účelům (uctívání božstev, panovníka apod.).  
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Poznatky o dějinách a vývoji tělesné výchovy byly v případě obou zemí čerpány 

z historických pramenů. Na hmotné prameny byl kladen důraz hlavně ve starověku. Později 

se zachovaly prameny písemné, na jedné straně osobní korespondence a jiné psané 

dokumenty, na straně druhé institucionální dokumenty. V pátrání po historii české tělesné 

kultury jsou využívány institucionální prameny hlavně v 19. a 20 století. Jedná se o 

dokumenty státních úřadů, například České obce sokolské apod.  

 

V Číně (na Taiwanu) se první historicky dochované zmínky o tělesné kultuře 

pohybují již okolo roku 2697 př. Kr.  Prameny se zmiňují o tanci, zdravovědě a vojenském 

drilu, který ovlivňoval zaměření tělesné výchovy na šerm, jízdu na koni, zápas apod. Ve 

volném čase se vojáci bavili předchůdcem kopané či shuttlecockem.V českých zemích se 

v souvislosti s významem tělesné výchovy a cvičení hovoří poprvé v souvislosti s Janem 

Ámosem Komenským, který ve svých dílech zdůrazňoval důležitost pohybových aktivit, 

především v dětském věku. Zaměření tělesné výchovy bylo v obou zemích ovlivněno 

historickým a politickým pozadím: Čína (Taiwan) se více soustředila na vojenský dril, 

zdravovědu a na náboženské rituály. I dnes je tělesná aktivita pro Taiwance velmi důležitá, 

neboť přispívá k duševnímu i fyzickému zdraví. Na území dnešní České republiky 

pozorujeme spíše snahu zharmonizovat tělo a mysl, kdy tělesná aktivita a cvičení měly být 

v rovnováze s duševní prací. Sokolská jednota k rozvoji sportu přispěla velkou měrou a 

další sportovní odvětví se tak ještě více zpopularizovaly. Velmi oblíbenou aktivitou se 

v naší zemi stala turistika, které se věnují lidé všech věkových kategorií.
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2. Po

dmínky 

2.1 Taiwan 

Vzdělávání  

Vzdělání má na Taiwanu velmi vysokou úroveň a prestiž. Gramotnost je přibližně 

96% a Taiwanští studenti dosahují v testech jedny z nejlepších výsledků na světě, obzvláště 

v matematice a přírodních vědách. 

Taiwanské děti mohou začít navštěvovat mateřskou školu od 4 do 6 let, ale většina 

absolvuje pouze 1 rok. Od roku 1968 platí na Taiwanu devítiletá školní docházka Po 

druhém stupni základní školy (junior high school) se přibližně 94,7% žáků 

(http://www.orient.cas.cz/odd/ova/liscak/Taiwan.pdf) rozhodne jít studovat střední či 

učňovskou školu (3 roky). Podmínkou přijetí je splnění přijímací Národní postupové 

zkoušky. Taiwanští studenti se většinou nejdříve hlásí na státní střední školy. Na soukromé 

školy se obvykle hlásí ti studenti, kteří předpokládají, že by neuspěli v přijímacím řízení na 

státní školy, nebo přijímacím řízením neprošli a soukromé školy jsou pro ně jedinou 

možností, jak pokračovat dále ve studiích. Střední školy jsou na Taiwanu často rozdělené 

na dívčí a chlapecké školy. V hlavním městě Taipei existují nejlepší elitní střední školy na 

Taiwanu. Studenty těchto středních škol jsou často děti státních úředníků či jiných 

významných osob. V poslední době slyšíme často diskuze o přehnaném tlaku a nárocích na 

studenty elitních i jiných středních škol. Na Taiwanu je totiž vzdělanost velmi důležitá a 

být úspěšný ve škole je podmínkou úspěšnosti v pozdějším pracovním procesu. Taiwan se 

taktéž snaží oprostit od vlivu Číny, proto chce mít co nejširší základnu elity národa, což 

může zvyšovat tlak na žáky ve školách. Mimo běžné střední a odborné školy mají studenti 

ještě možnost  studovat pětiletý studijní obor (a 5-year junior college program). 

Zájemci o vyšší vzdělání musí splnit podmínky přijímacího řízení. Vyšší vzdělávání 

zahrnuje čtyřletý bakalářský program, dvouleté studium (two-year junior college) a pětileté 

studium (five-year junior college). Liší se v požadavcích přijímacího řízení. Five-year 

junior college přijímá studenty ze středních škol a umožňuje pětileté studium.  Two-year 
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junior college přijímá studenty z odborných škol a umožňuje studium dvouleté.  Studenti 

mohou následně pokračovat v magisterském a doktorandském studiu. V případě zájmu o 

studia na univerzitách či v doktorandském programu, musí uchazeči taktéž projít 

přijímacím řízením. O studia na univerzitách je na Taiwanu velký zájem a není vždy lehké 

se tam dostat (http://www.studyintaiwan.org/en/why46.html). 

Zájemci o vysokoškolské studium si mohou zvolit mezi vojenskou, technickou, 

pedagogickou, právnickou, lékařskou (studium zubního lékařství trvá 6 let, medicíny 7 let) 

a dalšími, jazykově, technicky či jinak zaměřenými, univerzitami. 

 

Speciální vzdělávání (Special Education) 

Speciální školy jsou určené pro psychicky či fyzicky handicapované studenty. 

Pouze vybrané školy mají povolení tyto zdravotně postižené studenty přijímat. Speciálních 

škol mohou děti využívat již od mateřských škol. Speciální vzdělávání trvá v předškolním 

věku a na prvním stupni základních škol nejméně 6 let, na druhém stupni základní školy 3 

roky a na nižším stupni středních a odborných škol taktéž 3 roky. Speciální třídy jsou 

spravovány běžnými školskými institucemi, ale každá škola má individuální pravidla, která 

jsou přizpůsobena handicapovaným studentům 

(http://www.saec.edu.tw/fulbright/system.htm). 

 

Doplňkové vzdělávání (Supplementary Education) 

Doplňkové vzdělávání je rozděleno do tří hlavních kategorií: základní vzdělávání, 

pokročilé vzdělávání a krátkodobé doplňkové vzdělávání. Délka studia odpovídá 

jednotlivým osnovám.  

 

Doučovací programy (Cram schools) 

Součástí soukromé složky vzdělávání na Taiwanu jsou tzv. Doučovací programy 

(Cram schools). Jak již bylo zmíněno, prestiž excelentního vzdělávání je na Taiwanu velmi 

důležitá a studenti jsou často ze strany rodičů pod tlakem. Z touhy po lepších studijních 
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výsledcích žáci přicházejí po skončení běžné školní výuky do těchto Cram schools, kde se 

procvičuje probrané učivo (nejčastěji z matematiky, anglického jazyka a přírodních věd), 

případně se žáci učí novou látku dopředu. Cram schools jsou na Taiwanu velmi populární a 

stal se z nich i velmi dobrý zdroj finančních prostředků. Tyto školy jsou však některými 

institucemi kritizovány za to, že jsou zaměřeny pouze na výkon a přeceňují důležitost 

vědomostní stránky na úkor kreativity a kooperace. Na pováženou bývá i počet studentů ve 

třídě dosahující až neuvěřitelného čísla 200. Kvalita škol je různá, některé dokonce 

vydávají vlastní učebnice a vyučují podle svých programů. 

 

Následující tabulka představuje strukturu školství na Taiwanu: 

Tab. 1 Struktura školství na Taiwanu 

(http://www.cultural.teco.org.au/english/?page_id=6) 
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Hodnocení 

Školské instituce používají kreditový systém. Pro každé období vzdělávání, každý 

školní rok i pololetí je učebními osnovami dáno, kolik kreditů musí žáci v daném období 

splnit. Systém hodnocení využívá pro převod na kredity především číselnou škálu 0-100, 

kdy 60 je minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky či testu, tudíž i pro obdržení 

požadovaného kreditového ohodnocení. Výjimka je v magisterském studiu, kde je spodní 

hranice 70. Některé střední školy a bakalářské programy vysokých škol preferují místo 

čísel písmena, která odpovídají rozmezí číselné škály: 80-100=A (resp. 85-100=A), 70-

79=B, 60-69=C. Předmět tělesná výchova se hodnotí stejně jako ostatní předměty. 

 

Učebnice 

Od roku 2002, kdy byly schváleny nové devítileté osnovy, jsou staré učebnice 

nahrazeny pestrobarevnými učebnicemi s novým designem. Učebnice jsou vytvořené tak, 

aby maximálně napomáhaly učebnímu procesu s ohledem na principy nových učebních 

osnov: 

 učební materiály na sebe navazují v rámci jednotlivých ročníků, což 

umožňuje systematické prohlubování učiva a jeho snadnější zapamatování 

 učební materiály jsou úzce spjaty s reálným životem, látka je vysvětlena na 

konkrétních příkladech 

 koncept učebních materiálů je v souladu se základními principy lidskosti a 

ohleduplnosti 

 pečlivý výběr učebních materiálů pomáhá studentům aplikovat nabyté 

dovednosti při řešení problémů a eliminuje využívání rozporuplných informačních zdrojů  

 

Každá škola si může vytvořit vlastní databázi učebních materiálů, které budou 

využívány jako doplňkový učební materiál. Vlastní vytvořené učební materiály používané 

při výuce po celé pololetí a během kalendářního roku musí být schváleny Národní komisí 

pro tvorbu osnov (http://artlife.hs.ntnu.edu.tw/artlife/940906_eng.doc).  
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Například učebnice Sociologie podle nových osnov obsahuje 9 tématických částí, 

jako Lidé a prostor, Lidé a čas, Smysl a hodnoty, Čas a prostor a další. Učebnice a 

jednotlivá témata jsou rozvržena tak, aby žáci například ve čtvrtém ročníku základní školy 

v předmětu Sociologie znali a ovládali přibližně 30 definovaných schopností a dovedností 

(např. popis životního stylu lidí v různých regionech).  

 

Učebnice tělesné výchovy 

Na Taiwanu existují učebnice tělesné výchovy pouze na prvním stupni základní 

školy. Učebnice jsou pojmenované Zdravotní a tělesná výchova a předmět tělesné 

výchovy je v učebnici zahrnut spolu s dalšími tématy, která se různí podle jednotlivých 

stupňů základní školy. Okruhy témat jsou následující:  

 tělesná výchova 

 rodinná výchova 

 zásady správného stravování, chování a pobytu v přírodě 

 u lékaře 

 první pomoc  

 problematika šikany 

 třídění odpadu 

 pěstování základních zemědělských plodin (rýže apod.) 

 tradiční kulturní a historické události na Taiwanu (吳志豪、夏淑琴、許政

智 ，民 99; 洪武吉、院志聰、陳政友，民 99; 葉國樑、韓大衛、李冠瑩 ，民 99) 

 

Každé pololetí si žáci musí koupit tuto učebnici a s rodiči ji nastudovat. Mezi další 

základní povinné učebnice pak patří učebnice čínského jazyka, matematiky či umění 

(http://www.hle.com.tw/service/datas/98_01/9801_sa.pdf).  
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Učebnice pro tělesnou výchovu jsou velmi pěkně zpracované, jak můžeme vidět 

z následujících ukázek: 

 

Učebnice pro 1. ročník základní školy                 

  

Obr. 9 Náhled učebnice tělesné výchovy a zdraví pro 1. ročník základní školy  

(吳志豪、夏淑琴、許政智 ，民 99，6)         

  

Učebnice pro 2. ročník základní školy       
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Obr. 10 Náhled učebnice pro 2. ročník základní školy     

(洪武吉、院志聰、陳政友，民 99，20-21) 

 

 

 

 Učebnice pro 3. ročník základní školy       

 

Obr. 11 Náhled učebnice pro 3. ročník základní školy                                       

(葉國樑、韓大衛、李冠瑩 ，民 99，109)      

 

Vybavenost 
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Úroveň vybavenosti škol na Taiwanu je velmi dobrá. Samozřejmostí jsou moderně 

vybavené učebny, knihovny, relaxační místa, jídelny, tělocvičny a hřiště. Velmi oblíbený je 

model vysokoškolských kampusů, kde je na jednom místě vystavěna celá univerzita. Je to 

velmi praktické, neboť odpadá nutnost přejíždět z jedné fakulty či katedry do druhé. 

Univerzitní kampusy bývají špičkově vybavené i co se sportovního zázemí týče. 

K dispozici bývá atletický ovál, hřiště na baseball, softball, rugby a fotbal, dále množství 

tenisových, volejbalových a basketbalových hřišť, vnitřní multifunkčí hala, posilovna, 

speciální sál na badminton a ping pong a krytý bazén. Všechny sportoviště jsou většinou 

zdarma přístupné na studentskou kartu, výjimkou bývá plavecký bazén, kde zpravidla bývá 

zaveden vstup za symbolický poplatek.  

 

Na základních a středních školách se ve školách běžně nosí uniformy. Pro chlapce 

jsou to černé kalhoty s košilí, pro dívky, bílé podkolenky, černá sukně, tričko či košile a 

případně vesta. Každá uniforma je ušitá individuálně pro každého žáka, neboť má na hrudi 

vyšité studijní číslo, případně i jméno toho určitého žáka. Žáci k uniformám dostanou i 

školní brašny, taktéž s vyšitým číslem a jménem. Na tělesnou výchovu či do odpoledních 

kroužků si mohou žáci obléci teplákové soupravy, rovněž s vyšitým číslem a jménem na 

hrudi. Teplákové soupravy chlapců a dívek se liší barvou, dívky mají většinou světle 

růžové a chlapci pastelově modré. Jednotlivé školy mají často vlastní kombinaci barev 

teplákových souprav, tudíž je snadné žáky dílčích škol od sebe rozpoznat.  

2.2 Česká republika 

Vzdělání 

Systém vzdělávání je v České republice rozdělen na předškolní, základní, střední a 

vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání. Povinná školní docházka je 9 let, žáci nastupují 

do prvních tříd většinou ve věku 6 let. Po 1. stupni základní školy mohou žáci přejít na 

osmileté gymnázium, po 7. třídě na šestileté gymnázium. Po ukončení povinné docházky 

mohou žáci pokračovat studiem na čtyřletém gymnáziu, střední odborné škole nebo učilišti. 

Střední vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou. Vyšší odborné vzdělání s titulem 

diplomovaný specialista získávají studenti na vyšších odborných. Vysokoškolské vzdělání 
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má v  České republice dva stupně. Bakalářské studium trvá 3 roky, magisterský program 

další 2 roky, studium medicíny 6 roků a doktorandské studium většinou 3-4 roky. 

Následující tabulka představuje strukturu školství v České republice:  

Tab. 2 Struktura školství v České republice  

(Statistická ročenka školství 1996/7, 1997) 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo roku 2004 Školský zákon, 

jehož součástí je reforma školství. Tvorba a zavádění reformy neustále probíhá. Reforma se 

týká všech stupňů vzdělávání a přináší s sebou nový náhled na obsah a cíl vzdělávání, důraz 

je kladen na schopnost žáků pracovat s informacemi a osvojení si tzv. klíčových 

kompetencí (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma). V České republice existuje 

Národní program vzdělávání (NPV), tzv. Bílá kniha z roku 2001, formuje vládní strategii 

v oblasti vzdělávání, která odráží celospolečenské zájmy a dává konkrétní podněty k práci 

škol. NPV obsahuje koncepce vzdělávání a jeho cíle, seznam vyučovacích předmětů, učivo 

(osnovy, témata), standardy, podněty a směrnice (VALÍŠKOVÁ, KASÍKOVÁ, a kol., 

2007). 

Zavádění Rámcových vzdělávacích programů (RVP) znamená, že školy upustí od 

systému jednotných učebních osnov a vytvoří si vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP). 
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RVP je nová strategie vzdělávání zdůrazňující klíčové kompetence, jejich provázanost se 

vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. 

RVP jsou významné svým komplexním přístupem k realizaci vzdělávacího obsahu a 

umožňují modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Cílem je stanovit závaznou úroveň pro jednotlivé etapy vzdělávání, kterých by 

všichni žáci měli dosáhnout, umožnit ředitelům a učitelům rozhodovat o podobě vzdělávání 

na své škole a posílit jejich zodpovědnost za obsah a kvalitu vzdělávání (Národní program 

rozvoje vzdělávání v České republice, 2001). Rámcové vzdělávací programy se tvoří a 

zavádí do škol postupně (viz tabulka 3).  

Tab. 3 Průběh reformy – Vydávání RVP a přechod na výuku podle vlastních ŠVP 

(http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/harmonogram) 
 

   Schválení RVP  
Školy začínají v 1. ročnících učit 

podle příslušných ŠVP  
Mateřské školy  1. 3. 2005  1. 9. 2007  

Základní školy  31. 8. 2005  
1. 9. 2007  

(povinně v 1. i v 6. roč.)  
Základní umělecké školy  do 31. 8. 2010  1. 9. 2012  
Gymnázia  24. 7. 2007  1. 9. 2009  
Dvojjazyčná gymnázia  do 31. 8. 2009  1. 9. 2009  
Sportovní gymnázia  24. 7. 2007  1. 9. 2009  

Ostatní střední školy (SOŠ, SOU, VOŠ) 

1. etapa (61 RVP OV)  31. 8. 2007  1. 9. 2009  

2. etapa (82 RVP OV)  1. 9. 2008  1. 9. 2010  
3. etapa  do 31. 8. 2009  1. 9. 2011  
4. etapa  do 31. 8. 2010  1. 9. 2012  

 

Systém kurikulárních dokumentů je rozdělen na státní a školskou úroveň (viz tab. 4) 

Tab. 4 Systém kurikulárních dokumentů (BALADA, BALADOVÁ, BONĚK a kol., 

2007, str. 5) 
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Legenda: RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVP 

ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; RVP GV – Rámcový 

vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání; RVP SOV – Rámcový vzdělávací 

program (programy) pro střední odborné vzdělávání. 

* Ostatní RVP – rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených 

vymezuje školský zákon – Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké 

vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro jazykové vzdělávání, případně další. 

 

Klíčové kompetence 

Termín Klíčové kompetence zahrnuje soubor vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot, které mají velký význam pro osobní rozvoj člověka, jeho zapojení do 

společnosti a uplatnění se v životě.  

 Jejich pojetí i obsah vychází z hodnot společností přijímaných a z obecně sdílených 

představ o tom, které kompetence přispívají ke vzdělávání, spokojenému a úspěšnému 

životu člověka a k posilování funkcí občanské společnosti (SMOLÍKOVÁ, 

OPRAVILOVÁ, HAVLÍNOVÁ, 2004, str. 11). Klíčové kompetence jsou pro vzdělávání a 

každodenní život velmi důležité, proto je na ně v průběhu procesu vzdělávání kladen 

mimořádný důraz.  V etapě základního vzdělávání jsou rozděleny na: 

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 kompetence komunikativní 
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 kompetence sociální a personální 

 kompetence občanské 

 kompetence pracovní (BALADA, BRANT, BRYCHŇÁČKOVÁ a kol., 

2007) 

 

Vzdělávací oblasti 

Každá úroveň vzdělávání má svoje specifické vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblasti 

jsou manuálem pro učitele, který obsahuje charakteristiku vzdělávací oblasti, dílčí cíle a 

očekávané výstupy. Charakteristika vzdělávací oblasti představuje její pozici, význam a 

provázanost v systému vzdělávání. Cíle vyjadřují, k čemu by měla výuka ve vzdělávací 

oblasti směřovat a jak přispívá k rozvoji klíčových kompetencí. Očekávané výstupy neboli 

předpokládané výsledky prezentují úroveň osvojení učiva, kterou by měli žáci dosáhnout na 

určitém stupni vzdělávání (např. po základní škole). Jedná se o soubor dovedností, 

vědomostí, postojů a hodnot. (BALADA, BALADOVÁ, BONĚK a kol., 2007). 

V etapě základního vzdělávání jsou vzdělávací oblasti následující (BALADA, 

BRANT, BRYCHŇÁČKOVÁ a kol., 2007): 

 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) 

 Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) 

 Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační 

technologie) 

 Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) 

 Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) 

 Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 

 Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 

 Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 

 Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) 
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 Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v 

problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a 

zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou 

zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní 

pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost 

samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro 

uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a 

výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu 

života.  

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového 

nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité 

je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách 

pohybového učení – v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. 

Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací 

cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro 

všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které 

jsou kontraindikací jejich oslabení.  

Školám se současně doporučuje vyrovnávat pohybový deficit žáků III. (příp. II.) 

zdravotní skupiny a jejich potřebu korektivních cvičení zařazováním povinného či 

volitelného předmětu, jehož obsah vychází z tematického okruhu Zdravotní tělesná 

výchova (BALADA, BRANT, BRYCHŇÁČKOVÁ a kol., 2007, str. 72-73).  

 

Průřezová témata 

V českém školství se v souvislosti s reformou setkáváme s termínem průřezová 

témata. Jsou to témata, která jsou společná více předmětům. V Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání reprezentují aktuální okruhy problémů současnosti, jsou 

důležitou součástí základního vzdělávání a pomáhají rozvíjet osobnost žáka, obzvláště 

v oblasti hodnot a postojů. Mezi průřezová témata řadíme například: osobnostní a sociální 

výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech či mediální výchova. Úkolem mediální výchovy je naučit žáky pracovat 
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s informacemi, třídit je, analyzovat texty  a  psát výpisky. Metodickým nástrojem může být 

například vypracovávání referátů. Žák musí nejdříve knihu přečíst, dále nalézt informace o 

autorovi (hra s internetovými stránkami, encyklopediemi apod.), do hodiny přinese ukázat 

knihu a připraví si otázky k diskuzi (BALADA, BRANT, BRYCHŇÁČKOVÁ a kol., 

2007). 

Hodnocení 

Na základních školách se hlavně používá numerický systém hodnocení 1-5. Stupeň 

1 představuje hodnocení výborný, stupeň 2 chvalitebný, stupeň 3 dobrý, stupeň 4 dostatečný 

a stupeň 5 nedostatečný. Základní školy také někdy využívají hodnocení slovního, které se 

snaží odstranit nedostatky číselného hodnocení, jakým bývá nízká objektivita (různý učitel 

hodnotí stejnou práci různě), reliabilita (jiné hodnocení stejným učitelem po určitém 

časovém odstupu) a validita (známka někdy vyjadřuje něco jiného, než bylo cílem 

vyučování). Slovní hodnocení se snaží podporovat rozvoj žáka místo vyvíjení tlaku na 

výkon, zdůraznit význam kooperace místo konkurence, nastolit stejné podmínky všem 

žákům místo eliminace „slabých“ a individuálně žáky motivovat a povzbuzovat 

(VALIŠOVÁ, KASÍKOVÁ, a kol., 2007). Většina škol středních využívá klasické 

numerické hodnocení od 1 do 5. Na některých středních školách se používá hodnocení 

procentuální, které se promítne do numerického hodnocení: 90-100% = 1, 75-89% = 2, 55-

74% = 3, 40-54% = 4, 0-39% = 5.  

V průběhu vyučovacích jednotek pedagogové průběžně hodnotí žáky ústně 

(vyjadřují se k samostatnému procesu vyučování), písemně (například do notýsků, kde 

učitelé napíší komentář k domácímu úkolu či hodnocení uplynulého týdne) či 

představením konkrétní práce dětí (dny otevřených dveří, rodiče jako asistenti ve 

vyučování apod.). Někteří učitelé dávají přednost kombinaci průběžného slovního 

ohodnocení a závěrečné klasifikace (VALIŠOVÁ, KASÍKOVÁ, a kol., 2007, str. 257).   

Chování se na základních a středních školách hodnotí stupni 1-3, kdy stupeň 1 

představuje chování velmi dobré, stupeň 2 uspokojivé a stupeň 3 chování neuspokojivé.  

Na vysokých školách se v dnešní době používá především kreditový systém. Aby 

student úspěšně ukončil studia, musí splnit určitý počet kreditů podle studijního plánu 

vypracovaného školou.  
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K hodnocení předmětu tělesná výchova používá každá škola stejný systém jako 

k hodnocení ostatních předmětů. 

 

 

 

 

Učebnice 

 Učebnice patří spolu s učebním plánem, osnovami, didaktickými a metodickými 

pomůckami pro učitele, didaktickými texty pro žáky, vzdělávacími a evaluačními 

standardami do kurikulárních dokumentů. 

Správně vypracovaná učebnice by měla splňovat následující požadavky: 

 jasně vyjádřit co je základní, vedlejší a doplňkové učivo 

 propojovat pojmy, zajišťovat souvislosti mezi poznatky v rámci jednoho 

předmětu 

 respektovat vývojové zvláštnosti žáků 

 zajistit jednotu celku znalostí 

 rozvíjet mezipředmětové vztahy 

 podporovat samostatné a tvořivé myšlení 

 propojovat teorii s praxí 

 navazovat na další učebnice a materiály téhož předmětu  

 navazovat na další ročníky (PRŮCHA, 2002) 

 

Učebnice mají následující komponenty: verbální (srozumitelnost, zajímavost), 

grafické (vzhled titulní strany apod.), obrazové (grafy, mapy apod.), komponenty řídící 

učení (otázky a úkoly) a komponenty technické (formát).  
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Učebnice by měly plnit následující funkce (SKALKOVÁ, 2007): 

 poznávací a systematizační 

 upevňovací a kontrolní 

 motivační a sebevzdělávací (stimuluje k samostatnému osvojování učiva) 

 koordinační (zajišťuje koordinaci při využívání dalších didaktických 

prostředků, které na ni navazují) 

 rozvíjející a výchovná  

 orientační (pomocí obsahu, rejstříku a pokynů informuje učebnice učitele i 

žáky o způsobech svého využívání) 

V České republice nejsou na trhu klasické učebnice tělesné výchovy, jako například 

učebnice matematiky pro 5. třídu. Se zavedením RVP a ŠVP vznikly manuály pro učitele a 

podle cílového zaměření vzdělávací oblasti pro tělesnou výchovu si učitelé vytvoří vlastní 

plán, který podle jejich zkušeností povede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí a 

plnění dílčích cílů. Zpětnou vazbou dle očekávaných výstupů si pedagog může ověřit 

úspěšnost vyučovacího procesu.  

・・ 

Podmínky vzdělávání, vybavenost 

Výchovně vzdělávací proces úzce souvisí s podmínkami, za jakých se proces 

vzdělávání realizuje. V české školní tělesné výchově podmínky rozdělujeme na 

(RYCHTECKÝ, FIALOVÁ, 2004): 

 institucionální podmínky představující soubor společenských, vědních a 

jiných institucí, které se podílejí na procesu vzdělávání. Na rozvoji tělesné výchovy pro děti 

a mládež školního věku se podílí škola, školní a sportovní kluby, obecní úřady, sportovní 

kluby, mládežnické instituce a další. Školní sportovní kluby fugují pod záštitou škol a patří 

mezi nejrozšířenější sportovní organizace 

38 
 



  sociální podmínky, které ovlivňují tělesnou výchovu vzhledem k jejímu 

postavení ve společnosti 

 personální podmínky týkající se především práce tělovýchovných 

pedagogů 

 materiální podmínky, jejichž úroveň řídí směrnice Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. Pro umožnění kvalitní výuky je dobré vybavení tělocvičných 

prostor velmi důležité. Pokud škola nemá vlastní tělocvičnu či plavecký bazén, vedení 

školy zajistí výuku v náhradních prostorách (v sousední škole, blízkém plaveckém areálu, 

apod.). Dle (RYCHTECKÝ, FIALOVÁ, 2004, str. 160) byly požadavky na základní 

vybavenost ve školní tělesné výchově následující:  

 vybavenost nářadím – lavičky 8 ks, tyče na šplh 8 ks, hrazda 

posuvná 4 ks, bedna švédská 4 ks, žíněnky 10 ks, koberec pro akrobacii 1 ks, koza 4 ks, 

můstek odrazový (orig. Reuter) 4 ks, kůň s madly, bradla 2 ks ev. 1 bradla o nestejné žerdi 

 vybavenost náčiním – míče plné (2, 3, 4 kg) 20 ks, míče na 

košíkovou 15 ks, míče na kopanou 15 ks, míče na odbíjenou 15 ks, míče na házenou 15 ks, 

švihadla krátká 40 ks, granáty 250 g, 15 ks, míče kriketové 15 ks, tyče krátké 30 ks, lano na 

přetahování 2 ks 

V mnoha případech školy takto vybaveny nejsou a podmínky ve výuce tělesné 

výchovy jsou průměrné, někdy dokonce podprůměrné. Důležitou roli zde hraje učitel 

tělesné výchovy, který může svoji kreativitou a snahou případné materiální nedostatky 

odstranit či určitým způsobem eliminovat. Stav vybavení tělocvičen a dalších prostor pro 

výuku tělesné výchovy musí být pravidelně kontrolován a evidován, aby byla zachována 

maximální bezpečnost při výuce. Do prostor pro výuku tělesné výchovy mají žáci povolený 

vstup pouze za doprovodu kvalifikovaného pedagoga.  

 právní podmínky. Zřizovatelem školy může být například Ministerstvo 

školství mládeže a tělovýchovy, kraj, obec, dobrovolný svazek, Ministerstvo obrany, 

Ministerstvo vnitra či registrované církve a náboženské společnosti. Zřizovatel školu 

spravuje, finančně ji podporuje, jmenuje ředitele a vystavuje zřizovací listinu. Ve zřizovací 

listině je uvedena hlavní činnost školy. Škola se řídí formálními a neformálními normami. 
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Mezi normy formální patří Školský zákon z roku 2004, Zákoník práce, Pracovní řád pro 

pedagogické pracovníky, vyhlášky a nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT), metodické pokyny MŠMT a Školní řád. Mezi neformální normy patří tradice a 

zvyklosti každé školy (FIALOVÁ, 2010). 

  

2.3 Souhrn 

Taiwanský systém vzdělávání je velmi podobný systému americkému. Rozdíl na 

úrovni mateřské školy na Taiwanu je v tom, že se děti do školek dávají ve věku 4-6 let 

většinou na dobu jednoho či dvou let. V České republice je tradice dávat děti do školek již 

od tří let do doby, než začnou chodit do školy.  

Taiwanský systém má základní školství rozdělené na základní školu (primary 

school) a nižší stupeň střední školy (junior high school). Sekundární vzdělávání začíná od 

vyššího stupně střední školy (senior high school). V České republice je základní vzdělávání 

rozdělené na první a druhý stupeň základní školy. Studenti mají možnost po pátém ročníku 

základní školy odejít na osmileté gymnázium, po 7. ročníku na gymnázium šestileté a po 

ukončení ročníku 9. se mohou hlásit na čtyřletá gymnázia, dodatečně nastoupit na 

gymnázium osmi či šestileté, nebo nastoupit na jinou střední či odbornou školu. 

Vyšší stupeň střední školy (Senior high school) na Taiwanu je obdoba prvního 

stupně střední školy v České republice.  

Rozdíl je i v délce studia vyššího vzdělávání. Délka bakalářského studia na Taiwanu 

činí 4 roky, v České republice jsou to roky 3. V České republice je velmi často používán  

model vysokoškolského bakalářského studia s navazujícím magisterským studiem. Studenti 

k obdržení bakalářského titulu musí napsat bakalářskou práci a složit bakalářské zkoušky.                        

Magisterský  titul je  možné obdržet pouze v případě  splnění  všech  studijních  povinností 

v průběhu studia, napsáním a obhájením diplomové práce a složením státní závěrečné 

zkoušky.  Na Taiwanu se k obdržení magisterského titulu diplomová práce psát nemusí.  

Délka studia je rozdílná i co se týče studia medicíny a stomatologie. Na Taiwanu 

studium medicíny trvá minimálně 7 let, v České republice jen 6 let. Studium stomatologie 

trvá na Taiwanu 6 let, v Čechách oproti tomu jen 5 let.  
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Český vzdělávací systém, stejně jako taiwanský prošel školskou reformou. Nynější 

podoba obou systémů je hodně blízká, neboť oba systémy, český i taiwanský, využívají 

komplexních osnov, resp. Rámcových vzdělávacích programů. Současný taiwanský systém 

komplexních osnov je vypracován na 9 let (Devítileté komplexní osnovy), český systém 

Rámcových vzdělávacích programů zahrnuje i středoškolské vzdělávání.  

 

Hodnocení 

Na rozdíl od České republiky se na Taiwanu se  slovním hodnocením setkáme jen 

velmi zřídka, protože počet studentů je tam velmi vysoký a hodnotit slovně každého žáka 

by bylo pro učitele nesmírně náročné. Počet ústních zkoušek se omezuje na minimum a 

nahrazují je testy písemné. V České republice převážně závisí na každé škole, jakou formu  

hodnocení si zvolí. Často se provádí ústní zkoušky v průběhu školního roku, v pololetí a na 

konci roku se píší písemné testy. Na vysokých školách jsou ústní zkoušky i písemné testy 

většinou zastoupeny stejnou měrou. Další rozdíl týkající se  hodnocení je ten, že na 

Taiwanu jsou studenti vedeni pod studijním číslem, takže učitel neví, kterého žáka  zrovna 

hodnotí. Tímto je zajištěna větší objektivita. Taktéž zveřejňování výsledků zkoušek a testů 

je velmi anonymní, neboť se vyvěšují seznamy žáků, kde jsou místo jmen uvedeny pouze 

jejich studijní čísla. Je to dáno asijskou mentalitou, kdy Taiwanci o sobě neradi příliš 

mluví, proto i své studijní výsledky považují za čistě soukromou věc. V České republice se 

ve většině případů taková anonymita nezachovává a výsledky zkoušek se zveřejňují se 

jmény studentů.  

3. Pl

ánování 

3.1 Taiwan 

Od roku 1986, kdy na Taiwanu začal proces demokratizace a liberalizace vůči Číně 

byly změny zaznamenány i v oblasti školství. Většina taiwanských občanů má velmi silné 

vlastenecké cítění a to se odrazilo i na tvorbě nových osnov (GROSSMAN, LEE, 

KENNEDY, 1999).  Cílem vlády bylo, aby proces vzdělávání pomohl vychovat budoucí 

občany, kteří budou součástí demokratické společnosti a budou se snažit řešit konflikty 
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nenásilnou cestou. Osnovy pro základní školství (National Elementary School Curriculum 

國民小學課程 guomin xiaoxue kecheng) byly schváleny roku 1993 a  platit začaly od 

školního roku 1996-7. Osnovy pro střední školy (National Secondary School Curriculum 國

民中學課程 guomin zhongxue kecheng) byly schváleny v roce 1994 a školy podle nich 

začaly učit od školního roku 1997-8 (HUGHES, STONE, 1999, p. 981).  

Ve snaze vyhovět novým potřebám společnosti a pozvednout úroveň taiwanského 

školství vytvořilo Ministerstvo školství v období 1997-2002 nové, tzv. Devítileté 

komplexní osnovy (a nine-year integrated curriculum), které jsou klíčovou součástí 

školské reformy (http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/33427/3/95102003.pdf). 

Taiwan se při tvorbě osnov inspiroval školskými systémy dalších zemí jako například Čína, 

Japonsko či Hong- Kong, kde proces tvorby komplexních osnov je v porovnání 

s Taiwanem v předstihu. Podle dosavadních osnov pro základní školu prvního stupně se 

žáci učili odděleně 11 předmětů, na druhém stupni základní školy to bylo dokonce 23 

předmětů. Díky novým osnovám jsou předměty a učivo zahrnuty v systému 7 

vzdělávacích oblastí. Na prvním stupni základní školy jsou například předměty Umění a 

Hudební výchova spojeny do jedné vzdělávací oblasti pojmenované Umění, nebo na 

druhém stupni základní školy jsou předměty Historie, Zeměpis a Občanská nauka spojeny 

do vzdělávací oblasti pojmenované Sociologie, do které je také zahrnuta problematika 

ekonomiky a práva. Předměty jako Biologie, Fyzika, Chemie a Věda o zemi jsou součástí 

vzdělávací oblasti Přírodní vědy, kde se probírají i témata ekologie a informační 

technologie. Devítileté komplexní osnovy nejenom spojují sobě si podobné předměty 

dohromady, ale zdůrazňují provázanost jednotlivých vzdělávacích oblastí mezi sebou.  

Nové učební osnovy mají za cíl především: 

 propojit učivo jednotlivých ročníku 

 zajistit plynulý přechod z prvního na druhý stupeň základní školy 

 odstranit poznatkovou roztříštěnost, propojit předměty s reálným životem 

 předat žákům v průběhu vzdělávacího procesu soubor základních schopností 

a dovedností (kompetencí), které pomohou žákům vést plnohodnotný život  

 podněcovat logické myšlení a kreativitu 
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 zvýšit zájem o studium a motivovat žáky k celoživotnímu vzdělávání 

 napomoci žákům, aby porozuměli sami sobě a k ostatním lidem se chovali 

s úctou  

 upevňovat přirozenou lásku k rodné zemi a jejím obyvatelům 

 vychovat osobnost psychicky i fyzicky odolnou, plnou energie, 

společenskou, vstřícnou k ostatním lidem, tolerantní, s pozitivním přístupem k životu 

 

Předat žákům do života soubor dovedností, schopností, postojů a hodnot je pro 

taiwanskou vládu velmi důležité. Ráda by totiž naučila studenty prostřednictvím vzdělávání 

jednat s chladnou hlavou i v krizových situacích. Mnoho Taiwanců, kteří přišli o práci, 

řešilo svoji náročnou životní situaci sebedestruktivním způsobem, často i kolektivní 

sebevraždou se svými dětmi. Obsahem nových osnov jsou proto i aktivity, které žáky naučí, 

kde a na koho se mají v případě problémů obrátit a jak zvládat interpersonální komunikaci.  

Soubor 10 klíčových kompetencí, které by si žáci měli osvojit: 

 Porozumět sám sobě a rozvíjet vlastní potenciál 

 Schopnost podat výkon, novátorství 

 Schopnost naplánovat život, pracovní kariéru, potřeba se celoživotně 

vzdělávat 

 Být schopen vyjádřit své myšlenky a postoje, komunikovat, kooperovat a 

sdílet s ostatními své názory  

 Naučit se respektovat sebe a ostatní, být schopen týmové spolupráce  

 Kulturní cítění, porozumění dění v zahraničí  

 Schopnost plánování a organizace a praktického jednání  

 Být schopný používat moderní technologie a pracovat s informacemi  

 Být aktivní ve studiu a neustále objevovat nové poznatky 
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 Schopnost samostatně uvažovat a řešit problémy (General Guuidelines of 

Grades 1-9 Curriculum for Elementary and Junior High School Education, 2002) 

 

Učební plány a osnovy jsou pod kontrolou Komise pro rozvoj a kontrolu učebních 

plánů a osnov, která má na starosti: 

 dohled nad obsahem, rozsahem a časovou dotací učiva v každém ročníku a v 

každém pololetí 

 kontrolu učebnic vytvořených zaměstnanci školy 

 obohacování procesu vzdělávání pomocí nových témat a aktivit 

 

Členové komise jsou zaměstnanci školy odborně způsobilí k vykonávání činnosti 

(ředitel školy, administrativní pracovníci, učitelé) a zástupci rodičů. Další externí vědci a 

odborní pracovníci se mohou v případě nutnosti účastnit jednání komise. 

Komise pro rozvoj učebních osnov je odpovědná za vytvoření srozumitelných 

učebních osnov, které jsou v souladu s potřebami studentů, možnostmi školy a očekáváním 

rodičů.  

 Učební plány a osnovy jsou vytvořeny ke každé vzdělávací oblasti v rámci 

specifického časového období v souladu s výchovně vzdělávacími cíli daného pololetí či 

školního roku, klíčovými kompetencemi a způsoby hodnocení definovanými školskou 

institucí. Před začátkem školního roku musí být vypracované osnovy předloženy vyšší 

vzdělávací instituci ke schválení a uložení kopie do databáze (General Guuidelines of 

Grades 1-9 Curriculum for Elementary and Junior High School Education, 2002). 

 

Příprava učitelů na nové učební plány a osnovy 

Během zkušební doby, kdy byly Komplexní osnovy integrovány do školského 

systému, si museli pedagogové zvyknout na nové osnovy, přizpůsobit jim přípravy na 

hodiny a vyučovat nově komplexním stylem, narozdíl od vyučování každého předmětu 

zvlášť, jak tomu bylo v minulosti. Učitelé se museli účastnit školících seminářů, 
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shromažďovat učební materiály a spolupracovat s dalšími pedagogy na škole, aby byl 

učební proces komplexně koordinován. Přechod na nové osnovy byl pro většinu pedagogů 

velice náročný, neboť trávili přípravami na hodiny o hodně více času. Po pracovní době 

museli vyhledávat informace na internetu a v knihovnách. Rovněž se museli nejprve naučit 

používat pro projektory a další multimediální zařízení, ale také si za sebe hledat zástup ve 

výuce v případě účasti na školícím semináři (LI, 2002, str. 16). 

Následující tabulka uvádí rozpis vzdělávacích oblastí pro jednotlivé ročníky 

základní školy: 

Tab. 5 Rozpis vzdělávacích oblastí pro jednotlivé ročníky základní školy 

(General Guuidelines of Grades 1-9 Curriculum for Elementary and Junior High 

School Education, 2002) 

Ročník/ 

Vzdělávací 

oblast 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Čínský 

jazyk 

Čínský 

jazyk 

Čínský 

jazyk 

Čínský 

jazyk 

Čínský 

jazyk 

Čínský 

jazyk 

Čínský 

jazyk 

Jazyky 
Čínský 

jazyk 

Čínský 

jazyk 
Anglický 

jazyk 

Anglický 

jazyk 

Anglický 

jazyk 

Anglický 

jazyk 

Anglický 

jazyk 

Anglický 

jazyk 

Anglický 

jazyk 

Tělesná 

výchova a 

zdraví  

Tělesná 

výchova a 

zdraví 

Tělesná 

výchova a 

zdraví 

Tělesná 

výchova a 

zdraví 

Tělesná 

výchova a 

zdraví 

Tělesná 

výchova a 

zdraví 

Tělesná 

výchova a 

zdraví 

Tělesná 

výchova a 

zdraví 

Tělesná 

výchova a 

zdraví 

Tělesná 

výchova a 

zdraví 

Sociologie Sociologie Sociologie Sociologie Sociologie Sociologie Sociologie Sociologie 

Umění a 

Humanitní 

vědy 

Umění a 

humanitní 

vědy 

Umění a 

humanitní 

vědy 

Umění a 

humanitní 

vědy 

Umění a 

humanitní 

vědy 

Umění a 

humanitní 

vědy 

Umění a 

humanitní 

vědy 

Umění a 

humanitní 

vědy 

Věda a 

technologie 

Základy společenských 

věd 

Věda a 

technologie

Věda a 

technologie

Věda a 

technologie

Věda a 

technologie

Věda a 

technologie 

Věda a 

technologie

Věda a 

technologie

Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika 
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Integrované 

aktivity 

Integrované 

aktivity 

Integrované 

aktivity 

Integrované 

aktivity 

Integrované 

aktivity 

Integrované 

aktivity 

Integrované 

aktivity 

Integrované 

aktivity 

Integrované 

aktivity 

Integrované 

aktivity 

 

Na začátku každého školního roku předkládá komise  učební osnovy, které se řídí 

následujícími pravidly: 

 délka výuky vzdělávací oblasti Jazyky bude představovat 20%-30% z 

celkové vyučovací doby 

 délka výuky vzdělávací oblasti Tělesná výchova a zdraví, Sociologie, Umění 

a Humanitní vědy, Matematika a Integrované aktivity bude představovat 10%-15% z 

celkové vyučovací doby 

 školní instituce se zavazuje vytvořit učební osnovy dle výše uvedených 

pravidel, avšak týdenní rozvržení osnov se bude řídit aktuálními potřebami a situací 

 škola poskytne praktickou výuku předmětů Problematika informačních 

technologií a Nauka o vedení domácnosti dle kurikulárních pokynů v každé vzdělávací 

oblasti 

 

Při tvorbě učebních osnov pro tělesnou výchovu se bere v úvahu 5 složek tělesné 

aktivity (fitness):  

 fyzická složka (physical fitness) – zahrnuje porozumění procesu rozvoje 

fyzické aktivity, péče o tělo, rozvíjení pozitivních postojů vzhledem k fyzické aktivitě  

 emotivní složka (emotional fitness) – zahrnuje pozitivní přístup k životu, 

emoční stabilitu, přizpůsobování se a zvládání stresových situací, schopnost sebekázně a 

disciplíny 

 sociální složka (social fitness) – aktivně se snažit o udržování vřelých 

vztahů s partnerem, rodinnými příslušníky, sousedy, spolupracovníky a přáteli, vytvářet 

pozitivní interakci v rámci mezilidské komunikace 

  mentální složka (mental fitness) – zahrnuje hledání smyslu života každého 
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člověka, stanovit si priority, naučit se mít rád sebe i druhé 

 kulturní složka (cultural fitness) – zahrnuje život ve společnosti s aktivním 

přispíváním do jejího dění 

 

Těchto 5 složek výrazně ovlivňuje život a jeho kvalitu. Vytvořením osnov pro 

školní tělesnou výchovu má Ministersto školství za cíl vychovat zdravý a silný národ, který 

bude žít spokojený život v souladu se základními lidskými principy a hodnotami (General 

Guuidelines of Grades 1-9 Curriculum for Elementary and Junior High School Education, 

2002). 

  

3.2 Česká republika   

Plánování a příprava na vyučování je ve vzdělávacím procesu velmi důležitá. 

Pedagog by měl mít před každou vyučovací hodinou připravený plán, neboli přípravu na 

vyučovací jednotku. V průběhu vytváření přípravy si vyučující klade otázky, jaké jsou cíle 

vyučovací jednotky, jaké metody zvolit, jak učivo strukturovat apod. Bere v potaz 

podmínky vzdělávací instituce, kde se vyučovací proces odehraje, dynamiku školní třídy, 

své pedagogické zkušenosti, obtížnost učiva atd.  

Podstata plánování je v systému kurikulárních dokumentů, jehož jsou Rámcové 

vzdělávací programy základem. Na základě Rámcových vzdělávacích programů si každá 

škola sestavuje Školní vzdělávací program. Ředitel školy je plně odpovědný za sestavení 

Školního vzdělávacího programu, ručí za jeho kvalitu a soulad s Rámcovým vzdělávacím 

programem. Školský vzdělávací program je tvořen podle konkrétních vzdělávacích záměrů 

školy, jejich podmínek, potřeb žáků apod. (BALADA, BALADOVÁ, BONĚK a kol., 

2007) Další součástí kurikálrních dokumentů je učební plán, který je pro školy z 90% 

závazný. Učební plán řadí učivo do určitých celků, obsahuje sled předmětů a časovou 

dotaci. Učivo lze uspořádat následujícími způsoby: 

 předmětové uspořádání – spojení jednotlivých předmětů s příslušnými 

obory 
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 projektové uspořádání – propojení teorie s různými oblastmi praktické 

činnosti 

 modulové uspořádání – učivo se soustředí do časových úseků určitého 

předmětu, v určitém období se zavádí společná témata učiva pro různé ročníky 

 

Učební osnovy spadají pod učební plán a charakterizují obecný cíl a pojetí výuky, 

obsah, rozsah a funkci učiva. Učební osnovy taktéž vymezují základní a rozšiřující učivo, 

jsou určeny pro každý předmět v každém ročníku. Tvorba osnov je komplexní proces, kdy 

je důležité znát cíl předmětu a celku učebního plánu. Podstatné je rozvíjet učivo 

systematicky, od ročníku k ročníku. Na 1. stupni základních škol se učivo pojednává 

v epizodické rovině osnování, kdy se vychází z praktických zkušeností a emocionálního 

prožitku žáka. Na 2. stupni základních škol a na školách středních se především využívá 

systematického osnování, díky němuž se učivo uplatňuje v rovině teoretické. Učivo může 

být uspořádáno lineárně, cyklicky či spirálovitě. Učebními osnovami vytvořenými 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je škola vázána ze 70% (SKALKOVÁ, 

2007). 

 

Učitel sestavuje celoroční plán pro konkrétní třídu v rámci jednoho předmětu na 

dobu jednoho školního roku, který plní tyto základní úkoly: 

 časová kontrola - výuka během školního roku neprobíhá rovnoměrně, při 

plánování je nutné zohlednit všechny školní akce v průběhu roku (nejvíce výuky bývá v 

listopadu, nejméně v prosinci, období jarních prázdnin, maturit, přijímacích zkoušek atd.) 

 logická návaznost učiva - v tělesné výchově je například pro nácvik 

některých nových dovedností nutná předchozí příprava (posílení určitých svalových skupin 

apod.), zvládnutí jiných dovedností i zohlednění možnosti nepříznivého vlivu přenosu jedné 

naučené dovednosti na nácvik jiné dovednosti (dvojtakt v basketbalu, trojtakt v házené) 
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Při plánování učiva tělesné výchovy na jeden školní rok se při 2 hodinách týdně 

doporučuje dotace 66 hodin na předmět, při 3 hodinách týdně 99. Výuka by měla probíhat v 

blocích (7 a více hodin na určitý sport či míčovou hru). Z didaktického hlediska není 

vhodné nacvičovat více než 2 hry v jednom školním roce (zvládnutí herních činností 

jednotlivce, základních kombinací, pravidel…). Nácvik nové dovednosti vyžaduje dostatek 

času, proto se doporučuje věnovat mu alespoň 2 vyučovací hodiny. Učitel by v plánování 

školního roku neměl zapomenout ani na diagnostické hodiny a motorické testy (FIALOVÁ, 

2010, str. 187-188). 

 

3.3 Souhrn 

Taiwanské i české školství prošly významnou reformou, která ovlivnila pohled na 

způsob vzdělávání. Díky novým osnovám se žákům předkládá učivo v komplexnější rovině 

a je více spjaté s praktickým životem. Výuce tělesné výchovy na Taiwanu se dostalo nové 

dimenze, jelikož její primární cíl není zvýšení kondice a naučení se základním 

dovednostem, ale především představuje prostředek k vychování silného, fyzicky zdatného 

a zdravého občana Taiwanu, který bude ctít hodnoty společnosti a aktivně se bude 

zapojovat do kulturního a sportovního dění ve svém blízkém okolí. Jak již v 17. století Yen 

Shi-Chai řekl: „Když jedinec pravidelně cvičí, bude zdravý a silný. Když celá rodina 

pravidelně cvičí, bude zdravá a silná. Když celý národ pravidelně cvičí, bude zdravý a 

silný.“ (WU, 1975, str. 53). Zdravý národ se odvíjí od zdraví jednotlivce, proto je důležité 

začít od těch nejmenších, jakými jsou žáci na základních a středních školách. Ale i v České 

republice se  změnil pohled na tělesnou výchovu. Je zařazená společně se vzdělávacím 

oborem Výchova ke zdraví do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,  která má za cíl 

především utváření vztahu ke zdraví, poznávání preventivní ochrany vlastního zdraví a 

nebezpečí, získání schopnosti aktivně zdraví chránit a podporovat také v rámci širší 

komunity lidí. Tato tendence je zřejmá i v učebních osnovách taiwanského školství, kde 

zdravý a silný jedinec se stává základem prosperující společnosti.  

 

49 
 



4. Or

ganizace 

4.1 Taiwan 

Organizační formy ve školní tělesné výchově 

Organizační formy výchovně-vzdělávacího procesu předmětu tělesná výchova a 

zdraví jsou rozděleny podle následující struktury: 

 povinné 

 nepovinné 

 zájmové 

 

Mezi povinné organizační  formy patří vyučovací jednotka. Vyučovací jednotka má 

na 1. stupni základní školy délku 40 minut, na 2. stupni základní školy 45 min a na 

středních a vysokých školách délku 50 minut. Školská instituce si může délku vyučovací 

jednotky upravit podle aktuálních potřeb. Tělesná výchova se vyučuje v rozsahu 2-3 

vyučovací jednotky za týden (škola dle aktuální situace a potřeb sama zvolí, zda tělesná 

výchova bude v rozsahu 2h nebo 3h za týden). 

Obsahem nepovinných organizačních forem je plavecký kurz a výchova v přírodě či 

sportovní kurzy (rozsah akce zcela závisí na škole, většinou jde o 1-2 dny 1x za školní rok). 

Mezi zájmové organizační formy patří zájmové kroužky, sportovní soutěže, 

jednorázové akce, výlety, školní sportovní kluby apod. (General Guuidelines of Grades 1-9 

Curriculum for Elementary and Junior High School Education, 2002) 

 

Vzdělávací obsah pro vzdělávací předmět tělesná výchova a zdraví v rámci 

základního školství je rozdělen do 7 témat: 

 Vývoj člověka 

 Lidé a strava 
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 Motorické dovednosti 

 Účast na sportovních aktivitách 

 Vyvarování se zbytečného nebezpečí 

 Psychická pohoda 

 Zdravý národ 

Vzdělávací obsah předmětu tělesná výchova a zdraví je v osnovách rozdělen na 3 

části: 

 BLOK 1 – vzdělávací obsah pro 1.-3. ročník základní školy 

 BLOK 2 - vzdělávací obsah pro 4.-6. ročník základní školy 

 BLOK 3 - vzdělávací obsah pro 7.-9. ročník základní školy 

 

V učebních osnovách je vzdělávací obsah uveden v tabulkách spolu s 10  klíčovými 

kompetencemi (Porozumět sám sobě a rozvíjet vlastní potenciál atd.). Na klíčové 

kompetence se vzdělávací obsah odkazuje spolu se 7 vzdělávacími tématy (Vývoj člověka 

atd.) a s výchovně vzdělávacími cíli. Na každé vzdělávací téma je připraven seznam 

záchytných podtémat, které pedagoga ve výuce vedou. Každé podtéma obsahuje výčet 

doplňujících námětů, které pedagog využije při probírání odpovídajících podtémat (General 

Guuidelines of Grades 1-9 Curriculum for Elementary and Junior High School Education, 

2002). 

 

Příklad části vzdělávacího obsahu pro tělesnou výchovu a zdraví pro 1.-3. ročník 

základní školy: 

1. Vývoj člověka 

 porozumět a popsat pocity k tématům narození, vývoj a růst člověka, smrt 

(Příklad doplňujících námětů probíraných ve vyučovací hodině : Proces narození, vývoje, 

stárnutí a smrti jako přirozeného koloběhu života; Jak vzniká nový život a proč jsme každý 

jiný; Prožívání radosti z nově narozené lidské bytosti; Průběh života a jeho etapy; Popiš 
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svoje pocity, jak se měníš od narození; Není třeba se bát smrti; a další 

(http://140.117.12.91/9CC/index_new.php) 

 popsat a porovnat rozdíly v různých etapách lidského vývoje 

 porozumět fyzickému vývoji a skutečnosti, že každý člověk je jedinečný 

 mít na paměti zdravé životní návyky a udržovat se v dobré zdravotní kondici 

 naučit se diskutovat o pocitech o vlastním tělu, respektovat intimitu 

ostatních 

 

2. Lidé a strava 

 porozumět fyzické a psychologické důležitosti příjmu potravy 

 pochopit, jak vlivy životního prostředí ovlivňují kvalitu potravin 

 seznámit se s faktory, které ovlivňují stravovací návyky 

 rozvíjet dobré stravovací návyky 

 porozumět skutečnosti, že správná kombinace jednotlivých druhů potravin 

přispívá k vyvážené stravě 

 

3. Motorické dovednosti 

 být schopen jednoduché souvislé fyzické aktivity 

 být schopen jednoduché souvislé fyzické aktivity za použití běžného 

tělocvičného vybavení (míče apod.) 

 být schopen zacvičit jednoduchá koordinačních cvičení 

 získat základní vědomosti o jednotlivých sportovních disciplínách a 

sportovních soutěžích 

 získat dovednosti a být schopen se účastnit hraní jednoduchých sportovních 

her 
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4. Účast na sportovních aktivitách 

 pomocí sportovních aktivit být schopen vyjádřit své pocity  

 sportovní aktivity nechť se stanou běžnou součástí života 

 rozvíjet pravidelnou pohybovou aktivitu, která povede k získání dobré 

zdravotní kondice 

 běžně používat sportovní náčiní  

 

5. Vyvarovat se zbytečného nebezpečí 

 denně si upevňovat bezpečnostní návyky 

 prevence a nácvik, jak se vyhnout konfliktním situacím 

 porozumět správnému užívání a účinkům léků na lidský organismus 

 

 

6. Psychická pohoda 

 naučit se vycházet s ostatními lidmi v klidu, respektovat každého člověka, 

jeho jedinečnost 

 snažit se zlepšit situaci v mezilidských vztazích s našimi blízkými, rozvíjet 

kooperaci a dynamiku skupiny 

 porozumět verbální i neverbální komunikaci 

 

7. Zdravý národ 

 porozumět, co to znamená být zdravý a jaký to má pozitivní vliv na celou 

populaci 

 znát možnosti přístupu k informacím ohledně zdravého životního stylu, 
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produktů a sportovních akcí 

 zdůraznit důležitost života ve společnosti dalších lidí, uvědomit si pozitivní 

účinky lidské interakce (General Guuidelines of Grades 1-9 Curriculum for Elementary and 

Junior High School Education, 2002). 

 

 

 

 

4.2 Česká republika 

Organizační formy ve školní tělesné výchově 

Organizační forma je ve výchovně-vzdělávacím procesu soubor vnějších uspořádání 

organizačních a didaktických podmínek vyučování (RYCHTECKÝ, FIALOVÁ, 2004). Ve 

školní tělesné výchově můžeme proces vzdělávání rozdělit do následujících struktur 

(FIALOVÁ, 2010, str. 192-193): 

 povinné  

 nepovinné 

 doplňkové 

 zájmové 

 

Povinné organizační formy jsou vyučovací jednotka (45minut, minimálně 2x týdně, 

doporučeny 3 jednotky týdně), výchova v přírodě (doporučena v rozsahu 3-4 x 60 minut 2x 

v roce mimo školní rozvrh na základní škole), zdravotní tělesná výchova (doplňující 

předmět pro zdravotně oslabené žáky III. zdravotní skupiny v rozsahu 2 vyučovací 

jednotky za týden), plavecký výcvik, lyžařské výcviky a sportovní kurzy (pouze 

doporučeny). 

Mezi nepovinné formy patří nepovinné a volitelné předměty zpravidla v rozsahu 2 

vyučovací jednotky za týden. 
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Doplňkové organizační formy představují pohybově rekreační program, který se 

realizuje v dalších částech denního režimu. Patří sem cvičení v hodinách jiných předmětů 

(kompenzace jednostranné zátěže, regenerace duševních sil, obnova soustředěné 

pozornosti), pohybově rekreační přestávky (doporučena je realizace 20 a více minut 

minimálně 2x za týden a rekreační cvičení (v jiných volných časových úsecích s využitím 

prostor ve škole i mimo ni). 

Zájmové organizační formy jsou realizovány ve volném čase žáka a patří sem 

sportovní soutěže, zájmové kroužky, jednorázové akce, sportovní kluby při školách, 

zájezdy atd. 

 

 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru tělesná výchova pro 1. stupeň zákl. školy 

Úroveň osvojení učiva po ukončení 1. stupně základní školy je následující 

(BALADA, BRANT, BRYCHŇÁČKOVÁ a kol., 2007, str.74):  

žák 

 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá 

nabízené příležitosti  

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové 

činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a 

soutěžích 

 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve 

známých prostorách školy 

 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci 
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 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně 

zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 

zdatnosti  

 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s 

jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením  

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her  

 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním 

prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka  

 

Učivo je podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání z roku 

2007 rozděleno do 3 kategorií: 

1. Činnosti ovlivňující zdraví 

 význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu 

 příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 

napínací a protahovací cvičení 

 zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže; 

průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické 

využití 

 rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace 

pohybu  

 hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 

vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity 

 bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního 

prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a 

pomůcek, první pomoc v podmínkách TV 
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2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 

využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost  

 základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na 

nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti 

 rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční cvičení s hudbou nebo 

rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, 

jednoduché tance 

 průpravné úpoly – přetahy a přetlaky 

 základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo 

do výšky, hod míčkem 

 základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným herním 

náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, 

průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů 

 turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování v dopravních 

prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody 

 plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní 

prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky 

sebezáchrany a dopomoci tonoucímu 

 lyžování, bruslení (podle podmínek školy) – hry na sněhu a na ledě, základní 

techniky pohybu na lyžích a bruslích 

 další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků) 

 

 

3. Činnosti podporující pohybové učení 

 komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 

smluvené povely, signály 
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 organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve známém 

(běžném) prostředí 

 zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a symboly 

 pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, závodů, 

soutěží 

 měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonů, základní 

pohybové testy  

 zdroje informací o pohybových činnostech (BALADA, BRANT, 

BRYCHŇÁČKOVÁ a kol., 2007, str. 76-77) 

4.3 Souhrn 

Organizační struktura tělesné výchovy  taiwanského a českého systému je z části 

podobná co se týče povinných a zájmových organizačních forem. V České republice na 

rozdíl od Taiwanu žáci v rámci povinné organizační struktury musí absolvovat více aktivit, 

jako například povinné školy v přírodě. Na Taiwanu žádná obdoba povinné školy v přírodě 

neexistuje. Lyžařský výcvik, který je pouze doporučený v rámci české školní tělesné 

výchovy, nebyl nikdy na Taiwanu organizován vzhledem k zeměpisné poloze ostrova. 

Proto není žádným překvapením, že většina Taiwanců neumí lyžovat a nikdy nelyžovala. 

V rámci nepovinných organizačních forem jsou v taiwanském systému obsaženy sportovní 

kurzy, které v českém systému nalezneme v povinných organizačních strukturách (i když 

jen doporučeně). Doplňkových organizačních forem je v  českém systému velké množství, 

obdoba v taiwanském systému není zavedena. 

Délka 1 vyučovací jednotky tělesné výchovy a zdraví je na Taiwanu různá (od 40 do 

50 minut), v České republice 1 vyučovací jednotka předmětu tělesná výchova trvá 45 minut. 

Jelikož je tělesná výchova zavedena v rozsahu 2 vyučovací jednotky za týden, v praxi 

bývají vyučovací jednotky často spojeny a vytváří se tzv. „dvouhodinovky tělesné výchovy“. 

Celková délka 2 spojených hodin tělesné výchovy je zkrácena o délku přestávky, která se 

v tomto případě vynechá. Konečná délka výuky záleží na individuálním rozhodnutí 

vyučujícího, zpravidla je to však 80 min.  
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Obsah vzdělávací oblasti Tělesná výchova a zdraví na Taiwanu je v základním 

školství rozdělen do sedmi tématických kategorií. Spolu s 10  klíčovými kompetencemi a 

vzdělávacími cíli jsou sepsány do přehledných tabulek. Vzdělávací obsah je rozdělen do 3 

bloků (vzdělávací obsah pro 1.-3., 4.-6. a 7.-9. ročník základní školy). Pedagogové jsou při 

přípravách na vyučovací jednotku vzdělávacími obsahy dobře vedeni, tudíž se mohou 

soustředit na detailnější přípravu a vymýšlení různých kreativních obměn.  

V České republice, na rozdíl od Taiwanu, se předmět tělesná výchova vyučuje 

samostatně a spadá společně s předmětem Výchova ke zdraví do vzdělávací oblasti Člověk 

a zdraví. Obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova v České republice je rozdělen do tří 

kategorií (Činnosti ovlivňující zdraví, Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

a Činnosti podporující pohybové učení). Každá kategorie obsahuje očekávané výstupy žáků 

a seznam učiva. Na rozdíl od taiwanského vzdělávacího obsahu tělesné výchovy a zdraví, 

je  český více orientován na aktivní pohybovou činnost, což je dáno skutečností, že na 

Taiwanu je předmět tělesná výchova vyučována spolu s předmětem zdraví, tudíž není tolik 

prostoru na aktivní výuku tělesné výchovy jako v českém školství.  
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II. METODOLOGIE PRÁCE 

1. Cíl 

a úkoly 

Hlavním cílem této práce je analýza systému i obsahových prvků typických pro 

Čínu (Taiwan) vhodných pro obohacení české školní tělesné výchovy. Zaměřili jsme se na 

typické asijské pohybové hry, jejichž původ a tradice mají dlouhou a zajímavou historii. 

Pro tyto účely provedeme obsahovou analýzu výukového programu na Taiwanu, týkajícího 

se starých asijských pohybových her (Plán z roku 2009 na podporu a propagaci 

tradičních sportů na školách). Aby téma práce bylo zpracováno kompletně, vypracujeme 

a následně porovnáme vývoj školní tělesné výchovy, její podmínky, plánování a organizaci 

na Taiwanu a v České republice.  

 

Úkolem je především: 

 shromáždit dostatečné množství literatury a výukových materiálů, 

cizojazyčnou literaturu přeložit do českého jazyka 

 kontaktovat odborníky a učitele, kteří jsou zapojeni do  Plánu z roku 2009 na 

podporu a propagaci tradičních sportů na školách (dále jen Plán z roku 2009), následně 

monitorovat uskutečňování plánu, které bude probíhat pomocí návštěv škol, rozhovorů 

s odborníky a účastí na soutěžích mezi jednotlivými školami 

 získat základní dovednosti, které nám umožní později v učitelské praxi 

vyučovat vybrané asijské pohybové hry 

 předložit návrh vhodně zvolených pohybových aktivit, které bude možné 

zařadit  do české školní tělesné výchovy 

 

2. Vě

decká otázka  
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Jaké vhodné tradiční asijské pohybové hry můžeme zařadit do běžné školní tělesné 

výchovy? 

 

 

 

3. Sle

dovaný soubor  

Strategie výběru sledovaného souboru (Plán z roku 2009) je dána povahou zadaného 

tématu a omezenou dostupností literatury s odpovídajícím tématem.  

Plán z roku 2009 (výukový program týkající se starých asijských pohybových her na 

Taiwanu) je program realizovaný z iniciativy Ministerstva školství na dobu 6 let. Program 

má na starosti Národní univerzita v Tainanu na Taiwanu. Počínaje rokem 2010 je to již třetí 

a zároveň poslední etapa projektu, takže projekt trvá 13 rokem.  

Obsah Plánu z roku 2009 je rozdělen na 4 části: 

1. vytvoření plánu na podporu národních sportů 

2. zpracování výukového programu národních sportů pro učitele v rámci krajů a 

měst  

3. výuka učitelů (učitelé sledují, jak vyučující učitel učí žáky) v rámci krajů a měst  

4. aplikace plánu do škol, žáci jsou vyučováni typickými národními pohybovými 

hrami a následně se účastní soutěží mezi školami 

 

Výukový program související s Plánem z roku 2009 bude podroben kvantitativní a 

kvalitativní analýze. V naší práci se zaměříme na obsah výukového plánu, podrobně 

nastudujeme vybrané pohybové aktivity, které budou navrženy k začlenění do české školní 

tělesné výchovy.      

   

61 
 



4. Po

užité metody 

Při zpracování tohoto projektu kombinujeme kvantitativní a kvalitativní metody: 

a) Obsahová analýza  

b) Rozhovor s odborníkem  

4.1 Obsahová analýza 

V této práci pomocí obsahové analýzy rozebíráme a hodnotíme obsah dokumentu 

Plán z roku 2009. Z obsahu textu vybíráme pro nás klíčové části dokumentu, provádíme 

jednoduché rozbory, ale i hluboké interpretace, kdy se pokoušíme o co nejpřesnější výklad 

vybraného textu. Při práci na obsahové analýze se snažíme zachovat vysokou míru 

objektivity (GAVORA, 2000). Hypotéza výzkumu nebude formulována, neboť jde o 

deskriptivní výzkumný problém. Místo hypotézy jsme definovali vědeckou otázku, do které 

budou logicky a konzistentně vestavěny koncepty a data (PUNCH, 2008). 

4.2 Rozhovor s odborníkem 

Získané poznatky jsou doplněny rozhovory s expertem Dr. Liu Su-I (劉述懿). Dr. 

Liu Su-I působí na katedře Tělesné výchovy a zdraví, Taipei Physical Education College, 

Taiwan. Dr. Liu Su-I je vedoucím učitelem a odborníkem na tradiční sporty na Taipei 

Physical Education College. Jde o polostrukturovaný expertní rozhovor s návodem 

(HENDL, 2005). Nejdříve bylo nutné se seznámit s dostupnými informacemi, které se 

týkají studovaného programu, a následně vytvořit strukturu rozhovoru. Získané informace 

z rozhovoru hodnotíme v souvislosti s tématem této práce. Rozhovor probíhal v anglickém 

jazyce, přepis je uveden v jazyku českém. Výsledky jsou zpracovány pomocí programů 

Word a Excel, přehlednost dat je zajištěna použitím tabulek a grafů. 
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III. VÝZKUMNÁ ČÁST 

1. Pů

vod Plánu z roku 2009 

Taiwanská vláda usiluje o to, aby lidé na Taiwanu byli aktivní z hlediska 

pohybových aktivit. Chce dosáhnout toho, aby lidé cvičili, protože chtějí cvičit, ne proto, že 

je k tomu někdo nutí. Vláda má také zájem, aby Taiwanci, jako národ, byli v dobré 

zdravotní kondici a cvičení považovali za přirozenou činnost, která je součástí lidského 

života. Vláda spolupracuje s vědními obory, ale nezapomíná ani na komunikaci s běžnými 

lidmi, kteří jsou cílovou skupinou tohoto projektu. Pro Taiwance je fyzická aktivita 

(cvičení) velmi důležitá, proto je  zahrnuta v samotné Ústavě Taiwanu. Pro Taiwance je 

samozřejmé respektovat a chovat se podle toho, co Ústava definuje. Tradiční sporty jsou 

neoddělitelnou součástí taiwanské historie, vláda si je toho vědomá, a proto se snaží 

tradiční sporty chránit, aby neupadly v zapomnění. Skrze tento plán chce vláda lidem 

předat nedocenitelnou hodnotu těchto tradičních sportů, aby si lidé uvědomili, že národní 

sporty tvoří identitu taiwanského národa.  

Součástí Ústavy je Národní zákon o tělesné výchově a sportu, který se soustředí 

hlavně na to, aby Taiwanci byli v dobré zdravotní kondici a měli dobrou vnitřní morálku 

(což je díky cvičení mnohem snazší). Dále zdůrazňuje, že cvičení obohacuje náš život a 

mělo by se stát běžnou součástí našeho života. Národní zákon o tělesné výchově a sportu 

také definuje, které pohybové aktivity jsou považované za tradiční národní sporty. V 

Národním zákoně o tělesné výchově a sportu jsou ustanoveny osnovy pro tělesnou výchovu 

a sport. Týkají se tradičních sportů a tyto osnovy jsou určeny pro mateřské, základní, 

střední a vysoké školy. Plán z roku 2009 je určený pro všechny, především však pro žáky 

základních škol. Vývoj tradičních sportů byl ovlivněn hlavně faktem, že Taiwan je velmi 

specifický ostrov s různými geografickými podmínkami (hory s nadmořskou výškou až 

téměř 4000 m/n/m, písčité pláže, husté pralesy apod.), a tudíž nelze praktikovat všechny 

pohybové aktivity na ostrově stejně. Zaměření a konečný styl prezentace jednotlivých 

tradičních sportů ovlivňuje i různost místních kultur v závislosti na různých lokalitách. 

Národní zákon o tělesné výchově a sportu tedy definoval učební osnovy týkající se výuky 

tradičních sportů dle jednotlivých lokalit na Taiwanu. Roku 1975 byl zaveden zákon, který 
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zdůrazňoval úlohu tradičních sportů ve výchově a vzdělávání. Díky tomu se začaly pořádat 

sportovní akce na podporu národních sportů. 1976-1978 byly školy vládou vyzvány, aby 

pořádaly soutěže ve skákání přes švihadlo a shuttlecocku. Většina škol tehdy vytvořila 

vlastní týmy tradičních sportů. V roce 1991 se tradiční sporty staly součástí tradičního 

taiwanského umění. Roku 1999 byla požádána Národní univerzita v Tainanu, aby provedla 

výzkum  tradičních sportů, s cílem zlepšit propagaci a jejich rozvoj. Výzkum probíhal čtyři 

roky (2000-2004). 

Tradiční sporty se začaly propagovat přibližně před 30 lety. Za tu dobu musela 

vláda řešit mnoho problémů. Mezi hlavní  patřila hlavně špatná organizace rozvoje 

tradičních sportů. Finanční příspěvky, vybavení a příprava odborných učitelů na výuku 

tradičních sportů nebyly přidělovány jednotlivým školám rovnoměrně, některé školy tak 

neměly na rozvoj peníze, učitele ani vybavení. Organizace rozvoje tradičních sportů se 

velmi zlepšila po vybudování Centra tradičních sportů v Tainanu. Propagace nyní 

probíhá daleko efektivnějším způsobem a jednotlivé školy mezi sebou velmi dobře 

spolupracují. Taiwan se také inspiruje dalšími zeměmi a využívá jejich zkušeností při 

vlastní propagaci tradičních sportů.  

Před 30 lety si Taiwanci mysleli, že  skákání přes švihadlo (rope skipping) či 

shuttlecock je pouze jejich doménou. V té době ještě nebyl dostupný internet, a tak přístup 

k informacím byl o hodně složitější než dnes. Tradiční sporty se netěší velké pozornosti 

médií jako například fotbal či hokej, propagace proto narážela na komunikační překážky. 

Přibližně posledních 10 let, kdy se internet stal velmi populární a nezbytnou součástí 

života, se pohled Taiwanců na jejich tradiční sporty změnil. Díky internetu a zlepšené 

komunikaci s ostatními sportovními centry po celém světě zjistili, že třeba v Evropě je 

úroveň rope skippingu mnohem vyšší než na Taiwanu. Sami si teď kladou otázku, jestli je 

to skutečně jejich tradiční sport, když jiné země mají třeba i lepší praxi a vyšší úroveň. 

Internet je nyní nejdůležitějším prostředkem propagace asijských tradičních sportů ve světě 

(http://163.26.189.1/custom/plan.pdf). 

 

2. Hl

avní cíle Plánu z roku 2009 
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 umožnit učitelům a studentům na všech úrovních školského systému 

společně sdílet a využívat databázi materiálů sítě tradičních sportů 

 rozšířit základnu pedagogů a studentů věnujících se tradičním sportům, 

podporovat rozvoj a zavádění tradičních sportů do praxe, obzvláště do tělesné výchovy 

 přijímat a zajistit účast odpovědných představitelů jednotlivých měst a 

okresů na rozvoji a propagaci tradičních sportů: analyzovat a řešit aktuální problémy 

vzniklé při implementaci tradičních sportů do škol ve snaze pomoci pedagogům při výuce, 

rozvoji a propagaci tradičních sportů 

 zvýšit počet osob, které by se aktivně účastnily soutěží a aktivit pořádáných 

v rámci tradičních sportů, odměňovat vynikající sportovce či týmy a hledat další 

talentované jedince, kteří by se ve sféře tradičních sportů uplatnili 

(http://140.122.72.62/sportedu/index?style=1&id=56d7a6ee9130e9f1e094f89a12fb628d4ac

bf74a90fd4) 

 

3. Ur

čení Plánu z roku 2009 

Plán z roku 2009 je určen převážně pro žáky základních škol, ale čerpat z něj mohou 

studenti všech věkových kategorií, učitelé i široká veřejnost.  

 

4. Or

ganizace 

Organizaci programu řídí primárně vláda, která program vytvořila. Vláda založila 

Centrum tradičních sportů na školách v Tainanu na Taiwanu. Toto centrum řídí 

distribuci a koordinaci Plánu z roku 2009 v každém okrese a městech, které dále plán 

distribuují do škol.  

Tabulka organizace:  

Tab. 6 Organizace Plánu z roku 2009 na podporu a propagaci tradičních sportů na 

školách  
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(http://140.122.72.62/sportedu/index?style=1&id=56d7a6ee9130e9f1e094f89a12fb

628d4acbf74a90fd4) 

 

Ministerstvo školství 

 kontroluje a řídí Centrum tradičních sportů při Národní univerzitě v Tainanu 

 dohlíží v rámci okresů na oddělení školství a  distribuci Plánu z roku 2009  

 funguje jako poradní orgán pro školy v otázkách Plánu z roku 2009  

 

Centrum tradičních sportů při Národní univerzitě v Tainanu 

 komise univerzity dohlíží na plnění Plánu z roku 2009 

 dohlíží na propagaci Plánu z roku 2009  

 dohlíží na vytváření galerie učebních materiálů (manuály pro učitele, 

učebnice, DVD) 

 organizuje tým trenérů tradičních sportů 

 pořádá workshopy pro učitele 

 dohlíží na plnění Plánu z roku 2009  

 má na starosti pořádání demonstračních představení na podporu tradičních 

sportů 

Propagace v rámci okresů a měst 

 pomáhá školám při propagaci tradičních sportů 

 asistuje školám v rámci rozvoje tradičních sportů v tělesné výchově 

 organizuje workshopy v rámci okresů a měst 
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 asistuje školám při řešení problematiky propagace tradičních sportů 

 

Propagace v rámci škol 

 dohlíží na organizaci workshopů ve školách na všech úrovních 

 dohlíží na účast učitelů na workshopech tradičních sportů 

 organizuje výuku tradičních sportů na školách 

(http://163.26.189.1/custom/plan.pdf) 

 

 

 

 

5. Ob

sah 

5.1 Diabolo 

1. Historie 

Během Dynastie Tang (618-906) byla tato aktivita velmi populární a také byla 

považována za druh umění. Cvičení bylo doprovázeno hudbou, často se nosilo výrazné a 

barevné oblečení. Dříve bylo diabolo vyráběno z různých materiálů a různě se i jmenovalo, 

například „prázdné hodiny“ či „vítr“, ale dnes se tomu říká shodně diabolo a výrobní 
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materiál je také víceméně stejný. V 18. stol. bylo diabolo představeno v Anglii, kde se brzy 

stalo také velmi populární. Angličané si tuto aktivitu dokonce sami pojmenovali jako 

„Tančící víla na dvou hůlkách (Fairy on two sticks)“. Při hraní s diabolem se používal 

speciální oděv vyrobený ze saténu, v současnosti z nylonu. Jeho fotografii nalezneme níže. 

Dnes se takový oděv může nosit při představení, ale na trénování je vhodné běžné sportovní 

oblečen 韓大衛 ˴ 王保進 ˴ 劉玉峯，民 98, 4).  

 

lksport.ntua.edu.tw/english/tool_01_in_01.aspx?GroupType=1&DetailTyp

í (

 

Obr. 12  Diabolo - tradiční oděv 

(http://fo

e=2&ID=103) 

 je potažený plastem). Místo držení hůlek bývá potaženo gumou, pro 

příjemnější držení.  

 

 

 

2. Náčiní (materiál) 

 Diabolo se skládá ze dvou hůlek a cívky. Hůlky jsou dlouhé přibližně 40cm a 

spojeny tenkým lankem vyrobeným z hladkého, pevného materiálu, v současnosti většinou 

z nylonu. Hůlky jsou zpravidla vyrobené ze dřeva,  hliníku, karbonu či nově ze 

sklolaminátu (povrch

 

Obr. 13  Detail hůlek a cívky (foto autor, 2010) 

Cívka se skládá z následujících částí: 
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Obr. 14  Části cívky (http://www.diabolo.cz/) 

 

1- dvě polokoule, nejčastěji vyrobené z plastu, gumy či dřeva 

2- ocelové části polokoulí, slouží k snazšímu naklánění diabola 

3- podložky                                                                                                              

 4- matičky  

5- ocelový střed  

6- některá kvalitnější diabola mají ještě tyto velké podložky, které slouží k lepšímu 

odpružení při nárazech, zvyšují hmotnost diabola a tím i jeho setrvačnost 

 7- osa diabola, nejčastěji vyrobená z oceli (http://www.diabolo.cz/) 

 

Princip diabola 

Princip diabola je založen na dvou fyzikálních zákonech: 

1) Zákon o odstředivé síle říká: čím rychleji se těleso točí, tím je zapotřebí větší síly, 

abychom ho odchýlili ze své dráhy.  

2) Zákon setrvačnosti definuje pohyb tělesa tak, že každé těleso setrvává v klidu 

nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není přinuceno vnějšími silami tento stav 

změnit.  

 

Druhy diabol 
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Každá firma rozděluje diabola do různých skupin podle různých kritérií. Diabola se 

mohou rozdělovat podle použitého materiálu, kdy se cívka vyrábí ze dřeva, z bambusu 

(ruční práce, vyšší cena) či z PVC, který patří mezi nejrozšířenější materiály pro svoji 

lehkost, skladnost a cenovou dostupnost. Podle velikosti se diabola rozdělují na mini, malá, 

střední a velká, kdy se bere v potaz průměr polokoule. Průměr polokoule se pohybuje od 60 

mm do 130 mm. Hmotnost je v rozmezí 85 g - 390 g. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Dřevěné diabolo 

(http://whistlemuseum.com/2009/05/22/whistling-toys-tops-diabolos-and-more-
antique-chinese-diabolo.aspx/) 

 

Galaxy diabolo je na stránkách www.diabolo.cz doporučováno jako vhodné diabolo 

pro začátečníky, neboť má širší střed, menší hmotnost a příznivou cenu. Galaxy diabolo je 

vzhledem ke svým vlastnostem vhodným typem diabola pro uvedení do školní tělesné 

výchovy. Průměr polokoulí je 120 mm, váží 190 g a na stránkách www.diabolo.cz stojí 

430 Kč.  
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Obr. 16 Galaxy diabolo (www.diabolo.cz)  
 

Pro pokročilé uživatele se doporučuje například Circus diabolo, jehož polokoule 

jsou spojeny úzkým celokovovým středem a je celkově těžší, díky čemuž má diabolo velmi 

dlouhou dobu točení (spin). Váha tohoto diabola je 300 g, průměr 130 mm a na stránkách 

www.diabolo.cz se dá pořídit za 1300 Kč. 

 

Obr. 17 Circus diabolo (www.diabolo.cz)  

 

3. Použití  

 Diabolo je sport, který může provozovat prakticky každý, jednotlivě, ve dvojici či 

ve skupině. Hra s diabolem není nijak zvlášť náročná na kondici, dovednosti, na prostor ani 

na finance. Při hraní si s diabolem se může používat jedna, dvě i tři cívky, v závislosti na 

úrovni dovedností cvičence. Hra s diabolem může být prezentována i jako pohybová 

skladba s náčiním, kdy se pohybové prvky vhodně zakomponují do hudby. Žáci mohou 

následně mezi sebou soutěžit, kdo bude mít lepší sestavu, nebo se nabízí možnost 

uspořádání školních soutěží.  

 

4. Jaké schopnosti a dovednosti rozvíjí  

Z pohybových schopností diabolo rozvíjí především obratnost a pohyblivost. Mezi 

dovednosti, které diabolo rozvíjí patří zejména: timing, koordinace (ruka-oko, apod.), 
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házení, chytání, vnímání rytmu, rozvoj stability a reflexů. Hra s diabolem rozvíjí také 

emocionální dovednosti jako schopnost se rozhodovat či učení se chybou. Cvičení 

s diabolem taktéž podporuje pozitivní sebeohodnocení a sebedůvěru, rozvoj schopnosti 

spolupráce ve skupině, zvyšuje koncentraci, umožňuje seberealizaci a vyjádření pocitů 

(vlastní tvoření sestav, „vybití energie“), rozvíjí trpělivost a psychickou odolnost, přináší 

uspokojení z pohybové činnost (http://www.yoho.com.au/workshops.htm). 

 

 

5. Nácvik (韓大衛 ˴ 王保進 ˴ 劉玉峯, 民 98，5-42) 

5.1 Základní pohyb 

a) Položit cívku na zem, lanko se nachází pod cívkou, paže uvolněně podél těla, 

zlehka držet hůlky.  

b) Pravou rukou podtočit lanko pod cívkou, takže vznikne okolo středu smička. 

c)  Pravá předpažit pokrčmo povýš, levá předpažit.  

d) Pravá ruka pohyb dolů, tím se cívka dostane nahoru, pak levá kopíruje pohyb 

pravé, udržovat cívku v pohybu. 

  

  a)   b) 

  

 c)   d) 
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5.2 Zvuk zvonku 

a) Pravá pokrčit upažmo, levá pokrčit předpažmo. 

b) Levá pokrčit předpažmo povýš, pravá upažit, cívka se přiblíží k pravé hůlce. 

c) Třít hůlkou o kovový střed. 

     

 a)     b)  c) 

5.3 Zlatý kohout 

a) Levá předpažit pokrčmo povýš, zápěstí dovnitř, pravá předpažit pokrčmo poníž. 

b) Levá zpažit poníž, cívka se přiblíží pravé hůlce. 

c) Střed cívky “posadit” na pravou hůlku, vytvořit pomyslný kohoutí hřeben. 

     

 a)   b)  c) 

 

5.4 Opičí salto 

a) Pravá předpažit pokrčmo, zalomit zápěstí, levá předpažit pokrčmo. 

b) Pravou provést kruh směrem dopředu.  

c) Pravou vymrštit diabolo obloukem nahoru a doleva (diabolo se točí). 
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 a)                                          b)                                          c) 

 

Další příklady nácviku diabola viz Příloha A. 
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5.2 Shuttlecock 

1. Historie 

První psané dochované materiály zmiňující shuttlecock (čti šatlkok) spadají do 

období dynastie T´ang. Pro hraní se shuttlecockem se nejdříve používaly následující části 

těla: hlava, břicho, kolena. Později se přidala chodidla a shuttlecock se hrál i za běhu. Hrálo 

se v kruhu, kdy bylo cílem přihrávat si mezi sebou co nejdéle, aniž by shuttlecock spadl na 

zem. Látka, papír, mince, peří a kůže byly materiály, které se k výrobě shuttlecocku 

používaly.  

                                                                                                                     

Obr. 18 Hra se shuttlecockem ve dvojici         Obr. 19 Shuttlecock vyrobený z peří a kůže  

(WU, 1993, str. 168)                                        (WU, 1993, str. 168)  

 

Výroba byla jednoduchá: mince se zabalila do látky, obalila se stébly či později 

plastovou slámkou a přidělalo se peří. Shuttlecock je předchůdcem badmintonového míčku, 

i dnes známého „hakisáku“. Roku 1975 byl shuttlecock zařazen taiwanskou vládou do 

školních osnov základních škol, což ještě více tuto pohybovou aktivitu zpopularizovalo. 

 

2. Náčiní  

Shuttlecock se vyrábí z různých materiálů, ten na další fotografii má spodní vrstvu 

vyrobenou z gumového kolečka o průměru 1,7 cm, nad ním jsou kovová kolečka ve tvaru 

mince, která jsou uprostřed provrtaná. Kolečka mají za úkol udržovat stabilitu shuttlecocku. 

Peří je upevněno pomocí plastu. Shuttlecock si může každý vyrobit sám a použít k tomu 

sobě dostupný materiál, kreativitě se meze nekladou.  
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Obr. 20 Shuttlecock vyrobený z gumy, kovových koleček, plastu a peří (foto autor, 2010) 

3. Použití  

Shuttlecock je sportovní aktivita určená pro širokou veřejnost bez ohledu na věk, 

pohlaví či fyzickou kondici. Je to velmi oblíbená pohybová aktivita, která se dá praktikovat 

téměř kdekoliv a kdykoliv. Každý se může dle svých možností shuttlecockem bavit. Se 

shuttlecockem si může hrát jednotlivec, dvojice, ale i družstva.  

 

4. Jaké schopnosti a dovednosti rozvíjí  

Mezi pohybové schopnosti, které shuttlecock rozvíjí patří především obratnost, 

pohyblivost a vytrvalost. Shuttlecock podporuje rozvoj následujících dovedností: 

koordinace, schopnost timingu, prostorová orientace, kooperace, kreativita a trpělivost. 

 

5. Nácvik (韓大衛 ˴ 王保進 ˴ 劉玉峯，民 98, 86-105) 

5.1 Nácvik ovládání shuttlecocku dlaní vzhůru 

a)  ZP (základní poloha): pravá/levá předpažit pokrčmo, úhel mezi loktem cca 75°, 

dlaň je otevřená vzhůru. Shuttlecock držíme v druhé ruce. 

b) Shuttlecock položit na dlaň a vyhodit do vzduchu. 

c) Shuttlecock zlehka chytit do dlaně, pohyb dlaní mírně dolů. 

     

 a)                                  b)                                                 c) 

5.2 Nácvik ovládání shuttlecocku hřbetem dlaně 
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a)  ZP shodná s 5.1 a), dlaň otočit směrem dolů. 

b) Shuttlecock položit na hřbet ruky a vyhodit ho do vzduchu. 

c) Shuttlecock nechat zlehka dopadnout na hřbet ruky, pohyb dlaní mírně dolů. 

         

 a)                                   b)                                             c) 

5.3 Nácvik ovládání shuttlecocku pěstí 

a)  ZP shodná s 5.1 a), dlaň v pěst, palec stočit dovnitř. 

b) Shuttlecock položit na pěst a vyhodit do vzduchu. 

c) Shuttlecock nechat zlehka dopadnout na hřbet ruky, pohyb dlaní mírně dolů. 

     

 a)                               b)                                              c) 

 

5.4 Nácvik ovládání shuttlecocku kloubní linií dlaně, prsty ve tvaru „srnečky“ 

a) ZP shodná s 5.1 a), dlaň směřuje dolů, roztáhnout prsty, palec s prostředníčkem 

se dotýká bříšky prstů. 

b) Shuttlecock položit na kloub prostředního prstu a vyhodit do vzduchu. 

c) Shuttlecock nechat zlehka dopadnout na hřbet ruky, pohyb dlaní mírně dolů. 
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 a)                                           b)                                          c) 

 

Další příklady nácviku shuttlecocku viz Příloha B.
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5.3 Flowerstick 

1. Historie 

Historie flowersticku (čti flaurstyk) je velmi dlouhá a spletitá. Podle jednoho názoru 

je kolébkou flowersticku Afrika, především Egypt, kde se díky archeologickým nálezům 

nalezly ve starých hrobech flowersticky, v podobě, jakou známe dnes. Podle odhadů jsou 

staré několik tisíc let. Usuzuje se, že se z Egypta do Číny dostal po Hedvábné stezce. Jiná 

teorie se přiklání k názoru, že flowerstick vznikl v Číně přibližně před 2000 lety, název 

vznikl podle jeho vzhledu protože připomíná květinu. Marco Polo pak pravděpodobně 

flowerstick přivezl z Asie do Evropy, kde se stal velmi oblíbeným prostředkem zábavy. 

Dnes se mu stále říká flowerstick, neboli „květ na tyči“ (韓大衛 ˴ 王保進 ˴ 劉玉峯，民

98).  

 

2. Náčiní  

Flowerstick se skládá ze tří hůlek, dvou ovládacích hůlek a hlavní hůlky. Ovládací 

hole mají délku 30-50 cm, jsou většinou vyrobeny ze dřeva a potaženy silikonem či gumou. 

Hlavní hůl má délku 60-120cm a výrobní materiál je zpravidla dřevo. Hůl bývá potažená 

stejně jako ovládací hole silikonem či gumou, konce hole jsou opatřeny střapci vyrobenými 

z textilu či gumy.  

 

Obr. 21 Flowerstick (foto autor, 2010) 
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Domácí výroba flowersticku 

Flowerstick si může každý lehce vyrobit i doma, náklady se odhadují na 50 Kč. Na 

hlavní hůlku použijeme pevnou dřevěnou tyčku, dlouhou asi 50 cm a širokou asi 2 cm. 

Hůlka se omotá páskou (tejpovací páska, kobercová páska apod.), aby neklouzala po 

vodících tyčkách.  

 

Obr. 22 Detail konce flowersticku (http://www.vit-stekly.cz/clanek/102-flowerstick/) 

 

Střapce na konci hůlky jsou duše od kola. Ustřihneme pás široký 4 cm a dlouhý asi 

20 cm. Na něj sešívačkou přicvakneme 1-2 cm široké pásky z duše, které omotáme kolem 

tyčky. Celé to stáhneme obyčejnou páskou. 

 

Obr. 23 Detail výroby střapců (http://www.vit-stekly.cz/clanek/102-flowerstick/) 

 

Vodící tyče jsou přibližně 40 cm dlouhé, omotáme je rozstřiženou duší z kola a na koncích 

stáhneme páskou (http://www.vit-stekly.cz/clanek/102-flowerstick/). 

 

3. Použití  
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Flowerstick je vhodná zábava pro všechny, bez omezení věku a úrovně fyzické 

zdatnosti. Flowerstick je absolutně nenáročný na prostorové podmínky, lze si s ním hrát 

prakticky kdekoliv. 

 

4. Jaké schopnosti a dovednosti  rozvíjí  

Mezi pohybové schopnosti, které flowerstick rozvíjí patří především obratnost a 

pohyblivost. Flowerstick je také výbornou pomůckou pro zlepšení soustředěnosti a 

trpělivosti, koordinace pohybů (oko-ruka, oko-noha), prostorové orientace a dosažení 

celkového klidu.  

5. Nácvik (韓大衛 ˴ 王保進 ˴ 劉玉峯，民 98, 124-134) 

5.1 Základní pohyb (foto autor, 2010) 

a) Nejprve si pohazovat s flowerstickem z jedné ruky do druhé.  

b) Pohazovat si flowerstickem pomocí ovládacích hůlek (ovládací hůlky držet 

rovnoběžně).  

c) Pohazovat si s flowerstickem pomocí ovládacích hůlek, v pravidelných 

intervalech vyhodit flowerstick do výšky přibližně 1m, nechat zlehka spadnout zpět na 

hůlky (snížit těžiště). 

         

                    a)                                            b)                                             c) 

 

 5.2 Přehazování mezi hůlkami 

a) Postavit flowerstick na špici, zapřít o jednu hůlku.  

b) Pomocí ovládací hůlky přehodíme flowerstick na druhou ovládací hůlku. 
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c) Postupný vzpřim, lehce přehazujeme flowerstick mezi hůlkami. 

                         

               a)                                                b)                                      c)                      

 

 

 

 

 

5.3 Rotace flowersticku o 180° 

a) Položit jeden konec flowersticku na podložku, druhý opřít těsně o vodící hůlku. 

b) Pomocí vodící hůlky vyhodit flowerstick do vzduchu, kde se otočí o 180°. 

c) Zachytit padající flowestick pravou/levou hůlkou těsně nad zemí. 

      

                   a)                                         b)                                         c) 

 

5.4 Rotace flowersticku o 360° 

Poznámka: obdoba cvičení 5.3, pouze necháme flowerstick otočit kolem své osy o 

360°. 
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Další příklady nácviku flowersticku viz Příloha C. 
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5.4 Kung-fu  

1. Historie 

V severní části Číny v provincii Honan leží chrámový komplex Shao-lin, který je 

pravděpodobně rodištěm kung-fu. S kung-fu je spojen buddhistický mnich Budhidarma, 

který vymyslel systém cvičení. Tato cvičení měla pomoci zvýšit fyzickou kondici mnichů a 

cviky vycházely z prvků indické jógy. Později se kung-fu dále rozvíjelo a rozdělilo se na 

několik stylů, které nesou název po svých zakladatelích – Hung, Choy, Mok, Lau a Li. Styl 

kung-fu vychází z pohybu zvířat – tygra, jeřába, leoparda, hada a draka. Na základě jejich 

pozorování a napodobování bylo vytvořeno jádro celého systému kung-fu. Kung-fu 

původně vzniklo jako metoda cvičení pro utužení zdraví a jako metoda sebeobrany. Dnes se 

odhaduje, že v Asii existuje okolo 1000 stylů kung fu, například Tai-chi-chuan, Pa-kua, 

Hsieng-I atd. Slovo „kung-fu“ se překládá jako dovednost získaná dlouhou a namáhavou 

prací. Je možné jej použít v souvislosti s libovolným řemeslem či uměním. V samotné 

čínštině se pro bojová (válečná) umění používá výraz wu-šu, nebo i čchüan-fa. Kung-fu je 

těsně spjaté s historií a kulturou Taiwanu, proto je zařazené do osnov školní tělesné 

výchovy (LEWIS, 1997). Rozhodli jsme se ho navrhnout jako vhodný sport na obohacení 

české školní tělesné výchovy, i když není součástí Plánu z roku 2009 na podporu a 

propagaci tradičních sportů.  

 

2. Náčiní  

Kung-fu se cvičí se zbraní i beze zbraně. Při cvičení se zbraní se používají různé 

druhy zbraní – meče, sekyry, kopí, nože, kosy atd. V rámci školní tělesné výchovy se kung-

fu cvičí převážně beze zbraně, aby se předešlo zbytečným zraněním. Tradiční oděv na 

cvičení kung-fu je černý, má zapínání na knoflíky a vysoký mandarínský límec. Vhodné na 

cvičení je také jakékoliv pohodlné oblečení, které nestahuje a neomezuje v pohybu.  

84 
 



 

Obr. 24 Tradiční kung-fu oblečení  

(http://hubpages.com/hub/Styles-of-Chinese-Martial-Arts-Clothing) 

3. Použití 

Kung-fu je možné cvičit prakticky kdekoliv, pro jednoho člověka je dostačující 

prostor 6x6m. Ideální je cvičit na klidném, hezkém místě, například v parku. Kung-fu 

můžeme cvičit prakticky kdokoliv, neboť lze cvičení upravit na míru tak, aby vyhovovala 

fyzickým předpokladům každého jednotlivce (WANG, 1983).   

 

4. Jaké schopnosti a dovednosti rozvíjí  

Kung-fu rozvíjí fyzickou složku lidského organismu, především sílu, obratnost a 

pohyblivost. Cvičení kung-fu zlepšuje také rovnováhu, koncentraci, koordinaci, 

pohyblivost a prohlubuje dechové funkce. Cvičením kung-fu je ovlivněná i duševní stránka, 

kdy se rozvíjí vnitřní vyrovnanost, klid, zvyšuje se schopnost vnímání vlastního těla a 

pocitů (WANG, 1983). 

 

5. Nácvik (洪武吉、院志聰、陳政友 ，民 99，30-37) 

5.1 Nacvičení základních postojů  

a) Základní střehový postoj – stoj spatný, připažit pokrčmo, ruce v pěst u boků. 

b) Postoj jezdce na koni – stoj rozkročný pokrčmo, předpažit pokrčmo povýš, dlaně 

vpřed, prsty rozevřít. 

c) Postoj luku – stoj zánožný pravou, podřep levou, pravá předpažit pokrčmo, levá 

připažit pokrčmo, ruka v pěst. 

d) Postoj jeřába – stoj na pravé, levá přednožit skrčmo levou, chodidlo se dotýká 

pravého kolena, pravá předpažit, ruka v pěst, levá připažit pokrčmo, ruka v pěst.  
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e) Postoj nízkého středu – podřep na levé únožný pravou, pravá připažit pokrčmo, 

levá vzpažit pokrčmo. 

 

 

        a)                     b)                    c)                      d)                       e) 

5.2 Průpravné cviky 

a) Cvik na rozvoj rovnováhy – dvojice se postaví proti sobě, každý na jednu stranu 

rozdělující čáry, podřep rozkročný, špičky ven, přiložit dlaně k sobě. Snažit se vyvést 

soupeře z rovnováhy. Cvičenci by se neměli pohnout z místa, pouze se vyvažovat. Kdo 

překročí rozdělovací čáru či pohne chodidly, prohrál. 

b) Cvik na rozvoj rovnováhy - dvojice se postaví proti sobě, každý na jednu stranu 

rozdělující čáry, stoj zánožný pravou, podřep pravou, přiložit dlaň pravé ruky k sobě. 

Snažit se vyvést soupeře z rovnováhy. Cvičenci by se neměli pohnout z místa, pouze se 

vyvažovat. Kdo překročí rozdělovací čáru či pohne chodidly, prohrál. 

c) Cvik na rozvoj rovnováhy  - dvojice se postaví proti sobě, každý na jednu stranu 

rozdělující čáry, stoj přednožný pokrčmo pravou, upažit. Na kolenu má každý cvičenec 

položenou plastovou destičku. Určený jedinec provádí různé pohyby paží a nohou, druhý 

cvičenec pohyby kopíruje. Pak se role vymění.  
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          a)                                              b)                                                c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Kata 1 

a) Základní střehový postoj – stoj spatný, připažit pokrčmo, ruce v pěst u boků. 

b) Postoj jezdce na koni – úkrokem levé stoj rozkročný pokrčmo, předpažit 

pokrčmo povýš, dlaně vpřed, prsty rozevřít. 

c) Základní střehový postoj – přísun levou stoj spatný, připažit pokrčmo, ruce v pěst 

v oblasti boků. 

d) Postoj jezdce na koni – úkrokem pravé stoj rozkročný pokrčmo, předpažit 

pokrčmo povýš, dlaně vpřed, prsty rozevřít. 
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e) Základní střehový postoj – přísunem levé stoj spatný, připažit pokrčmo, ruce 

v pěst v oblasti boků. 

 

 

          a)                            b)                            c)                            d)                          e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Kata 2 

a) Základní střehový postoj – stoj spatný, připažit pokrčmo, ruce v pěst v oblasti 

boků. 
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b) Postoj jezdce na koni – otočením vlevo stoj rozkročný pokrčmo, předpažit 

pokrčmo povýš, dlaně vpřed, prsty rozevřít. 

c) Základní střehový postoj – otočením vpravo stoj spatný, připažit pokrčmo, ruce 

v pěst v oblasti boků. 

d) Postoj jezdce na koni – otočením vpravo stoj rozkročný pokrčmo, předpažit 

pokrčmo povýš, dlaně vpřed, prsty rozevřít. 

e) Základní střehový postoj – otočením vlevo stoj spatný, připažit pokrčmo, ruce 

v pěst v oblasti boků. 

 

 

a)                         b)                          c)                            d)                             e) 

 

Další příklady nácviku kung-fu viz Příloha D. 
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5.5 Rope skipping 

1. Historie 

Provazy jsou a byly vždy úzce spjaty s naším životem. V minulosti je lidé používali 

při stavbě obydlí, při shánění potravy, ale i na hraní. Původně se hra jmenovala „skákání 

přes 100 provazů“ a na Taiwanu je známá již přes 1500 let. Dříve tuto hru děti hrály pouze 

koncem a začátkem nového roku, ale časem se stala populární celoročně. Skákat přes 

švihadlo může jednotlivec i skupina současně, proto byla hra velmi oblíbená a její tradice 

se předávala z generace na generaci. Dnes tuto hru nazýváme rope skipping (čti roup 

skipink), aneb skákání přes švihadlo. 

(http://folksport.ntua.edu.tw/english/knowledge_05.aspx?ID=1) 

 

2. Náčiní  

Švihadla se vyrábí ze tří typů materiálu: provazová, kabelová a korálková. Dále pak 

bez rukojeti, s krátkou rukojetí, a s rukojetí prodlouženou, která se využívá zejména pro 

„trikové“ skákání neboli freestyle, nebo pro volné sestavy. Ručky bývají vyrobeny 

nejčastěji ze dřeva nebo plastu.  

Existuje několik druhů švihadel  

(http://www.ropeskipping.dnes.info/?lang=cj&ids=924&akce=3): 

 Provazová švihadla jsou vhodná pro úplné začátečníky, jelikož nevyvinou 

velkou rychlost a díky svému většímu průměru jsou provazová švihadla dobře vidět. 

V případě chyby, pokud dojde ke švihnutí, nezpůsobí „šrám“, jsou bezpečná a vhodná do 

prostředí tělocvičny. Švihadla jsou na konci opatřena uzlíky, proto je lze snadno vyhodit a 

chytit. Mezi negativa těchto materiálů patří nepraktičnost pro venkovní prostředí, jelikož se 

při skákání venku snadno ušpiní či nasákne vlhkost. Švihadla většinou nemají rukojeť, 

tudíž se hůře drží.  
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Obr. 25 Provazové švihadlo  

(http://ropeskipping.myeshop.cz/images/item_img/31202.jpg) 

 Kabelová švihadla jsou vhodná pro cvičence, kteří jsou schopni skákat 

v rychlejší frekvenci. Výhodou je, že při skákání venku nenasáknou vlhkost. V tělocvičně 

jsou znatelně slyšet údery švihadla o zem, což usnadňuje regulovat „timing“ skupiny. 

Kabelová švihadla jsou zakončena rukojetí, proto se dobře drží. Při skákání na hrubém 

povrchu ovšem riskujeme, že se švihadlo může prodřít. Nepříjemné je také švihnutí tímto 

švihadlem. Nutné je dbát na bezpečnost a dostatečné rozestupy mezi cvičenci, zejména ve 

větších skupinách.  

 

Obr. 26 Kabelové švihadlo 

(http://www.ropeskipping.myeshop.cz/images/item_img/31198.jpg) 

 

 Korálková švihadla jsou vhodná pro začátečníky i pokročilé. Švihadla jsou 

složena z navlečených plastových měkkých korálků. Při stoupnutí na švihadlo se korálky 

sešlápnou, tudíž nehrozí uklouznutí. V tělocvičně jsou velmi dobře slyšet údery 

bouchajícího švihadla o zem. Při cvičení venku nehrozí prodření celého švihadla  - při 

dlouhodobém skákání na hrubém povrchu se prodře pouze korálek, který je v těsném 

kontaktu se zemí – korálek lze vyndat a pokračovat ve skákání. Švihadla jsou barevná a 

tudíž dobře viditelná.  
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Obr. 27 Korálkové švihadlo 

(http://www.abcfirmy.cz/foto.php?vyber=30064&obr=924str2525.jpg&kde) 

 

  Speed single rope (čti spíd singl roup) jsou švihadla speciálně určená pro 

rychlostní skákání. Švihadla jsou určena pro pokročilé cvičence, kteří jsou schopni 

vyvinout vysokou frekvenci přeskoků. Švihadlo má znatelně kratší rukojeť a je opatřeno 

potaženým lankem (někdy i ložiskem) umožňujícím vysokou frekvenci přeskoků.  

 

Obr. 28 Speed single rope 

(http://www.abcfirmy.cz/foto.php?vyber=30064&obr=924str2523.jpg&kde) 

 

Rope skipping se rozděluje na Single Rope, kdy skáče jeden skokan s jedním 

švihadlem; Wheel Formation (čti víl formeišn), kdy dva skokani drží dvě švihadla, pohyb 

paží je nesoudobý a připomíná točení mlýnu a Double Doutch (čti dabl dač), což jsou dvě 

dlouhá švihadla, která točí dva cvičenci proti sobě a další skáče uprostřed 

(http://www.ropeskipping.dnes.info/?lang=cj&ids=826&akce=3).  

 

Důležitý je správný výběr délky švihadla:  

Pro běžné skákání je možné si vybrat švihadlo podle následujícího vzorce:  

 výška postavy + 110 cm (pod paže) = dostaneme výslednou délku 
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 výška postavy + 120 cm (na ramena) = dostaneme výslednou délku  

Pro rychlostní švihadla je možné si vybrat švihadlo podle následujícího vzorce: 

 výška postavy + 70 cm (pod paže) = dostaneme výslednou délku 

 výška postavy + 80 cm (na ramena) = dostaneme výslednou délku  

(http://www.ropeskipping.myeshop.cz/cs/stranka140.html) 

 

3. Použití 

Rope skipping je velmi oblíbená pohybová aktivita, neboť ho lze praktikovat na 

mnoha místech, sami i s přáteli. Švihadla jsou uzpůsobena svým výrobním materiálem 

různým prostředím (hladké povrchy, hrubé povrchy, vlhkost, vítr apod.). Rope skipping 

není příliš vhodný pro obézní jedince, protože by skákání nadměrně zatěžovalo kloubní 

aparát. Obézní lidé se mohou rope skippingu účastnit jako pomocníci a pomáhat točit 

švihadly. 

4. Jaké schopnosti a dovednosti rozvíjí  

Mezi pohybové schopnosti, které rope skipping rozvíjí patří především obratnost, 

pohyblivost, vytrvalost a síla. Dále rope skipping rozvíjí koordinaci, timing, prostorovou 

orientaci, smysl pro rytmus, pohybovou paměť a dynamiku pohybu. 

 

5. Nácvik (韓大衛 ˴ 王保進 ˴ 劉玉峯，民 98, 47-88) 

5.1 Seznámení se švihadlem 1 (吳志豪、夏淑琴、許政智 ，民 99，6)         

a) Držet švihadlo za obě ručky, provádět kruhy nad hlavou. 

b) Držet švihadlo za obě ručky, provádět bočné kruhy. 

c) Švihadlo za tělem, držet ho na každé straně přibližně 30cm od konců ruček, 

provádět malé čelní kruhy.  

d) Držet švihadlo za obě ručky, provádět čelní osmičky. 
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e) Držet švihadlo za obě ručky, provádět kruhy nad zemí, přeskakovat švihadlo, 

jakmile prochází pod tělem. 

 

            a)                                   b)                                   c) 

 

                d)                                                        e) 

5.2 Seznámení se švihadlem 2   

Dvojice cvičenců drží švihadlo, každý za jednu ručku ve vzdálenosti přibližně 2 m, 

švihadlo je volně spuštěné na zem, jednotlivé dvojice se švihadly jsou od sebe vzdáleny 1,5 

m, cvičenci bez švihadel stojí v zástupu a na pokyn přebíhají volně ležící švihadla 

 

Obr. 29 Seznámení se švihadlem (吳志豪、夏淑琴、許政智 ，民 99，9)         
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5.3 Základní přeskok vpřed 

a) Stoj spatný, předpažit, švihadlo za tělem, držet švihadlo za ručky. 

b) Pohybem vpřed zápěstím a pažemi uvést švihadlo do pohybu. 

c) Přeskočit švihadlo snožmo. 

Modifikace: skákat střídavě po pravé/po levé, opakovaně jen po pravé/po levé. 

                    

            a)                                          b)                            c) 

 

5.4 Základní přeskok vzad 

a) Stoj předkročný pravou, švihadlo před tělem.  

b) Pohybem zápěstím vzad a pažemi uvést švihadlo do pohybu. 

c) Přeskočit švihadlo snožmo. 

Modifikace: skákat střídavě po pravé/po levé, opakovaně jen po pravé/po levé. 

                  

          a)                                                     b)                                       c) 

Další příklady nácviku kung-fu viz Příloze E. 

5.6 Dračí tanec 

1. Historie 
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Počátek dračích tanců byl zaznamenán v Han dynastii a spolu se lvím tancem je 

důležitou součástí čínské kultury. Drak je podle Číňanů posvátné zvíře, které symbolizuje 

sílu, odvahu, spravedlnost a mezi ostatními zvířaty vzbuzuje úctu a je znakem důstojnosti. 

Jeho tělesná stavba nese znaky dalších zvířat: parohy jelena, uši býka, oči králíka, drápy 

tygra, šupiny ryby a dlouhé tělo hada. Kvůli těmto znakům lidé věřili, že se drak dovedl 

velmi dobře pohybovat na zemi, ve vzduchu, ale i ve vodě. Dračí podobizny a sošky se 

velmi často nachází v chrámech jako dekorace sloupů či střech. 

 

Obr. 30 Vyobrazení draků na sloupech (李乾朗，民 83，76)    

     

          

Obr. 31 Dekorace střechy Confuciuova chrámu, Taipei (foto autor, 2009) 

 

Podobizny draků na střechách chrámů jsou ručně vyrobené ze dřeva a malované 

pestrými barvami. Lidé draka velmi uctívali a tradice těchto rituálů se rychle rozšířily do 

celé Číny. Dračí tanec se napevno zakotvil v čínské historii a je součástí čínské pohybové 

kultury. Tanec se tančí při velkých kulturních událostech, jako například oslava Čínského 

nového roku či Závody dračích lodí. Symbolizuje naději ve štěstí a prosperitu 
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v následujícím kalendářním roce a vyjadřuje úctu k drakovi, jako posvátnému zvířeti 

(http://www.dragonofthesouth.co.uk/dragondance.htm). 

 

Obr. 32 Vyobrazení dračího tance při oslavě Čínského nového roku 

(WU, 1993, str. 48)  

 

2. Náčiní (materiál) 

Při dračím tanci se používá dračí hlava s ocasem, vodící lampion a doprovodné 

hudební nástroje. Dračí hlavu lze koupit, nebo si žáci mohou sami vyrobit ve výtvarné 

výchově. Modelů dračích hlav je velmi mnoho a výrobní materiál je různorodý. Následující 

fotografii zobrazuje proutěnou kostru dračí hlavy.  

 

Obr. 33 Proutěná dračí konstrukce (李 動 藝 ，民 81，34) 

 

Další fotografie znázorňuje dračí hlavy, jejíž kostry jsou vyrobeny ze dřeva, 

potažené látkou, doplňky jako nozdry, jazyk, uši apod. jsou vyrobené z tuhé textilie.  
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Obr. 34 Detail dračích hlav při dračím tanci 

(http://2008.sina.com.cn/torch2008/hd/other/p/2008-07-21/2023117274.shtml) 

Ocas je různě dlouhý, na dalším obrázku žáci vyrábějí dračí ocas, který je 35 metrů 

dlouhý. Délka draka závisí na zdatnosti, síle a šikovnosti žáků. Dále také závisí na 

materiálních a prostorových podmínkách.  

 

 

Obr. 35 Žáci při tvorbě dračího ocasu (李 動 藝 ，民 81，34) 

 

Svrchní část ocasu je nejčastěji vyrobená z látky, která se následně navleče na 

konstrukci (dřevěnou, proutěnou, plastovou apod.). Příklad konstrukce vyrobené 

z plastových kruhů spojených lanky je vyobrazena na fotografii viz níže. Výroba této 

konstrukce je velmi jednoduchá a velkou výhodou je i snadné uskladnění, neboť zabere jen 

minimum místa. 
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Obr. 36 Plastová konstrukce dračího ocasu (李 動 藝 ，民 81，36) 

 

Ocas může být zakončen špičatou ploutví, jak vidíme na spodním obrázku, ale není 

to nezbytné. Drak se drží za tyče, které jsou pravidelně rozmístěny po celé délce draka, 

většinou každých 3,5 metru.  

 

 

Obr. 37 Proutěná konstrukce konce ocasu (李 動 藝 ，民 81，28) 

 

Vodící lampion je posazen na tyči a jeho délka dosahuje zhruba 100 cm. Lampion je 

ve tvaru míče, může být vyroben pomocí drátěné, dřevěné, plastové či proutěné konstrukce, 

nebo lze zcela jednoduše použít starý volejbalový míč, který se olepí látkou a dodatečně 
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dozdobí. Na následujících fotografiích vidíme proutěnou konstrukci lampionu a výsledný 

lampion.  

 

Obr. 38 Proutěná konstrukce vodícího lampionu, výsledný lampion 

(李 動 藝 ，民 81，20) 

 

3. Použití  

Dračí tanec je kolektivní pohybová aktivita, počet cvičenců se liší podle počtu draků 

a jejich délky. Tanec je náročný na prostorové podmínky, proto se často tančí venku na 

rovných a upravených plochách. Tělocvična je ideální místo na trénování pokud je špatné 

počasí nebo venkovní terén není vhodně upraven. Dračí tanec mohou tančit lidé téměř 

všech věkových kategoriích, vždy je ovšem důležité přizpůsobit velikost draka a náročnost 

cvičení fyzickým parametrům cvičenců.  

 

4. Jaké schopnosti a dovednosti rozvíjí  

Mezi pohybové schopnosti, které dračí tanec rozvíjí patří obzvláště rozvoj 

obratnosti. Dračí tanec dále rozvíjí především koordinaci, kooperaci, týmového ducha, 

timing, smysl pro rytmus, prostorovou orientaci a kreativitu. 

 

5. Nácvik (李 動 藝 ，民 81, 39-74) 

V dračím tanci je důležité sladit správné načasování a pohyby jednotlivých částí 

draka. Hlava draka musí být v souladu s tělem, celý drak by pak měl být v harmonii se 

zvukovým doprovodem, nejčastěji bubny. Aby se při cvičení zapojila celá skupina, je nutné 

dopředu rozdělit následující role: 1 vodič lampionu, 1 nosič dračí hlavy, cca 9 cvičenců 
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držící ocas draka a hudební doprovod. Celá skupina musí být dopředu seznámena se 

zvukovým doprovodem a pohybovou sestavou. Jednotlivě se pak secvičují hudebníci (v 

tělesné výchově mohou být hudebníky necvičící jedinci) a vodič lampiónu s nosiči. 

5.1 Zvukový doprovod 

Nástrojům použitým k hudebnímu doprovodu se meze nekladou, nejčastěji to však 

bývá velký buben, malý buben a činely, jak můžeme vidět na obrázku níže (zleva velký 

buben, malý buben, činely). 

 

Obr. 39 Hudební doprovod ke dračímu tanci (李 動 藝 ，民 81，74) 

Hudební doprovod by měl mít pravidelný a jasný rytmus, což ulehčí pohybovou 

realizaci. Často se používá 4/4 takt, jako na následujícím příkladu notového zápisu rytmu: 

 

velký buben 

malý buben 

činely 

nota čtvrťová 

nota osminová 

čtvrťová pomka 

Obr. 40 Příklad notového zápisu rytmu (李 動 藝 ，民 81，74) 
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Každá skupina si může vymyslet vlastní notový zápis, například v rámci hudební 

výchovy. Lze použít různé hudební nástroje, nebo kreativně vymyslet jiné zvukové kulisy 

(tleskat dlaněmi o sebe, plácat dlaněmi o žíněnky, klepat na tyče na šplh apod.). 

 

5.2 Základní nácvik pohybů dračího tance  

Efekt dračího tance vynikne nejlépe, když je pohyb proveden plynuje a má 

zakomponované různé pohybové prvky. V čele draka je vodič lampionu. Lampion má 

symboliku potravy, kterou chce drak ulovit. Příklad způsobu držení lampionu je vyobrazen 

na následujícím obrázku.  

 

Obr. 41 Detail držení vodícího lampiónu (李乾朗 ，民 83，39) 

 

 

Vodič s lampionem pohybuje zpravidla podle předem nacvičeného schématu. 

Příklad pohybů, které vodič s lampionem opisuje je znázorněn na obrázku č. 42. 
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Obr. 42 Příklad pohybů, které vodič s lampionem opisuje (李乾朗 ，民 83，63) 

 

 

Následující fotografie zobrazuje nácvik pohybů na místě, vodič pohybuje 

s lampionem (nahoru, dolů, vpravo, vlevo, bočné kruhy, čelní kruhy, kývat zprava doleva, 

výskok apod.),  nosič dračí hlavy ho následuje, stejně jako zbytek cvičenců. 

 

Obr. 43 Nácvik držení draka na místě (李乾朗 ，民 83，54) 

 

 

 Předchozí cvičení na místě se provádí i za poklusu. Při poklusu je možné libovolně 

opisovat kruhy, jak vidíme na obrázku č. 44.  

 

Obr. 44 Nácvik držení draka za poklusu  v kruhu (李乾朗 ，民 83，42) 

Obrázek č. 45 zobrazuje schéma nácviku za poklusu v kruhu s podbíháním draka. 

Vodič lampionu je znázorněn kolečkem. Fotografie viz obrázek č. 46 zobrazuje provedení 

schématu v reálu.  
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Obr. 45 Schéma nácviku držení draka za poklusu v kruhu s podbíháním draka 

(李乾朗 ，民 83，50) 

 

 

Obr. 46 Nácvik držení draka za poklusu  v kruhu s podbíháním draka 

(李乾朗 ，民 83，50) 

 

 

Další nákres představuje nácvik za poklusu v kruhu s nadbíháním draka.  

 

Obr. 47 Nácvik držení draka za poklusu v kruhu s nadbíháním draka 

(李乾朗 ，民 83，52) 

 

Další příklady nácviku dračího tance viz Příloha F. 
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kultury. V posledních 10 letech je cheerleading na Taiwanu velmi populární. 

Průběh tvorby práce a její výsledky byl

). Dr. Liu považuje nápad aplikovat prvky asijské pohybové kultury do české 

školní tělesné výchovy za zajímavý. Výběr tradičních sportů vhodných pro českou tělesnou 

výchovu byl proveden na základně jeho doporučení. Jeho podněty k tvorbě práce byly 

velmi obohacující, stejně tak možnost účastnit se tréninků tradičních sportů pod jeho 

vedením. S Dr. Liu Su-I byl proveden následující rozhovor, ve kterém byl dotazován na 

problematiku tradičních sportů na Taiwanu, na Plán z roku 2009 na podporu a rozvoj 

tradičních sportů a na možnosti aplikace asijských pohybových prvků do české školní 

tělesné výchovy. 

 

R

Petra: Prosím, byl byste 

ovy a sportu v Taipei?  

Liu Su-I: Jsem učitel na K

ůsobím zde také jako vedoucí kulturního a uměleckého souboru. 

Náplní naší práce je cheerleading (anglicky cheer + leading = povbuzování + vedení, čti 

čírlídink), tradiční sporty, akrobacie a další tradiční druhy tanců. V rámci tradičních sportů 

máme několik tréninkových skupin, pořádáme mnoho soutěží a vystoupení.  

 

P

Liu Su-I: Cheerleading pochází z USA, cheer představuje 

říklad před sportovní soutěží. Chlapci a děvčata si připraví 

vystoupení, které soutěž uvede (česky roztleskávači, pozn. autorky). Při vystoupení mají 

cvičenci možnost tancem a slogany vyjádřit své pocity a předvést publiku naučené 

dovednosti. Taiwan je USA silně ovlivněn, je možné zde nalézt mnoho prvků americké 
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Petra: Jezdí Vaši studenti v rámci školy do USA, aby se účastnili cheerleadingových 

vystoupení? 

 Jak dlouho se tradičním sportům věnujete? 

 se začal věnovat jako malý chlapec. Přibližně 

před 30  sporty propagovat. Vláda vybrala 

skupin

l program vlády na propagaci tradičních sportů před 30-ti lety úspěšný?  

Jaká je situace nyní? 

í politika a její záměry se postupem času měnily. Přibližně před 20 

lety vl

Liu Su-I: Jen někteří, ne všichni.  

Petra:

Liu Su-I: Tradičním sportům jsem

 lety se taiwanská vláda rozhodla, že bude tradiční

u žáků  2. stupně základní školy, která se měla na propagaci tradičních sportů podílet. 

A já jsem byl jedním z těch vybraných. Když mi bylo 14 let, začal jsem se učit jak pracovat 

s diabolem, se švihadlem či s žonglovacím náčiním. Toto období lze považovat za počátek 

propagace taiwanských tradičních sportů. Po střední škole jsem nastoupil na Národní 

pedagogickou univerzitu a po studiích jsem začal pracovat jako učitel tradičních sportů, 

kterým jsem dodnes. Můj koníček mi je profesí, tak je v mém vlastním zájmu tradiční 

sporty propagovat. 

 

Petra: Jak by

Liu Su-I: Za posledních 30 let prošel rozvoj tradičních sportů na Taiwanu velkými 

změnami, neboť vládn

áda investovala velké prostředky do rozvoje tradičních sportů a zájemcům, kteří 

chtěli tradiční sporty propagovat na Taiwanu a v zahraničí, nabízela velmi dobré finanční 

podmínky. Propagátoři byli zvýhodněni i při studiích, kdy nemuseli absolvovat přijímací 

zkoušky na elitní střední školy či univerzity. Vláda byla ze začátku v propagaci tradičních 

sportů velmi aktivní, avšak o pár let později byly finanční dotace na tradiční sporty 

zastaveny a výhody přestaly být propagátorům udělovány, což mělo za následek snížení 

popularity tradičních sportů. O pár let později, díky internetu a novým technologiím, bylo 

pro zájemce o tradiční sporty snaší dozvědet více a seznámit se s dalšími styly provedení 

jednotlivých tradičních sportů. Tento fenomén měl za důsledek zvýšení počtu zájemců o 

tradiční sporty. Díky popularitě televizních vysílaní bylo mnoho sportovců zvaných do 
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televize, aby předvedli vystoupení tradičních sportů. Televizní vysílání měla velkou 

sledovanost, a tak mnoho lidí mohlo představení tradičních sportů zhlédnout. Toto období 

bylo pro tradiční sporty velmi plodné, obzvláště díky šestiletému programu na podporu 

taiwanských tradičních sportů, který znáš. 

 

 

Petra: Máte na mysli Plán z roku 2009 na podporu a propagaci tradičních sportů? 

Liu Su-I: Ano. 

 

Petra: Mohl byste nám prosím stručně představit tento plán? 

Liu Su-I: Projekt je realizován z pokynu Ministerstva školství na dobu 6 let. Letošní 

rok (20 e tedy konstatovat, že 

projekt

Petra: Chystá vláda nějaké pokračování tohoto projektu, nebo to třetí etapou 

skončí?

i podobný, jen s drobnými úpravami, například žonglování již nebude součástí 

skupin

Petra: Prosím, mohl byste nám přiblížit, jaké tradiční sporty jsou součástí Plánu 

z roku 2009 na podporu a propagaci tradičních sportů? 

10, pozn. autorky) zahajuje již třetí etapu projektu. Můžem

 trvá již 13 rokem. Během každé etapy projektu máme za úkol organizovat soutěže a 

workshopy pro učitele a trenéry, vytvářet učební materiály jako knihy, internetové stránky 

či DVD. Bohužel jsou všechny učební materiály napsány v čínském jazyce, tudíž pro 

zahraniční zájemce, kteří čínský jazyk neovládají, jsou nepoužitelné. Díky tomuto projektu 

má mnoho studentů příležitost se předvést, účastnit se soutěží a porovnat se s ostatními. Je 

to pro ně velmi dobrá příležitost. 

  

  

Liu Su-I: Ano (plán bude i nadále pokračovat, pozn. autorky) a následující projekt 

bude velm

y tradičních sportů. 
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Liu Su-I: Všechny tradiční sporty mají svoji jedinečnou kulturu, zajisté i v České 

republice máte velmi specifické tradiční sporty. Mnoho tradičních sportů pochází 

z dětsk

čího a 

lvího ta

: Čím si myslíte, že mohou tradiční sporty studenty zaujmout? 

ější diabolo. Proč? Protože je snadné se 

to nauč  stranu, na rope 

skippin

a: Jaké schopnosti a dovednosti mohou tradiční sporty rozvíjet? Je to zaměřené 

více na rozvoj fyzických či psychických schopností a dovedností?  

ých hraček (nebo původně z běžných rutinních činností zajišťujících například 

přežití, pozn. autorky ) a až později se staly sporty tradičními i olympijskými, jako 

například lukostřelba. V minulosti lidé stříleli zvířata pro zajištění obživy, později stříleli na 

terče pro radost a dnes je to olympijská disciplína. Některé pohybové aktivity se mění pod 

vlivem času i pulzující doby. Na Taiwanu musíme tradiční sporty chránit, proto se vláda 

rozhodla vybrat 7 různých tradičních sportů. Jak víš, je to diabolo, rope skipping, 

shuttlecock, dračí a lví tanec, káča a pouštění draka.  

V organizačním systému tradičních sportů dochází ke změnám, kdy se odnož 

pouštění draka oddělila a stala se samostatnou. Stejná situace nastala u odnože dra

nce. 

 

 Petra

 Lui Su-I: Na Taiwanu je nyní nejpopulárn

it a nepotřebujete k tomu výjimečné fyzické dispozice. Na druhou

g jsou potřeba silné dolní končetiny, tudíž je nutný trénink. Stejná situace platí i pro 

shuttecock, který je na naučení obtížný. Ale na to, abyste si mohl hrát s diabolem 

nepotřebujete mít velkou fyzickou kondici, hrát si můžete sám či s přáteli. S diabolem si 

můžete dokonce hrát i u vás v koupelně, v obývacím pokoji nebo na poli, proto je to velmi 

jedinečný druh sportu. Před 10 lety vláda na Taiwanu přidala diabolo do školních osnov pro 

tělesnou výchovu (všech 7 tradičních sportů je součástí školních osnov pro tělesnou 

výchovu, pozn. autorky), všichni studenti se na základní škole učí s diabolem zacházet, 

tudíž diabolo má velmi silnou základnu. Vystoupení diabol jsou velice nápaditá a je možné 

se naučit spoustu dovedností, proto patří diabolo mezi nejoblíbenější tradiční sporty na 

Taiwanu.  

 

Petr
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Liu Su-I: To je těžké říci, protože hovoříme o 7 druzích tradičních sportů, které jsou 

velmi rozdílné. Obecně lze říci, že všechny sporty mají stejný proces. Jako příklad uvedu 

cheerle

lesné výchovy? Jaké druhy tradičních sportů by 

byly vh

usíš vzít v úvahu náčiní, zda je snadné ho sehnat či nikoliv, zda je to snadné 

na nau

tanec 

jsou ve

ading, kde v minulosti obsahem vystoupení byl pouze slogan s pokřikem, ale dnes 

se kombinují i složité gymnastické prvky. Stejná situace se týká i tradičních sportů jako 

diabolo a rope skipping. V diabolu jsou cvičenci schopni diabolo vyhodit, udělat salto vzad 

a následně diabolo chytit. Cvičenci musí pracovat i na své fyzické kondici i rozvíjet 

dovednosti s diabolem, aby vylepšili své vystoupení. Před 30 lety se hrálo pouze s jedním 

nebo 2 diaboly. Dnes se hraje se 3 i 4 diaboly. Zvykl jsem s říkat, že nic není nemožné, 

neboť jsem si před 30-ti roky myslel, že rozpohybovat naráz 3 diabola je nemožné (Dnes se 

hraje i se čtyřmi diaboly, pozn. autorky). Nejsou to pouze dovednosti, které se rozvíjejí, ale 

také materiál, jehož kvalita neustále roste.  

Petra: Myslíte si, že v ostatních zemích, například v České republice, je možné 

zahrnout tradiční čínské sporty do osnov tě

odné? 

Liu Su-I: Pokud chceš zahrnout tradiční sporty do osnov tělesné výchovy, jako zde 

na Taiwanu, m

čení se. Musíš je nechat, aby trénovali sami, musíš je tradičními sporty nadchnout. 

Naposledy jsme spolu hovořili o dračím a lvím tanci. Tyto tance jsou velmi důležité a jsou 

největšími symboly čínské kultury, je zábavné sledovat, jak se lidé o dovolených či 

víkendech učí, jak držet lví hlavu. Tyto dva tance mají velmi úzký vztah k náboženství. 

Často se také používají bubny, které jsou velmi hlučné. Myslím si ovšem, že to není snadné 

zahrnout do školních osnov, neboť pořizovací cena lví a dračí hlavy je velmi vysoká.  

Další tradiční sporty jako káča je příliš snadná na naučení, je to spíše jen hračka. 

Rozdělil jsem tradiční sporty následujícím způsobem: káča je spíše hračka, dračí a lví 

lmi úzce spojeny s náboženstvím, diabolo je aplikované umění a rope skipping lze 

považovat za druh sportu, kondičně orientovaného. Všechny tyto sporty se během svého 

vývoje orientovaly různými směry. Myslím si, že diabolo, rope skipping, shuttlecock a drak 

jsou vhodné dále v České republice rozvíjet, obzvláště diabolo a rope skipping. Skákat přes 

švihadlo se může o samotě nebo s přáteli, stejně jako diabolo. Trénuje se fyzická kondice, 

zlepšují se kooperační a další dovednosti a je u toho legrace.  
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Petra: Jaký je nejvhodnější věk pro začátek praktikování tradičních sportů? 

iu Su-I: Přibližně mezi 9.-10. rokem života dítěte, protože by diabolo pro 7-8 leté 

děti mo lice děti 

silnější

které nejsou na Taiwanu známé? 

iu Su-I: Neznám. Možná ti ale odpovím příští rok, kdy Českou republiku 

navštív

L

hlo být příliš těžké.  Ale může se začít i dříve, možná jsou v České repub

, než na Taiwanu (smích, pozn. autorky).  

 

Petra: Znáte nějaké české tradiční sporty, 

L

ím (smích, pozn. autorky). 
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IV. DISKUZE 

V diplomové práci jsem čerpala z teoretických východisek vývoje školní tělesné 

výchovy, jejích podmínek, plánování a organizace na Taiwanu a v České republice. Školní 

tělesná výchova prošla v obou zemích rozmanitými změnami, které odpovídají jejich 

historickému pozadí a jedinečnosti kultury. Nebylo proto lehké formulovat patřičné 

souhrny. 

Stěžejním dokumentem při tvorbě této diplomové práce byl Plán z roku 2009, u 

něhož byla provedena obsahová analýza. Dále jsem vycházela z osnov taiwanského 

školství, které jsem podrobně prostudovala. Velmi podnětné pro mě bylo přátelství a 

opakované setkání s Dr. Liu Su-I (劉述懿), vedoucím katedry tradičních sportů na Taipei 

Physical Educational College, obdoby naší Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze. Dr. 

Liu Su- I mne zasvětil do tajů asijských tradičích sportů a byl mým velkým rádcem při 

psaní práce. Díky němu jsem pronikla do tréninkové skupiny tradičních sportů při Taipei 

Physical Education College a aktivně se účastnila jejich tréninků. Pan Liu Su-I v době 

mého pobytu na Taiwanu zorganizoval mezinárodní soutěž v asijských tradičních sportech, 

které se zúčastnili závodníci z Taiwanu, Číny, Japonska, Koree, Filipín a Malajsie. Program 

soutěže pro mne byl nesmírně zajímavý a přinesl mi mnoho podnětů při tvorbě diplomové 

práce. Pořídila jsem mnoho fotografií a videí z jednotlivých vystoupení, které jsem v práci 

použila. Na soutěži jsem měla možnost se setkat s dalšími představiteli tradičních sportů při 

zahraničních školách v Korei a Alžíru. S nimi jsem prodiskutovala další možnosti 

spolupráce v oblasti rozvoje tradičních sportů. S Dr. Liu Su-I jsem také hovořila o možnosti 

zakomponovat tradiční asijské sporty do české školní tělesné výchovy. Dr. Liu se tento 

nápad velmi líbil a doporučil zakomponovat následující sporty: diabolo, shuttlecock, rope 

skipping a flowerstick. Všechny sporty, které považoval za vhodné, jsem do práce zařadila. 

Dračí tanec mi zakomponovat nedoporučoval, neboť podle jeho slov je pořizovací cena 

dračí hlavy nad finanční možnosti běžných škol. Já si ale myslím, že v rámci 

mezipředmětových vztahů si žáci mohou sami ve výtvarné výchově dračí hlavu i ocas 

vyrobit, čímž se prohloubí efekt interkulturní výchovy a odpadá finanční náročnost pořízení 

materiálu. Dračí tanec je podle jeho slov velmi specifickým tradičním sportem, který v sobě 
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navíc kombinuje pohybové a hudební prvky, je tedy výborným prostředkem oživení hodin 

tělesné výchovy.  

Další neocenitelnou zkušeností pro mě byla možnost se aktivně po dobu jednoho 

roku účastnit hodin tělesné výchovy na prvním a druhém stupni v Long Shang Temple 

Primary and Secondary School v Taipei, kde jsem měla příležitost sledovat výuku 

tradičních sportů a sama se tradičním asijským sportům učit. Jelikož se mi asijské tradiční 

sporty velmi zalíbily, brzy jsem si pořídila vlastní diabolo, shuttlecock i flowerstick, abych 

mohla trénovat i doma.  

Předsedkyně sportu na Taiwanu, Dr. Tai Shia-ling (戴遐齡) a její manžel jsou mými 

blízkými přáteli, díky kterým jsem měla možnost nahlédnout do okruhu nejvyšší politiky 

týkající se sportu a několikrát navštívit sídlo předsednictva sportu na Taiwanu.  

 

Při psaní diplomové práce jsem si často kladla následující otázky: Jak je možné 

obohatit českou tělesnou výchovu asijskými prvky? Jsou vůbec učitelé tělesné výchovy 

v České republice schopni a ochotni nějaké změny ve výuce realizovat? Jakou formou 

mohou tradiční asijské sporty ovlivnit výchovně vzdělávací proces dětí v našich školách? 

Mají vůbec české děti zájem o další impulzy v rámci tělesné výchovy? Na všechny otázky 

nebylo a zatím není možné odpovědět, jelikož je nutné nejdříve projekt vyzkoušet v praxi a 

následně analyzovat výsledky. Myslím si, že má smysl realizovat snahy o obohacení české 

školní tělesné výchovy, protože se výuka stává často stereotypní, jak jsem měla možnost 

zjistit během pedagogické praxe na základní škole a gymnáziu. Jako budoucí učitel tělesné 

výchovy bych ráda žáky během hodin tělocviku motivovala a snažila se, aby se pro ně 

tělesná výchova stala zajímavější. Mým osobním cílem je žákům prezentovat tělesnou 

výchovu jako prostředek zábavy, hry a radosti z pohybu, ne pouze jako nucené zlo.   

 

Při propagaci tradičních asijských sportů do české tělesné výchovy je třeba brát 

v potaz rozdílnost obou kultur a její vliv na výchovně vzdělávací proces. Asijská kultura, 

myšlení a mentalita obyvatel Taiwanu je jiná než kultura, jakou známe my v Evropě. U dětí 

i dospělých na Taiwanu jsem si všimla, že mají v porovnání s českou populací větší 
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přirozenou disciplínu a úctu k jiným lidem, což pramení ze způsobu výchovy v rodině i ve 

škole. Otázkou je, zda vnesení prvků asijské kultury do českého školství splní očekávaný 

efekt, nebo zda bude projekt konfrontován s rozdílností výchovně-vzdělávacího procesu 

jednotlivých kultur. 

Pro Taiwance je kulturní bohatství, do něhož tradiční sporty patří, velmi důležité. Je 

pro ně přirozené se tradičním sportům věnovat. Nabízí se otázka, jak se podaří 

zakomponovat tradiční asijské prvky do české školní tělesné výchovy, aby byla 

respektována jak asijská, tak česká kultura. Dále je třeba se zamyslet, jak budou prvky cizí 

kultury v českém školství přijaty, zda bude nutné řešit problematiku předsudků vůči Asii či 

jiné překážky. Z vlastní zkušenosti vím, že Taiwanci jsou velmi otevření vůči cizím 

kulturám, národům, pohybovým hrám a cvičením, proto si myslím, že by se k tradičním 

sportům jiných zemích (např. České republiky) postavili s nadšením a rádi by se nechali o 

prvky jiné kultury obohatit. Vždyť přece obohatit se odlišnou kulturou neznamená ztratit 

kulturu vlastní.  

 

Sestavila jsem proto návrh na obohacení české tělesné výchovy prvky asijské 

pohybové kultury, neboť z dostupných informací se v oblasti tělovýchovy České republiky 

zatím nikdo podobnému tématu nevěnoval. Během realizace návrhu jsem čelila sporné 

otázce,  do jaké míry mohu využít a propojit prvky tradiční asijské kultury s prvky českého 

tělovýchovného systému. Přesto se domnívám, že se mi podařilo harmonicky skloubit tyto 

dva rozlišné systémy a navrhnout zajímavé nové prvky pro naši tělesnou výchovu. 
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V. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ DO PRAXE 

Školství v České republice dostalo nový impuls zavedenou reformou, kdy se ve 

výchovně-vzdělávacím procesu aplikuje princip globální výchovy. Globální výchova se 

snaží vychovat všestranného jedince, který je schopen porozumět souvislostem naučených 

vědomostí a uvědomí si mezipředmětové vztahy. Globální výchova taktéž chápe proces 

vzdělání a nabývání dovedností jako jeden celek. Zůstává otázkou, zda se globální výchova 

skutečně v pedagogické praxi aplikuje, konkrétně v tělesné výchově.  

Po nastudování literatury pojednávající na jedné straně o vývoji tělesné výchovy, 

jejích podmínkách, organizaci a plánování na Taiwanu a v České republice, na druhé straně 

o programu na podporu tradičních sportů (Plán z roku 2009) jsem vytvořila nástin projektu: 

Návrh na obohacení české školní TV prvky asijské pohybové kultury. 

Na Taiwanu jsou tradiční asijské sporty do školních osnov zahrnuty a učitelům 

tělesné výchovy slouží jako učební manuál právě výše zmíněný plán. V praxi je to 

odzkoušené a funguje to velmi dobře. Jelikož v České republice do osnov tradiční sporty 

zahrnuty nejsou, považuji za vhodné výuku tělesné výchovy oživit, a to právě tradičními 

sporty.  

Hlavním cílem práce byla analýza systému a obsahových prvků typických pro Čínu 

(Taiwan) vhodných pro obohacení české školní tělesné výchovy. Pro tyto účely byla 

provedena obsahová analýza Plánu z roku 2009. Aby téma práce bylo zpracováno 

kompletně, vypracovala jsem a porovnala vývoj školní tělesné výchovy, její podmínky, 

plánování a organizaci na Taiwanu a v České republice.  

Vědecká otázka byla následující: Jaké vhodné tradiční asijské pohybové hry 

můžeme zařadit do běžné školní tělesné výchovy? 

Závěrem analýzy je zjištění, že vhodnými sporty na zařazení do školní TV jsou 

diabolo, shuttlecock, flowerstick, kung-fu, rope skipping a dračí tanec. Uvedené sporty 

je vhodné aplikovat v české školní tělesné výchově, neboť: 

 může je praktikovat téměř každý žák 
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 u vybraných sportů lze provádět různé modifikace cvičení a způsobu 

provedení, což umožňuje vysokou míru adaptability cvičení vzhledem k aktuálním 

potřebám žáka 

 finanční a materiální nenáročnost (ve většině případů si lze náčiní vyrobit 

v rámci výtvarné výchovy) 

 lze je použít v rámci interkulturní výchovy (představit jinou kulturu pomocí 

pohybu)  

 rozvíjejí speciální pohybové dovednosti 

 mají vysoký motivační charakter 

 běžné prostory tělocvičen a venkovních hřišť jsou pro nácvik tradičních 

sportů plně dostačující 

 mohou zlepšit sociální vazby ve skupině (nácvik skupinových pohybových 

prvků rozvíjí kooperaci, týmového ducha, komunikaci apod.) 

 v České republice prakticky neznámé (z uvedených sportů se v tělesné 

výchově v České republice uplatňuje pouze skákání přes švihadlo, ale pouze v omezené 

míře a zdaleka se nevyužívá široké škály použití švihadla) 

 

Přílohy diplomové práce slouží jako didaktický manuál pro učitele, kteří si z ní 

mohou brát inspiraci a učinit hodiny tělesné výchovy zajímavější. Vhodná je spolupráce 

učitelů v rámci školy, obzvláště učitelů tělesné, výtvarné, hudební výchovy a zeměpisu, aby 

se prohloubilo propojení dílčích témat předmětů. Jednotlivá cvičení mají slovní popis a 

přiloženou fotografii nebo obrázek s vyobrazeným cvičením, což ulehčuje pochopení cviku.  

 

Doporučení do praxe 

Aby se úroveň tělesné výchovy neustále zvyšovala, bylo by vhodné, aby se učitelé 

tělesné výchovy účastnili seminářů, workshopů, zahraničních cest či vzdělávacích 

programů zaměřených na inovaci školní tělesné výchovy. Seznámení a inspirace systémem 
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výuky a obsahu tělesné výchovy v jiných zemích je velmi podnětná a z vlastní zkušenosti 

mohu říci, že to pozitivně působí i na samotného učitele, neboť jeho pedagogická i lidská 

osobnost neustále roste a obohacuje se.  

Dále by bylo vhodné, aby se v rámci rozvoje a inovace školní tělesné výchovy 

angažovala i samotná vláda. Bylo by žádoucí, aby sestavila pod hlavičkou Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy orgán, který by měl na starosti školní tělesnou výchovu a 

zdraví české populace a cíleně se snažil na tyto oblasti komplexně působit. Je třeba 

vytvářet správné stravovací a pohybové návyky již od dětství . Na Taiwanu již takový 

systém funguje a řídí se heslem: „Zdravý jedinec, zdravá rodina, zdravý národ.“ Čím méně 

jsou lidé nemocní, tím více stát ušetří.  
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VII. PŘÍLOHY 

Příloha A:  1. Další příklady nácviku diabola 

(韓大衛 ˴ 王保進 ˴ 劉玉峯, 民 98，5-42) 

1.1 Líhnutí cvrčka 

a) Tento trik je podobný předcházejícímu cvičení 5.4, pouze se cívka nevyhodí, ale 

namotáním se zkrátí vzdálenost od hůlky o polovinu. Pohyb ruky se zastaví, když je cívka 

kolmo pod ní. 

b) Pohyb ruky zastavit, když je cívka kolmo pod ní. 

  

 a) b) 

 

1.2 Davidovo kouzlo  

a) Pohyb navazuje na polohu z obr. 5.5 b 

b) Opsat kruh proti směru hodinových ručiček, ruka se zase zastaví, když je kolmo 

nad cívkou, zalomit zápěstí. 

c) Chytit obě hůlky do levé ruky, na ukazovák a prostředníček navinout lanko tak, 

aby se prsty nacházely mezi cívkou a lankem. 

    

 a)  b) c) 

 



 

 

 

 

1.3 Vážka poletuje nad vodou 

 volně spuštěna dolů. 

vzduchu, to dopadne na lanko 

blíže le

ovést půlkruh, zápěstí stočit dovnitř, cívku vyhodit do vzduchu, nechat ji 

dopadn

a) Upažit pokrčmo poníž, cívka

b) Pravá provést půlkruh, kterým vyhodí diabolo do 

vé hůlky. 

c) Levá pr

out na lanko v blízkosti pravé hůlky. 

     

 a)    b)    c) 

.4 Zlatý kohout 

lo na pravou hůlku, levá vzpažit. 

 

 

 

1

a) “Posadit” diabo

b) Předpažit pokrčmo poníž, na pravé hůlce diabolo.

c) Přehazovat diabolo z pravé hůlky na druhou a zpět.

     

 



 a)                            b)                                     c) 

 

 

 

 

 

.5 Pohled na měsíc a hvězdy 

) Pravá předpažit pokrčmo poníž, levá předpažit pokrčmo, cívka volně spuštěna. 

) Pravá upažit pokrčmo, levá zpažit pokrčmo, cívka nalevo od hlavy. 

) Cívka obloukem přes hlavu vlevo, zpět do výchozí polohy viz 5.8 a).  

 

 

1

a

b

c

     

 a)   b)  c) 

 

1.6 Otočení kolem vlastní osy 

a) Předpažit pokrčmo poníž, cívka volně svěšená. 

b) Vyhodit cívku do vzduchu, stoj zkřižný, pravá přes levou. 

c) Otočit se o 180°, chytit cívku, zpět do polohy 5.8 a). 

 



                     

 a)                                    b)                               c) 

 

1.7 Dvojčata 

a) Dvojce cvičenců stojí těsně u sebe, každý v jedné ruce drží hůlku s cívkou, cívka 

je volně svěšená. 

b) Cvičenci střídavým pohybem paže vzad uvedou cívku do pohybu. 

    

                       a)                                                     b) 

 

) Cvičenci stojí 1,5m od sebe, jeden cvičenec pravá vzpažit pokrčmo poníž, levá 

předpa vka u levé ruky, druhý cvičenec stojí v zrcadlovém postavení. 

1.8 Výměna diabol 

a

žit pokrčmo poníž, cí

b) Na povel cvičenci vyhodí diabolo do vzduchu a následně chytnou diabolo 

druhého cvičence. 

  

                     a)                                                         b) 

 



 

1.9 Výměna pozic 

a) Na pokyn oba cvičenci vyhodí diabolo do vzduchu a vymění si pozice. 

b) Oba cvičenci současně diabola chytí. 

                           

                        b) 

 

1.10 Duha 

a) Cvičenci stojí v řadě, na kraji je vedoucí cvičenec, na pokyn začnou pohybovat 

diaboly nahoru a dolů. 

b) Na pokyn cvičenci vyhodí diabola do vzduchu, vedoucí cvi

cvičenci si přehazují diabola ve 

směru k vedoucímu cvičenci. 

okračuje do přerušení. 

          a)                                            

čenec na kraji  vyhodí 

diabolo tak, aby ho chytl cvičenec na konci řady, ostatní 

c) Řetězec p

       

                                                  c) 

1.11 Létající hvězdy na obloze 

a) Cvičenci stojí v řadě, diabola volně spuštěna, spolupracují ve dvojicích 

(spolupracují ti, co stojí uvnitř a ti, co stojí vně).  

b) Na pokyn vyhodit diabola do vzduchu a chytit diabolo druhého z dvojce. 

e v

        a)                               b)  

c) Odraz yhodit diabola do vzduchu, chytit původní diabolo. 

 



     

 a)   b)                                          c)   

 

1.12 Výměna pozic ve čtverci 

a) 4 cvičenci stojí zády k sobě a utváří čtverec, diabola volně spuštěna. 

chytí diabola. 

) Cvičenci pokračují ve cvičení, dokud nestojí na výchozím místě.  

b) Na pokyn vyhodí diabola do vzduchu, posunou se o místo vlevo a 

c

       

        a)                                             b)                              c) 

 



Příloha B:  2. Další příklady nácviku shuttlecocku 

 (韓大衛 ˴ 王保進 ˴ 劉玉峯，民 98, 86-105) 

2.1 Nácvik ovládání shuttlecocku dvěma prsty, ukazováčkem a prostředníčkem 

a) ZP shodná s 5.1 a), dlaň směřuje dolů, ukazováček s prostředníčkem natáhnout a 

spojit, zbylé prsty stočit do dlaně. 

b) Shuttlecock položit na natažené prsty a vyhodit do vzduchu. 

c) Shuttlecock nechat zlehka dopadnout na hřbet ruky, pohyb dlaní mírně dolů. 

     

         a)                                                 b)                                              c) 

 

2.2 Nácvik vyhození shuttlecocku na rameno 

a) Základní poloha těla shodná s 5.1 a), prsty v pěst, shuttlecock vyhodit na rameno. 

b) Před dopadem snížit těžiště a vytrčit rameno mírně dopředu. 

   

        a)                                                               b)  

 

2.3 Nácvik vyhození shuttlecocku na čelo 

a) ZP shodná s 5.1 a), dlaň stočit v pěst, vyhodit shuttlecock vzhůru, snížit těžiště. 

b) Při dopadu mírně zaklonit hlavu a snížit těžiště. 

 



   

                    a)                        b) 

2.4 Nácvik vyhození shuttlecocku vnitřní stranou chodidla 

a) Položit shuttlecock na vnitřní stranu chodidla (pravá/levá přednožit pokrčmo, 

chodidlo přiložit k druhému kolenu), vyhodit shuttlecock vzhůru. 

b) Jemně chytit shuttlecock do obou rukou. 

   

           a)                                                                          b) 

 

2.5 Nácvik přehazování shuttlecocku z jedné nohy na druhou (vnitřní strana 

chodidla) 

a) Vyhodit si pravou/levou rukou shuttlecock do vzduchu. 

b) Nechat dopadnout shuttlecock na pravou/levou vnitřní stranu chodidla, vyhodit 

shuttlecock chodidlem do vzduchu. 

c) Nechat dopadnout shuttlecock na druhou nohu. 

 



       

        a)                           b)                                          c) 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Nácvik přehazování shuttlecocku z jedné nohy na druhou (vnější strana chodidla) 

a) Vyhodit si pravou/levou rukou shuttlecock do vzduchu. 

b) Nechat dopadnout shuttlecock na pravou/levou vnější stranu chodidla, vykopnout 

shuttlecock chodidlem do vzduchu. 

c) Nechat dopadnout shuttlecock na druhou nohu, vnější stranu chodidla. 

     

  a)                                b)                                            c) 

 

 



2.7 Nácvik přehazování shuttlecocku z jednoho kolena na druhé 

a) Vyhodit si pravou/levou rukou shuttlecock do vzduchu. 

b) Přednožit pokrčmo pravou/levou, nechat dopadnout shuttlecock na pravé/levé 

koleno, následně vykopnout shuttlecock kolenem do vzduchu. 

c) Přednožit pokrčmo pravou/levou, nechat dopadnout shuttlecock na druhé koleno. 

     

  a)                                            b)                                           c) 

 

 

 

 

 

 

2.8 Nácvik přehazování shuttlecocku ve výskoku 

a) Vyhodit si pravou/levou rukou shuttlecock do vzduchu. 

b) Odrazem pravé skrčit zánožmo levou, vnitřní stranou chodidla vykopnout 

shuttlecock do vzduchu, dopad na zem. 

c) Odrazem levé skrčit zánožmo pravou, vnitřní stranou chodidla vykopnout 

shuttlecock do vzduchu. 

 



             

              a)                                 b)                                            c) 

 

2.9 Nácvik přehazování shuttlecocku ve výskoku 

a) Vyhodit si pravou/levou rukou shuttlecock do vzduchu. 

b) Odrazem pravé skrčit vpravo, přiložit chodidla k sobě, vnější stranou chodidla 

pravé nohy vykopnout shuttlecock do vzduchu.  

c) Odrazem levé skrčit vlevo, přiložit chodidla k sobě, vnější stranou chodidla levé 

nohy, vykopnout shuttlecock do vzduchu. 

 

 

 

 

                                            

 

 

a)                           b)                                             c) 

 

 

 

2.10 Nácvik přehazování si shuttlecocku ve dvojici 

 



a) Každý z dvojice si jednou nohou kope se shuttlecockem. 

b) Na pokyn si navzájem přihrají shuttlecock.  

c) Každý z dvojice si jednou nohou kope se shuttlecockem. 

Možné variace: uspořádat soutěž, která dvojice provede největší počet přihrávek, 

aniž by jim shuttlecock spadl na zem. 

     

 a)                                           b)                                             c) 

 

2.11 Nácvik přehazování si shuttlecocku ve dvojici s výskokem 

a) Každý z dvojice si jednou nohou kope se shuttlecockem.  

b) Na pokyn odrazem pravé skrčit zánožmo levou, vnitřní stranou chodidla 

vykopnout shuttlecock do vzduchu a přihrát druhému z dvojce. 

c) Přijmout přihrávku. 

Možné variace: uspořádat soutěž, která dvojice provede největší počet přihrávek, 
aniž by jim shuttlecock spadl na zem. 

     

 a)                                          b)                                              c) 
 

 

 

 



 

 

 

 

2.12 Nácvik přehazování si shuttlecocku ve dvojici s otočením o 180° 

a) Každý z dvojice si jednou nohou kope se shuttlecockem ve vzdálenosti 1,5 m. 

b) Na pokyn vykopnutím shuttlecocku do vzduchu a otočením se kolem vlastní osy 

o 180 ° přihrát spoluhráči. 

c) Přijmout přihrávku. 

Možné variace: uspořádat soutěž, která dvojice provede největší počet přihrávek, 

aniž by jim shuttlecock spadl na zem. 

     

 a)                                           b)                                               c) 

 

2.13 Nácvik přehazování si shuttlecocku ve dvojici s vykopnutím vnější stranou 

chodidla 

a) Přednožit pokrčmo, špičku přitáhnout k bérci, shuttlecock nechat spadnout na 

nárt. 

b) Unožit skrčmo, přitáhnout lýtko k zadní straně stehen, přihrát spoluhráči 

vykopnutím shuttlecocku přes hlavu do vzduchu.  

c) Přijmout přihrávku vnější stranou chodidla. 

Možné variace: uspořádat soutěž, která dvojice provede největší počet přihrávek, 

aniž by jim shuttlecock spadl na zem. 

 



     

           a)                                             b)                                                c) 
   

 

 

 

2.14 Kopání si shuttlecockem v zástupu 

a) První cvičenec v zástupu přednožit pokrčmo, špičku přitáhnout k bérci, 

shuttlecock nechat spadnout na nárt, položit nohu se shuttlecockem na patu. 

b) Vykopnout shuttlecock vzad, spoluhráč chytí shuttlecock do ruky, řetězec 

pokračuje dál až do posledního cvičence. 

Možné variace: zorganizovat soutěž mezi týmy, kdo dopraví shuttlecock nejrychleji 
na konec zástupu. 

 

                  

 a)                                                                         b) 

 

2.15 Létající shuttlecock 

a) Položit si shuttlecock do dlaně. 

b) Na pokyn udělat půlkruh směrem nahoru. 

 



c) Chytnou shuttlecock tak, aby dopadl na hřbet dlaně. 

Poznámka: snažit se o co nejpřesnější synchronizaci, možné uspořádat soutěž dvojic, 
trojic či vícečlenných týmů. 

 

     

       a)                                                b)                                              c) 

 

 

 

 

 

 

2.16 Osmička 

a) Předpažit pravou, shuttlecock je položený na dlani, cvičenci stojí vedle sebe ve 

vzdálenosti přibližně 1 m. 

b) Provést první část osmičky: předklon, upažit pokrčmo, dlaní obkroužit půlkruh 
vlevo. 

c) Provést druhou část osmičky: postupný vzpřim, dlaní obkroužit půlkruh vpravo. 

Poznámka: snažit se o co nejpřesnější synchronizaci, možné uspořádat soutěž dvojic, 

trojic či vícečlenných týmů; možné spojit několik pohybových prvků dohromady a vytvořit 

pohybovou sestavu.  

 



     

 a)                                             b)                                              c) 

 

2.17 Ležící drak 

a) Leh, přednožit povýš, shuttlecock položit na horní část chodidla, cvičenci leží od 

sebe přibližně 1 m. 

b) Převal vlevo na břicho, vzpor ležmo zanožit pokrčmo pravou/levou. 

c) Převal na záda, vzpor vzadu ležmo unožit pokrčmo povýš pravou/levou. 

 Poznámka: snažit se o co nejpřesnější synchronizaci, možné uspořádat soutěž 

dvojic, trojic či vícečlenných týmů; možné spojit několik pohybových prvků dohromady a 

vytvořit pohybovou sestavu.  

     

 a)                                          b)                                             c) 

 

 

2.18 Tipy pro ulehčení nácviku  

Pro ulehčení nácviku vykopávání shuttlecocku nohou je možné shuttlecock 

připevnit na provázek či plastový řetízek, jak můžeme vidět na následujícím obrázku. 

 



 

Obr. 1 Nácvik shuttecocku s řetízkem (洪武吉、院志聰、陳政友，民 99, 18) 

 

2.19 „Kdo z koho“ 

Žáci utvoří družstva po 6 cvičencích, z každého družstva se naproti sobě postaví 3 a 

3 spoluhráči. Princip hry spočívá v co nejrychlejší výměně spoluhráčů 

„pinkáním“ shuttlecocku o dřevěné destičky. Hráč, co začíná, běží po odehrání na konec 

zástupu. Učitel stanoví dopředu přesná pravidla hry. 

Cíl hry: rozvoj přihrávek, kondice, prostorové orientace a kooperace. 

 

 

Obr. 2 Nácvik shuttlecocku „pinkáním“ o dřevěné destičky 

(吳志豪、夏淑琴、許政智 ，民 99，56) 

 

 

 

 

 



2.20 „Plácaná“ 

Každé družstvo má 3 cvičence, cílem hry je získat co nejvíc bodů. Bod ztratí to 

družstvo, kterému spadne shuttlecock na zem. Družstvo má možnost maximálně 3 

přihrávek, ta může být provedena destičkou, kolenem či chodidlem (pravidla určí učitel). 

Cíl hry: rozvoj motorických dovedností, kooperace a rozvoj týmového ducha. 

 

 

Obr. 3 „Plácaná“ (洪武吉、院志聰、陳政友，民 99, 21)  

 

Závodní variantou „Plácané“ je naše obdoba nohejbalu, kdy se místo míče hraje se 

shuttlecockem, který je pro hru speciálně upraven. Počet hráčů je různý, zpravidla se hraje 

2 na 2, nebo 5 na 5. Maximální počet přihrávek je 3, hráči smí k odehrání shuttlecocku 

použít kromě paží jakoukoliv část těla. 

 

Obr. 4 „Nohejbal“ se shuttlecockem 

(http://vietnam.vnanet.vn/Internet/en-S/49/130/20/26731/11/2009/Default.aspx7.3) 

 

 

 

http://vietnam.vnanet.vn/Internet/en-S/49/130/20/26731/11/2009/Default.aspx7.3


 

 

 

2.21 „O nejúspěšnějšího střelce“ 

Žáci utvoří družstva a snaží se jeden po druhém trefit shuttlecockem do obruče. 

Vyhrává to družstvo, které bude mít největší počet shuttlecocků v obručích.  

Cíl: rozvoj motorických dovedností, týmového ducha. 

 

  

Obr. 5 „O nejúspěšnějšího střelce“ (洪武吉、院志聰、陳政友，民 99, 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha C:   3. Další příklady nácviku flowersticku 

 (韓大衛 ˴ 王保進 ˴ 劉玉峯，民 98, 124-134) 

3.1 Helikoptéra 

a) Přehazovat si s flowerstickem z jedné hůlky na druhou, místo dotyku hůlek je 

blízko třásní. 

b) Pomocí hůlek flowerstick roztočit.  

c) Pohyb flowersticku připomíná vrtuli helikoptéry. 

                                       

                 a)                                              b)                                                    c) 

 

3.2 Mlýnek 

 



a) Stisknout hůlkami flowerstick (jedna hůlka kolmo ze spodu, druhá hůlka kolmo 

shora). 

b) Roztočit flowerstick směrem dopředu. 

c) Rovnoměrně tisknout hůlky na flowerstick a točit s ním dopředu. 

Poznámka: možné pokusit se o co nejrychlejší roztočení flowersticku. 

 

                 

 a)                                        b)                                         c) 

 

 

 

3.3 Vyhození flowersticku do vzduchu pomocí jedné hůlky 

a) Položit flowerstick na jednu hůlku (kolmo k hůlce). 

b) Vyhodit flowerstick do výšky tak, aby se otočil kolem své osy. 

c) Chytit flowerstick pomocí obou hůlek. 

             

        a)                                           b)                                       c) 

 

3.4 Točení na jedné hůlce za konec flowersticku (foto autor, 2010)     

 



Zachytit koncem flowerstick za hůlku, roztočit flowerstick, je nutné kontrolovat 

velikost odstředivé síly.  

 

 

3.5 Pohazování si flowerstickem pod nohou (foto autor, 2010) 

Pohazovat si s flowerstickem (flowerstick je kolmo se zemí), zvednout pravou nohu, 

flowerstick vést pod nohou, levou hůlkou ho zachytit, nohu položit, pohazovat si 

s flowerstickem pomocí obou hůlek.  

 

 

3.6 Vyhození flowersticku s otočkou (foto autor, 2010) 

a) Flowerstick je podepřen oběma hůlkami (flowerstick je kolmo na hůlky), 

pohazovat si s flowerstickem. 

b) Pomocí obou hůlek vyhodit flowerstick do vzduchu a otočit se okolo vlastní osy.  

c) Chytit flowerstick oběma hůlkami . 

 



             

       a)                                       b)                                       c) 

 

3.7 Pohazování si s flowerstickem ve dvojici, čelem naproti sobě (foto autor, 2010)  

a) Cvičenci stojí naproti sobě ve vzdálenosti přibližně 1,5 m, flowerstick je kolmo 

podpírán hůlkami. 

b) Na povel vyhodí flowerstick do vzduchu směrem k druhému z dvojce. 

c) Cvičenci chytí flowerstick. 

             

                  a)                                             b)                                        c) 

 

 

 

 

 

 

3.8 Pohazování si s flowerstickem, bokem k sobě (foto autor, 2010)  

 



a) Cvičenci stojí bokem k sobě ve vzdálenosti přibližně 60 cm, flowerstick je kolmo 

podpírán hůlkami.  

b) Na pokyn cvičenec vpravo  vyhodí flowerstick směrem k druhému cvičenci, 

druhý cvičenec flowerstick chytne. 

                                                      

a)                                                                                 b) 

 

3.9 Řetězec (foto autor, 2010) 

a) Cvičenci stojí v řadě, první cvičenec v řadě podpírá flowerstick hůlkami, ostatní 

drží pouze hůlky a jejich flowersticky leží před nimi na zemi.  

b) Na pokyn první cvičenec mírným vyhozením předá flowerstick sousedícímu 

cvičenci a běží na konec řady, cvičenec na začátku řady zvedne flowerstick ze země a 

opakuje řetězec.  

                                              

     a)                                                                             b) 

 

3.10 Jednotlivé pohybové prvky lze velmi dobře spojit do pohybové skladby za 

doprovodu hudby pro jednotlivce, dvojice či skupinu (foto autor, 2010) 

Následující fotografie zachycují nácvik pohybové skladby: 

 



 

 



Příloha D:   4. Další příklady nácviku kung-fu 

(洪武吉、院志聰、陳政友 ，民 99，30-37) 

4.1 Kata 3 

a) Základní střehový postoj – stoj spatný, připažit pokrčmo, ruce v pěst v oblasti 

boků. 

b) Postoj jeřába – otočením vlevo stoj na pravé, levá přednožit skrčmo levou, 

chodidlo se dotýká pravého kolena, pravá předpažit, ruka v pěst, levá připažit pokrčmo, 

ruka v pěst.  

c) Základní střehový postoj – otočením vpravo stoj spatný, připažit pokrčmo, ruce 

v pěst v oblasti boků. 

d) Postoj jeřába – otočením vpravo stoj na pravé, levá přednožit skrčmo levou, 

chodidlo se dotýká pravého kolena, pravá předpažit, ruka v pěst, levá připažit pokrčmo, 

ruka v pěst. 

e) Základní střehový postoj – otočením vlevo stoj spatný, připažit pokrčmo, ruce 
v pěst v oblasti boků. 

 

         a)                     b)                             c)                             d)                     e) 

 

 

 



 

 

 

4.2 Kata 4 

a) Základní střehový postoj – stoj spatný, připažit pokrčmo, ruce v pěst v oblasti 

boků. 

b) Postoj nízkého středu –  vlevo podřep na pravé únožný levou, levá připažit 

pokrčmo, pravá vzpažit pokrčmo. 

c) Základní střehový postoj – přísunem pravou stoj spatný, připažit pokrčmo, ruce 

v pěst v oblasti boků. 

d) Postoj nízkého středu –  vpravo podřep na levé únožný pravou, pravá připažit 

pokrčmo, levá vzpažit pokrčmo. 

e) Základní střehový postoj – přísun levou stoj spatný, připažit pokrčmo, ruce v pěst 

v oblasti boků. 

 

 

        a)                       b)                         c)                         d)                           e) 

 



Příloha E:   5. Další příklady nácviku rope skippingu 

(韓大衛 ˴ 王保進 ˴ 劉玉峯，民 98, 47-88) 

5.1 Základní přeskok vpřed – „koníček“ 

a) Stoj spatný, předpažit, švihadlo za tělem. 

b) Pohybem vpřed zápěstím a pažemi uvést švihadlo do pohybu, střídavě 

přeskakovat švihadlo přednožmo pokrčmo pravou/levou. 

Modifikace: skákat opakovaně jen po pravé/po levé. 

 

              

           a)                                                             b) 

 

5.2 „Vajíčko“ vpřed  

a) Stoj spatný, předpažit, švihadlo za tělem. 

b) Pohybem vpřed zápěstím a pažemi uvést švihadlo do pohybu, přeskočit švihadlo 
snožmo. 

c) Udržovat pohyb švihadla, překřížit paže v oblasti loktů, přeskočit švihadlo. 

d) Udržovat pohyb švihadla, upažit poníž, přeskočit švihadlo snožmo. 

       

 



  a)                               b)                                c)                               d) 

 

 

 

5.3 „Vajíčko“ vzad 

a) Stoj předkročit pravou, upažit poníž, švihadlo před tělem.  

b) Pohybem vzad uvést švihadlo do pohybu, přeskočit švihadlo snožmo. 

c) Udržovat pohyb švihadla, překřížit paže v oblasti loktů, přeskočit švihadlo. 

d) Po přeskočení předpažit poníž zkřížit zápěstí, udržovat pohyb švihadla, upažit 

poníž, přeskočit švihadlo snožmo. 

           

  a)                               b)                                c)                              d) 

 

5.4 Otáčení se kolem vlastní osy 

a) Stoj spatný, předpažit, švihadlo za tělem, pohybem vpřed uvést švihadlo do 

pohybu. 

b) Výskokem se otočit vpravo o 90° a  přeskočit snožmo švihadlo, udržovat pohyb 

švihadla, výskokem se otočit vpravo o 90° a  přeskočit snožmo švihadlo. 

c) Výskokem se otočit vpravo o 90° a přeskočit snožmo švihadlo, udržovat pohyb 

švihadla, výskokem se otočit vpravo o 90° a přeskočit snožmo švihadlo. 

 



                   

                      a)                                              b)                                               c) 

 

 

 

 

 

5.5 Přeskakování švihadla v nakloněné rovině 

a) Stoj spatný, předpažit, švihadlo za tělem. 

b) Pohybem zápěstím vpřed a pažemi uvést švihadlo do pohybu, stoj na pravé, levá 

přednožit pokrčmo, upažit poníž, naklonit se vpravo, přeskakovat švihadlo. Totéž na 

druhou stranu. 

                                                                                  

             a)                                                                                         b) 

 

5.6 Přeskakování švihadla, jedna paže vpřed, druhá vzad 

a) Stoj spatný, předpažit, švihadlo za tělem. 

 



b) Pohybem zápěstím vpřed a pažemi uvést švihadlo do pohybu, jedna paže vpřed, 

druhá paže vzad, přeskočit švihadlo. 

c) Pohybem zápěstí a paží udržovat pohyb švihadla, vyměnit pozici paží, přeskočit 

švihadlo. 

     

             a)                          b)                                                      c) 

 

 

 

 

 

5.7 Skákání ve dvojici s jedním švihadlem (jeden cvičenec drží obě ručky) 

a)  Cvičenec se švihadlem rozpohybuje švihadlo směrem vpřed. 

b) Jakmile je švihadlo nad hlavou cvičence, druhý cvičenec si stoupne před prvního 

cvičence čelem.  

c) Společně švihadlo přeskočí (druhý cvičenec se potom vzdálí, počká, až je 

švihadlo nad hlavou prvního cvičence, přiblíží se a společně jej přeskočí). 

d) Modifikace: druhý cvičenec stojí před prvním cvičencem zády. 

e) Modifikace: druhý cvičenec stojí za prvním cvičencem zády. 

f) Modifikace: jeden cvičenec drží švihadlo, druhý cvičenec stojí před prvním 

cvičencem čelem k němu, třetí cvičenec stojí za prvním cvičencem čelem k němu (李秉 ，

民 81，48). 

 



                            

   a)                                      b)                                      c)  

                            

 d)                                        e)                                      f) 

        

 

 

 

 

 

5.8 Skákání ve dvojici s jedním švihadlem (každý cvičenec drží jednu ručku) 

a) Dvojice cvičenců stojí vedle sebe, každý drží jednu ručku švihadla, švihadlo za 

tělem, předpažit pravou, resp. levou. 

b) Na pokyn oba cvičenci pohybem zápěstím vpřed a pažemi uvedou švihadlo do 

pohybu a společně přes něj skáčí. 

Modifikace: skákání vzad, s meziskokem, bez meziskoku, dvojité otočení švihadla, 

jeden z dvojce je čelem vzad apod. 

 



                                                      

a)                                                              b) 

    

5.9 Skákání ve dvojici s dvěma švihadly  

a) Dvojice cvičenců stojí vedle sebe, každý drží jednu ručku svého švihadla a jednu 

ručku švihadla druhého cvičence, švihadla jsou za tělem. 

b) Na pokyn oba cvičenci pohybem zápěstím vpřed a pažemi uvedou švihadlo do 

pohybu a společně přes něj skáčí. 

Modifikace: skákání vzad, s meziskokem, bez meziskoku apod. 

                                                      

              a)                                                                              b) 

 

 

 

5.10 Kombinace krátkých a dlouhých švihadel 

a) Celkem 5 cvičenců stojí v řadě, cvičenec uprostřed přeskakuje všechna 3 švihadla, 

po jeho pravé a levé straně cvičenci drží každý v jedné ruce krátké a ve druhé dlouhé 

švihadlo, současně jimi točí a zároveň přeskakují dlouhé švihadlo, co sami drží a pak ještě 

 



švihadlo, které točí dva krajní cvičenci, cvičenci na kraji pouze točí nejdelším švihadlem 

(李秉 ，民 81，63).           

b) Modifikace předchozího cvičení: ke cvičenci se zezadu a zepředu stoupnout další 

dva cvičenci a skákají společně [viz. cvičení 6.3 f)] (李秉 ，民 81，63).           

 

  

                                     a) 

 

  

                                                b) 

 

 

 

 

 

 



5.11 Skákání s dlouhým švihadlem (韓大衛 ˴ 王保進 ˴ 劉玉峯，民 98, 74) 

Dva cvičenci točí dlouhým švihadlem, uprostřed cvičenec přeskakuje snožmo vpřed. 

Modifikace: cvičenec skáče vzad, s meziskokem, bez meziskoku, „koníčkem“, 

uprostřed skáče společně více cvičenců apod. 

 

 

 

5.12 Cvičenci podbíhají dlouhé švihadlo 

a) Dva cvičenci točí švihadlem, v zástupu jsou seřazeni ostatní cvičenci. 

b) Jakmile se švihadlo nachází u země, první cvičenec ze zástupu se připraví 

k podběhnutí švihadla. 

c) Cvičenec podběhne švihadlo, oběhne cvičence točícího švihadlem a zařadí se zpět 

do zástupu. 

   

           a)                                           b)                                            c) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.13 Cvičenci přeskakují dlouhé švihadlo 

a) Dva cvičenci točí dlouhým švihadlem, ostatní cvičenci jsou připraveni v zástupu. 

b) Jakmile je švihadlo těsně u země, cvičenec ho přeskakuje. 

c) Cvičenci přeskakují švihadlo za sebou v pravidelných intervalech. 

   

           a)                                           b)                                          c) 

 

5.14 Cvičenci přeskakují dvě dlouhá švihadla 

a) Dva cvičenci roztočí dvě dlouhá švihadla proti sobě. 

b) Cvičenec se na přeskakování připraví v momentě, kdy jsou obě švihadla v jedné 

rovině. 

c) Cvičenec přeskakuje švihadla, když se jedno nachází těsně nad zemí a druhé ve 

výšce. 

   

 



          a)                                             b)                                         c) 

 



Příloha F:   6. Další příklady nácviku dračího tance 

(李 動 藝 ，民 81, 39-74) 

6.1 Nácvik držení draka za poklusu ve spirále 

Vodič lampionu a ostatní cvičenci kopírují pohyb spirály. 

 

 

 

6.2 Nácvik klikatění draka s podbíháním draka 

Při nácviku podbíhání draka je důležité zabránit zavadění jednotlivých částí draka o 

sebe, proto se podbíhající cvičenci musí dostatečně sklonit. Cvičenci, kteří na podběhnutí 

teprve čekají drží tyče ve vzpažení. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.3 Nácvik synchronních pohybů dvou draků - část 1 

a) Spirála – oba draci jsou zatočení ve spirále, s nástupem hudebního doprovodu se 

spirála začne rozmotávat. 

b) Klikatice – drak se klikatí zprava doleva. 

c) Zamotání draka na dvě smičky – drak utvoří smičku, cvičenci musí draka 

přeskakovat, cvičenci, kteří nepřeskakují drží na zkřížených místech draka u země, aby 

ostatní ho mohli přeskočit. 

 

                  

      a)                                       b)                                       c) 

 

6.4 Nácvik synchronních pohybů dvou draků - část 2 

a) Draci si vymění místa – draci si po otočce vystřídají strany (předem se musí 

dohodnout, kdo poběží vlevo a kdo vpravo). 

b) Odvrácená strana měsíce – draci opíší trajektorii ve tvaru dvou měsíců. 

c) Vánočka – draci se navzájem propletou, dbát na důkladné snižování draka, když 

cvičenci druhého draka přeskakují.  

 

 



               

  a)                                  b)                                       c) 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Nácvik synchronních pohybů dvou draků - část 3 

a) Draci se navzájem zdraví – všichni cvičenci podle vodiče lavinově vzpažují a 

připažují. 

b) Draci skáčí snožmo – všichni cvičenci skáčí snožmo, řídí se vždy cvičencem, 

který je před nimi. 

c) Draci skáčí rozkročmo – všichni cvičenci skáčí roznožmo, řídí se vždy 

cvičencem, který je před nimi (skáčí roznožmo jen jak jsou znázorněny šrafované čáry, 

jinak poklus). 

 

              

                  a)                                     b)                                           c) 

 

 



6.6 Nácvik synchronních pohybů dvou draků - část 4 

Draci se přátelí – draci se seřadí vedle sebe, dračí hlavy se na sebe otočí, cvičenci 

střídavě vzpažují a upažují, tanec skončí, jakmile zazní poslední úder bubnu.  
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