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1. ÚVOD 

Jednou z charakteristik dnešní doby je celkový úbytek pohybu. Ačkoli jeho 

pozitivní vliv na zdraví člověka je v obecném povědomí většiny populace, lidé si stále 

více zvykají na klidové formy využívání volného času. Tento trend je patrný u 

dospělých, dětí i mládeže. Hlavně u dětí v poslední době vzniká problém týkající se 

nedostatku pohybu a nárůstu obezity. 

Rovněž psychické nároky, které jsou kladeny jak na děti ve školách, tak na 

dospělé v zaměstnání, jsou čím dál tím větší a málokdo se vyhne stresovým situacím. 

O pohybovém režimu v dospělosti se rozhoduje už v dětství. Již tehdy se vytváří 

vztah k pohybovým aktivitám v závislosti na mnoha faktorech, mezi které patří výchova, 

vzdělání, sociální prostředí aj. Nejdůležitější roli v utváření postojů k pohybu sehrává 

rodina a škola. 

Vyrůstá-li dítě v rodinném prostředí, kde sportovní a pohybové aktivity jsou 

spontánní náplní společného tráveného volného časuje nanejvýš pravděpodobné, že se 

tyto aktivity stanou jeho každodenní součástí i v pozdějším věku. 

K řešení problému jak se vyrovnat se stresem a nedostatkem pohybu přispívají u 

nás fitnesscentra a jejich velká medializace. V poslední době zaznamenáváme jejich 

velký nárůst a to nejen v Praze. Navštěvuje je stále více lidí a velkou oblibou se stal i 

aerobik a jeho různé formy. 

Také škola, která významně zasahuje do režimu dětí, může ovlivnit jejich vztah 

k pohybovým aktivitám. Zejména učitel tělesné výchovy, který se snaží jít s moderními 

trendy vpřed a ve svých hodinách zařazuje např. prvky aerobiku (moderních 

gymnastických forem), může dětem udělat hodiny zábavnější a pestřejší. Vždyť sama 

hudba má pro děti velmi motivační charakter. 

Na Pedagogické fakultě UK jsem absolvovala kurz moderních gymnastických 

forem (MGF) v rámci průběžného vzdělávání učitelů v roce 2003-2004. Velmi mě 
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zajímalo Jaké je využití tohoto kurzu v praxi. Proto jsem se rozhodla napsat na toto téma 

práci. 

Tato práce bude pojednávat o moderních gymnastických formách, o jejich 

základním rozděleni, jejich charakteristice a o jejich vlivu na organismus. Zejména se 

zaměřím na otázku, jaké je využití kurzu MGF v praxi a jak velký je rozmach (úroveň 

výuky) aerobiku a jeho různých forem v našich školách. 
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2. PROBLÉM A CÍL PRÁCE 

V poslední době se dostaly moderní gymnastické formy do škol, do vyučovacích 

hodin. Zajímalo by mě do jaké míry moderní gymnastické formy (MGF) ovlivňují náplň 

vyučovacích hodin TV na ZŠ a SŠ. Jaká je úroveň výuky moderních gymnastických 

forem v pražských ZŠ? Jaké je využití kurzu moderních gymnastických forem, který 

pořádá UK PedF, v praxi? 

Cílem mé práce je zmapovat možnosti výuky moderních gymnastických forem 

na ZŠ a SŠ v Praze a okolí. Na základě výzkumu zjistit, zda absolventi kurzu moderních 

gymnastických forem - UK PedF využívají získané teoretické a praktické znalosti 

v praxi. 

Dílčí cíle: 

1. Zjistit, kolikrát měsíčně a v jakých třídách se moderní gymnastické formy 

vyučují. 

2. Zjistit, preference moderních gymnastických forem učitelů v hodinách TV. 

3. Zjistit úroveň výuky moderních gymnastických forem u vybraného vzorku 

učitelů na základě hospitací v hodinách TV se zaměřením na moderní 

gymnastické formy. 

4. Porovnat výuku moderních gymnastických forem absolventů kurzu s učiteli TV 

jiných ZŠ a SŠ na základě vrácených dotazníků. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

3. VŠEOBECNÁ GYMNASTIKA 

Aerobik vycházel z různých gymnastických forem, které jsou součásti 

všeobecné gymnastiky. Systém všeobecné gymnastiky obsahuje cvičení, která mohou 

člověku pomoci získat a zachovat takový stav těla a jeho funkcí, aby se mohl úspěšně 

vyrovnávat se všemi nároky života. Jsou to cvičení, která vedou k tělesné a duševní 

rovnováze. 

Podle mezinárodní gymnastické federace (FIG) dělíme gymnastiku na převážně 

závodní odvětví (sportovní gymnastika, moderní gymnastika, sportovní aerobik, skoky 

na trampolíně, sportovní akrobacie, akrobatický rokenrol) a nezávodní druhy 

gymnastiky, z jejichž obsahu vybíráme cvičení a programy všeobecné gymnastiky podle 

cíle, účelu a zaměření. Základní pohybový obsah tvoří systémy základní, kondiční a 

zdravotní gymnastiky. 

3.1 Definice a cfl všeobecné gymnastiky 

Všeobecná gymnastika: "Je otevřený výchovně vzdělávací systém 

gymnastických, všestranně rozvíjejících a kondičních cvičení pro všechny. Nabízí 

pohybové programy od základní pohybové průpravy až k formám, které umožňují 

pohybovou seberealizaci. Vede k rozvoji celoživotního zájmu cvičenců o pohybovou 

aktivitu" (Novotná 2004, s.5). 

Je důležitou součástí zdravého životního stylu {životni styl = souhrn všech 

lidských aktivit, myšleni, chováni, jednáni, které mají v životě člověka trvalejší místo, 

projevuji se v názorech, postojích a v chováni - viz přednáška teorie tělesné kultury), a 

má zdravotně preventivní účinky a přispívá: 

- k získání správných pohybových návyků 

- k optimálnímu rozvoji pohybových schopností (dispozic) 

- k získání nových dovedností 
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- ke kultivovanému estetickému pohybovánu projevu 

- k uvolnění, osvěžení, získávání prožitku 

- k rozvoji tvořivosti a estetického cítění 

- k hodnotné náplni volného času 

- k získání sebevědomí a společenského uplatnění 

Cílem všeobecné gymnastiky (VG) je tedy vytváření zajímavého atraktivního 

programu zaměřeného na harmonický rozvoj osobnosti, na proces ozdravení člověka 

v širším pohledu, od zdravotních účinků přes kultivování jeho pohybového projevu až 

k získání kondice a pozitivního sebevědomí zlepšujícího společenské uplatnění 

(Novotná 2004, s.6). 

3.2 Systémy z oblastí hudebně-pohybových vztahů 

Velkým zdrojem podnětů a inspirací pro VG jsou ty druhy gymnastiky, které 

jsou založeny na vztazích hudby a pohybu a mající blízko k tanci. Jsou to zejména 

rytmická gymnastika, taneční gymnastika, džezgymnastika, aerobní gymnastika a různé 

druhy tance. 

3-2.1 Rytmická gymnastika (RG) 

Je nejstarším směrem pohybové výchovy založeným na vazbě hudebně-

pohybových vztazích. Tato vazba je v RG funkčním spojením, které je podstatou jejího 

obsahu i cíle. Základem přípravy je záměrné utváření esteticko-koordinačních 

schopností a formování kultivovaného pohybového projevu. 

Za zakladatele RG i za autora tohoto názvu považujeme E. J. Dal eroze. Došel 

k novým názorům a teoriím o způsobu vyučování hudby a její úzké souvislosti s 

tělesným pohybem. 

K obsahu rytmické gymnastiky patří cvičení bez náčiní (chůze, běh, taneční 

kroky, skoky, rovnovážná cvičení, obraty), cvičení s náčiním (rytmická náčiní, švihadlo, 
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kužele, míč, obruč, stuha, závoj, praporce) a další. V posledních letech se pojmu RG 

používá jako zastřešujícího názvu pro všechny druhy gymnastiky s hudebním 

doprovodem. 

3.2.2 Taneční gymnastika (TG) 

V současné době je chápána jako druh gymnastiky, který se inspiruje různými 

tanci a tanečními technikami. Využívá k obohacení pohybového obsahu taneční prvky, 

kroky a variace. 

Představitelem TG byl R Laban, herec, tanečník, choreograf i režisér. Chtěl 

vytvořit nauku o taneční harmonii, formách tance, jeho psychologii atd. Vyšel od 

základního sdělovacího prvku — pohybu v prostoru, uchopení a ovládnutí prostoru 

pohybem Rozlišuje tři druhy pohybů: vedené pohyby (s napětím svalstva, plně ovládané 

vůlí), impulsy (zdrojem pohybu je prudký náraz těla ze středu těla, z těžiště, projeví se 

nespoutaným pohybem), švihy (nejdůležitější uvolněné pohyby). Velký důraz kladl i na 

výcvik plastické techniky pohybu (postupné zapojování jednotlivých článků je jedním 

z podstatných znaků estetického pohybu). 

3-23 Džez gymnastika 

Je specifická forma rytmické gymnastiky s hudebním doprovodem. 

V pohybovém obsahu využívá kromě základních gymnastických cvičení i různé tvary a 

vazby z oblasti tanečních žánrů. Původně využívala kroky, tvary, a vazby džezového 

tance. Později do obsahu pronikly další taneční a gymnastické prvky. 

Džezgymnastika obohatila gymnastiku o další přístupy, rozvinula pohybové a 

stylové pojetí gymnastických cvičení vhodných nejen pro ženy, ale i pro muže o další 

taneční styl. Vedle převažujících gymnastických prvků se v džezgymnastice uplatnily i 

prvky džezového a moderního tance, rokenrolu, diskotékových tanců, break dance, 

stepu, apod. 

V Evropě rozšířila tento směr Švédka Monika Beckmanová. 
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3.2.4 Tanec 

Má s gymnastikou některé společné znaky a oblasti působení. Např. s VG jsou si 

blízké v rovině emocionálních prožitků. Novodobá taneční technika analyzuje pohyb po 

stránce výrazové, rytmické, dynamické a prostorové. 

3X4.1 Vztah všeobecné gymnastiky a sportovního aerobiku 

Sportovní aerobik jako aerobní gymnastika je v současné době velmi oblíbenou 

formou cvičení. Vhodným zatěžováním jsou trénovány oběhové systémy (dýchací a 

srdeční) na optimální úroveň. Tento druh aerobiku patří k základním programům VG. 

Aerobik využíváme hlavně k udržování a zvyšování kondice. Charakteristické 

"jednodobé" pohyby aerobiku za doprovodu výrazně rytmické hudby s neměnným 

tempem jsou určeny zdravým cvičencům. Typická je i forma společného skupinového 

cvičení při reprodukované hudbě (Novotná 2004, s. 11). 
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4. AEROBIK (AE) 

4.1 Charakteristika aerobiku 

Aerobik je specifická forma gymnastiky na moderní hudbu, zaměřená na 

zlepšování úrovně aerobní zdatnosti cvičenců. Jedná se o cvičení, kdy převážná část 

energie pro svalovou práci se získává aerobně (za přísunu kyslíku). Do činnosti se 

zapojují velké svalové skupiny, které se tím stimulují a pozitivně ovlivňují oběhový, 

dýchací a pohybový systém. Aerobní cvičení současně příznivě ovlivňuje nervovou 

soustavu a psychiku cvičících. 

4.1.1 Obecná pravidla 

Aerobní cvičení musí respektovat obecné principy pro sestavování pohybových 

programů s převážně aerobním (vytrvalostním) zaměřením. 

Tento obecný princip zní: FITT 

1. F - frekvence (cvičit alespoň 2-3x týdně) 

2. I - intenzita (střední, odvozená z rozsahu srdeční frekvence (SF=TF) i 

subjektivně vnímané námahy, převaha pohybových činností v aerobní zóně na 

úrovni 55-80 % max. SF) 

3. T - time/trvání (v aerobní zóně minimálně 12min, vhodná doba 2 5 - 3 5 min, ale 

i déle podle typu cvičení) 

4. T - typ cvičení (kondiční, formativní, taneční AE, posilovači, s náčiním apod.) 

Při nerespektování obecného pravidla FITT nelze očekávat efekt cvičebního 

programu v adaptaci organismu na zátěž. Cílem cvičení však může být i rozvoj pouze 

jednoho či několika vybraných aspektů zdravotně orientované zdatnosti (zdravotně 

orientovaná zdatnost = zdatnost, která ovlivňuje zdravotní stav člověka a působí 

preventivně na zdravotní problémy spojené s hypokinezí. Její aspekty: aerobní zdatnost, 
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svalová zdatnost, flexibilita, složení těla). Podle zájmů a potřeb si cvičenci mohou vybrat 

z mnoha druhů AE. 

Výpočet aerobního pásma (Toufárová 2001, s.9): 

a) zjištění maximální srdeční frekvence (SFmax) ... 220-věk cvičence 

b) výpočet spodní hranice aerobního pásma, tj. 60% SFmax. (220-věk)*0,6 

c) výpočet horní hranice aerobního pásma, tj. 85% SFmax. (220-věk)*0,85 

d) určení hranic aerobního pásma. 

Tato metoda výpočtu účinného aerobního pásma je velmi orientační. Při 

posuzování adekvátní zátěže v lekcích aerobiku pro děti je sledování SF časově a 

organizačně náročné, proto je snadnější řídit se vnějšími příznaky, jako jsou zčervenání, 

zrychlené dýchání, pocení apod. 

4.1.2 Adaptační změny vyvolané aerobním zatížením 

Hlavní úlohou aerobiku je vyvolat adaptační změny v organismu. Adaptace na 

pohybovou zátěž probíhá na úrovni: 

1- oběhového systému (hypertrofie levé srdeční komory, snížení SF při zátěži i 

v klidu, po zátěži rychlejší návrat SF na klidové hodnoty, lepší prokrvení 

pracujících svalů, snížení krevního tlaku) 

2. dýchacího systému (zvýšení vitální kapacity plic, zlepšení vnějšího i vnitřního 

přenosu kyslíku, lepší využití kyslíku v pracujících svalech) 

3. pohybového systému (zachování či zvýšení svalové zdatnosti, udržení či zlepšení 

kloubní pohyblivosti, zvyšování hustoty kostní tkáně apod.) 

4. nervového systému (lepší tolerance vůči stresům, zvýšení sebedůvěry a 

sebevědomí, odreagování se apod.) 

5. metabolismu (účinnější využití mastných kyselin a tuků, rychlejší odbourávání 

odpadních látek, úbytek tukové tkáně, snižování hladiny cholesterolu apod.) 
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4.2 Vznik a vývoj aerobiku 

Základy aerobiku vyšly z programu Američana dr. Kennetha H. Coopera, který 

vytvořil dvanáctitýdenní program aerobního cvičení, jenž měl sloužit k rozvoji 

vytrvalosti. V roce 1968 vydal knihu Aerobics, která vyšla i u nás (1980). V ní autor 

popisuje, jakými způsoby může cvičenec dosáhnout optimální fyzické zdatnosti. 

Program byl založen na postupném kontrolovaném zvyšování dávek cvičení. První, kdo 

tyto poznatky nasměroval k dnešnímu aerobiku, byla Američanka Jackie Sorensenová, 

která aplikovala principy aerobního cvičení na moderní tanec. Do tanečních hodin 

postupně pronikaly prvky z gymnastiky a od toho byl už jen krůček k tomu, čemu dnes 

říkáme aerobik. Ale ani to není konec, neboť aerobik je právě velmi specifický tím, že se 

stále vyvíjí (Macáková 2001, s.9). 

S rozšířením hnutí fitness se aerobik vyvíjel jak po stránce teoretické, tak i 

praktické. Cvičební obsah aerobiku, původně rozlišovaný pouze na program pro 

začátečníky a pokročilé, zaznamenal v posledních letech značný posun z hlediska 

zdravotního zaměření, fyziologického krytí zátěže, techniky cvičení, psychologického 

přístupu ke cvičencům i didaktických postupů ve cvičebních jednotkách. Dynamický 

vývoj neustále probíhá v obsahu i metodice cvičení, ve výběru hudby, pomůcek, 

oblečení i obutí. Druhy aerobiku, označené anglickými názvy, vyjadřují převažující 

zaměření cvičení, výběr náčiní a nářadí, popřípadě styl a techniku pohybového obsahu. 

Charakteristickými složkami aerobiku je vedle pohybového obsahu také choreografie, 

styl a tempo hudby (Skopová 2004, s.86). 

4 3 Vývoj aerobiku u nás 

Od dob svého vzniku v USA (70. léta) zaznamenal aerobik ve světě i u nás už 

nejen vzestup, ale i pád. Dnes je však opět uznávanou a vyhledávanou aktivitou, která 

má hlavně u nás docela zajímavý vývoj. V Čechách a na Moravě se totiž aerobik rodil 

z různých druhů gymnastiky s hudbou, které zde měly hluboké kořeny. Osobnosti, které 

se zasloužily o propagaci aerobiku u nás, jsou např. Zlata Wálová, Helena Jarkovská, 

15 



Jitka Polášková a mnoho dalších. Poprvé aerobik v knižním vydání prosadila právě 

Helena Jarkovská, v knize Aerobní gymnastika, která vyšla v roce 1985. Zde byla 

poprvé definována aerobní gymnastika jako forma gymnastického cvičení při hudbě, 

zaměřená na rozvoj funkce oběhové soustavy, na zvýšení aerobní kapacity organismu a 

dosažení vyšší úrovně vytrvalosti a výkonnosti, jež zároveň příznivě ovlivňuje funkci a 

strukturu pohybového ústrojí a pozitivně působí na nervovou soustavu a psychiku. 

Dále připomeňme Karla Lamberta, který tehdy začal nový směr cvičení nazývat 

džezgymnastika podle paní Moniky Beckmanové, šlo o cvičení spojené s hudbou. 

Aerobik vycházel částečně z tradic a hlavně z novinek, které zvolna prosakovaly ze 

zahraničí. Dále velký vliv pro vývoj aerobiku v zahraničí i u nás měla Jane Fondová, 

herečka a propagátorka aerobiku. Její videokazety se cvičebními programy 

představovaly vysokou profesionální úroveň. Vycházely z toho, že aerobik je to pravé 

pro ženu, která třeba i není vyloženě sportovně založená, ale chce se udržet v dobré 

kondici, případně snížit svoji váhu. 

Velký boom aerobiku u nás nastal převážně až po roce 1989, kdy se otevřely 

hranice a lidé mohli nejen vycestovat, ale i shlédnout hodiny zahraničních lektorů. 

Nastal tudíž daleko větší vliv z věnčí. K tomu začala vznikat první soukromá fitcentra, 

školící organizace a podnikání v oblasti fitness (Macáková 2001, s.10,11). 

V roce 1992 byl při ASPV založen Svaz aerobiku - dnes Český svaz aerobiku. 

CSAE si za krátkou dobu svého působení získal velkou mezinárodní prestiž, ve světě se 

mluví o české škole aerobiku. Tato nezisková organizace spolu s dalšími organizacemi 

jako jsou Česká asociace sport pro všechny (ČASPV), Česká škola aerobiku a 

International Fitness and Academy (IFAA) podporují závodní i rekreační aerobik, 

pořádají soutěže, organizují vzdělávání, snaží se o rozšíření aerobiku mezi děti a 

mládež. 

O dětském aerobiku můžeme v naší republice hovořit jen několik málo roků. Je 

to pro děti nový sport, který si rychle získává oblibu. Důkazem toho je velký počet dětí, 

které aerobik nalákal do tělocvičen (fítnesscenter). Lekcí aerobiku se účastní jednak 

talentované děti, které se orientují na závodní formu, ale i ty méně nadané, které 

přilákala hudba, pohyb, lektorka atd. 

16 



4.4 Vliv aerobiku na dětský organismus 

Cíl aerobiku je shodný s jinými aktivitami aerobního charakteru, jako je např. 

plavání, běh, jízda na kole. Při správném vedení lekcí a při respektování věkových 

zvláštností dochází především ke zlepšení funkce oběhového a dýchacího systému. Ale 

nejen to. Snažíme se také o rozvoj nervosvalové koordinace, zlepšení pohybových 

schopností a dovedností, dbáme na lepší držení těla a v neposlední řadě dochází u dětí i 

ke zvyšování sebevědomí a sebedůvěry (Toufarová 2001, s. 18). 

4-4.1 Intenzita cvičení u dětí 

Děti mnohem lépe snášejí střední zatížení vytrvalostního charakteru, než aktivity 

s vysokou intenzitou. Nejméně vhodná aktivita pro děti je 10 - 90 s vysoké intenzity 

fyzické zátěže. Až do adolescence (dívky 13 - 14 let, chlapci 14 - 15 let) je potřeba 

vyhýbat se anaerobnímu zatížení, protože děti mají nižší toleranci vůči lak tátu. Dětský 

organismus se přirozeně brání přetrénování, které je spojeno s možným poškozením, a to 

tím, že předčasně nastupuje únava. 

Pro děti jsou vhodné: 

a) Krátkodobé, přerušované aktivity rekreačního charakteru - zatížení není velké a 

při střídání aktivit nedochází k psychické únavě. 

b) Pohybové aktivity vytrvalostního charakteru, kdy se do cévního systému dostává 

dostatečné množství kyslíku a oddaluje se překyselení svalů, vnitřní prostředí je 

v rovnováze. 

c) Doporučená intenzita pro děti je 50 - 60% jejich maximální srdeční frekvence 

(SFmax). Velmi kritická hranice zatížení děti je těsně nad 90% jejich SFmax. 

(Toufarová 2001, s. 17). 
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4.4.2 Reakce dětského organismu na zátěž 

V aerobní vytrvalosti je přizpůsobivost dětí a mládeže stejná jako u dospělých. 

Pravidelným vytrvalostním tréninkem je také možno zlepšit kardiovaskulární činnost 

Rostoucí dětský organismus je však na chyby v tréninku mnohem citlivější než 

organismus dospělých, a proto musíme brát v úvahu tato fakta: 

- děti by neměly trénovat denně 

pokud mají děti intenzivnější trénink, měly by trénovat každý druhý den 

- v případě, že jsou děti na vysoké úrovni a trénují denně (jednofazově nebo 

dvoufázově), pak by měl mít druhý trénink kompenzační charakter 

- děti nejsou schopny regenerovat po velké zátěži každý den 

při neadekvátní zátěži se zpomaluje až zastavuje trénovanost 

- při stejném tempu cvičení jako dospělí mají děti vyšší hladinu metabolismu, a 

proto produkují více tepla 

- činnost musí být pestrá, je nutné využívat změn jako prevence psychické únavy 

- při velké únavě dochází k přetěžování dětí a následně k úrazům (Touťarová 2001, 
s.17) 

4-5 Motorický vývoj dětí 

Ve fyzickém i psychickém vývoji dětí jsou velké rozdíly. Do lekcí aerobiku je 

vhodné děti rozdělit podle pokročilosti i věku do skupin: do 7 let, 8 - 10 let, 11 - 13 let 

a 1 4 - 1 6 let 

Pro všechny věkové skupiny platí: 

- během vývoje se zdokonalují lokomoční pohyby 

- je nutné preferovat všestrannost 

vývoj psychický je svázaný s vývojem fyzickým 

- výkonnost je dána biologickým věkem 

- funkční změny (tj. reakce na zátěž) jsou mnohem intenzivnější než u dospělých 
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- hrozí velké nebezpečí svalové nerovnováhy, proto je nutné vhodnými cviky 

posilovat fázické svaly a protahovat tonické svaly (velké svalové skupiny 

zajišťující správné držení těla) 

- učíme děti při cvičení správně dýchat 

- hypermobilní děti neprotahovat 

4.5.1 Nejmladší skupina - děti ve věku do 71et 

U dětí se zdokonaluje centrální nervová soustava (rozvíjí se řeč, ukázněnost, 

myšlení od konkrétního k abstraktnímu, chápání sociálních vazeb). V tomto věku není 

ještě vyvinuta kinestéze. Je slabá koordinace mezi horními a dolními končetinami. Při 

posilování s dětmi musíme dbát na všestrannost, provádět krátké pohyby bez dlouhých 

výdrží, neboť to zhoršuje držení těla. Motivace u této věkové skupiny je velmi 

jednoduchá (zvířátka, pohádky), lekce musí být pestré, zábavné, hravé. Je důležité děti 

seznamovat se základními hygienickými návyky, se základy životosprávy, se správným 

držením těla, se základními kroky aerobiku (Toufarová 2001, s.23). 

Motorické schopnosti {motorická schopnost je jednota vnitřních biologických 

vlastností, která podmiňuje splněni určité skupiny pohybových úkolů) se v tomto období 

vyvíjí diferencovaně. Na relativně nízkém stupni rozvoje zůstávají schopnosti kondiční 

(silové, vytrvalostní a z části rychlostní), naopak dosti vysokého stupně dosahuje už 

kolem 6 let komplex koordinačních schopností (obratnostních včetně rovnováhy a 

pohyblivosti). 

Motorické dovednosti (motorická dovednost je učením osvojená způsobilost 

k realizaci určitého konkrétního pohybového úkolu) jsou formovány, zdokonalovány a 

nabývány spíše jako pohybové celky: chůze, běh, házení, chytání, skoky (Hájek 2001, 

s.37). 
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4.5.2 Děti ve věku 8 - 1 0 let 

V tomto věkovém období je u dětí dokončena osifikace lebky, ale kostra je 

měkká a při velkém a nežádoucím zatížení hrozí velké nebezpečí deformace. Je 

dokončen stereotyp chůze a v lekcích ji můžeme již modifikovat Roste podíl úmyslné 

pozornosti a děti se vydrží déle soustředit na jednu činnost Učí se novým pohybům 

snadno a rychle na základě demonstrace a jednoduché instrukce. Děti jsou v tomto věku 

velmi soutěživé, proto není těžké je snadno motivovat Měli bychom je učit správnému 

držení těla, používat co nejpestřejší škálu činností, tvořit jednoduchou choreografii, 

rozvíjet rychlost a obratnost se kterou souvisí i rovnováha a koordinace. Optimálním 

věkem pro rozvoj obratnosti je 6 - 10 roků, proto je vhodné a důležité učit tuto věkovou 

skupinu stále novým činnostem, využívat co nejširší škálu pohybů např. z gymnastiky, 

atletiky, cvičení na nářadí (s náčiním), cviky na rozvoj reakční rychlosti apod. 

(Touferová 2001, s.24). 

Motorické schopnosti jsou již identifikovatelné jako základní schopnosti silové, 

rychlostní, vytrvalostní a obratnostní. Struktura motorických schopností je po osmém 

roce věku podobná struktuře dospělého jedince. Doporučuje se komplexní rozvoj síly 

zvláště trupu a velkých svalových skupin, a rozvoj svalstva pro správné držení těla. Pro 

rozvoj vytrvalostních schopností jsou doporučovány metody střídání velikosti intenzity 

zatížení podle subjektivních pocitů. Děti se učí novým motorickým dovednostem (resp. 

osvojují si nové pohybové činnosti), v souladu s vývojovými předpoklady a 

individuálními zvláštnostmi dětí. Základem je nápodoba pohybem, rytmizovaný pohyb a 

tvořivé vyjádření rytmu a melodie pohybem (Hájek 2001, s. 14,15). 

4.5.3 Děti ve věku 1 1 - 1 3 let 

V prepubertálním období se objevují první známky dospívání - rozdílná 

výkonnost mezi dívkami a chlapci, větší hmotnost dívek než chlapců, atd. V tomto 

období rychleji roste srdce a pomaleji cévní soustava. Důsledkem toho se dostane do 
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centrální nervové soustavy a svalů méně kyslíku a snadno vzniká únava. Proto, pokud 

cvičíme obratnost, zařazujeme ji na začátek hodiny. Dozrává kinestéze, takže už 

můžeme děti opravovat, zařazovat cviky v tempu, ale také i v polovičním tempu 

(Touferová 2001, s.24). Stále zařazujeme cviky na rozvoj rychlosti a dbáme u dětí na 

správné držení těla. 

Vývoj motoriky je v tomto období narušen a projevuje se 3 typickými 

negativními projevy (Měkota 1988): 

1. zhoršením motorické koordinace - koordinované pohyby jsou vystřídány 

těžkopádnými, až disharmonickými pohyby, narušena je plynulost a přesnost 

pohybu 

2. narušením dynamiky a snížením ekonomičnosti pohybu - švihové pohyby jsou 

provázeny s nadměrným svalovým úsilím, křečovitě, jiné bez náležitého 

vynaložení síly ochable, pohybový projev působí nevyrovnaným dojmem, 

klackovitě, objevují se znovu nadbytečné souhyby a nepřirozeně velký rozsah 

pohybu, což zhoršuje jeho ekonomičnost 

3. protichůdností v motorickém chování - určité pohybové úkoly jsou řešeny 

enormní aktivitou, plnění jiných je považováno za obtížné, ve sportovním 

tréninku se jednou projevuje laxnost, jindy horlivost (Hájek 2001, s.17) 

Vývoj motoriky pozitivně ovlivňuje pravidelně prováděná, odborně vedená 

pohybová aktivita, takže ve sportovní motorice v některých případech nejsou výše 

uvedené negativní jevy patrné. Motorické schopnosti a jejich rozvoj procházejí v tomto 

období určitými změnami, jistou přestavbou motoriky, která se nejvíce projevuje u 

obratnostních schopností (u dívek dříve 11 - 13 let, u chlapců později 1 3 - 1 4 let). 

Zdokonalování a osvojování nových dovedností, ovlivňují dva zdánlivé 

protichůdné jevy. První je, že toto období je obdobím přestavby (strukturálních změn) 

lidské motoriky a není tedy nejvhodnějším pro učení se novým, složitějším motorickým 

dovednostem a druhý, že je zároveň obdobím vysoké úrovně docility, tj. rychlého 

racionálního chápání a schopnosti učení se novým dovednostem se širokou 

přizpůsobivostí motoriky měnící se podmínkám (Hájek 2001, s. 18,19). 
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4.5.4 Děti ve věku 14 - 16 let 

V tomto období pokračuje u dětí růstová akcelerace (rychlý nárůst délky 

končetin), vzniká nevyrovnanost, kdy děti mají problém s vlastní motorikou. Hrozí velké 

nebezpečí vadného držení těla. Oproti končetinám zaostává ve vývoji hrudník a svaly 

hrudníku. Mentální vývoj v 15 letech ukazuje na IQ v dospělosti. Začínají fungovat 

anabolické hormony, dochází k masivnímu nárůstu svaloviny, vzrůstá svalový tonus. 

V tomto období je vlivem hormonálních změn velmi častá citová nevyrovnanost dětí, a 

to v negativním smyslu. Motivace je u této skupiny velmi těžká. Stále musíme klást 

důraz na všestrannost (Toufarová 2001, s.24). Ke konci tohoto období jsou motorické 

dovednosti a schopnosti stále více provázány a vzájemně podmíněny a spolu se znovu 

zvýšenou motorickou učenlivostí mohou být tzv. druhým vrcholem rozvoje motoriky 

(Hájek 2001, s.21). 

4.6 Stavba cvičební jednotky aerobiku 

Pro dosažení optimálního účinku standardní cvičební lekce aerobiku je třeba 

respektovat strukturu a obsah jednotlivých částí cvičební jednotky. Počet částí je u 

každého typu lekce jiný, ale vždy je zařazena část zahřátí a rozcvičení, dále hlavní 

cast - aerobik a závěrečná část - zklidnění. Jedna část přechází v druhou, i když každá 

má svou specifičnost zaměření, obsahu i vedení. Splnění cíle a úspěšnost všech částí 

vždy záleží na úrovni zvládnutí předcházející části. Při sestavování cvičební lekce je 

nedílnou součástí znalost techniky základních pohybů a schopnost tyto pohyby rozvíjet, 

neméně důležitý je i výběr hudby a práce s hudebním doprovodem. 

Pro aerobik je příznačná fiázovaná hudba s rychlostí (tempem) rozdílnou pro 

začátečníky a pokročilé. Odlišné tempo hudby se vybírá k různým druhům aerobiku, 

případně k jednotlivým částem cvičební lekce (Skopová 2004, s.87). Hudba je tedy 

jedním z určujících formotvorných elementů různých druhů aerobiku a jako celek 

dokonale umocňuje atmosféru a náplň cvičební lekce, včetně její gradace v závěru 
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aerobního bloku. Pro využití v hodinách aerobiku se mixují speciální nahrávky (kazety 

nebo CD). V každé speciální hudební nahrávce pro aerobik lze rozlišit 8 dob (beats), 

které se dohromady nazývají fiáze. Čtyři ftáze tvoří hudební oblouk (32dob). Při výběru 

hudby se musí dbát na tempo, které je udáváno v BPM (beats per minuté, počet úderů za 

minutu) (Macáková 2001, s.26). V hodné tempo i styl pomáhá zvyšovat účinnost cvičení 

a přispívá k psychofyzické aktivitě cvičenců. 

Roztříděním pohybů aerobiku v základní formě rozlišujeme (Skopová 2004, s.87): 

1- Low Impact (LQ) - pohyby, při nichž se vždy jedna noha dotýká podložky 

(chůze, úkroky atd.). Tento nízký aerobik značí i nízké zatížení srdečně cévního 

a respiračního systému. 

2. High Impact ÍHD - typ cvičení s využitím poskoků a skoků znamená vysokou 

účinnost zátěže pro srdečně cévní i respirační systém. 

3. Non Imoact (Nfi - jsou pohybové činnosti prováděné při kontaktu obou nohou 

se zemí (cviky pro rozvoj flexibility, posilovači cviky, apod.). 

4.6.1 Struktura cvičební jednotky aerobiku 

V současné době se označují jednotlivé části cvičební lekce anglickým 

názvoslovím (Skopová 2004, s. 87): 

Warm Up - zahřátí, rozcvičení, s vyústěním do dynamického strečinku 

(prestretching) 

- Aerobics - vytrvalostní část se střídáním LO/HIAE 

- Cool Down - snížení intenzity před přechodem do nižších poloh 

- Floor Work - většinou posilování 2 - 4 svalových partií 

- Stretching - uklidnění, statický strečink 

Délka jednotlivých částí cvičební lekce je závislá na době trvání celé cvičební jednotky. 

23 



Charakteristika a doporučení pro jednotlivé části: 

1. Zahřátí a protažení - Warm up 

Cílem je připravit organismus na zátěž v průběhu další hodiny a předejít tak 

zranění. Provádíme jednoduché pohyby, které jsou směřovány na hlavní svalové 

skupiny a na jednotlivé části těla, které jsou v důsledku správného rozcvičení lépe 

prokrveny a vyživovány (Toufarová 2001, s.25). 

Intenzita cvičení pro zahřátí závisí na věku cvičenců, aktuální zdatnosti a 

typu následného cvičení. Vždy je nutné zvýšení srdeční frekvence pro aktivaci 

systémů těla. Doba trvání této části cca 7 - 1 5 minut Dalším úkolem této části je 

navázání kontaktu se cvičenci, naladění do cvičení a vysvětlení zaměření lekce 

(Skopová 2004, s.87). 

Nedílnou součástí warm up je i tzv. prestretching, jehož cílem je předcházet 

zranění a zvýšit kloubní pohyblivost Jedná se o krátkodobé protažení svalů, které 

budou následně nejvíce zatěžovány (hlavně: lýtkový sval, svaly na zadní straně 

stehna, svaly v oblasti bederní páteře, flexory kyčle, sval bedrokyčlostehenní a přímý 

sval stehenní) (Toufarová 2001, s.25). Tímto speciálním způsobem protahování se 

také zlepší nervosvalová koordinace i celková připravenost hybného systému na 

zátěž. 

2. Aerobní část - Aerobic 

Tato část hodiny (cca 25 - 40 minut) má splňovat požadavek vytrvalostního 

cvičení. Pohybový obsah je tvořen kombinacemi základních kroků LO/HL Spojení 

pohybů a jejich kombinace má usnadňovat zvládnutí vazeb tak, aby u cvičenců došlo 

k nadprahovému zatížení. Nápaditost a složitost choreografie musí odpovídat věku a 

vyspělosti cvičenců. Sestavování prvků se řídí logickou posloupností - od 

jednodušších k složitějším, přičemž instruktor používá rozličných výukových metod. 

Metoda opakování, zkracování, řetězová, spojování kombinací apod., vychází ze 

základu hudební fráze a nejčastěji vyúsťuje do cvičebního bloku na 32 dob. 

Jednotlivé bloky se opakují od pravé nohy, pak levé, obměňují se v dynamice, 

zařazením doprovodných pohybů paží a částí těla, mění se směr pohybu i rytmizace. 

Zvládnutí jednotiivých bloků a intenzita zátěže mají vytvářet podmínky pro takovou 

energetickou náročnost aby v konečném důsledku docházelo ke zlepšování činnosti 
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systémů odpovědných za využití a transport kyslíku (Skopová 2004, s.88). Srdeční 

frekvence odpovídá zaměření lekce. 

3. Zklidnění - Cool down 

Cílem je pozvolné snižování intenzity cvičení (tedy postupné snížení tepové 

frekvence) (Toufarová 2001, s.25). Délka této části (cca 3 - 7minut) je závislá na 

délce aerobního bloku a jeho náročnosti, ale také na dalším obsahu lekce. Pohybové 

činnosti prováděné s malým svalovým úsilím v kombinaci s dechovým cvičením 

mají podpořit navrácení krve do srdce a tak předcházet hromadění krve v žilách 

nohou. Funkcí zklidnění nemá být jen návrat do klidového stavu, ale také zlepšení 

svalové relaxace a rozsahu pohybu (Skopová 2004, s.88). 

4. Posilování - Floor work 

Tato část nemusí být vždy v hodině aerobiku zařazena Jedná se o posilovači 

cvičení zaměřené na tzv. problémové partie těla (břicho, stehna, hýždě, 

mezilopatkové svaly, paže apod.) (Macáková 2001, s.26). Podle typu lekce tato část 

trvá cca 7 — 1 5 minut Důraz je kladen na výběr svalových skupin, správnost 

techniky provedení cviku, na odpovídající počet opakování cviků v sérii (16-32), na 

počet sérií (2-5), na přiměřenost zátěže a vyváženost izolovaných a komplexních 

pohybů (Skopová 2004, s.88). 

5. Závěrečné protažení - Stretching 

Důležitá součást hodiny, která by se neměla zanedbávat Pro závěrečné 

uklidnění využíváme nejčastěji metodu statického strečinku, lokálního i celkového 

uvolňování. Z nízkých poloh se postupně přechází do stoje, zařazujeme protahovací 

cviky pro svaly, které byly v hlavní části nejvíce zatěžovány a také pro svaly 

s obecnou tendencí ke zkracování. Závěrečné protažení minimalizuje únavu, udržuje 

svaly v dobrém stavu a rozvíjí flexibilitu. 

Uveďme si pár zásad, které by měl každý cvičitel při hodině dodržovat (Macáková 2001, 
s.27): 

- v průběhu aerobní části nepředklánět hlavu pod úroveň srdce 

- neprovádět švihové pohyby 

nedělat rychlé rotace trupu 
# 
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- nedopínat klouby paží a nohou 

- při podřepech mít kolena a špičky v jedné linii 

- podřep provádět jen do úhlu 90 stupňů mezi koleny a bérci 

střídat zatěžování jednotlivých svalových skupin 

- kontrolovat správné dýchání cvičenců 

Ukázka struktury cvičební jednotky (60 min.) pro rozvoj (Hájková 2003): 

a) svalové vytrvalosti: 

Část Intenzita Počet minut Tempo (BPM) 

1. warm up 80 - 1 2 0 tepů/min. 12 130-136 

2. aerobní část 60 - 85% max. TF 20 132-145 

3. cool down I. 9 0 - 1 2 0 tepů/min. 5 125 - 1 3 0 

4. posilování 9 0 - 1 2 0 tepů/min. 15 122-128 

5. cool down IL 70 - 90 tepů/min. 8 100 a méně 

b) svalových schopností: 

Část Intenzita Počet minut Tempo (BPM) 

1. warm up 8 0 - 120 tepů/min. 5 - 10 min. 130-136 

2. posilování 9 0 - 1 2 0 tepů/min. 1 0 - 1 5 min. 122-128 

3. cool down I 9 0 - 1 2 0 tepů/min. 3 - 7 min. 125-130 

4. aerobní část 60 - 85% max. TF 2 0 - 4 0 min. 132-145 

5. cool down H 7 0 - 9 0 tepů/min. 5 - 1 0 min. 100 a méně 

4.7 Cvičební jednotka aerobiku pro děti 

Cvičební jednotka aerobiku pro děti se od lekcí pro dospělé liší svým celkovým 

zaměřením a náplní. Při přípravě lekcí se musí dbát na věk a pokročilost cvičenců. To 

ovlivňuje výběr hudby, pohybů, organizaci a náplň lekce. Děti dělíme nejčastěji do 
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skupin podle věku a pokročilosti. Velkou motivací pro děti je hudba Je dobré pracovat 

s takovou hudbou, kterou děti znají. Po stránce psychologické i taktické je vhodné někdy 

použít hudbu, kterou si děti samy přinesou. Rychlost hudby se mění v závislosti na věku 

dětí a také na stupni jejich pokročilosti. U začátečníků začneme samozřejmě s hudbou 

pomalejší. 

Podle zkušeností z praxe, podle věkových zvláštností a podle rozdělení dětí 

v soutěžích obvykle dělíme děti do těchto kategorií: do 7 let, 8 - 10 let, 11 - 13 let, 14 -

16 let Děti, které chodí cvičit lx nebo 2x týdně, navštěvují lekce komerčního aerobiku, 

děti, které chodí častěji, ty si vybraly sportovní (závodní) aerobik. 

Základní charakteristika lekcí aerobiku v jednotlivých kategoriích (tato charakteristika 

se vztahuje pro děti, které navštěvují hodiny komerčního aerobiku) (Toufarová 2001, 

s.25-27): 

a) kategorie do 7 let 

Ve věku 5 - 6 let, kdy děti začínají do aerobiku chodit, ještě nemůžeme hovořit o 

aerobiku v pravém smyslu. Jde nám spíše o přípravu dětí na pozdější pohybovou 

činnost V tomto věku, více než v kterémkoli jiném, musíme dbát na pestrost lekcí. 

- délka lekce 45 - 60 min. - déle se děti nedovedou soustředit 

- při práci s malými dětmi můžeme použít melodie z pohádek, písničky od 

dětských autorů, mixovaná hudba není bezpodmínečně nutná 

- rychlost hudby do 125 BPM 

- základní kroky aerobiku učíme pomocí motivačního názvosloví a říkadel 

- zařazujeme velké množství her a soutěží 

- činnosti musíme často střídat 

- u 60ti minutové lekce mají děti posledních 15 minut problém se soustředit je to 

pro ně velmi náročné 

- formou hry v každé lekci zařazujeme cviky na protahování a posílení svalů, 

abychom postupně docílili správného držení těla u dětí 

- učíme děti správně dýchat při cvičení 

lekce nemusí mít vždy obvyklou skladbu jako u dospělých, záleží na dětech 
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b) kategorie 8 - 10 let 

délka lekce 60 min. 

- používáme již mixovanou hudbu na aerobik, bývá to často hudba pro dospělé na 

posilování a step 

- rychlost hudby do 128 BPM 

- v lekcích pro začátečníky můžeme používat říkadla, u pokročilých spíše jen 

zřídka, a to na zpestření lekcí 

do choreografie zařazujeme motivační názvosloví 

- je to soutěživý věk, stále používáme hry a soutěže 

- pokud děti cvičí delší dobu a jsou motivované účastí v soutěžích různého typu, 

už si nechtějí tolik hrát, ale chtějí více cvičit a trénovat 

- zařazujeme cviky na protahování a posílení svalů 

- v úvodní části cvičební jednotky využíváme jednotlivé kroky z choreografie, hry 

na prostorovou orientaci, hry na osvojení názvů základních kroků aerobiku 

- kroky nejdříve provádíme na místě, později, po dobrém zvládnutí kroků, 

můžeme pohyb provádět z místa - vpřed, vzad, stranou, po diagonále, do 

čtverce, kruhu atd. 

naučený krok modifikujeme a využijeme jej ve všech variantách 

c) kategorie 1 1 - 1 3 let 

délka lekce 60min 

- používáme již mixovanou hudbu na aerobik 

- rychlost hudby do 130 BPM, velmi však záleží na tom, jaké zkušenosti již děti 

s aerobikem mají 

- pokud jde o začátečníky, volíme raději pomalejší hudbu a intenzitu cvičení 

zvyšujeme pomocí většího rozsahu pohybu 

- při velké rychlosti hudby děti nestíhají správnou techniku pohybu a objevuje se 

velké množství chyb, hlavně v držení těla a u práce paží 

do choreografie můžeme zařadit motivační názvosloví, ale spíše jen pro navození 

atmosféry 

- období růstové akcelerace - cvikům na protahování a posílení svalů musíme 

věnovat velkou pozornost 
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- přechodně dochází ke zhoršení výkonnosti právě v důsledku rychlého růstu 

- velké rozdíly v tělesném růstu - některé děti jsou „samá ruka, samá noha", u 

jiných dochází k velkému růstu hmotnosti v důsledku hormonálních změn 

právě z výše uvedených změn se jedná o velmi citlivý věk, zvláště dívky začínají 

pozorovat, jak vypadají v porovnání s ostatními 

d) kategorie 14 - 1 6 let 

- délka lekce 60 min. 

mixovaná hudba na aerobik je samozřejmostí 

- můžeme používat rychlost hudby do 140 BPM, musíme však respektovat 

zkušenosti s aerobikem této věkové kategorie 

- u začátečníků nahrazujeme rychlost hudby větším rozsahem pohybu, a tím 

zvyšujeme intenzitu cvičení 

- lekce má charakter lekce pro dospělé - warm up, aerobní část, cool down, floor 

work, strečink 

V lekcích aerobiku pro všechny věkové kategorie platí (Toufárová 2001, s.28): 

- je nezbytné, aby lekce byly pro děti zajímavé, ale i přínosné 

- snažíme se používat celou škálu činností z gymnastiky, atletiky, míčových her 

atd. 

- cvičí jednotlivci, dvojice, skupiny atd. 

- mění se útvary, ve kterých cvičíme - řady, zástupy, kruh, čtverec, „na značkách" 

atd. 

používáme různá náčiní 

- používáme hry 

- střídáme hudbu 

- střídáme choreografii - dopravní prostředky, zvířátka atd. 

- používáme básničky, říkadla atd. 

- střídáme pohyb paží - u malých dětí motivační názvosloví 

- střídáme pohyb (country, funk, taneční atd.) 
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5. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ MGF 

Moderní gymnastické formy lze rozdělit do těchto tří základních skupin (Hájková 2003): 

a) podle převládajícího ^měřeni: 

- vytrvalostního charakteru 

posilovacího charakteru 

protahovacího charakteru 

b) podle intenzity cvičení: 

- low impact 

- high impact 

- mix impact, interval 

c) podle použitého náčiní a nářadí: 

- bez náčiní a nářadí 

- s náčiním (např. thera band, ropic, bar, tube, činky) 

- s náčiním a na nářadí (např. step, fit ball, over ball, slide) 

Druhy moderních gymnastických forem jsou vyjádřeny anglickými názvy, které 

specifikují, o jaký cvičební program se jedná. Pro zvolení určitého druhu aerobiku je 

podstatné nejen to, zda jde o začátečníky či pokročilé, ale také o individuální zaměření, 

představu cíle cvičení, momentální zdravotní stav, věk i životní styl (Skopová 2004, 

s.88). 

6. SOUČASNÉ DRUHY MGF 

Klasický aerobik, od něhož se dnes odvozují další fitness aktivity, nesoucí často 

rovněž v názvu slůvko aerobik (nebo mu aspoň zaměřením lekce odpovídají), prošel za 

poslední dvě desetiletí bouřlivým vývojem (Macáková 2001, s.25). 

„Čistý aerobik" se vyznačuje charakteristickým provedením a kombinací pohybů 

bez použití náčiní. Má vytrvalostní charakter cvičení střední intenzity s důrazem na 

aerobní část s choreografií většinou bez zařazení floor work. Výstavba choreografie se 

v aerobiku během posledních let začala těšit veliké oblibě. Zde se odlišují jednotlivé 
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cvičitelské osobnosti schopností rozvíjet znalost základních kroků a pohybů do 

zajímavých a účelných variací a kompozic, často s využitím různorodých prvků tanců na 

odpovídající hudební předlohu (Skopová 2004, s.89). 

6.1 Taneční moderní gymnastické formy 

Stručná charakteristika jednotíivých tanečních druhů MGF: 

• Dance aerobik - aerobní cvičení s využitím tanečních prvků sestavovaných do 

choreografie. Vhodné pro všechny, kteří milují tanec a rytmickou hudbu.(např. 

Fit Time, Praha 9 - Kbely) 

• Rock'n'roll aerobik - kondiční cvičení při specifické rokenrolové hudbě 

využívající prvků tanečního rokenrolu vedoucího k rozvoji: kardiorespirační 

vytrvalosti (aerobní kapacity), svalové vytrvalosti a flexibility, (např. Factory 

Pro, Praha 5 - Smíchov) 

• Jazz dance - cvičenci se seznamují se základními prvky, používanými v tomto 

druhu tance, jako izolované pohyby jednotlivých částí těla, charakteristické 

pozice nohou, rytmické cítění hudby, uvolněné i extrémně dynamické pohyby, 

improvizované pasáže apod. (např. Dance Perfect, Praha 1) 

• Modem Jazz - tento kurs kombinuje moderní tanec a jazzové techniky 

v příjemné kombinaci, využívajícího toho nejlepšího z obou tanečních stylů. 

Je vhodnější už pro pokročilejší cvičence, kteří mají základy jazzového tance. 

• Hip Hop, Funky Dance, Funky R'n'B - kursy charakterizuje specifická 

technika každého z výše uvedených stylů. Jsou vyučovány v kondiční formě a 

doprovázeny soulovou, funky a hiphopovou hudbou. Každý lektor si vytváří 

svůj vlastní osobitý styl a taneční prvky jednotlivých stylů se velmi často 

prolínají, (např. Dance Perfect, Prahal) 

• Taneční Break Dance - taneční Break Dance přináší směs gymnastiky, 

akrobacie, rytmiky, tance, bojového umění, a čehokoli, čím se dá pohybově 

trefit do doprovodné hudby. Jde vněm hlavně o atmosféru, zábavu a 

vyjádření. Přitahuje lidi, kteří podobně jako ostatní pouliční disciplíny pravidla 
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moc neuznávají. Charakteristické prvky pro tento taneční styl je vrtulník a 

točení na hlavě. Je náročný na fyzickou přípravu a technickou zručnost (např. 

Dance Perfect, Praha 1) 

Flamenco - tanec, který pochází z jihošpanělské Andalusie, je plný napětí a 

temperamentu, spjatý se španělskou hudbou. Vyznačuje se střídáním jemných 

pohybů s prudkými, plnými napětí a energie, (např. Blue orange, Praha 9 -

Letňany) 

Orientální (břišní) tanec - orientální břišní tanec se vyznačuje svými ladnými, 

vlnivými a třaslavými pohyby za doprovodu orientální hudby. Je určen všem 

ženám bez ohledu na věk, vzhled či pohybové nadání. Tanec pomáhá 

modelovat a zpevňovat postavu a lépe ovládat tělo. Důležitá je i znalost tvorby 

choreografie tohoto tance, podporující nejen vaši fyzickou kondici, ale i (podle 

odborníků) vaši sexualitu, (např. David Wellness & Fitness, Praha 3 - Žižkov) 

Samba - Axé - je samba s choreografií. Jedná se o formu velmi populární 

v celé Brazílii, nejvíce však na severovýchodě, ve státě Bahia, kde též vznikla. 

Jedná se o tanec nepárový. 

Salsa - jeden z nejdynamičtějších hudebních stylů. Tanec Salsa je formován 

velkým množstvím etnických vlivů, zejména kubánskou a portorickou 

kulturou. Salsa pro jednotlivce to jsou populární dynamické krokové variace, 

kterými se prokládá salsa v páru. Vhodné jak pro ty, kteří chtějí oživit svou 

párovou salsu, tak pro ty, kteří se chtějí na tanec v páru teprve připravit 

Koncentrace na vnitřní pohybovou dynamiku, prožívání hudby. Salsa pro páry 

je výukou populární klubové salsy pro začínající tanečníky inspirovaná 

především londýnským a kalifornským stylem (LA salsa, obecně Cross Body 

Style). Jednoduchá kroková schémata, dynamika pohybu v páru. Koncentrace 

na vedení, následování a na dobrý pocit obou partnerů, (např. Dance Perfect 

Praha 1) 

Street Flink - tanec, který v sobě zahrnuje prvky disca a hip hopu, vycházející 

z civilního „pouličního" tancování, inspirovaný videoklipy populárních 

světových hvězd. (např. Dance Perfect Praha 1) 
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• Afro contemporary - tanec, na kterém se přesvědčíte, o čem vlastně africké 

tance jsou, ale jen povrchně - v Africe se vyskytují stovky rozdílných kultur. 

Hodiny aerobiku inspirované afrem u nás nejsou příliš rozšířené. 

6-2 Posilovači formy MGF 

Tyto kondiční (posilovači) programy jsou specifickou formou aerobní 

gymnastiky, kde je ovšem kladen důraz na přesně cílená pohybově jednoduchá cvičení 

pro upevnění zdraví a rozvoj pohybových schopností. Nejedná se tedy už pouze o 

trénink vytrvalosti (jak je tomu v aerobiku), ale vytrvalostní síly. Ve všech lekcích 

zaměřených na posílení a zpevnění těla by se mělo cvičit na pomalejší hudbu 

(120-125BPM) a s minimálním počtem krokových variací (Macáková 2001, s.29). 

Stručná charakteristika jednotlivých posilovačích MGF: 

• Body styling (Body work) - kombinace aerobiku a posilování (vytrvalostně 

silový aerobik střední intenzity zatížení zaměřený na celkové formování 

postavy). Jedná se o aerobik bez složitějších choreografií, ale se zaměřením na 

zlepšování zdatnosti, tvarování postavy, a snižování nadváhy pomocí 

posilovačích cvičení. K posílení jednotlivých partií těla se využívá i různých 

typů náčiní (např. gumiček, činek, tyčí, gumových pásů, tubes, overball). 

(např. Aerobic Club Jonáš, Praha 10) 

• P-class - cvičení, které probíhá v aerobním pásmu na základě jednoduchých 

choreografií a posilování je prováděno vlastní vahou těla. Jedná se o 

dynamické posilování problematických částí těla (především svalových partií 

od pasu dolů - břicho, hýždě, stehna). Tyto lekce patří asi mezi nejznámější a 

nejoblíbenější. (např. Fanatic aerobic studio, Praha 2 - Vinohrady) 

• Body tone - je vytrvalostně-silový trénink nízké až střední intenzity zatížení, 

které se zaměřuje na rozvoj svalstva horních končetin. Při posilování se často 

využívají různé druhy náčiní jako jsou lehké činky, těžká tyč, krátké gumy, 

plné míče atd. (např. Fitness centrum, Praha 8 - Libeň) 
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Body building - intenzivní posilovači cvičení zaměřené na formování celého 

těla s využitím různého náčiní (stepy, posilovači gumy, tyče apod.). (např. 

Sportcentrum Evropská, Praha) 

Kalanetika - je formativní cvičení nazvané podle autorky Callan Pickney. 

Jedná se o klidné cvičení, které je zaměřeno na celkové posílení a protažení 

těla. Učí tělo správnému postoji (správného držení těla) a při správném a 

cíleném cvičení vyrovnává svalové dysbalance, které vznikají automaticky při 

běžném používání našeho těla. Kalanetika zpevňuje svalstvo pomocí 

opakovaných pohybů malého rozsahu a tím vytváří pěknou postavu. Je vhodná 

pro ženy i muže všech věkových kategorií. V dobách začátku aerobiku byla 

velkým hitem, byla prakticky nejrozšířenějším skupinovým cvičením. Nad 

aerobikem byla vyzdvihována tím, že neobsahuje poskoky a šetří tak klouby. 

Dnes se setkáme s kalanetikou méně a ve fitcentrech jde spíše o slow body 

(pomalé tělo) - lekce má blíže k bodystylingu. Kalanetika obsahuje pouze 

posilování, které probíhá ve statických polohách. Cviky se skládají z malých 

jemných pohybů při velkém počtu opakování. Dříve se počet opakování 

pohyboval až kolem 100, ale odborníci zjistili, že při takovém počtu 

opakování ve statické poloze dochází k přetížení svalů, šlach a kloubů. Proto 

se dnes počet opakování snížil na polovinu. Cviky musí být technicky správně 

prováděny a je hlavně na cvičitelce, aby cvik dokonale osvětlila a cvičence 

ohlídala. Dnes jsou kalanetické cviky doplněny také o cviky rehabilitační, 

proto je kalanetika vhodná i pro seniory. Neobsahuje žádné poskoky, taneční 

prvky, ani choreografii náročnou na koordinaci. Kalanetické a rehabilitační 

cvičení každého naučí stahovat a protahovat svaly zároveň. Tím se svaly 

posilují a zlepšují svou pružnost Důležité je cvičit vlastním tempem, 

nepoužívat sílu, nesrovnávat se s ostatními a uvolňovat se. Kalanetika se může 

cvičit bez hudby i za doprovodu pomalejší melodické ne příliš hlasité hudby, 

(např. Fitness Tyran, Praha 4 - Podolí) 

Pilates - patří mezi pohybové aktivity nazvané BODY and M3ND (vytváří 

harmonii těla, duše i mysli). Technika Pilates účinně zdokonaluje držení těla, 

protahuje páteř, tvaruje dlouhé a štíhlé svaly, oplošťuje břicho. Současný 
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inovovaný přístup k originální technice Němce Josepha Pilatese uplatňuje 

znalosti moderní vědy o tělesných cvičeních a kineziologii. Výsledkem je 

bezpečný a vysoce účelný cvičební program, který aktivuje hluboký 

stabilizační systém. Aktivita tohoto systému je základem koordinovaných 

pohybů těla, prováděných s maximální efektivitou a minimální vynaloženou 

energií. Při tomto cvičení je velký důraz kladen na správné dýchání, všechny 

pohyby vycházejí ze středu těla - tzv. POWERHOUSE. Pilátovy metody 

využívají i trenéři a fyzioterapeuti. Je vhodný naprosto pro všechny věkové 

kategorie, tedy i pro seniory a lidi bez kondice, ale i pro vrcholové sportovce. 

Ke cvičení stačí obyčejná podložka, postupně lze přidávat i pomůcky pro větší 

variabilitu a zpestření např. malé míče - overball. (např. Sportovně relaxační 

centrum R5, Praha 1) 

• Gynegymnastika - cvičení pro ženy od 13 do 93 let zpevňující pánevní dno, 

břicho, zadek, hýždě. Odstraňuje bolestivou a nepravidelnou menstruaci, 

pomáhá při problémech s otěhotněním, urychluje rekonvalescenci po porodu a 

gynekologických operací, zkvalitňuje sexuální život. Využívá dlouhodobých 

poznatků blahodárných vlivů cvičení Mudr. Mojžíšové a přidává prvky 

z břišních a latinsko amerických tanců, využívá fítbally a overbally. (např. 

Studio Taneš, Praha 1) 

Pro moderní gymnastické formy je v dnešní době typické, že se stále vyvíjí nové 

náčiní a nářadí ke zlepšování speciálního účinku cvičení (např. aerobní posilování) i pro 

větší atraktivnost lekcí. Názvy a stručná charakteristika těchto lekcí je dána typem náčiní 

nebo nářadí, které se využívá během celé lekce pro speciální účinek. 

• Step aerobik - aerobní cvičení s využitím plastového schodu - stepu. Jedná se 

o ojedinělý vertikální trénink, kdy cvičenci vystupováním na step (stupínek o 

výšce zpravidla 10-30cm) a následným sestupováním zněj překonávají 

výškový rozdíl, čímž dochází k podstatně jinému zatěžování svalstva než u 

normálního aerobiku, zvláště pak svalstva dolních končetin. Step aerobik má 

výborné účinky na formování stehen a hýždí a zvyšování fyzické kondice. 

Dochází při něm k vysoké spotřebě energie při snížené zátěži kloubního 
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aparátu dolních končetin. Hudba na step aerobik je o něco pomalejší než na 

aerobik (120-135 BPM). Pro instruktora, který vede tyto lekce, je velmi 

důležité dbát na správné držení těla a techniku cvičení po celou dobu lekce, 

zatěžovat stejnoměrně obě dolní končetiny, v závěrečné části hodiny 

nepodceňovat strečink nejvíce zatěžovaných svalových skupin, (např. Fitness 

club Olgy Šípkové, Praha 7 - Holešovice). 

Pro správné cvičení na stepech platí několik zásad (Macáková 2001, s.27): 

• Při vystupování na step se našlapuje vždy do středu stepové desky a 

chodidlo se pokládá od paty ke špičce, na step se přenese celé těžiště těla, 

ten nesmí při tomto pohybu ujíždět po podlaze vpřed. 

• Při sestupování se pokládá chodidlo do takové vzdálenosti od stepu, která 

se rovná maximálně délce našeho chodidla, předejde se tak možným 

nepříjemným zraněním, i v tomto případě se přenese opět celé těžiště -

tentokrát na podlahu. 

• Technika nohou je prvořadá a u začátečníků by ji měl instruktor 

permanentně kontrolovat 

• Pohyby paží se přidávají až po zvládnutí kroků. 

Stejně jako aerobik, tak i step aerobik má ještě několik specifických forem, 

které rozšiřují základní nabídky např.: 

• Basic step - základní prvky step aerobiku (např. Sportcentrum Evropská, 

Praha) 

• Step tone - využívá malé činky, a některé další obměny, přičemž všechny 

mají vysokou fyziologickou účinnost (např. Fitness centrum, Praha 8 -

Libeň) 

• Step body - lekce obsahující vytrvalostní část na stepu a posilovači blok 

zaměřený na posílení celého těla s možným využitím gum, tyčí apod. 

(Discovery Aerobic, Praha 2) 
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Reebok core training - silově vytrvalostní cvičení na pohyblivé desce - core 

boardu, která je uprostřed připevněná kloubem k podložce. Posilovači a 

balanční cvičení je zaměřeno na zpevnění a formování postavy, (např. Factory 

Pro, Praha 5 - Smíchov) 

Slide - je druh cvičení, které se provádí ve speciálních návlecích přes boty na 

skluzném pásu umístěném na zemi. Každý cvičenec má „svůj" pás, který mu 

podstatě vymezuje prostor pohybu. Při této lekci se zapojují všechny velké 

svalové skupiny - svaly dolních končetin, hýžďové svaly, kvůli rovnováze i 

svalstvo zad, břicha a paží, a tudíž je zatížení kardiovaskulárního systému 

opravdu vysoké a vyžaduje určitou fyzickou zdatnost Slide trainer (skluzný 

pás) byl původně používán k tréninku rychlobruslařů. (např.Fitness klub 

Hanky Kynychové, Praha 4 - Horní Roztyly) 

Kangoorobic - aerobní cvičení ve speciální pružinové obuvi. Tento styl 

aerobiku se u nás objevil teprve před pár lety, ale zatím nenašel velkou oblibu 

v našich fitcentrech (z jedním důvodů je velká pořizovací cena těchto 

speciálních pružinových bot). 

Ropics — aerobní cvičení s využitím švihadla 

Balantes - cvičení s různými míči (overbally, fítbally) pomocí nichž můžeme 

posilovat protahovat se, nacvičovat správné držení těla a trénovat dysbalanční 

polohy. Cviky jsou mimo jiné zaměřeny na posílení svalů důležitých pro 

správnou funkci a stabilitu páteře (hluboký stabilizační systém). Lekce 

využívající „měkkých" míčů patří mezi oblíbené, míčky jsou příjemným 

zpestřením a mohou se pochlubit překvapivým účinkem. Velmi často bývá 

tento typ hodiny kombinovaný s posilovacím systémem Pilates. (např. Factory 

Pro, Praha 5 - Smíchov) 

Body balance - posilování s využitím labilních poloh či při použití balančního 

náčiní a nářadí. 

Fit ball - jedná se o posilovači a balanční cvičení na velkých nafukovacích 

míčích, které obsahuje některé z rehabilitačních prvků zlepšující stabilitu i 

ohebnost páteře a posilovači cviky pro zpevnění a tvarování postavy. Cvičení 

na míči zároveň ochraňuje kolena a kyčle před zátěží. Balanční cviky na 
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fítballu, pohupování, rotování, poskakování, protahování, převalování a 

uvolňování má účinky podobné hypoterapii. Cvičení je vhodné pro všechny 

věkové kategorie včetně seniorů, (např. Aerobic studio Jitka, Praha 4 -

Chodov) 

• Fit bar (Body bar) - je posilování, při kterém se využívají tyče. Tyč váží 

kolem pěti kil. Cvičení s tyčí je jiné než s jednoručními činkami, protože se 

tělo zatěžuje symetricky a tím se předchází jednostranné zátěži (nerovnováze 

mezi levou i pravou stranou). Tyč se nejčastěji používá na posílení bicepsů, 

tricepsů a ramen a dále jako zátěž nebo podpora při posilování dolních 

končetin. Při takovém posilování se zároveň zapojuje břišní svalstvo a hýždě, 

(např. David Wellness & Fitness, Praha 3 - Žižkov) 

• Body pump - posilovači lekce, při které se využívají tyče různých hmotností. 

Postupně se posílí všechny důležité svalové partie. Na místo podložek se 

používají stepy. (např. Blue Orange, Praha 9 - Letňany) 

•1 Náčiní pro aerobní posilování 

- Lehké činky - patří mezi nejpoužívanější náčiní, jejich využití má řadu výhod, za 

všechny jmenujme všestranné procvičení svalstva celého těla a efektivnost 

Každý pohyb s činkou však musí mít svou základní (výchozí) polohu a konečnou 

polohu. Musíme si dát pozor na švihové provedení, které je zde ještě rizikovější 

než při cvičení bez zátěže. 

- Tubes (dynaband) - cvičení s posilovacími gumami. Je to nejjednodušší 

pomůcka na formování postavy a posílení svalstva. Mohou být také velmi 

účinným prostředkem při léčbě bolesti zad, které jsou způsobeny oslabením 

svalstva a svalovou nerovnováhou. Jsou vhodné zejména pro ženy, které nechtějí 

navštěvovat posilovnu a nerady cvičí s činkami. Při cvičení musí být guma hned 

z výchozí pozice pro každý cvik v napětí a musíme dbát na pomalý návrat do 

výchozí pozice. Posilovači gumy jsou bezpečné a jednoduché náčiní. Oproti 

ostatnímu náčiní mají gumy dvě nesporné výhody - prakticky nelze provádět 
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švihové pohyby; a napínáním gumy se odpor postupně zvyšuje (největší je tedy 

ke konci pohybu), u jiných běžných pohybuje hlavní nápor na začátku. 

Thera bandy (Flexa band) - jsou široké posilovači gumy, které se rozlišují 

barevně podle síly odporu. Prodávají se na metráž, můžeme si tedy zvolit délku 

podle vlastní volby. Svojí šíří umožňují příjemné a nebolestivé uchopení. Někteří 

výrobci nabízejí také speciální úchyty na ruce. Nevýhodou je nízká odolnost a 

krátká použitelnost Minimální délka na klasické posilovači cvičení by měla být 

asi 90cm. Pro používání gum při léčbě a prevenci bolesti zad, by měla být délka 

gumy až 220cm. 

Tubing - jsou spojené měkké, poddajné a pružné gumy, které se v současnosti 

často používají v hodinách Body stylingu. Mají malý průměr, tím mohou 

způsobovat při delším cvičení bolest v místě tlaku na tělo. 

„Zavařovací gumy" - jsou nízké ploché gumičky, které jsou poměrně málo 

elastické a rychle se opotřebovávají. Rozlišují se barevně podle síly odporu, ale 

všeobecně kladou menší odpor oproti výše uvedeným. Obvykle se svazují dvě 

gumičky dohromady, protože jsou krátké. I tyto gumičky se často „zařezávají" 

při větším počtu opakování. 

Plné míče (heavymed) - jejich velkou předností je, že držení míče oběma rukama 

zajistí provádění cviků tahem i tlakem a odstraní nebezpečné švihové pohyby 

v krajních polohách do extrémních rozsahů. Výběr cviků bývá v podstatě shodný 

jako u cvičení s činkami. Statické držení pružného míče prsty rukou slouží 

k posílení svalstva prstů a svalstva předloktí a nelze ho nahradit žádným jiným 

lehkým náčiním známým v rekreační gymnastice. 

Těžká tyč (fit bar) - používání je vhodné zvlášť pro zdatné cvičence se znalostmi 

techniky posilovaného cvičení. Tyč má funkci „odporového závaží", ale slouží i 

jako podpora ve stoji. 
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Bojové formy MGF 

• Cardio kick box aerobic - obliba této formy aerobiku s jednoduchými prvky 

bojového umění v poslední době stále stoupá. Jedná se nejen o trénink aerobní 

zdatnosti, ale při tomto cvičení dochází zároveň ke zpevnění, které je „cítit" 

hlavně v problémových partiích těla. Na lekce se nosí volné oblečení, pevné 

kotníkové boty jako na aerobik. Důležité je při hodině dodržovat pitný režim, 

protože intenzita cvičení je skutečně vysoká a cvičenci se při něm pohybují na 

samé horní hranici odbourávání tuku. Začíná se od nejjednoduššího pohybu -

chůze. Teprve na ni se nabalují specifické konkrétní cviky (různé boxerské 

uskoky vpřed a vzad, rotace s výkopy a údery). U těchto prvků začíná být 

opravdu důležité, aby instruktor dokázal daný pohyb lidem nejen popsat 

slovně, ale perfektně předvést a oni jej mohli podle toho napodobit (např. Fit 

klub Heleny Jarkovské, Praha 7 - Holešovice) 

• Tae-bo - jehož zakladatelem je Billy Blanks, mistr světa v karate a mistr USA 

v tae-kwon-do, v sobě spojuje prvky tae-kwon-do, karate a klasického boxu. 

Jedná se tedy o populární bojový sport aerobního typu složený z úderů, kopů a 

jejich kombinací v rytmu rychlé hudby. V hodině se nevytvářejí žádné 

choreografie a pohyby mají silový charakter. Při tae-bo trénujete doslova 

„celého člověka". Cvičení klade nároky na sílu, výbušnost, flexibilitu, 

rovnováhu, koordinaci, ale největší důraz se klade na vytrvalost Slogan „Lose 

weight - have jun - be strong, čili hubni - bav se - buď v kondiciř* zaručil 

tae-bo velkou popularitu. Další důležitou věcí, která je pro tae-bo 

charakteristická, je pocit. Tae-bo je pocit tae-bo je filozofie, tae-bo je 

umění..."Get thejirstpláce byyour own " - „překonej sám sebe, zvítěz sám 

nad sebou", (např. Fit Party Club, Praha 5 - Lužiny) 

• Tae-bo Intro - při lekcích Intro se trénuje technika jednotlivých úderů, kopů a 

jejich kombinací. Důraz je kladen především na preciznost provedení a na 

získání citu pro danou techniku. Kromě tréninku techniky se trénuje výrazně 
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svalová síla. Lekce Intro jsou součástí tae-bo systému a navštěvovat je může 

jak začátečník, tak i pokročilý, neboť na technice se může stále něco 

vylepšovat (např. Fit Time, Praha 9 - Kbely) 

• Tai chi - cvičení, které je zaměřeno na zdokonalování techniky dýchání a 

vnitřní energie. Postupně se naučíte sestavu Tai-chi. Soubor cviků je fyzicky 

nenáročný a vhodný i pro méně zdatné jedince, (např. Fitness a relaxační 

centrum Lanna Gym, Praha 2 - Vinohrady) 

6.4 Moderní gymnastické formy vycházející z klasické jógy 

• Power jóga - dynamické, protahovací a posilovači cvičení založené na 

postupném rozvíjení a opakování jednoduchých, základních pozic jógy. Toto 

cvičení je zaměřené na rozvoj psychické a fyzické kondice. Cílem power jógy 

je nejen celkové posílení a protažení celého těla, ale také formování postavy. 

Power jóga podporuje i činnost vnitřních orgánů, odbourává psychické bloky, 

je výborným prostředkem k uvolnění stresu a napětí, (např. Factory Pro, 

Praha 9 - Černý Most) 

• Dancejóga - přesná definice tohoto stylu jógy ještě není zcela upřesněna, 

podle Václava Krejčíka je dancejóga spojením power jógy, klasického baletu 

(tanec zaměřený na ladnost pohybu a techniku provedení) a moderní taneční 

techniky Marthy Graham, (např. Energy Studio Václav Krejčík, Praha 2 -

Nové Město) 

Martha Graham (1894 - 1991) - americká tanečnice, choreografka a 

pedagožka. Během své pedagogické práce vypracovala techniku, pohybový 

systém, který umožňuje průpravu tanečníka Techniku vytvářela postupně na 

základě pozorování a poznání vztahu člověka k okolnímu světu. Z orientálního 

tance převzala použití podlahy, ruky, dřepů, stoje, pádů, klesání, přepadávání, 

posunů a skluzů po podlaze, ale základem se stalo prosté dýchání 

(www, energvstud io. cz). 
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Asthangajóga - jedná se o velmi dynamický směr cvičení jógy, vhodný pro 

fyzicky silné a zdravé jedince. Asthanga jóga se skládá: Vinyása - spojení 

dechu a pohybu, Tristhana - tři místa pozornosti (ásány - pozice, dech, 

soustředěnost pohledu), Ásány - pozice, které posilují tělo a dodávají mu 

pružnost (např. Energy Studio Václav Krejčík, Praha 2 - Nové Město) 

Gravid Jóga - prohlubuje vztah k vlastnímu tělu i k vyvíjejícímu se dítěti, 

ulehčuje porod. Cvičení zahrnuje nácvik relaxačních a dechových technik, 

přípravu na dýchání při porodu, spinální cvičení na uvolnění a odblokování 

páteře, cvičení na uvolnění ztuhlých kloubů, svalů šlach, jógové pozice 

statické i dynamické a nácvik poporodních cvičení, (např. Fit & jóga Rubeška, 

Praha 9 - Vysočany) 

Hathajóga - je cvičení založené na souhře těla i ducha, takže nelze dojít 

k přetížení organismu. V hodinách se při cvičení učí vnímat pocity, které při 

cvičení vznikají. Každá lekce se skládá ze sestavy ásán (jógových pozic těla) 

vyrovnávajících svalové dysbalance. Pohyby v ásanách jsou váhavé, 

zkoumavé, soustředěné. K celkovému pocitu uvolnění přispívá závěrečná 

relaxace a příjemná hudba (např. Fit & jóga Rubeška, Praha 9 - Vysočany) 

Integrální Jóga - základem lekce jsou tělesná a dechová cvičení, rozvíjení 

relaxačních technik, cvičení koncentrace, očistné techniky, tanec, základy 

meditační praxe. Integrální jóga odstraňuje bolesti zad, hlavy a břicha 

způsobené nezdravým životním stylem, zbavuje příznaků stresu, upevňuje 

fyzické i psychické zdraví, (např. Fit & jóga Rubeška, Praha 9 - Vysočany) 

Jógaletes - styl jógy kombinující jógu, power jógu a Pilates jako fitness 

systém zaměřený převážně na zpevňování svalového korzetu, zlepšení fyzické 

a psychické kondice, relaxaci. Jsou využívány pozice z Pilates, které jsou 

aplikovány pro zvýšení efektu do systému Power jóga Pro lepší pochopení, 

ovládání a posílení centra těla jsou používány malé overball míčky, které 

pomáhají a zvyšují efektivitu cvičení. Principem celého cvičení je zaměření se 

na zpevnění břišních svalů, které jsou hlavní oporou celého těla, zpevnění a 

uvolnění zádových svalů, které jsou často zanedbávány. Hlavní důraz se klade 

42 



na posílení silového pásu těla (centra), od kterého závisí veškerá svalová 

práce. Cílem cvičení je soustavné uvědomování si správného držení těla 

v každém okamžiku cvičení, rozvoj silového pásu pro správné držení těla a 

správné provádění pohybů, vytvarování převážně hýždí a dolních končetin, 

paží a zad, protažení a uvolnění. Program jógaletes je vhodný pro širokou 

veřejnost (např. Energy Studio Václav Krejčík, Praha 2 - Nové Město) ( 

www.energystudio.cz) 

• Time jóga - vychází z klasické jógy a používá ásany (pozice) k nastolení 

harmonie těla i duše. Provádí se navazováním jednoduchých a postupně 

náročnějších ásan do pravidelné sestavy (dle zdatnosti a potřeb cvičících). 

Takových sestav lze vytvořit pestrobarevnou škálu. Tyto série se pak provádějí 

do rytmu pomalé, či středně rychlé příjemné hudby, případně do rytmu dechu 

tak, aby s hudbou vytvořily jednotný rytmus. Splynutím s tímto rytmem 

nachází člověk v sobě určitou harmonii a pravidelnost, zpomalí se stresující 

hektické myšlení a vše dostane řád. (např. Energy Studio Václav Krejčík, 

Praha 2 - Nové Město) (www.energvstudio.cz) 

• Balancejóga - cvičení je složené ze základních pozic z power jógy, které 

nejsou tak dynamicky řazeny za sebou. Jsou sestaveny tak, aby působily na 

souměrný rozvoj celého těla po fyzické a psychické stránce. Pozice jsou 

propracované a vědomě řízené jejich provádění zaručuje bezpečnost cvičení. 

Silové cvičení jsou v rámci Balancejógy prováděny izometricky a využívají 

tělo jako zátěž. Cvičení se provádí na klidnou nedynamickou hudbu 

(jazzového charakteru), (např. Energy Studio Václav Krejčík, Praha 2 - Nové 

Město) ( www, energvstudio. cz) 

6«5 Moderní gymnastické formy ve vodě - Aqua fitness 

Aqua fitness je souhrnný název pro různé formy pohybu ve specifickém 

Prostředí, ve vodě. Velká výhoda aqua fitnessu spočívá v tom, že se při něm používají 

pouze takové pohyby, které je schopen provádět každý člověk. Protože voda nadnáší a 

43 

http://www.energystudio.cz
http://www.energvstudio.cz


snižuje rychlost pohybů, mohou ve vodě cvičit lidé po operacích všeho druhu a všichni 

bez ohledu na věk. Vztlakovým účinkem vody je tělesná hmotnost redukována na 

minimum a dochází k odlehčování kloubů (Kochová 2003, s.29). 

Pojmem aqua fitness se rozumí kompletní tělesný trénink ve vodě. Fyzikálními 

vlastnostmi vody se dosahují následující pozitivní efekty, které tento program vymezují 

oproti tréninku na souši: 
- snížení tělesné hmotnosti 

- odlehčení kloubů 

- podpora prokrvování svalů a kůže, vlivem hydrostatického tlaku vody je 

podpořen návrat krve k srdci 
- zvýšení spotřeby energie 
- posílení obranyschopnosti organismu, především termoregulace 
- masáž a prokrvení kůže 

- trénink velkých svalových skupin 

- zpomalením je možné optimální provádění pohybů maximálního rozsahu 

- riziko poranění j e nulové (Muchová 2004, s.9) 

6-5-l Základní charakteristika aqua fitness forem 

• Aqua aerobic - je aerobní cvičení ve vodě (které sahá do cca do '/a hrudníku) 

s hudebním doprovodem. Hudba neplní v hodině jen motivační charakter, ale 

má velmi důležitou řídící funkci. Rychlost hudby je různá podle zdatnosti 

cvičenců a podle charakteru c v i č e b n í jednotky. Optimální tempo je 120-128 

BPM V hodině zaměřené především na posilování můžeme použít i 110 

BPM (Muchová 2004, s.16) 
Spojení aerobiku a vody je v současné době velmi moderní a hojně 

vyhledávané cvičení. Oproti ostatním formám aerobiku, zde nedochází 

k otřesům, tak jsou chráněny nejen klouby, ale i kardiovaskulární systém. 

Z téhož důvodu mohou aqua aerobic bez obav provozovat i lidé s nadváhou. 
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Odpor vody j e v závislosti na rychlosti prováděného pohybu 4 krát až 42 krát 

vyšší než odpor vzduchu, a tím se zvyšuje intenzita cvičení a současně 

masíruje svaly. Vodní prostředí má rovněž příznivé účinky na páteř a 

pohybovou soustavu. 

Aerobní cvičení ve vodě je zpravidla zaměřené na zvýšení fyzické 

kondice, redukci váhy a vytvarování těla (uvádí se až čtyřikrát rychlejší 

redukce váhy než na suchu). Díky výše zmíněným okolnostem se toto cvičení 

využívá i v rehabilitačním procesu. Cvičení ve vodě navozuje fyzické i 

psychické uvolnění. Neprovádějí se žádné složité choreografie, někdy jde spíš 

o hru, kdy se vychází z poskoků (Macáková 2001, s.42). (např. Aquatic, 

Veronika Červená, Praha) 

Aqua step aerobic-je forma aqua aerobicu zefektivněná o výskoky na step a 

seskoky ze stepu. Každý krok ve vodě je prováděn s odrazem. Oproti 

klasickému step aerobiku jsou ve vodě přístupné prvky, jako např. frontální 

sestup ze stepu. Cílem je zvýšit intenzitu cvičení použitím aqua stepu, učinit 

cvičení zábavnější a pestřejší. 

Aqua step aerobikem se znásobují účinky klasického aqua aerobiku 

tím, že pohyby musí být přesnější, trup ve větším zpevnění právě díky 

výskokům na step a seskokům ze stepu, jinak cvičenec ztrácí rovnováhu (jsou 

intenzivněji aktivizovány nejhlubší svaly stabilizačního systému) (Muchová 

2004, s.32). 

Deep aqua aerobic - je aerobní cvičení v hluboké vodě. Aqua aerobic 

v hluboké vodě se začal cvičit cca před 10 lety v USA-jako rehabilitace pro 

sportovce a pro udržování jejich fyzické kondice. V současné době je cvičení 

v hluboké vodě určeno široké veřejnosti - všem věkovým i výkonnostním 

kategoriím. 

Jedná se o tzv. „bezdotekové" cvičení, tedy zcela bez nárazů -

nezatěžuje klouby, kosti ani páteř. Ke cvičení se používají tzv. „nadnášecí 

pásy". Pás se upíná přes hrudník a díky němu vás voda nadnáší, nohy se 

nedotýkají dna, tělo je ponořeno po krk. Při cvičení se využívá odporu vody 
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(tvarování, zpevnění a rehabilitace), (např. Aqua aerobic, Hana Tomková, 

Praha) 

• Power aqua aerobic - náročnější forma aqua aerobiku, kde se využívají ke 

cvičení různé pomůcky. Např. vodní činky, pádla, disky na frisbee, plovoucí 

desky, speciální rukavice. Pomůcky pomáhají zvětšit odpor vody. Cílem 

hodiny aqua power je zlepšení silové vytrvalosti. Posilování ve vodě 

s pomůckami je výborným cvičením nejen pro efektivnější vytvarování těla, 

ale významně přispívá také k prevenci problémů zad a ke správnému držení 

těla. (např. Aqua aerobic, Hana Tomková, Praha) 

• Funky aqua aerobic - jedná se o hodinu aqua aerobiku, kde se využívá ke 

cvičení pomůcky - vodní nudle. Nudle jsou výbornou pomůckou 

k vytvarování těla ve vodě. Zvyšují efektivitu cvičení a hodina se stává 

rozmanitější. Umožňují zvětšit odpor vody a jsou tak jedinečnou pomůckou 

pro vytvarování homí i dolní části těla. S nudlemi se ve vodě mnohem lépe a 

efektivněji posilují břišní svaly. (např. Aqua aerobic, Hana Tomková, Praha) 

Snažila jsem se uvést základní výčet všech lekcí moderních gymnastických 

forem (www.aerobic.org). Nelze však uvést úplně všechny, protože další lekce se 

navzájem různě kombinují a prolínají. 

Lze předpokládat, že v komerčním aerobiku se každoročně budeme setkávat 

s novinkami (obsahové zaměření, pojmenování lekce, styl hudby, nové náčiní), které 

nejenže zvýší atraktivnost současného aerobiku, ale přispějí i k pozitivnímu účinku na 

bio-psycho-sociální stránku života jedince v naší společnosti (Skopová 2004, s.89). 
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7. SPECIFIKACE NĚKTERÝCH TĚLESNÝCH CVIČENÍ 

Tělesná cvičení jsou typické pohybové celky, které ovlivňují stav lidského 

organizmu za určitých podmínek (Čelikovský 1990). 

7.1 Mobilizační cvičení 

Jsou to cvičení, které mají za úkol procvičit kloubní strukturu a odblokovat 

sníženou pohyblivost v kloubním spojení. Zásadně nesmí při těchto cvičení dojít k větší 

svalové kontrakci ve vztahu k danému kloubu. Proto jsou všechny pohyby pomalé, 

uvolněné a snažíme se maximálně využívat účinků gravitace a setrvačnosti, které 

nahrazují svalovou kontrakci. Používá se především krouživých pohybů a komíhání, 

zpočátku v malém rozsahu, který se postupně zvětšuje. Podle klimatických podmínek 

zařazujeme mobilizační cvičení až po celkovém zahřátí, abychom dosáhli uvolnění 

svalového tonu. Jako mobilizační cvičení bývají někdy označována taková cvičení, která 

slouží k procvičení, k přípravě na funkční zapojení (Krištofíč 2000, s.48). 

7-2 Relaxační a dechová cvičení 

Relaxace je stav psychického i fyzického uvolnění, který podmiňuje kvalitu 

regeneračních procesů. Regeneraci vnímáme jako biologický proces, jehož úkolem je 

vyrovnávat a obnovit přechodný pokles funkčních schopností jednotlivých orgánů a 

organismu jako celku (Krištofíč 2000, s.48). 

Relaxace je jevem komplexním, týká se všech úrovní organismu a celé osobnosti. 

Rozdělení relaxace na svalovou a psychickou je pouze pomocné, protože ve skutečnosti 

spolu obě úzce souvisí a jsou propojeny pomocí zpětných vazeb. Zvládnutá relaxace 

vrací člověku schopnost přirozeného, ekonomického, dobře koordinovaného pohybu a 

Prohlubuje regenerační děje v tkáních (Knížetová 1989, s. 13). 

Psychická pohoda je tedy předpokladem úspěšné realizace pohybového úkolu. 

Jestliže přijmeme jógu a staré čínské kultury jako prazáklad relaxačních technik, 
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najdeme v nich jeden významný společný prvek. Je jím dýchání. Chceme-li účinně 

relaxovat, musíme správně dýchat Dýchací funkce jsou řízeny autonomním nervovým 

systémem, ale lze je ovládat i vůlí. 

Význam dechových cvičení (Krištofič 2000, s.49): 

- posilování dýchacích svalů, zvýšení jejich funkční kapacity 

- metabolický (výměna 0 2 a C02) 

- mechanický (podporuje krevní a mízní oběh, masáž a prokrvení vnitřních 

orgánů) 

- formativní (zlepšuje se držení těla a tím i funkce vnitřních orgánů) 

- regulační (mění se dráždivost - při nádechu je sval dráždivější, aktivuje svalový 

systém, ovlivňuje psychiku) 

Pro dechová cvičení používáme především následující techniky (Knížetová 1989, 

s.41-47): 

a) Dýchání spojené s pohybem - vhodným pohybem (např. upažením) usnadníme 

nádech a opačným pohybem (do pokrčení předpažmo zkřižmo) usnadníme 

výdech. 

b) Dýchání usnadněné polohou - např. nádech v kleku sedmo na patách, zvolna 

předklon, čelem se dotknout země, výdech. Dýcháním v těchto dvou polohách 

uvolňujeme napětí v horní části hrudníku a umožňujeme úplný výdech z této 

části plic. 

Správné dýchání je předpokladem kladného efektu relaxačních metod. Principem 

veškerých relaxačních metod je jejich prožitkovost schopnost přejít na vědomý režim 

dýchání a co nejvíce pocitově odlišit stav napětí a stav uvolnění. 

Mezi nejužívanější relaxační techniky patří: 

a) Autogenní trénink - metoda autogenního tréninku pochází z ezoterické oblasti a 

má velmi blízko kjóze a hypnóze. Autogenní trénink se skládá z jednoho 

uvolňovacího a šesti základních cvičení. Začíná se tréninkem uvolňovacího 
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cvičení, které se provádí buď v lehu nebo v sedu, kde se snažíme soustředit na 

různé tělesné pocity, např. na pocit tíže (tlak levé nohy do podložky), na pocit 

tepla (rozléhajícího se postupně v končetině) atd. (Starischka 1993, s. 117). 

b) Jackobsonova progresivní relaxace - využívá princip kontrastu, kdy např. v lehu, 

provedeme nejprve svalovou kontrakci, buď celého těla (izometrické zpevnění), 

častěji jen některých segmentů a pozvolna tento stah uvolňujeme a relaxujeme. 

Patrně nejúčinnějším a nejužívanějším relaxačním prostředkem je klidný spánek 

(Krištofič 2000, s.50). 

7 3 Protahovací cvičení - strečink 

Strečink je metoda aktivního statického cvičení, rozvíjející pohyblivost Soubory 

protahovacích cvičení, prováděné speciální technikou, pomáhají vyrovnávat svalovou 

dysbalanci, udržují svalovou pružnost a přispívají k dobré tělesné i duševní 

kondici.(Jarkovská 1990, s.192). 

Strečink (převzato z anglického stretch - natahovat protahovat roztahovat) 

představuje cílené protahování konkrétního svalu (respektive skupiny svalů) z důvodu 

přípravy svalové tkáně na výkon, zvětšení kloubní pohyblivosti, z důvodů 

terapeutických (protahování zkráceného svalu) nebo jako prevence před zkrácením. 

O zavedení a popularizaci strečinku se před mnoha lety zasloužil především Bob 

Anderson (1975). Ve své době to znamenalo zvrat v přístupu ke zdravotním aspektům 

tělesných cvičení. V konečných důsledcích se jednalo především o fyziologické 

zdůvodnění protahovacích cvičení, doporučení metod a cílených programů, které 

zohledňovaly jak zdravotní, tak funkční aspekty (Knížetová 1989, s.55). 
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Fyziologické zákonitosti, které jsou základem strečinku (Krištofič 2000, s.50): 

- Napínací reflex (stretch reflex) - je reakcí na rychlé protažení svalu. Dojde 

k protažení svalových vřetének, které vyvolává reflexně kontrakci natahovaného 

svalu, jako ochranu proti přepětí a jeho poškození. Velikost reflexní kontrakce je 

úměrná intenzitě a rychlosti tenze. Proto musíme při strečinku protahovat sval 

pozvolna, abychom nevyvolali napínací reflex a sval zůstal relaxovaný. 

- Ochranný útlum - při mohutné izometrické kontrakci svalu se aktivizují 

šlachová tělíska a vysílají dostředivé vzruchy. Ty reflexně vyvolávají odpověď 

na motorických ploténkách téhož svalu, která tlumí napínací reflex a sval 

ochabuje. Tento reflex má zabránit poškození, či přetržení šlachy. 

Strečinkové metody (Knížetová 1989, s.57-59): 

a) Klasický strečink - pozvolné protažení svalu do polohy, v níž cítíme mírný tah, 

výdrž 20 až 30 s (může být i delší až 90 s dle účelu protahování), povolit a 

relaxovat cca 3 s, opakované výraznější protažení s výdrží 20 až 30 s. V žádném 

případě se nesnažíme o maximální rozsah za cenu překonání bolesti. 

b) Postizometrická relaxace - metoda, která využívá ochranného útlumu. Sval, 

který chceme protahovat, nejprve izometricky zatížíme (působíme silou proti 

pevnému odporu cca 7 s). Reakcí na tuto zátěž je ochranný útlum a sval ochabne. 

Následuje relaxační pauza, po které sval zvolna protahujeme (zvolna, aby se 

nevyvolal napínací reflex, cca 15 s). Sval je připraven k protažení a to je 

důslednější než u klasického protahování. 

c) Proprioceptivní neuromuskulární facilitace - terapeutická metoda, která využívá 

efektu reciproční inhibice antagonisty. Nejprve aktivizujeme agonistu 

(izometrická zátěž jako v předešlém případě), čímž dojde kodtlumení 

antagonisty a jeho následné protažení je účinnější. Za příklad můžeme vzít 

protahování prsního svalstva, kdy nejdříve cca 10 s aktivizujeme mezilopatkové 

svalstvo a následně cca 15 s protahujeme prsní svalstvo. 
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Obecné zásady strečinku (Krištofič 2000, s.52): 

- úvodní strečink na začátku hodiny by měl být intenzivnější, závěrečný strečink 

na konci cvičení méně intenzivní s delší výdrží (až 90 s), aby mohlo dojít 

k odplavení metabolitů a k tzv. „odstranění únavy" 

- strečink nelze úspěšně provádět ve stavu svalové ztuhlosti a to jak z důvodů 

vnějších (např. zima), tak z důvodů vnitřních (např. psychický stres) 

- protahujeme především svalstvo tonické a posilujeme především svalstvo 

fazické. Ale neznamená to, že sval buď posilujeme nebo protahujeme. Některé 

svaly musíme posilovat i protahovat zároveň (např. velký sval prsní) 

- při protahovacích cvičení by neměla být výchozí poloha fyzicky náročná 

z důvodů aktivizace posturálního svalstva 

- u víceúponových svalů (např. velký sval prsní) bychom měli protahování 

provádět ve více polohách dle směru svalových vláken, směr protahování musí 

respektovat průběh vláken 

- dbáme na sladění protahování s dýcháním, kromě několika výjimek provádíme 

protažení do výdechu, kdy se snižuje svalový tonus 

- je vhodné kombinovat cviky lokální protažení se cviky, kde se současně 
protahuje více na sebe navazujících svalových skupin 

- při protahovacích cvičení využíváme efektu postizometrické relaxace a 

reciproční inhibice 

- kvalita protahovacích cvičení je ovlivněna také prostředím (klid, teplo, estetika) 
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FORMULACE HYPOTÉZ 

Hl: Předpokládám, že učitelé ZŠ a SŠ se věnují v hodinách TV moderním 

gymnastickým formám ve všech třídách s výjimkou tříd chlapeckých. 

H2: Předpokládám, že vybavenost škol pro výuku základních forem aerobiku je 

minimální, školy mají k dispozici maximálně 2 druhy náčiní. 

H3: Předpokládám, že učitelé TV zařazují v hodinách pouze 1 - 2 druhy MGF a 

preferují jen základní formy aerobiku. 

H4: Předpokládám, že úroveň výuky moderních gymnastických forem na 

pražských ZŠ je průměrná. 

H5: Domnívám se, že všichni absolventi kurzu MGF - UK PedF maximálně 

využívají získané teoretické a praktické znalosti v praxi. 

H6: Předpokládám, že absolventi kurzu MGF zařazují v hodinách TV více 

různých forem aerobiku než ostatní učitelé ZŠ/SŠ. 
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9. POUŽITÉ METODY A POSTUP PRÁCE 

Metodou se rozumí prostředky výzkumu a způsob jejich použití, adekvátní výběr 

škol (učitelů) a počtu hospitovaných učitelů a volbu nejspolehlivějších metod 

výzkumného materiálu. 

Použité metody: 

1. metoda studia odborné, naučné a časopisecké literatury 

2. metoda shromažďování materiálů 

3. metoda výběru vzorků 

4. dotazníková metoda 

5. metoda hospitačního záznamu a hospitace 

6. metoda zpracování dat 

V teoretické části diplomové práce jsou použité metody studia odborné, naučné a 

časopisecké literatury při zpracování základních informací o daném problému a metoda 

shromažďování materiálů. Tato druhá metoda je využita hlavně v kapitole současné 

druhy MGF, kde jsou charakterizovány jednotlivé druhy MGF. Jejich charakteristika je 

výsledkem shromažďování jednotlivých údajů MGF z pražských fítnesscenter. 

Ve výzkumné části diplomové práce je nejprve použita metoda výběru vzorků 

(dotazovaných učitelů bez kurzu MGF - náhodný výběr, hospitovaných učitelů -

záměrný výběr). Dále pro hypotézu Hl, H2, H3, H5 a H6 je použita metoda 

nestandardizovaného dotazníku (jednotlivé otázky jsem si volila sama). Pro hypotézu H4 

byla zvolena metoda hospitačního záznamu (připravený záznamový arch) a hospitace 

(krátké přímé pozorování). 

Ve výsledkové části je použita metoda zpracování informací a při vyhodnocování 

údajů je užito základních statistických metod (aritmetický průměr, modus) 
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Postup výzkumné části diplomové práce: 

1. Zpracuji 2 typy dotazníků pro absolventy kurzu, který pořádala PedF UK v roce 

2003 - 2004 a pro učitele ostatních pražských ZŠ/SŠ. 

2. Rozešlu dotazníky všem účastníkům tohoto kurzu a zároveň rozdáme dotazníky 

stejnému počtu náhodně vybraných učitelů pražských ZŠ/SŠ. 

3. Zhodnotím možnosti výuky moderních gymnastických forem v pražských ZŠ/SŠ 

(zařazování MGF v hodinách TV, vybavenost škol pro výuky MGF, nejčastější 

preference učitelů MGF, způsoby výuky MGF). 

4. Stanovíme obsah pozorování moderních gymnastických forem a na základě toho 

vypracujeme hospitační záznam pro hodinu aerobiku. 

5. V hodinách TV proběhne hospitace učitelů vyučujících moderní gymnastické 

formy (provedeno ve dnech 26.11.2005 -11.1. 2006). 

6. Vyhodnotím úroveň výuky moderních gymnastických forem (volba vhodné 

hudby, choreografie, korekce chyb ze strany učitele, využívání verbální i 

neverbální komunikace,...) v pražských ZŠ. 

7. Vyhodnotím využití kurzu MGF PedF UK v praxi. 

8. Provedu srovnání absolventů kurzu a učitelů ostatních ZŠ/SŠ z hlediska 

zařazování moderních gymnastických forem do hodin TV. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

10. CHARAKTERISTIKA TESTOVANÉHO SOUBORU 

Testovaný soubor se skládal z učitelů, kteří se zúčastnili kurzu moderních 

gymnastických forem, který pořádala PedF UK v roce 2003 - 2004 a dále z učitelů 

pražských zš/sš, které byly náhodně vybrány. Přihlíželo se však na to, aby byly 

zastoupeny školy s různým zaměřením. Tato podmínka podstatně zvyšuje 

pravděpodobnost toho, že dotazovaní učitelé obsáhnou co největší spektrum 

rozmanitosti. 

Druhý testovaný soubor vycházel ze záměrného výběru, tj. učitelů, kteří vyučují 

moderní gymnastické formy v hodinách TV minimálně 1 rok na ZŠ. Hospitovaní učitelé 

byli vybráni také na základě různosti typu škol a dostupnosti z mého pracoviště (Praha 3, 

Praha 4 a Praha 13). 

10.1 Absolventi kurzu moderních gymnastických forem 

Kurzu moderních gymnastických forem pořádající PedF UK v roce 2003 - 2004 

se celkem zúčastnilo 41 učitelů (včetně mě). Na tento kurz se přihlásili učitelé nejen 

z Prahy, ale i z Středočeského kraje. Dotazníky byly rozeslány všem účastníkům kurzu 

MGF (některým poštou, některým v elektronické podobě emailu). Zpětně odpovědělo 

31 učitelů (tj. asi 75,6 % všech dotázaných). Tedy na dalším výzkumu se celkem 

podílelo 31 učitelů (absolventů kurzu), z toho bylo 22 učitelů ze ZŠ, 6 učitelů 

z víceletých gymnázií (vG) a 3 učitelé ze SŠ. Tedy celkem 18 základní škol, 4 víceletá 

gymnázia (vG), 2 gymnázia (G) a 1 střední zdravotní škola (SZŠ). 

Z důvodů anonymity jsou učitelé v následujícím přehledu označovány UK1 -

UK31. V jednom případě nebyl zjištěn název školy, pouze jeho město a typ školy. 
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Přehled vrácených dotazníků absolventů kurzu MGF 

Název školy Zaměření školy na Město Učitel 

ZŠ Třebízského jazyky Mělník UK1, UK2 

ZŠ Barrandov sport Praha 5 UK3 

ZŠ Donovalská bez zaměření Praha 4 UK4 

ZŠ neuvedeno počítače Praha UK5 

ZŠU Parkánu bez zaměření Praha 8 UK6 

ZŠ Litvínovská jazyky, matematika Praha 9 UK7 

ZS Trója počítače Praha 7 UK8 

ZŠ Horoměřice bez zaměření Horoměřice UK9 

ZŠ LCoňka jazyky Praha 4 UK10,UK11 

ZS Dr. E. Beneše sport Mladá Boleslav UK 12 

ZŠ Dukelská bez zaměření Mladá Boleslav UK13 

ZŠ Brána jazyků jazyky Praha 1 UK14, UK15 

ZS Perunova výtvarná výchova Praha 3 UK 16 

ZS Havlíčkovo nám. bez zaměření Praha 3 UK17 

ZŠ Palmovka bez zaměření Praha 8 UK18 

ZS Kostelní počítače Čelákovice UK 19, UK20 

ZŠ J. Matiegky jazyky Mělník UK21 

ZŠ Blahoslavova výtvarná výchova Mělník UK22 

vG Čelákovice sport Čelákovice UK23, UK24 

vG J.S. Machara bez zaměření Brandýs nad Labem UK25, UK26 

vG Benešov bez zaměření Benešov UK27 

vG Lovosice bez zaměření Lovosice UK28 

SZŠ Ruská zdravotnické Praha 10 UK29 

G J. Nerudy jazyky, mat., počítače Praha 1 UK30 

G Českolipská počítače Praha 9 UK31 
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10.2 Ostatní učitelé pražských ZŠ/SŠ 

Celkem bylo osloveno na vyplnění dotazníků 41 učitelů z různých pražských 

ZŠ/SŠ. Dotazníky byly předány osobně, takže se zvýšilo procento návratu. Dotazník 

vrátilo 40 učitelů (tj. 97,6 % všech oslovených). Pouze 1 učitel neodevzdal dotazník pro 

nemoc. Tedy celkem se na výzkumu podílelo 40 učitelů (bez kurzu MGF), z toho bylo 

17 učitelů ze ZŠ, 3 učitelé z vG a 20 učitelů ze SŠ. Tedy celkem 12 základních škol, 3 

víceletá gymnázia (vG), 7 gymnázií, 1 střední zdravotní škola (SZŠ), 1 střední 

pedagogická škola a 2 obchodní akademie (OA). 

Z důvodu anonymity jsou učitelé označovány v následujícím přehledu U1-U40. 

Přehled vrácených dotazníků ostatních učitelů ZŠ/SŠ 

Název školy Zaměření školy na Město Učitel 
ZŠK Dolům bez zaměření Praha 12 U1 
ZŠ Angelova bez zaměření Praha 4 U2 
ZŠTGM sport Praha 12 U3 

ZS Pertoldova bez zaměření Praha 4 U4 

ZS Šmolková bez zaměření Praha 12 U5 

ZŠ Mráčková bez zaměření Praha 12 U6 

ZS Bubeneč sport, hudební výchova Praha 6 U7.U8 

ZS Jeseniova sport Praha 3 U9, U10 

ZŠ Hostýnská počítače Praha 10 U11, U12 

ZS Křimická jazyky Praha 10 U13 

ZS Fryčovická bez zaměření Praha 9 U14, U15 

ZŠ Perunova výtvarná výchova Praha 3 U16, U17 

Klasické gymnázium 

Modřany (vG) 

bez zaměření Praha 4 U18 

vG Fiyčovická bez zaměření Praha 9 U19 
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vG Horní Počernice bez zaměření Praha 9 U20 

G Jižní město počítače Praha 4 U21,U22,U23 

Francouzské 

gymnázium 

matematiku, jazyky a 

fyziku 

Praha 7 U24, U25 

GPísnická jazyky, počítače Praha 4 U26 

Česko - italské 

jazykové gymnázium 

jazyky Praha 9 U27 

G Na Vítězné pláni matematiku Praha 4 U28 

Sportovní gymnázium sport, jazyky Praha 10 U29 

Sportovní lyceum sport Praha U30.U31 

Střední zdravotní 

škola 

zdravotnické Praha 1 U32, U33, U34 

Střední pedagogická 

škola 

bez zaměření Praha 6 U35.U36 

Obchodní akademie 

Kollárova 

ekonomické Praha 8 U37.U38 

Obchodní akademie v 

Modřanech 

ekonomické Praha 4 U39, U40 

Dotazníky byly rozeslány celkem do 51 škol, z toho bylo 30 ZŠ, 7 vG a 14 SŠ. 

Ve výzkumné části bude srovnáváno celkem 71 učitelů, a to 31 učitelů ZŠ/SŠ, kteří 

absolvovali kurz MGF a 40 učitelů ZŠ/SŠ bez tohoto kurzu. 
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103 Hospitovaní učitelé ZŠ 

Hospitace učitelů ZŠ proběhla ve dnech 26.11 - 11.1. 2006. Z důvodu 

nedostatku času bylo osloveno 11 učitelů. Podmínkou k hospitaci hodiny aerobiku byl 

souhlas ze strany učitelů a jejich ředitelů a zařazování moderních gymnastických forem 

v hodinách TV minimálně 1 rok Hospitace proběhla celkem na 8 základních školách 

Z důvodu anonymity jsou učitelé v následujícím přehledu označeni HI - HI 1. 

Přehled hospitovaných učitelů ZŠ 

Název školy Zaměření školy na Město Učitel 

ZŠ Fingerova hudební výchova Praha 13 Hl 

ZS Chelčického bez zaměření Praha 3 H2 

ZŠ Chmelnice matematiku Praha 3 H3 

ZŠ Pertoldova hudební výchovu Praha 4 H4, H5 

ZŠ Perunova výtvarná výchova Praha 3 H6,H7 

ZŠ Pražačka vedle běžných tříd specializované 

třídy pro žáky s poruchami učení 

Praha 3 H8 

ZS Vlkova bez zaměření Praha 3 H9 

ZŠ Zárubova sport Praha 4 H10,H11 
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11. OBSAH POZOROVÁNÍ HOSPITOVANÝCH UČITELŮ 

Při metodě hospitace byl kladen hlavní důraz na to, aby byla zajištěna co největší 

objektivita. Předem byl stanoven obsah pozorování moderních gymnastických forem a 

na základě toho vypracován záznamový arch. 

Obsah pozorování byl zaměřen na průběh vyučovací hodiny, časové rozdělení 

jejich jednotlivých částí, zda byl splněn cíl vyučovací hodiny a na pomocné body 

k záznamu průběhu vyučovací hodiny, které byly součástí záznamového archu. 

Pomocné body k záznamu průběhu vyučovací hodiny: 

1. Byla hodina dobře připravená a organizovaná? 

2. Měl vyučující předem připravené nářadí/náčiní? 

3. Byl použit vhodný metodický a didaktický postup? 

4. Zvolil vyučující vhodnou hudbu (odpovídající věku)? 

5. Odpovídala choreografie věkovým zákonitostem? 

6. Užíval vyučující verbální i neverbální komunikaci? 

7. Vedl vyučující žáky k samostatnému cvičení? 

8. Byly pokyny vydané ke cvičení jasné a účelné? 

9. Užíval vyučující správné termíny/terminologii? 

10. Byla od vyučujícího provedena korekce chyb? 

11. Upozorňuje vyučující na správné držení těla? 

12. Upozorňuje při cvičení na správné dýchání? 
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11.1 Ukázka záznamového archu 

ZÁZNAM Z HOSPITACE HODINY AEROBIKU (AF): 

Škola/pohlaví: ZŠ Fingerova / Ž Třída: 5.A 
Aprobace: TV-Bi Datum: 26.11.2005 
Kvalifikace: Mgr. Předmět: TV 
Délka praxe AE: 10 let Přítomno žáků: 20 

Vyučovací hodina: 3 

Cil vyučovací hodiny: posíleni kardio-vaskulámího a respiračniho systému 

PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY: 

Čas Části vyučovací jednotky Poznámky 

5-7min Úvodní část: základní aerob, prvky v tempu 

5-7min Průpravná část: přidání lehké koordinace pohybů (paži), 
zahřátí svalových skupin 

25min Hlavní část: choreografie složená ze 4 bloků (4x8), 
základ + paže 

8min Závěrečná část: zklidněni, protaženi svalových skupin 

Připomínky k hodině: (vyplní vyučující) 
Bylo dosaženo cíle hodiny? z poloviny (malá zátěž kardio-vaskulámího a respiračniho 
systému) 
Vyučující hodnotí hodinu jako: zdařilou 

(mimořádně zdařilou, velmi zdařilou, zdařilou, průměrnou, slabou, velmi slabou) 
Za klady hodiny považuje: zvládnuti choreografie 
Za nedostatky hodiny považuje: kázeň 
Další připomínky k hodině: -

Podpis vyučujícího: H1 Podpis hospitujícího: Semencová 
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12. VÝSLEDKY VÝZKUMU 

12.1 Výsledky dotazníků učitelů ZŠ/SŠ 

V této kapitole jsou v tabulkách zaznamenány výsledky jednotlivých dotazníků. 

Tab. 1. Informace o školách učitelů bez kurzu MGF 

ZS(12) vG<3) SS(ll) celkem škol(26) 

zájmové kroužky MGF nabízí 7 2 3 12 

soutěží MGF se zúčastňuje 4 0 1 5 

soutěže MGF pořádají 1 0 0 1 
pronájem prostoru soukromým cvičitelům MGF 8 0 3 11 

Tab. 2. Informace o školách absolventů kurzu MGF 

celkem 18 ZS, 4 vG, 3 SS ZŠ(18) vG(4) SS(3) celkem škol(25) 

zájmové kroužky MGF nabízí 11 1 0 12 

soutěží MGF se zúčastňuje 2 1 1 4 

soutěže MGF pořádají 1 0 0 1 
pronájem prostoru soukromým cvičitelům MGF 11 2 1 14 

Tab. 3. Informace o všech oslovených školách 

ZS(30) vG(7) SS(14) celkem škol(51) 

zájmové kroužky MGF nabízí 18 3 3 24 

soutěží MGF se zúčastňuje 6 1 2 9 

soutěže MGF pořádají 2 0 0 2 

pronájem prostoru soukromým cvičitelům MGF 19 2 4 25 
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Zájmové kroužky MGF Tab. 3. nabízí 60 % oslovených ZŠ, 42,9 % vG a 

21,4 % SŠ, tedy celkem 47,1 % všech oslovených škol. Soutěží MGF se zúčastňuje 

20 % ZŠ, 14,3 % vG a 14,3 % SŠ, tedy celkem 17,6 % oslovených škol. Soutěže MGF 

pořádá 6,7 % ZŠ a žádné oslovené vG a SŠ. Celkem 3,9 % všech oslovených škol. 

Soukromým cvičitelům pronajímá prostory 63,3 % ZŠ, 28,6 % vG a 28,6 % SŠ. Tedy 

celkem 49 % všech oslovených škol. 
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• počet všech oslovených škol 

Graf č.1 Porovnání možností výuky MGF na ZŠ/SŠ 

V grafu 1 jsou zachyceny možnosti výuky MGF ve všech dotázaných ZŠ/SŠ. 
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12.1.1 Výsledky učitelů bez kurzu MGF 

Tab. 4. Užití moderních gymnastických forem na školách 

uč. ZŠ(17) uč. vG(3) uč. SS(20) uč. ZŠ/SŠ(40) celkem 

v hodině TV zařazuje MGF 14 3 17 34 

průměrný počet zařazování 

různých druhů MGF (na 1 uč.) 1,76 2,3 1,8 1,82 

nejčastější počet zařazování 

různých druhů MGF (na 1 uč.) 2 2 1 2 

V hodině TV zařazuje MGF Tab. 4. 82,3 % učitelů ZŠ, 100 % učitelů vG a 85 % 

učitelů SŠ, tedy celkem 85 % všech dotázaných učitelů. Učitelé ZŠ průměrně využívají 

Tab. 4. 1,76 různých druhů MGF, učitelé vG 2,3 různých druhů MGF a učitelé SŠ 1,8 

různých druhů MGF. Nejčastěji zařazují učitelé ZŠ a vG 2 druhy MGF a učitelé SŠ 1 

druh MGF. Nejčastější počet různých MGF zařazovaných v hodinách TV u všech 

dotázaných učitelů ZŠ/SŠ jsou 2 druhy MGF. 

Zařazování MGF v hodinách TV 
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Graf č.2 Zařazování MGF v hodinách TV u učitelů bez kurzu 
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Počet zařazovaných druhů MGF 

průměrný počet zařazených 
druhů MGF 

— — nejčastéjšl počet zařazených 
druhů MGF 

učitelů ZŠ učitelů vG učitelů SŠ učitelů ZŠ/SŠ 
celkem 

Graf č.3 Počet zařazovaných druhů MGF u učitelů bez kurzu 

V grafu 2 a 3 je zpracováno zařazování MGF na ZŠ/SŠ u učitelů bez kurzu 

MGF. 

Tab. 5. Druhy MGF zařazovaných v hodinách TV 

učitelé ZS (17) učitelé vG(3) učitelé SŠ(20) celkem učitelů(40) 

aerobik 13 3 16 32 

aqua aerobik 0 0 0 0 

balantes 0 0 1 1 

body balance 1 0 0 1 

body building 5 2 5 12 

dance aerobik 2 1 1 4 

fit ball 2 0 1 3 

p-class 0 0 4 4 

pilates 0 0 4 4 

power jóga 1 0 0 1 

step aerobik 5 1 4 10 
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Nejvíce se zařazují v hodinách TV Tab. 5.: klasický aerobik, body building a 

step aerobik. Klasický aerobik využívá 76,4 % učitelů ZŠ, 100 % učitelů vG a 80 % 

učitelů SŠ, tedy celkem 80 % všech dotázaných učitelů ZŠ/SŠ. Body building zařazuje 

ve svých hodinách 29,4 % učitelů ZŠ, 66,7 % učitelů vGa 25 % učitelů SŠ, tedy celkem 

30 % všech dotázaných učitelů ZŠ/SŠ. Step aerobik zařazuje 29,4 % učitelů ZŠ, 33,3 % 

učitelů vG a 20 % učitelů SŠ. Celkem step aerobik využívá 25 % dotázaných učitelů 

ZŠ/SŠ. 

Nejméně se zařazují v hodinách TV Tab. 5.: aqua aerobik, balantes, body 

balance a power jóga. Aqua aerobik nezařazuje nikdo z dotázaných učitelů. Balantes 

využívá 1 učitel ze SŠ (což je 5 % učitelů SŠ), body balance a power jógu 1 učitel ze ZŠ 

(což je 5,9 % učitelů ZŠ). Celkem tyto formy MGF využívá ve svých hodinách TV 

2,5 % dotázaných učitelů. 

Nejčastější užívané MGF 

pHates 

p-class 

dance aerobik 

step aerobik 

body building 

aerobik a—r 3 
10 15 20 25 30 

počet učitelů 

a celkem učitelů (40) 

• učitelé SŠ (20) 

• učitelé vG (3) 

• učitelé ZŠ (17) 

35 

Graf č.4 Přehled ncjčastějších užívaných druhů MGF v hodinách TV u učitelů bez 

kurzu 

V grafu 4 jsou zpracované preferované druhy MGF v hodinách TV u učitelů 

ZŠ/SŠ bez kurzu.. 
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Tab. 6. Zařazování MGF v hodinách TV 

učitelé ZŠ(17) učitelé vG(3) učitelé SŠ(20) 

průměrně měsíčně zařazují MGF l,9krát 2,2krát l,5krát 

nejčastěji měsíčně zařazují MGF 2krát 2krát 2krát 

v chlapeckých třídách zařazují MGF 5 učitelů 2 učitelé 2 učitelé 

Zařazování MGF v chlapeckých třídách 

učitelé ZŠ učitelé vG učitelé SŠ učitelé ZŠ/SŠ 

Graf č.5 Vyučování MGF v chlapeckých třídách u učitelů bez kurzu 

V grafu 5 je zpracováno zařazování MGF na ZŠ/SŠ u učitelů bez kurzu MGF. 
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Tab. 7. Zařazování MGF ve třídách 

učitelé ZŠ(17) učitelé vG(3) učitelé SŠ(20) učitelé ZŠ/SŠ(40) 

I. stupeň 1 - 1 

6. třída 7 - 7 

7.třída 9 - 9 

8. třída 12 3 15 

9.třída 12 3 - • 15 

1 .ročník - 3 13 16 

2.ročník - 3 16 19 

3. ročník - 3 10 13 

4.ročník - 2 8 10 

Nejčastěji se MGF vyučují na ZŠ a SŠ Tab. 6. 2krát měsíčně. V chlapeckých 

třídách zařazuje MGF 29,4 % učitelů ZŠ, 66,7 % učitelů vGa 10 % učitelů SŠ (celkem 

22,5 % učitelů ze ZŠ/SŠ) Na ZŠ a vG vyučuje MGF Tab. 7. 75 % dotázaných učitelů 

v 8. a 9. třídách. Na SŠ a vG vyučuje 82,6 % dotázaných učitelů MGF ve 2 ročníku. 

— u č i t e l é z š 

——učitelé vG 

učitelé SŠ 

učitelé ZŠ/SŠ 

Zařazováni MGF ve třídách 

Graf č.6 Znázornění vyučování MGF v jednotlivých třídách u učitelů bez kurzu 
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V grafu 6 je zpracováno zařazování MGF v jednotlivých třídách (ročnících) na 

ZŠ/SŠ u učitelů bez kurzu MGF. 

Tab. 8. Způsob vyučování MGF 

uč.ZŠ(17) uč. vG(3) uč. SŠ(20) uč. ZS/SS(40) celkem 

předcvičuje sám 10 3 10 23 
předcvičuje žák 10 1 14 25 
žáci cvičí podle videa 4 1 5 10 
předcvičuje cvičitel z jiné 

organizace 
0 1 0 1 

Tab. 9. Pomůcky a náčiní pro výuku MGF 

školy mají k dispozici ZS(12) vG(3) SS(ll) ZS/SS(26)dohromady 

činky 1 škola Oškol Oškol 1 škola 

fit bally 2 školy Oškol 1 škola 3 školy 

overbally Oškol Oškol 3 školy 3 školy 

podložky 2 školy 1 škola 1 škola 4 školy 

stepy 5 škol 2 školy 2 školy 9 škol 

therabandy Oškol Oškol 2 školy 2 školy 

video 4 školy 1 škola 3 školy 8 škol 

zrcadla 4 školy Oškol 2 školy 6 škol 

průměrně využívané náčiní na 

školu 
1,3 náčiní 1,3 náčiní 1,27 náčiní 1,38 náčiní 

Tab. 8. 57,5 % učitelů předcvičují MGF sami, 62,5 % učitelů nechávají 

předcvičovat MGF žáky, 25 % učitelů využívá při cvičení MGF videa a 2,5 % učitelů 

využívá předcvičování cvičitelů z jiných organizací. 
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Pro výuku MGF mají k dispozici Tab. 9. stepy 34,6 % ZŠ/SŠ, video 30,8 % 

ZŠ/SŠ, kontrolu pohybu v zrcadlech 23,1 % ZŠ/SŠ a podložky 15,4 % ZŠ/SŠ. ZŠ mají 

nejvíce k dispozici stepy (41,6 % dotázaných ZŠ), vG také stepy (66,7 % dotázaných 

vG) a SŠ overbally a kontrolu pohybu v zrcadlech (27,3 % dotázaných SŠ). Průměrně 

využívané náčiní na školu připadá na ZŠ i vG 1,3 náčiní a na SŠ 1,27 náčiní (celkem na 

ZŠ/SŠ 1,38 náčiní) 
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Graf č.7 Přehled vybavenosti škol pro výuku MGF 

V grafu 5 je zachycena vybavenost škol pro výuku MGF v pražských ZŠ/SŠ. 

Tab. 10. Informace o učitelích ZŠ/SŠ bez kurzu MGF 

učitelé ZŠ(17) učitelé vG(3) učitelé SŠ(20) 

licence cvičitele MGF 1 1 1 

cvičitel MGF i mimo školu 1 0 2 

70 



Licenci instruktora, cvičitele MGF vlastní Tab. 11. 7,5 % všech dotázaných 

učitelů ZŠ/SŠ. Cvičitelem MGF mimo školu se zabývá 5,9 % učitelů ZŠ a 10 % učitelů 

SŠ. 
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12.1.2 Výsledky absolventů kurzu MGF 

Tab. 11. Užití moderních gymnastických forem na školách 

uč. ZŠ(22) uč. vG(6) uč. SŠ(3) uč. ZŠ/SŠ(31) celkem 

v hodině TV zařazuje MGF 21 6 3 30 
průměrný počet zařazování 

různých druhů MGF (na 1 učitele) 3,1 4 4,3 3,6 

nejčastější počet zařazování 

různých druhů MGF (na 1 učitele) 3 4 5 3 

V hodině TV zařazuje MGF Tab. 11. 95,4 % učitelů ZŠ, 100 % učitelů vG a 

100 % učitelů SŠ, tedy celkem 96,8 % absolventů kurzu MGF. Učitelé ZŠ průměrně 

využívají Tab. 11.3,1 různých druhů MGF, učitelé vG4 různé druhy MGF a učitelé SŠ 

4,3 různých druhů MGF. Nejčastěji zařazují učitelé ZŠ 3 druhy MGF, učitelé vG 4 

druhy MGF a učitelé SŠ 5 druhů MGF. Nejčastější počet různých MGF zařazovaných 

v hodinách TV u absolventů kurzu jsou 3 druhy. 

Zařazování MGF v hodinách TV 

S c O) > 
o » 
•O a 
w 

l 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

[ 

—__ - . • _ I 
učitelů ZŠ učitelů vG učitelů SŠ učitelů ZŠ/SŠ 

celkem 

• v hodině TV zařazuje MGF 
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Graf č.8 Využívání MGF v hodinách TV u absolventů kurzu 
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Počet zařazených druhů MGFv hodinách TV 

průměrný počet 
zařazených druhů MGF 

nejčastější počet 
zařazených druhů MGF 

učitelů ZŠ učitelů vG učitelů SŠ učitelů 
ZŠ/SŠ 
celkem 

Graf č.9 Počet zařazených druhů M G F u absolventů kurzu 

V grafech 8 a 9 je zpracováno zařazování MGF na ZŠ/SŠ u absolventů kurzu 

MGF. 

Tab. 12. Druhy MGF zařazovaných v hodinách TV 

učitelé ZS(22) učitelé vG(6) učitelé SŠ(3) celkem učitelů(31) 

aerobik 20 5 3 28 

aqua aerobik 0 1 0 1 

balantes 5 0 0 5 

body balance 0 0 0 0 

body building 10 3 3 16 

dance aerobik 8 3 1 12 

fit ball 4 0 1 5 

p-class 9 5 2 16 

pilates 5 1 0 6 

power jóga 3 3 1 7 

step aerobik 4 3 2 9 
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Absolventi kurzu nejvíce zařazují v hodinách TV druhy MGF Tab. 12.: klasický 

aerobik 90,3 % učitelů ZŠ/SŠ, body building a p-class 51,6 % učitelů ZŠ/SŠ, dance 

aerobik 38,7 % učitelů ZŠ/SŠ a step aerobik 29 % učitelů ZŠ/SŠ. 

Nejméně zařazují v hodinách TV Tab. 12. aqua aerobik (3,2 % učitelů) a body 
balance (0 % učitelů). 

Nejčastější užívané druhy MGF v hodinách TV 

fit baII 

balantes 

pilates 

power jóga 

step aerobik 

dance aerobik 

p -class 

body building 

aerobik 

0 5 10 15 20 25 30 

počet absolventů 

Graf č.10 Přehled nejčastějších užívaných druhů MGF v hodinách TV u absolventů 

kurzu 

V grafu 10 jsou zpracované preferované druhy MGF v hodinách TV u 

absolventů kurzu MGF. 

Tab. 13. Zařazování MGF v hodinách TV 

učitelé ZŠ(22) učitelé vG(6) učitelé SS(3) 

průměrně měsíčně zařazují MGF 2,7krát 2,4krát 2,8krát 

nejčastěji měsíčně zařazují MGF 3krát 2krat 3krát 

v chlapeckých třídách zařazují MGF 4 učitelé 1 učitel 0 učitelů 

• celkem učitelů (31) 

• učitelé SŠ (3) 

• učitelé vG (6) 

• učitelé ZŠ (22) 
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Zařazování MGF v chlapeckých třídách 
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Graf č.11 Vyučování MGF v chlapeckých třídách u absolventů kurzu 

V grafu 11 je zpracováno zařazování MGF na ZŠ/SŠ u absolventů kurzu MGF. 

Tab. 14. Zařazování MGF ve třídách 

učitelé ZŠ(22) učitelé vG(6) učitelé SS(3) učitelé ZŠ/SŠ(31) 

I. stupeň 5 - - 5 

ó.třída 9 - - 9 

7.třída 9 2 - 11 

8.třída 12 5 - 17 

9.třída 11 6 - 17 

1 .ročník - 3 1 4 

2.ročník - 3 3 6 

3. ročník - 3 3 6 

4.ročník - 3 3 6 
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Učitelé vyučují nejčastěji MGF na ZŠ a SŠ Tab. 13. 3krát měsíčně. 

V chlapeckých třídách zařazuje MGF 18,2 % učitelů ZŠ, 16,7 % učitelů vG a O % 

učitelů SŠ. Na ZŠ a vG vyučuje MGF Tab. 14. 60 % učitelů v 8. a 9. třídách. Na SŠ a 

vG vyučuje 66,7 % dotázaných učitelů MGF ve 2.,3. a 4. ročníku. 

•učitelé ZŠ 

učitelé vG 

učitelé SŠ 

učitelé ZŠ/SŠ 

Zařazování MGF ve třídách 

Graf č.12 Znázornění vyučování MGF v jednotlivých třídách u absolventů kurzu 

V grafu 12 je zpracováno zařazování MGF na ZŠ/SŠ u absolventů kurzu MGF. 

Tab. 15. Způsob vyučování MGF 

uč. ZS(22) uč. vG(6) uč. SS(3) uč. ZŠ/SŠ(31) celkem 

předcvičuje sám 21 6 3 30 

předcvičuje žák 7 5 1 13 

žáci cvičí podle videa 2 1 2 5 
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Tab. 16. Pomůcky a náčiní pro výuku MGF 

školy mají k dispozici ZŠ(18) vG(4) SŠ(3) ZŠ/SŠ(25) dohromady 

činky 4 školy 1 škola Oškol 5 škol 

fit bally 4 školy Oškol 1 škola 5 škol 

overbally 5 škol 1 škola Oškol 6 škol 

podložky 4 školy Oškol Oškol 4 školy 

stepy 3 školy 2 školy 1 škola 6 škol 

therabandy 3 školy 1 škola Oškol 4 školy 

video 2 školy 1 škola 2 školy 5 škol 

zrcadla Oškol 1 škola Oškol 1 škola 

Tab. 15. 96,8 % učitelů předcvičují MGF sami, 41,9 % učitelů nechávají 

předcvičovat MGF žáky, 16,1 % učitelů využívá při cvičení MGF videa. Nikdo z učitelů 

nevyužívá předcvičování MGF jiných cvičitelů. 

Pro výuku MGF mají k dispozici Tab. 16. stepy a overbally 24 % ZŠ/SŠ, činky, 

fit bally a video 20 % ZŠ/SŠ, podložky a therabandy 16 % ZŠ/SŠ. ZŠ mají nejvíce 

k dispozici overbally (27,8 % dotázaných ZŠ absolventů kurzu MGF), vG stepy (50 % 

dotázaných vG absolventů kurzu) a SŠ video (66,7 % dotázaných SŠ absolventů kurzu). 

Tab. 17. Forma zkoušky k ukončení kurzu 

učitelé ZS(22) učitelé vG(6) učitelé SS(3) učitelé (31) celkem 

praxe 16 5 2 23 

test 5 2 1 8 

ústní zkouška 4 1 0 5 

Učitelům, kteří absolvovali kurz MGF, by nejvíce vyhovovalo k ukončení kurzu 

forma zkoušky Tab. 17. praxe (74,2 %), test by vyhovoval 25,8 % učitelům a ústní 

zkouška 16,1 % učitelů. 
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Tab. 18. Oblíbené druhy MGF z kurzu 

učitelé ZŠ(22) učitelé vG(6) učitelé SŠ(3) učitelé (31) celkem 

aerobik 6 2 2 10 

aqua aerobik 2 1 1 4 

balantes 12 2 1 15 

body balance 3 2 1 6 

body building 2 1 1 4 

dance aerobik 5 3 1 9 

fit ball 9 5 2 16 

p-class 2 1 1 4 

pilates 9 3 2 14 

power jóga 3 1 1 5 

step aerobik 6 4 1 11 

strečink 3 3 1 7 

Z obsahu kurzu se nejvíce zamlouvala 51,6 % učitelům ZŠ/SŠ forma Tab. 18. fit 

ball, 48,4 % učitelům forma balantes, 45,2 % učitelům forma pilates, 35,5 % učitelům 

forma step aerobik a 32,3 % učitelům forma klasického aerobiku. Nejméně se 

zamlouvaly formy aqua aerobik, body building a p-class označilo je 12,9 % učitelů 

ZŠ/SŠ. 

Tab. 19. Informace o učitelích ZŠ/SŠ s kurzem MGF 

učitelé ZŠ(22) učitelé vG(6) učitelé SS(3) 

osvědčení kurzu MGF 21 6 3 

cvičitel MGF i mimo školu 3 2 1 

Osvědčení po absolvování kurzu získalo Tab. 19. celkem 95,5 % učitelů ZŠ, 

100 % učitelů vGa 100% učitelů SŠ. Cvičitelem MGF mimo školu se zabývá 19,35 % 

učitelů ZŠ/SŠ. 
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12.1.3 Srovnání absolventů kurzu a učitelů ZŠ/SŠ 

V grafech 13 a 14 je znázorněno srovnání absolventů kurzu a učitelů ostatních 

ZŠ/SŠ z hlediska zařazování moderních gymnastických forem do hodin TV. Zobrazené 

hodnoty korespondují se získanými hodnotami v tabulkách (s. 64, 65, 71 a 72) 
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absolventi kurzu MGF učitelé ZŠ/SŠ bez kurzu 

Graf č.13 Srovnání absolventů kurzu s učiteli ZŠ/SŠ v počtu zařazovaných MGF 

v hodinách TV 
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12.2 Výsledky hospitace učitelů ZŠ 

V této kapitole jsou v tabulkách zaznamenány výsledky hospitaci učitelů ZŠ. Do 

tabulek jsou výsledky řazeny podle pomocných bodů k záznamu průběhu vyučovací 

hodiny. Učitelé jsou označování H1 - H l l . Hodnoty v tabulce odpovídají: 1 - ANO, 

2 - ČÁSTEČNÉ, 3 - N E . 

Tab. 20. Organizace hodiny 

připravená a dobře připravené vhodný metodický a 

organizovaná hodina nářadí/náčiní didaktický postup 
H1 1 1 1 

H2 2 1 2 

H3 2 1 2 

H4 2 2 2 

H5 1 1 1 

H6 2 1 2 

H7 1 2 1 

H8 2 1 2 

H9 1 2 2 

H10 1 1 1 

Hl l 2 1 2 

průměr 1,54 1,27 1,63 

modus 2 1 2 

Dobře připravenou hodinu mělo Tab. 20. 45,5 % všech hospitovaných učitelů, 

předem připravené nářadí/náčiní 72,3 % učitelů a zvolen vhodný metodický a didaktický 

postup mělo 36,4 % učitelů. 

Hodnoty jsou přehledně zobrazeny v grafech 15 - 17. 
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Připravená a dobře organizovaná hodina 
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Graf č.15 Porovnání hospitovaných učitelů v organizaci hodiny 
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Graf č. 16 Porovnání hospitovaných učitelů v přípravě náčiní 

Vhodný metodický a didaktický postup 

64% 

36% 

Graf č.17 Porovnání hospitovaných učitelů ve volbě metod, a didaktického postupu 
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Hodnoty v tabulce odpovídají: 1 - ANO, 2 - ČÁSTEČNĚ, 3 - NE. 

Tab. 21. Způsob vedení učitele 

vhodná hudba choreografie odpovídající užívání verbální i 

(odpovídající věku) věkovým zákonitostem neverbální komunikace 
H1 1 1 1 
H2 1 1 3 
H3 1 2 2 

H4 2 1 2 
H5 2 2 2 
H6 2 2 2 

H7 1 1 1 

H8 1 1 2 

H9 2 1 1 

H10 1 1 1 

Hll 2 2 3 

průměr 1,45 1,36 1,82 

modus 1 1 2 

Vhodnou hudbu dle věku Tab. 21. zvolilo ve své hodině 54,5 % hospitovaných 

učitelů, choreografii odpovídající věkovým zákonitostem si připravilo 63,6 % učitelů a 

36,4 % učitelů užívalo při cvičení verbální i neverbální komunikaci. Pouze 1 učitel 

nepoužíval při cvičení neverbální komunikaci (což odpovídá 9,1 % hospitovaných 

učitelů). 

Hodnoty jsou přehledně zobrazeny v grafech 18 - 20. 
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Graf č.18 Porovnání hospitovaných učitelů ve volbě hudby v hodině TV 
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Graf č. 19 Porovnání hospitovaných učitelů v choreografii aerobiku 

Užívání verbální i neverbální komunikace 
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Graf č.20 Porovnání hospitovaných učitelů v užívání verbální i neverbální 

komunikaci 
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Hodnoty v tabulce odpovídají: 1 - ANO, 2 - ČÁSTEČNĚ, 3 - NE. 

Tab. 22. Způsob vedeni hodiny 

vedeni k samostatnému 

cvičeni žáků 

jasné a účelné pokyny 

ke cvičení 
užiti správných 

termínů/terminologie 
H1 2 1 1 
H2 3 2 2 
H3 2 2 2 

H4 3 3 3 

H5 3 2 2 

H6 2 2 2 

H7 2 1 1 

H8 3 2 2 

H9 3 1 1 

H10 3 1 1 

Hll 2 2 2 

průměr 2,55 1,73 1,73 

modus 3 2 2 

K samostatnému cvičení nevedlo své žáky Tab. 22. 54,5 % hospitovaných 

učitelů. Pokyny a instrukce vydané ke cvičeni byly jasné a účelné u 36,4 % 

pozorovaných učitelů, u 54,5 % učitelů byly jasné jen částečně. Užívání správné 

terminologie v hodině aerobiku bylo zaznamenáno u 36,4 % učitelů, 1 učitel (tj. 9,1 % 

všech hospitovaných učitelů) užíval při cvičení nepřesné termíny týkajících se 

jednotlivých kroků aerobiku. 

Hodnoty jsou přehledně zobrazeny v grafech 21 - 23. 
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Graf č.21 Porovnání hospitovaných učitelů ve vedení žáků k samostatnosti 
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Graf č.22 Porovnání hospitovaných učitelů ve vydaných pokynech ke cvičení 

Užití správných termínů/terminologií 
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Graf č.23 Porovnání hospitovaných učitelů v užívání terminologie 
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Hodnoty v tabulce odpovídají: 1 - ANO, 2 - ČÁSTEČNĚ, 3 - NE. 

Tab. 23. Odstraňování nedostatků při cvičení 

korekce chyb 
správné držení těla při 

cvičení 

správné dýchání při 

cvičení 
H1 1 1 1 
H2 2 3 2 
H3 2 2 2 
H4 2 3 2 
H5 2 2 3 
H6 2 2 2 
H7 2 2 1 
H8 3 3 2 
H9 2 2 2 
H10 1 1 1 
Hll 2 2 2 
průměr 1,91 2,09 1,82 
tnodus 2 2 2 

V hodině aerobiku opravovalo chyby žáků a upozorňovalo na správné držení těla 

Tab. 23. 18,2 % učitelů. Správné dýchání zdůrazňovalo při cvičení 27 % učitelů. Na 

odstraňování nedostatků a nápravy chyb se podílelo jen částečně 72,3 % učitelů, na 

částečné připomínání správného držení těla 54,5 % učitelů a na částečné zdůrazňování 

správného dýchání 63,6 % učitelů. 

Hodnoty jsou přehledně zobrazeny v grafech 24 - 26. 
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Graf č.24 Porovnání hospitovaných učitelů v opravování chyb žáků 

Správné držení těla při cvičení 

27% - 1 8 % 

© 
55% 

• ano 

• částečně 

• ne 

Graf č.25 Porovnání hospitovaných učitelů v upozorňování na držení těla 

Správné dýchání při cvičení 
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Graf č.26 Porovnání hospitovaných učitelů v připomínání správného dýchání při 

cvičení 
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13. DISKUSE 

Výzkumný soubor čítal 51 škol z Prahy a okolí (tj. 30ZŠ, 7vG a 14SŠ) a 11 

hospitovaných učitelů. Zkoumané a statisticky zpracované hodnoty byly důkladně 

zpracovány, ale nelze z těchto výsledků vzhledem k relativně malému souboru (počtu 

hospitovaných učitelů) vyvodit závěry, použitelné pro všechny učitele, nýbrž pouze dílčí 

závěry, které se úzce vážou k velikosti zkoumaného souboru. 

Naměřené hodnoty jsou přehledně zaznamenány v tabulkách (č. 1 - 22) a 

graficky znázorněny v grafech (č. 1 - 26). 

Z výzkumu jsem zjistila, že moderní gymnastické formy se vyučují ve všech 

třídách i ročnících ZŠ/SŠ. Na ZŠ a vG nejvíce vyučuje moderní gymnastické formy 

75 % dotázaných učitelů v 8. a 9.třídách. Na SŠ a vG nejvíce vyučuje 82,6 % 

dotázaných učitelů moderní gymnastické formy ve 2.ročníku. V chlapeckých třídách 

zařazuje moderní gymnastické formy 29,4 % učitelů ZŠ, 66,7 % učitelů vG a 10% 

učitelů SŠ (celkem 22,5 % učitelů ze ZŠ/SŠ). 

Vybavenost škol pro výuku moderních gymnastických forem se ukázala jako 

minimální. Průměrný počet využívaného náčiní připadá na 1 školu: na ZŠ i vG 1,3 

náčiní a na SŠ 1,27 náčiní (celkem na ZŠ/SŠ 1,38 náčiní). Školy mají k dispozici stepy 

34,6 %, video 30,8 %, kontrolu pohybu v zrcadlech 23,1 % a podložky 15,4 % 

z dotázaných ZŠ/SŠ. 

Z výzkumu jsem zjistila, že učitelé ZŠ/SŠ nejčastěji využívají v hodinách TV 2 

různé druhy moderních gymnastických forem. Učitelé ZŠ průměrně využívají 1,76 

různých druhů MGF, učitelé vG 2,3 různých druhů MGF a učitelé SŠ 1,8 různých druhů 

MGF. Učitelé v hodinách TV nejvíce preferují klasický aerobik (80% učitelů ZŠ/SŠ), 

body building (30% učitelů ZŠ/SŠ) a step aerobik (25% dotázaných učitelů ZŠ/SŠ). 

Na základě hospitací jsem zaznamenala, že dobře připravenou a organizovanou 

hodinu mělo 45,5 % všech hospitovaných učitelů (tj. 5 uč), předem připravené 

nářadí/náčiní 72,3 % učitelů (tj. 8 uč.) a zvolen vhodný metodický a didaktický postup 

36,4 % učitelů (tj. 4 uč.). Vhodnou hudbu dle věku zvolilo 54,6 % učitelů (tj. 6), 

choreografii odpovídající věkovým zákonitostem si připravilo 63,6 % učitelů (tj. 7 uč.) a 

36,4 % (tj. 4 uč.) užívalo při cvičení verbální i neverbální komunikaci. K samostatnému 
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cvičení nevedlo své žáky 54,5 % učitelů (tj. 6 uč.), pokyny a instrukce vydané ke cviční 

byly zcela jasné u 36,4 % pozorovaných učitelů (tj. 4 uč.) a užívání správné terminologie 

bylo zaznamenáno u 36,4 % hospitovaných učitelů (tj. 4 uč.). V hodině opravovalo 

chyby žáků a upozorňovalo na správné držení těla 18,2 % učitelů (tj. 2 uč.) a správné 

dýchání zdůrazňovalo při cvičení 27 % hospitovaných učitelů (tj. 5 uč.). 

Na základě vrácených dotazníků se ukázalo, že moderní gymnastické formy 

zařazuje v hodinách TV 96,8 % absolventů kurzu (tj. 30 učitelů z 31), který pořádala 

PedF UK v roce 2003 - 2004. Absolventi kurzu využívají nejčastěji 3 různé druhy MGF. 

K jejich nejvíce preferovaným formám patří klasický aerobik (u 90,3 % učitelů ZŠ/SŠ), 

body building a p-class (u 51,6 % učitelů ZŠ/SŠ), dance aerobik (u 38,7 % učitelů 

ZŠ/SŠ) a step aerobik (u 29 % učitelů ZŠ/SŠ). Absolventi kurzu zařazují moderní 

gymnastické formy ve všech třídách, ročnících i v chlapeckých třídách. Ukázalo se tedy, 

že učitelé, kteří absolvovali kurz MGF, využívají získané teoretické a praktické znalosti 

v praxi více či méně. 

Ve srovnání absolventů kurzu s učiteli ostatních ZŠ/SŠ jsem zaznamenala, že 

absolventi kurzu průměrně zařazují větší počet druhů moderních gymnastických forem 

v hodinách TV (3,6 druhů / 1,82 druhům) a užívají více druhů MGF (aerobik - 90,3 % 

absolventů / 8 0 % učitelů ZŠ/SŠ, body building - 51,6 % absolventů / 29,4 % učitelů 

ZŠ/SŠ, p-class 51,6% absolventů / 15,4 % učitelů ZŠ/SŠ, dance aerobik 38 7 % 

absolventů / 15,4 % učitelů ZŠ/SŠ, step aerobik 29 % absolventů / 25 % učitelů ZŠ/SŠ). 

Vyhodnocení výchozích hypotéz (viz kapitola 8) 

1. Hypotéza se potvrdila jen částečně, jelikož ze souboru tabulek (s.67,68) zjišťuji, 

že učitelé se věnují moderním gymnastickým formám ve všech třídách 

(ročnících), ale i 22,5 % učitelů ZŠ/SŠ zařazuje moderní gymnastické formy do 

hodin TV v chlapeckých třídách. 

2. Hypotéza se potvrdila, jelikož z tabulky (s.69) zjišťuji, že průměrně na ZŠ/SŠ 

připadá 1,38 náčiní pro výuku moderních gymnastických forem. 
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3. Hypotéza se potvrdila, jelikož z tabulek (s.65, 67) zjišťuji, že učitelé ZŠ/SŠ 

zařazují průměrně 1,72 druhů moderních gymnastických forem (nejčastěji 2 

druhy) a preferují ve svých hodinách nejčastěji klasický aerobik, body building a 

step aerobik. 

4. Hypotéza se potvrdila, jelikož ze souboru tabulek (s.81,83,85 a 87) je patrné, že 

úroveň výuky moderních gymnastických forem je průměrná u většiny 

hospitovaných učitelů ZŠ. 

5. Hypotéza se potvrdila jen částečně, jelikož z tabulek (s.72 - 78) je vidět, že 

moderní gymnastické formy zařazuje v hodinách TV 95,4 % učitelů, kteří 

absolvovali kurz MGF, a ti využívají získaných teoretických a praktických 

znalostí z tohoto kurzu v praxi. 

6. Hypotéza se potvrdila, jelikož z grafu (s.79, 80) je patrné, že absolventi kurzu 

zařazují v hodinách TV více druhů moderních gymnastických forem ve srovnání 

s učiteli ostatních ZŠ/SŠ. 
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14. ZÁVĚRY 

Cíl práce se podařilo splnit. 

Cílem mé práce bylo zmapovat možnosti výuky moderních gymnastických forem 

na zš/sš v Praze a okolí a zjistit, zda absolventi kurzu moderních gymnastických forem, 

který pořádala PedF UK, využívají získané teoretické a praktické znalosti v praxi. Dílčí 

cíle byly zjistit, kolikrát měsíčně a v jakých třídách se moderní gymnastické formy 

vyučují, zjistit preference moderních gymnastických forem učitelů v hodinách TV, zjistit 

úroveň výuky moderních gymnastických forem u vybraného vzorku učitelů na základě 

hospitací v hodinách TV se zaměřením na MGF a porovnat výuku MGF absolventů 

kurzu s učiteli TV jiných ZŠ/SŠ na základě vrácených dotazníků. 

Na základě vrácených dotazníků od učitelů ZŠ/SŠ i absolventů kurzu jsem 

zaznamenala možnosti výuky na ZŠ/SŠ v Praze a okolí. 

Vyhodnocením vrácených dotazníků od absolventů kurzu moderních 

gymnastických forem, který pořádala PedF UK, jsem zjistila, že 30 učitelů z 31 (což je 

96,8 %) využívá z tohoto kurzu získaných teoretických a praktických znalostí v praxi. 

Vyhodnocením jednotlivých dotazníků od učitelů ZŠ/SŠ jsem zjistila, že moderní 

gymnastické formy se zařazují v hodinách TV, avšak nejsou automatickou součástí 

všech škol. 

Při zjišťování nejčastějších preferovaných druhů moderních gymnastických 

forem u učitelů ZŠ/SŠ jsem zaznamenala, že učitelé se nejvíce věnují ve svých hodinách 

klasickému aerobiku. 

Na základě hospitací u vybraného vzorku učitelů ZŠ jsem zjistila, že úroveň 

výuky moderních gymnastických forem je spíše průměrná, protože někteří učitelé měli 

v hodině TV několik nedostatků, které jsou nepřípustné při vedení hodiny aerobiku. 

Ve srovnání absolventů kurzu s učiteli ZŠ/SŠ jsem zaznamenala, že absolventi 

kurzu využívají v hodinách TV více druhů moderních gymnastických forem a zařazují je 

častěji. 
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Jelikož se kurzu zúčastnilo 41 učitelů z různých typů škol z Prahy a 

Středočeského kraje, bylo těžké stanovit výběrový soubor učitelů z ostatních pražských 

zš/sš. 
Pro zkoumání možností výuky MGF, bych se příště zaměřila jen na ZŠ nebo na 

SŠ, aby byly získané výsledky početnější a porovnávané výsledky objektivnější. Tato 

diplomová práce udělala malou sondáž o zařazování MGF do hodin TV do všech typů 

pražských škol. 

Překvapil mě počet vrácených dotazníků (31 dotazníků z 41) od absolventů kurzu 

(což je 75,6% všech dotázaných). Osobně jsem čekala 92,7 % což odpovídá 38 

vraceným dotazníkům. Myslím si, že by se vrátilo více dotazníků, kdybych absolventům 

kurzu předala dotazníky osobně a požádala je o jejich vyplnění. Z důvodu velkého 

rozptylu jednotlivých škol (Praha a Středočeský kraj) to nebylo možné uskutečnit 

Práce by se mohla rozšířit: 1) o zjišťování úrovně výuky MGF v hodinách TV, 

buď pozorováním 2 osob nebo použitím videozáznamu o celém průběhu výuky MGF 

všech hospitovaných učitelů a na základě toho pak porovnat úroveň výuky na pražských 

ZŠ. 

2) Možná by bylo zajímavé provést malou sondáž u 

žáků ZŠ/SŠ o jejich oblibě k hodinám TV zaměřeným na MGF. 

Za pozitivní v této práci považuji přehledné zpracování všech údajů do tabulek a 

grafů. 

Je nutno poznamenat, že celková atmosféra výzkumu byla velmi příjemná, 

přístup učitelů kladný, bez jejich pomoci a ochotě spolupracovat bych tento výzkum 

nemohla provést. 
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Vyučování MGF v chlapeckých třídách u absolventů kurzu 

Znázornění vyučování MGF v jednotlivých třídách u absolventů 

Srovnání absolventů kurzu s učiteli ZŠ/SŠ v počtu zařazovaných 

MGF v hodinách TV 

Graf č. 14 - Srovnání absolventů kurzu s učiteli ZŠ/SŠ v užívaných druhů 

MGF v hodinách TV 

Graf č. 15 - Porovnání hospitovaných učitelů v organizaci hodiny 

Graf č. 16 - Porovnání hospitovaných učitelů v přípravě náčiní 

Graf č. 17 - Porovnání hospitovaných učitelů ve volbě metod, a didaktického 

postupu 

Graf č. 18 

Graf č. 19 

Grafč.20 

komunikaci 

Porovnání hospitovaných učitelů ve vedení žáků k samostatnosti 

Porovnání hospitovaných učitelů ve vydaných pokynech ke 

Porovnání hospitovaných učitelů ve volbě hudby v hodině TV 

Porovnání hospitovaných učitelů v choreografii aerobiku 

Porovnání hospitovaných učitelů v užívání verbální i neverbální 

Grafč.21 

Grafč.22 

cvičení 

Grafč.23 

Grafč.24 

Graf č. 25 

Porovnání hospitovaných učitelů v užívání terminologie 

Porovnání hospitovaných učitelů v opravování chyb žáků 

Porovnání hospitovaných učitelů v upozorňování na držení těla 
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Graf č.26 
ď h ' ' ti l • P O r °™ á , , í h ° S p i , O V a n ý c h u í i t e l ů v připomínání správného dýchaní pn cvičení 

99 



17. PŘÍLOHY 

Příloha č.1 Úvodní dopis k dotazníku pro absolventy kurzu bez emailu 

PŘEDMĚT: Moderní gymnastické formy - diplomová práce 

Vážení kolegové, 

vzhledem k tomu, že jsme spolu absolvovali kurz moderních gymnastických forem ve 

školní i mimoškolní TV, jsi Vás dovoluji jménem PaeDr. Jany Hájkové a Mgr. Jany 

Zachariášové oslovit a poprosit o vyplnění přiloženého dotazníku, který poslouží k mé 

diplomové práci. Vyplněný dotazník prosím odešlete zpětně na adresu uvedenou níže. 

Předem Vám děkuji za Vaší odpověď a těším se na další spolupráci. 

S pozdravem Jana Semencová 

Jana Semencová 

Děčínská 3216 V Kladně dne 15.11.2004 

27201 Kladno 2 
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Příloha č. 2 Dotazník pro absolventy kurzu MGF 

Dotazník pro učitele ZŠ a SŠ 

učitel - učitelka 
1. Na jaké škole učíte? 

Z Š - S Š 

2. Má Vaše škola zaměření na 

" s p o r t - bez zaměření 
-jazyky 

- matematiku 

- počítače 

-jiné zaměření: 

3. Nabízí Vaše škola kroužky zájmové činnosti, které se zabývají moderními 

gymnastickými formami (dále jen MGF), které jste absolvovali v kuizu? 

ANO - NE 

4. Spolupracuje Vaše škola s mimoškolními organizacemi, kde probíhá výuka 
MGF? 

ANO-NE 

např.: -DDM 

- Sokol 

- Sportovní klub 

-jiné: 

5. Účastní se Vaše škola nějakých soutěží MGF? 
ANO-NE 

6. Pořádá Vaše škola nějaké soutěže MGF? 

ANO-NE 

7. Pronajímá Vaše škola prostory soukromým cvičitelům MGF? 
ANO-NE 

8. Zařazujete v hodině TV MGF, které? 
ANO-NE 
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- Aerobic - Fit ball 

- Aqua aerobic - P-class 

- Balantes - Pilates 

- Body balance - Power joga 

- Body building - Step aerobic 

- Dance aerobic 

V případě kladné odpovědi pokračujte v dalších otázkách. 

9. Jak často a v jakém časovém rozsahu zařazujete MGF? 

týdně: 

měsíčně: 

10. V jakých třídách (ročnících) cvičíte MGF? 

11. Cvičíte MGF i v chlapeckých třídách? 

ANO-NE 

12. Jakým způsobem vyučujete MGF? 

- předcvičuji sám (sama) 

- žáci cvičí podle videa 

- předcvičuje žák (žákyně) 

-jiným způsobem: 

13. Secvičil(-la) jste někdy s žáky exhibiční vystoupení MGF, k jaké příležitosti? 

ANO-NE 

14. Co máte k dispozici pro výuku MGF? 

např.: - specielní sál pro danou formu 

- kontrolu pohybu v zrcadlech 

- stepy pro step-aerobic 

-jiné: 
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15. Ve kterém roce jste se školil(-la)? 

16. Získal(-Ia) jste po absolvování kurzu osvědčení? 
ANO-NE 

17. Která forma zkoušky k ukončení kurzu Vám nejvíce vyhovuje? 

-praxe 

-test 

- ústní zkouška 

-jiná forma: 

18. Která MGF se Vám osobně nejvíce zamlouvala z obsahu kurzu? 

19. Jste cvičiteIem(-kou) MGF i mimo školu? 
ANO-NE 

20. Zúčastňujete se dalšího vzdělávání, jakým způsobem a kde? 
ANO-NE 

21. Jak velký zájem jeví žáci o MGF ve Vaší výuce, škole? 
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Příloha č. 3 Dotazník pro ostatní učitele ZŠ/SŠ 

Dotazník pro učitele ZŠ a SŠ 

učitel - učitelka 
1. Na jaké škole učíte? 

ZŠ - SŠ 

2. Má Vaše škola zaměření na 
- sport , , - bez zamerem 
-jazyky 

- matematiku 

- počítače 

-jiné zaměření: 

3. Nabízí Vaše Ik„ l , kroužky l 4 j m o v é „ ' „ ^ „ J ^ 

gymnastickými formami (d í l , J e n MGF) - „ , p ř . M r o b i c , , t e p . a e r o b i c > d a n c < ! 

aerobic,aqua-aerobic a jiné? 
A N O - N E 

4. Spolupracuje Vaše škola s mimoškolními organizacemi, kde probíhá výuka 
MGF? 

ANO-NE 

např.: - DDM 

- Sokol 

- Sportovní klub 

-jiné: 

5. Účastní se Vaše škola nějakých soutěží MGF? 

ANO-NE 

6. Pořádá Vaše škola nějaké soutěže MGF? 

ANO - NE 

7. Pronajímá Vaše škola prostory soukromým cvičitelům MGF? 

ANO-NE 

8. Zařazujete v hodině TV MGF, které? 
ANO-NE 
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- Aerobic -Fit ball 

- P-class 

- Pilâtes 

- Aqua aerobic 

- Balantes 

- Body balance 

- Body building 
- Power jóga 

- Step aerobic 
- Dance aerobic 

V připadě kladné odpovědi pokračujte v dalších otázkách. 

9. Jak často a v jakém časovém rozsahu zařazujete MGF? 

týdně: 

měsíčně: 

10. V jakých třídách (ročnících) cvičíte MGF? 

11. Cvičíte MGF i v chlapeckých třídách? 

ANO-NE 

12. Jakým způsobem vyučujete MGF? 

13. Secvičil(-la) jste někdy s žáky exhibiční vystoupení MGF, k jaké příležitosti? 
ANO-NE 

14. Co máte k dispozici pro výuku MGF? 

např.: - specielní sál pro danou formu 

- předcvičuji sám (sama) 

- žáci cvičí podle videa 

- předcvičuje žák (žákyně) 

- jiným způsobem: 

- kontrolu pohybu v zrcadlech 

- stepy pro step-aerobic 

-jiné: 
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15. Vlastníte osvědčení nebo licenci cvičitele MGF? 

ANO-NE 

V případě kladné odpovědi pokračujte v otázkách 16 -19 . 

16. Ve kterém roce a kde jste se školil(-la)? 

17. Která forma zkoušky k ukončení kurzu Vám nejvíce vyhovuje? 

-praxe 

-test 

- ústní zkouška 

-jiná forma: 

18. Jste cvičitelem(-kou) MGF i mimo školu? 
ANO-NE 

19. Zúčastňujete se dalšího vzdělávání, jakým způsobem a kde? 
ANO-NE 

20. Jak velký zájem jeví žáci o MGF ve Vaší výuce, škole? 
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Příloha č. 4 Záznamový arch 

ZÁZNAM Z HOSPITACE HODINY AEROBIKU (AE): 
Škola/pohlaví: 
Aprobace: 
Kvalifikace: 
Délka praxe AE: 

Třída: 
Datum: 

Předmět: ' 
Přítomno žáků: 
Vyučovací hodina: 

Cíl vyučovací hodiny (vyplní vyučující)'. 

Úvodní část 

Průpravná část 

Hlavní část 

Závěrečná část 

Poznámky 

Připomínky k hodině: (vyplní vyučující) 
Bylo dosaženo cíle hodiny? 
Vyučující hodnotí hodinu jako: 
slabou) (Pořádně zdařilou, velmi 2dařilou, zdařilou> ^ ^ ^ ^ 

Za klady hodiny považuje: 

Za nedostatky hodiny považuje: 

Další připomínky k hodině: 
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POMOCNÉ BODY K ZÁZNAMU PRŮBĚHU VYUČOVACÍ HODINY: 

ANO ČÁSTEČNĚ NE 

1. Byla hodina dobře připravená a organizovaná? • • • 
2. Měl vyučující předem připravené nářadí/náčiní? • • • 
3. Byl použit vhodný metodický a didaktický postup? • • • 
4. Zvolil vyučující vhodnou hudbu (odpovídající věku)? • • • 
5. Odpovídala choreografie věkovým zákonitostem? • • • 
6. Užíval vyučující verbální i neverbální komunikaci? • • • 
7. Vedl vyučující žáky k samostatnému cvičení? • • • 
8. Byly pokyny vydané ke cvičení jasné a účelné? • • • 
9. Užíval vyučující správné termíny/terminologii? • • • 
10. Byla od vyučujícího provedena korekce chyb? • • • 
11. Upozorňuje vyučující na správné držení těla? • • • 
12. Zdůrazňuje vyučující při cvičení správné dýchání? • • • 

Podpis vyučujícího: Podpis hospitujícího: 
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Příloha L 5 Vyhodnocení dotazníků absolventů kurzu MGF 
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UK8 Ž ano ne ne ne 5 

AE, 
balantes, dance 
AE, power jôga, 
body building, fit 

ball 

3 2.-5. ano předcvičuji sám, 
předcvičiýe žák ano fit ball, ano 

praxe, 
ústní 

zkouáka 
détský aerobik ne ne 

UK9 Ž ano ne ano ano 3 AE, step AE, 
dance AE 4 2.-5. ne předcvičuji sám ano nic ano praxe 

fit bail, 
balantes, 

pilâtes, power 
jóga 

ano ne 

UK10 Ž ano ne ne ano 3 AE, balantes, 
pilâtes 4 2. ano předcvičuji sám 

podle videa ano overball, 
video ano praxe pilâtes, 

balantes ne ne 

UK11 Ž ano ne ne ano 3 AE, balantes, 
pilâtes 1 3. ano předcvičuji sám ano overball ano praxe pilâtes, 

balantes ne ne 

UK12 Ž ano ne ne ano 3 AE, p-class, 
bodybuilding 3,5 6.-9. ne předcvičuji sám ano nic ano praxe všechny formy ano ano 

UK13 Ž ano ne ne ano 4 AE, dance AE, 
p-class, pilâtes 3 7.-9. ne předcvičuji sám ne overball ano test pilâtes ne ne 

UK14 Ž ne ne ne ne 3 AE, balantes, 
bodybuilding 2 8.,9. ne předcvičuji sám, 

předcvičiye žák ne overball ano ústní 
•7kniičlfa balantes ne ne 

UK15 Ž ne ne ne ne 3 AE, dance AE, 
bodybuilding 3 6.,7. ne předcvičiyi sám ne overball ano praxe dance aerobik ne ne 

UK16 Ž ano ne ne ano 4 
AE, stepAE, 
dance AE, p-

class 
4 8.,9. ne předcvičuji sám ne stepy, činky ano praxe 

dance aerobik, 
stepAE, fit 

bail, AE 
ne ne 



LJK17 Ž ano ne ne ano 3 AE, stepAE, 
dance AE, 3 6.,7.,8. ne předcvičuji sám, 

předcvičuje žák ano stepy ano praxe dance AE, 
step AE ne ne 

1 

UK18 Ž ne ne ne ne 3 P-ciass, balantes, 
bodybuilding 2 8.,9. ne předcvičuji sám ne 

overball, činky 
gumičky ano 

praxe, 
ústní 

zkouška 

balantes, 
pilâtes, fit ball ne ne 

UK19 ž ne ne ne ano 3 AE, pilâtes, body 
building 2 6.,7. ne předcvičuji sám, 

předcvičuje žák ano therabandy ano praxe, test 
strečink, 
pilâtes, 
balantes 

ne ne 

UK20 ž ne ne ne ano 3 AE, p-class, 
bodybuilding 3 8.,9 ne předcvičuji sám ano therabandy ano praxe balantes ne ne 

UK21 ž ano ne ne ano 4 AE, dance AE, 
p-class, fit ball 4 6.-9. ne předcvičuji sám, 

předcvičuje žák ano fitball, činky ano test fitball, step 
aerobik ne ne 

UK22 ž ano ne ne ne 4 
AE, p-class, 

power jôga, body 
building 

4 8.,9. ne předcvičiyi sám, 
předcvičitfe žák ano podložky ano test fitball ne ne 

0 

1 

UK23 M ano ne ne ano 4 
AE, power jôga, 

p-class, body 
building 

4 7.-9. ano předcvičuji sám, 
předcvičuje žák ne nic ano praxe, test 

fitball, 
strečink, 
pilâtes 

ne ne 

UK24 ž ne ne ne ano 2 AE, p-class 2 7.-9. ne předcvičuji sám, 
podle videa ne video ano praxe balantes, 

pilâtes, ne ne 



ÜK25 Ž ne ne ne ne 4 
AE, stepAE, 
dance AE, p-

class 
2 8.,9.,1.-4. ne předcvičuji sám, 

předcvičuje žák ano stepy, gumičky, 
činky ano praxe 

step AE, dance 
AE, AE, fit 

ball 
ano ne 

UK26 Ž ne ne ne ne 3 step AE, p-class, 
bodybuilding 2 8.,9.,1.,2. ne předcvičuji sám, 

předcvičuje žák ne stepy, gumičky, 
činky ano test 

fit ball, 
strečink, step 

AE 
ne ne 

UK27 ž ne ano ne ano 6 
AE, step AE, 

aqua AE, p-class 
dance AE, power 

jóga 
2 8.,9.,3.,4. ne předcvičuji sám, 

předcvičuje žák ano overball, 
step ano 

praxe, 
ústní 

zkouška 
step AE, míče, 

dance AE ano ano 

UK28 ž ne ne ne ne 5 
AE, dance AE, 
pilâtes, power 

jóga, body 
building 

2,5 9., 1.-4. ne předcvičuji sám, 
předcvičuje žák ano zrcadla ano praxe všechny ne ne 

s š 

UK29 ž ne ne ne ne 5 
AE, step AE, 
fitballs, power 

jóga, body 
building 

3 1.-4. ne 
předcvičuji sám, 
předcvičuje žák, 

podle videa 
ano stepy, fit ball, 

video ano praxe všechny ne ne 

s š 
UK30 ž ne ano ne ne 5 

AE, step AE, 
dance AE, p-
class, body 
building 

3,5 2.-4. ne předcvičuji sám ne nic ano praxe aerobik ano ne 
s š 

UK31 ž ne ne ne ano 3 AE, p-class, 
bodybuilding 2 2,-4. ne předcvičuji sám, 

podle vďdea ne video ano test fit ball, 
pilates ne ne 



Příloha č. 6 Vyhodnocení dotazníku ostatních učitelů ZŠ/SŠ 

cvičitelkou i mimo 

i v chlapeckých třídách 

v jakých třídách 

kolikrát měsíčné 

diuhy MGF 

počet různých MGF v hodině TV I — n 

pronájem cvičitelům 

pořádání soutěže MGF g g 

účast na soutěží MGF 

kroužky MGF 

pohlaví 

rok Stolení 

vlastníte licenci 

náčiní 

vystoupení MGF 
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U10 Ž ano ano ano ano 6 

AE, step AE, fit 
ball, dance AE, 
power jôga, body 

building 
6 6.-9. ne předcvičuji sám ano zrcadla, stepy, 

fitbally ano 1990 ano 

Ul l Ž ano ano ne ano 2 AE, body building 2 6.-9. ne předcvičuji sám, 
předcvičuje žák ne nic ne 0 ne 

U12 ž ano ano ne ano 1 AE 2 6.-9. ne předcvičuje žák ne nic ne 0 ne 

U13 Ž ano ne ne ne 2 AE, step AE 3 3.-4. ano předcvičuji sám ano stepy ne 0 ne 

U14 M ne ne ne ano 0 0 0 0 ne 0 ne nic ne 0 ne 

U15 Ž ne ne ne ano 0 0 0 0 ne 0 ne nic ne 0 ne 

U16 Ž ano ne ne ano 2 AE, dance AE 3 8.,9. ne předcvičuji sám ne 
stepy, 

jednoruční 
činky 

ne 0 ne 

U17 Ž ano ne ne ano 2 step AE 1 8„9. ne předcvičuji sám ano 
stepy, 

jednoruční 
činky 

ne 0 ne 

i 
U18 Ž ano ne ne ne 3 AE, step AE, body 

building 2 8.,9.,1.-4. ano předcvičuji sám, 
předcvičuje žák ano stepy ne 0 ne 

« 
ï 
g? 1 U19 M ano ne ne ne 2 AE, dance AE 2 8.,9.,1.4. ano 

předcvičuji 
sám, podle videa, 
cvičitelé z jiných 

organizací 
ne stepy,video ne 0 ne 

U20 M ne ne ne ne 2 AE, body building 2,5 8.,9.,1.-3. ne předcvičiyi sám ne nic ano 1996 ne 

s š U21 Ž ne ne ne ne 2 AE, p-class 1 1.-3. ne předcvičuji sám, 
předcvičuje žák ne nic ne 0 ne 

U22 M ne ne ne ne 0 0 0 0 ne 0 ne nic ne 0 ne 

U23 Ž ne ne ne ne 1 AE 2 l . , 2 . ne předcvičuji sám, 
předcvičuje žák ne nic ne 0 ne 

U24 Ž ano ano ne ne 0 0 0 0 ne 0 ne nic ne 0 ne 



U25 M ano ano ne ne 2 AE, body building 1,5 1.-4. ano předcvičuji sám, 
předcvičuje žák ne nic ne 0 ne 

U26 M ano ne ne ne 1 dance AE 1 2. ne předcvičuji sám ne nic ne 0 ne 

U27 Ž ano ne ne ano 5 
AE, step AE, p-

class, pilâtes, body 
building 

2 l.,2. ne předcvičuji sám, 
předcvičuje žák ne stepy, 

oveibally ano 1989 ano 

U28 Ž ne ne ne ne 2 AE, bodybuilding 1 l.,2. ne předcvičuje žák ne nic ne 0 ne 

U29 Ž ne ne ne ne 2 AE, body building 4 2. ne předcvičuji sám, 
předcvičuje žák ano zrcadla ne 0 ano 

U30 M ne ne ne ne 1 AE 1 1.-4. ne předcvičuje žák ne zrcadla ne 0 ne 
U31 M ne ne ne ne 1 AE 1 1.-3. ne předcvičuje žák ne nic ne 0 ne 

U32 Ž ne ne ne ne 3 AE, step AE, p-
class, 2 3,4. ne podle videa, 

předcvičuje žák ano stepy, fit bally, 
video ne 0 ne 

U33 Ž ne ne ne ne 3 AE, step AE, p-
class, 2 2. ne podle videa, 

předcvičuje žák ne stepy, fit bally ne 0 ne 

U34 Ž ne ne ne ne 3 AE, step AE, fit 
ball 2 1.-4. ne podle videa, 

předcvičuje žák ne stepy, fitbally ne 0 ne 

U35 Ž ne ne ne ne 1 AE 1 l.,2. ne předcvičuji sama ne nic ne 0 ne 
U36 M ne ne ne ne 0 0 0 0 ne 0 ne nic ne 0 ne 

U37 Ž ne ne ne ano 3 AE, pilâtes, body 
building 3 1.-4. ne předcvičuji sám, 

předcvičiye žák ne overbally, 
therabandy ne 0 ne 

U38 Ž ne ne ne ano 1 AE 1,5 1.-4. ne podle videa ne video ne 0 ne 

U39 Ž ne ne ne ano 2 AE, pilâtes 2 1.-4. ne předcvičuji sám, 
předcvičuje žák ne oveibally, 

therabandy ne 0 ne 

U40 M ne ne ne ano 3 AE, balantes, 
pilâtes 1,5 1.-4. ano 

předcvičuji sám, 
předcvičuje žák, 

podle videa 
ne 

overbally, 
therabandy, 

video 
ne 0 ne 


