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1 Úvod 
Mladší školní věk je obdobím, pro nějž je stále ještě charakteristickou činností hra a 

pohyb. Prostřednictvím toho se rozvíjí celá osobnost dítěte. Rozvíjí se jeho motorické 

schopnosti, kognitivní procesy, citové reakce a prožívání, vyvíjejí se také sociální vztahy. 

Zároveň je ale také denní program každého dítěte je naplněný prací, povinnostmi a 

sezením ve škole, často poté i sezením doma u počítače či televize. Rodiče a učitelé by 

také měli zpomalit a snažit se o soulad a rovnováhu osobnosti dítěte, především z hlediska 

tělesného a duševního. Díky této nerovnováze se celkově zhoršuje zdravotní stav dětí. 

Důsledkem množství a škál zdravotních oslabení se stává, jak píše S.Hercig (29 - s. 11), že 

„se pro učitele stávají prakticky nedůležité znalosti a dovednosti sportů a na významu 

nabývají znalosti z oblasti zdravotní tělesné výchovy. Protože je přímá spolupráce 

s lékařem většinou nereálná, na učiteli tělesné výchovy leží plnou vahou rozhodování o 

typu činnosti i míře zatěžování". 

Problém využívání prostředků zdravotní tělesné výchovy i v běžné výuce se mi 

zdá logický v souvislosti s četností výskytu zdravotních oslabení mezi dětmi. Zřídit 

oddělení zdravotní tělesné výchovy na menších školách je skoro nemožné a cvičení jsou 

pro žáky často nezajímavá, i když žáci sami vědí, že jsou prospěšná. Při výběru tématu mé 

diplomové práce jsem se tímto problémem řídila, a pro ozvláštnění jsem se rozhodla do 

zdravotně orientovaných hodin tělesné výchovy zařadit různé druhy tělocvičného náčiní. 

Problematika tradičního i netradičního tělocvičného náčiní je sice v dnešní době populární, 

ale o využití těchto pomůcek ve školní praxi se v literatuře mnoho nepíše. 

Cílem mé diplomové práce je systematizace dostupných materiálů a poznatků o 

tělocvičném náčiní, následná aplikace v ukázkových cvičebních jednotkách zdravotní 

tělesné výchovy. Budu také vytvářet zásobník cviků s náčiním, který má být inspirací pro 

učitele tělesné a zdravotní tělesné výchovy pro pozitivní ovlivňování zdravotních oslabení. 

Součástí práce bude také orientační průzkum ohledně způsobu realizace TV oslabených 

dětí na prvním stupni základních škol. Práce může sloužit také jako systematická příručka 

cvičení s náčiním pro cvičitele zdravotní tělesné výchovy. 

Přínos práce s tělocvičným náčiním vidím nejen v tom, že jejich prostřednictvím 

dochází ke zvýšení fyziologických účinků cviků, ale také vtom, že práce sním rozvíjí 

pohybové schopnosti (obratnost, rychlost, koordinace, síla, flexibilita) a dovednosti (skoky, 

pohupování, uchopování, házení, chytání a další manipulační dovednosti), navíc ve spojení 

se slovní motivací probouzí u dětí chuť k různým cvičením a k samotnému pohybu. 
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2 Teoretická část 
2.1 Celková charakteristika zdravotní TV 

V této kapitole se pokusím o komplexní charakteristiku zdravotní tělesné výchovy, 

budu zde popisovat historii zdravotní TV, jednotlivé zdravotní skupiny a jejich 

charakteristiky. V této kapitole bude také možné najít cíle a úkoly zdravotní TV, strukturu 

cvičební jednotky a zásady při její přípravě a realizaci. 

Zdravotní tělesnou výchovu definuje B. Hošková a M. Matoušová (12 - s.9) jako 

„formu řízené pohybové aktivity, která je podle tělovýchovné lékařské kvalifikace určena 

jedincům z tzv. III. zdravotní skupiny." 

Charakteristiku zdravotních skupin budu blíže rozebírat v kapitole Zdravotní skupiny. 

Na prvním stupni ZŠ jsou na některých školách pro žáky s trvale nebo přechodně 

změněným zdravotním stavem zřizovány hodiny zdravotní tělesné výchovy. V tomto 

předmětu se potom vychází z jednotlivých charakteristik oslabení a následně se různými 

způsoby ovlivňují. 

2.1.1 Historie zdravotní TV 

Zdravotní tělesná výchova má své počátky již několik tisíc let před naším 

letopočtem. 

Tímto historickým vývojem se ve své práci zabývala B.Hošková a M. Matoušová (12). 

Nejstarší zachovaná zpráva je v knize Kung -Fu z r.2698 před naším letopočtem. V té době 

se již v Čínč jako léčebný prostředek při zlomeninách, deformitách páteře a nemocích 
krevního oběhu používá dechová gymnastika v různých polohách. 

Dalším významným systémem cvičení je indická jóga a Hathajóga ze 7. století 

před naším letopočtem. Tato cvičení se využívala jako součást prevence i léčby. 

V antickém pojetí ve smyslu Kalokagathiá, harmonická jednota tčlesné krásy a 
duševní ušlechtilosti, vytvořil základ tělovýchovného systému Herodikos, učitel 

gymnastiky (kolem roku 1500 př.n.l.).Také pro J.A.Komenského byl význam tělesné 

výchovy důležitý, protože rozvíjí důležitou složku ideálního člověka, který je zdravý, 

tělesně zdatný, mravný a všem lidem užitečný.Na myšlenku harmonického rozvoje později 

navázali zakladatelé Sokola Tyrš a Fugner, kteří se ztotožnili se známým vyjádřením "Ve 

zdravém tčle zdravý duch". 

V 19.století se objevily další pokrokové myšlenky, které přišly ze Švédska a jejich 

tvůrcem byl Ling. Jeho cvičení bylo přizpůsobené zdravotnímu účelu a postupně 
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zvyšovalo požadavky na cvičence. Konstruoval také i nové druhy nářadí. Podle této 

švédské gymnastiky se cvičilo také u nás v prvním ortopedickém ústavě, který založil v 

r.1839 lékař J. Hirsch. 

V roce 1842 u nás založil MUDr.Spott první léčebný ústav, zároveň vydal příručku 

„Nástin tělocviku léčitelského". Podle této příručky cvičil i první cvičitel léčebného 

tělocviku Malýpetr v ústavu pro choromyslné. 

V roce 1844 byl v Praze založen první tělocvičný ústav, kde se vyučilo několik 

prvních cvičitelů Sokola. Koncem 19.století se začaly provádět zdravotnické prohlídky 

školních dětí a podle nich se děti osvobozovaly od tělocviku, nebo byly zařazovány do 

jakési TV pro zdravotně oslabenou mládež. 

Péče o zdravotně postiženou mládež se dále rozvíjela, bylo vydáno několik spisů s 

touto tématikou např. Hanušová vydala spis „Domácí tělocvik pro dívky chybného držení 

těla" a „Tělocvik domácí co zdravotní a léčebný prostředek", od lékaře Kneidla „Tělocvik 

domácí a léčebný". 

Jako první oddíl nápravného tělocviku vznikl na státní reálce v Kostelci nad Orlicí 

(1934) a vedl ho František Škvára, který je dnes uznávaný jako zakladatel zdravotní TV. 

„Zvláštní TV" na školách všech stupňů byla výnosem ministerstva školství zavedena až v 

roce 1950. Tento předmět byl určen hlavně pro děti s ortopedickým oslabením. Později, v 

roce 1964 vyšel zdravotnický dokument „Rozvoj péče o zdraví v socialistické společnosti", 

který ukládal Československému svazu tělesné výchovy zavádět „zvláštní tělesnou 

výchovu" pro oslabené. Vývoj byl ale pomalý, teprve až 1982 byla oficiálně zavedena na 

všechny typy škol „Zdravotní TV". 

V současnosti se zdravotní TV vyučuje na fakultách tělesné výchovy a 

pedagogických fakultách, zároveň existují občanská sdružení, která organizují vzdělávání 

cvičitelů zdravotní TV. Podle článku Dr. Vojmíra Srdečného (32) má existence zdravotní 

tělesné výchovy dobrý základ: 393 oddílů zdravotní tělesné výchovy, 75 regionálních 

vedoucí, 669 cvičitelů a 12.616 cvičenců zdravotní tělesné výchovy. Všechny tyto 

předpoklady přispívají k dalšímu, pozitivnímu rozvoji zdravotní TV u nás. 

2.1.2 Zdravotní skupiny 

Zdravotní tělesnou výchovu navštěvují žáci , kteří byli ošetřujícím lékařem 

zařazeni do určité skupiny zdravotního oslabení. 
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Podle směrnic MZ ČR (5.3/1981) byla naše populace rozdělena do 4 zdravotních 

skupin . Zdravotní skupiny a povolené pohybové aktivity jsou uspořádány tímto 

způsobem: 

Clrnn Charakteristika zdravotního stavu Povolené pohybové aktivity 

I. Jedinci zdraví, přiměřeně vyvinuli, 
«, vysokým "=t»pnřm trénovanosti 

Školní TV a sport v plném 
rozsahu bez omezení, vyjma 
omezení podle věku a 
pohlaví. II. Jedinci zdraví, méně trénovaní 

Školní TV a sport v plném 
rozsahu bez omezení, vyjma 
omezení podle věku a 
pohlaví. 

III. Jedinci oslabení s trvalými nebo dočasnými 
odchylkami tělesného vývoje 

Školní TV s úlevami a 
zdravotní TV výjimečně 
sportovní činnost dle stupně 
oslabení. 

IV. Jedinci nemocní 
Léčebná TV, zákaz tréninku, 
závodění i školní TV. 

Zdravo« tělesná výchova je urěena pro dětí 1U. zdravotní skupiny. Jedince EL zdravo,ni 

skupiny lze ještě rozdělit podle typu oslabení. 

Podie Učebních osnov základní Školy pro zdravotní tělesnon výchova 1.-8. rocn.k 

(4) jsou zdravotní skupiny oslabení rozděleny takto: 

A - oslabení podpůrně pohybového aparátu 

B - oslabení vnitřních orgánů 

C - oslabení smyslových a nervových funkcí 

AI Poruchy funkce svalových skupin 

A2 Poruchy páteře - odchylky předozadního zakřivení 

A3 Poruchy páteře - odchylky vybočení do strany 

A4 Poruchy stavby dolních končetin 

B1 Oslabení oběhového a dýchacího systému 

B2 Oslabení endokrinního systému 

B3 Obezita 

B4 Ostatní oslabení vnitřních orgánů 

Cl Oslabení zraku 

C2 Oslabení sluchu 
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C3 Neuropsychická onemocnění 
Cviěitel by měl znát kontraindikované cviky u těchto oslabení. Jelikož součástí mé 

práce bude sestavit zásobník cviků podle druhu náčiní a podle typu oslabení, je třeba brát 

v úvahu tyto kontraindikace. 

Pro skupiny AI - A4 jsou nevhodná tato cvičení: 

déletrvající vzpory a visy, dlouhodobé výdrže v postojích, 

jednostranná asymetrická cvičení, 

násobené skoky přes nářadí, přeskoky švihadla na výkon, 

zvedání a nošení těžkých předmětů, seskoky z vyšší podložky než 1 m. 

Pro skupinu B1 - B4 jsou nevhodná tato cvičení: 

déletrvající, opakovaná silová a rychlostní cvičení, 

prudké změny poloh, 

cvičení v podporech se zadržováním dechu, 

přenášení hmotnosti těla na paže, 

vzpory a visy, šplhy, vytrvalostní běh. 

Pro skupinu Cl - C4 jsou nevhodná tato cvičení: 

cvičení s využití metacího nářadí jako překážky, rychlý běh ve vazbě s kotouly a 

skoky, 

cvičení s lanem, seskoky z podložky vyšší než 1 m, 

zvedání a nošení těžkých předmětů. 

2.1.3 Druhy oslabení a fyziologické účinky cviků pro určité svalové skupiny 

Cvičitelé zdravotní tělesné výchovy by měli znát teoretický základ jednotlivých 

oslabení, aby dodržovali jednotlivé zásady cvičení, které s sebou přináší určitý druh 

oslabení. 

Základní anatomicko - fyziologické poznatky o jednotlivých oslabeních uvádí M. 

Kyralová a M. Matoušová (17), kde autorky popisují některá zdravotní oslabení s 

následným pohybovým režimem. Z jejich publikace jsem vybrala taková oslabení, o 

kterých se domnívám, že bych se s nimi mohla setkat u dětí na 1.stupni ZŠ. U jednotlivých 

oslabení zároveň uvádím, na jakou oblast pohybového systému má být cvičení cílené tak, 

aby odpovídalo charakteru poruchy a určitým fyziologickým zákonitostem. 
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Podle J. Čermáka a kol. (3) je také velice důležité dodržovat posloupnost cvičení. 

Po uvolnění a relaxaci musíme protáhnout zkrácené svaly a teprve pak posilovat jejich 

oslabené antagonisty. 

a) Oslabení hybného systému (oslabení podpůrně pohybového aparátu) 

Oslabení pohybového aparátu jsou způsobena na základě vrozených nebo získaných 

ortopedických vad a mají různou formu. Velkou skupinu tvoří cvičenci s vadným držením 

těla a se svalovými dysbalancemi. 

Do oslabení hybného systému se řadí poruchy funkce svalových skupin, poruchy 

páteře, poruchy dolních končetin a poruchy horních končetin (dětská obrna, parézy a 

pooperační stavy). 

Poruchy páteře: 

Skoliózy 

Skoliózy jsou vybočení páteře do strany, která postihují hrudní, bederní i krční oblast. 

Mírnější druh skolióz je tzv. skoliotické držení, které může v dospělosti vymizet. U 

školního žactva vzniká často z nesprávných návykových poloh, jako například ochablý 

postoj s jednou nohou pokrčenou a s jedním bokem vysunutým, z nošení těžkých 

předmětů v jedné ruce, z pokřiveného sedu, ale také z jednostranných tréninků některých 

sportů, po kterých chybí následná kompenzace. Symetrickým cvičením koordinovaným s 

dýcháním se doporučuje vytvořit pevný svalový korzet. 

U statických skolióz bývá příčina v nestejné délce dolních končetin, kdy většinou lékař 

doporučí podložení kratší končetiny. U těchto případů se cvičením udržuje optimální stav 

hybného systému jako prevence dalších patologických změn. 

Vhodná cvičení u skoliózy doporučuje také V.Srdečný (24).Vjeho publikaci jsou 

doporučovány cviky pro uvolnění páteře a pro zesílení zádového a břišního svalstva, 

přitom se dbá také na zvýšení vitální kapacity plic, protože odchylka páteře do strany je 

často provázena sníženou dýchací schopností. Hlavním cílem cvičení je zvýšit pohyblivost 

páteře a posílit svalstvo trupu tak, aby byla co nejvíce zabezpečena tonická rovnováha 

obou skupin zádových svalů. 

Kyfózy 

Další vadou páteře jsou kulatá záda, neboli zvětšená hrudní kyfóza. Hrudník bývá 

většinou plochý, břišní stěna ochablá a vyklenutá, hlava je vychýlená a předkloněná, 

ramena vytočená vpřed a dovnitř. 
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Při kyfóze je třeba protahovat zkrácené prsní svaly, posilovat svaly šíjové, břišní, 

mezilopatkové, zádové, vzpřimovače trupu a hýžďové svaly.V.Srdečný (24) ještě k těmto 

cvičením dodává, že vyrovnávají nerovnosti svalového napětí těchto svalů proti 

antagonistům přední strany trupu. Dále také doporučuje cvičení rovnováhy, nošení 

lehkých předmětů na hlavě, nácvik hradního dýchání a vědomého uvolňování svalu. 

Lordózy 

Nejčastější funkcí poruchy prohnutí páteře dopředu bývá v úseku krční a bederní 

páteře. Příčinou hyperlordózy může být ochablá břišní stěna, kdy se následně přetěžuje 

svalstvo bederní, a to pak zůstává ve zvýšeném napětí. Podle lékařské části studie 

V.Srdečného (24) je hyperlordóza doprovázena ochablými přímými a šikmými břišními 

svaly, zkrácením bederního svalstva. Při zvýšeném sklonu pánve jsou nadměrně uvolněny 

natahovači kyčelního kloubu a zvýšeně tonizovány až zkráceny ohýbači kyčelního kloubu. 

Cvičení se zaměřuje na posílení svalstva břišního, zádového, v oblasti bederní je ho 

třeba protahovat a zpružňovat, nesmí se zapomínat také na pánevní svalstvo a na 

pohyblivost kyčelního kloubu. Pohyblivost páteře ve všech směrech se udržuje klony, 

otáčivými pohyby a krouživými pohyby trapu. 

Poruchy stavby dolních končetin: 

Dysplazie kyčelních kloubů 

Dysplazie kyčelních kloubů patří mezi vrozené vady, které vznikají jako vývojová 

nedostatečnost pojivové tkáně a je častější u dívek. Kloubní jamka je nedostatečně 

vyvinuta, chybí stříška. Při předčasné zátěži se kost stehenní může posunout mimo 

kloubní jamku a vznikne tzv. luxace kyčelního kloubu. Vhodná jsou cvičení v nižších 

polohách, aby se nezatěžovaly klouby. Dlouhé pochody, skoky a doskoky jsou nevhodné. 

Vhodným cvičením udržujeme a rozvíjíme rozsah kloubní pohyblivosti. 

Kolena varosni či valgosní (do O či do X) 

Jedná se o přetížení v určitých růstových obdobích i o genetický předpoklad. Osa 

dolních končetin je porušena, což oslabuje klouby, které potom podléhají degenerativním 

změnám. Varozita i valgozita se mohou ještě zhoršovat u dětí s uvolněnými kloubními 

pouzdry. Důležité je vyhnout se přetěžování nosných kloubů. 

U nohou do X je třeba protahovat zkrácené svaly, zejména přitahovače na stehně a 

Achillovu šlachu, posilovat lýtkové svaly a svaly chodidel (stejně jako u ploché nohy). 

Doporučuje se také vkládání míče mezi kolena, při vybočených kolenech se doporučuje 
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míč vkládat mezi kotníky. Vkládáním míče jde v podstatě o pohyby polopasívní, kdy se 

snažíme zkrácené svaly vytahovat v příslušné oblasti. 

Snížení podélné i příčné klenby nohy 

Na pokles svalů a vazů klenby nohy má vliv i například tělesná hmotnost. Je 

důležité posilovat svaly a vazy nohy, bérce, ohybače prstů, lýtkové svaly, protahovat 

zkrácené svaly, Achillovy šlachy. Dále musíme jedince poučit o pružném běhu, doskocích 

a o vhodné sportovní obuvi. 

Hypermobilita 

Nadměrná kloubní pohyblivost se vyskytuje ve dvou formách - celkové (postihující 

všechny klouby) a lokální (pouze v některém kloubu). Je to patologický jev, proto není 

vhodné neúčelné protahování. Je nutné vytvořit pevný svalový korzet a cvičením 

odstraňovat svalové dysbalance. 

b) Oslabení respiračního systému 

Kromě častých chorob z nachlazení jsou u školáků nejčastějším onemocněním 

respiračního systému bronchitida a bronchiální astma. 

Při poruchách respiračního systému dochází k přizpůsobení základních fyziologických 

dějů, které odpovídá možnostem a potřebám organismu. Tomu se přizpůsobuje i hloubka 

a frekvence dýchání. Neměli bychom se tedy např.dechovou gymnastikou pouštět o změnu 

podmíněného dýchacího reflexu, pokud nebyla odstraněna základní příčina patologického 

dýchání. Například u astma bronchiale se zvýšeným odporem proti proudu vzduchu v 

dýchacích cestách vyvinulo pomalé hluboké dýchání. My bychom tuto adaptaci měli 

respektovat. 

Oslabený dýchací systém můžeme daleko více ovlivňovat zvyšováním pohybové 

aktivity, která vyvolá prohloubené dýchání. Zvyšuje se tak funkční kapacita dýchacího 

ústrojí a hospodárnost dechové práce. 

Poruchy z obstrukce 

Dýchací cesty jsou zúžené, protože se v nich vyskytne překážka (např.hlen), proto 

dbáme na pročištění nosních cest. U lehčího stupně oslabení dáváme přednost 

dynamickým činnostem, při kterých pracují velké svalové skupiny. 

U astmatiků často dochází k nepřiměřenému zvýšení srdeční frekvence a ventilace. 

Hrudník je často v poloze nádechu, proto uvolňujeme zvýšený tonus inspiračního svalstva, 

především bránice. Dbáme na brániční dýchání, preferujeme výdech, vkládáme častější 
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odpočinek. Intenzivní vytrvalostní zátěž se nemá provádět déle než 3 minuty. Aby se 

astmatici mohli účastnit různých sportovních soutěží, je třeba, aby se mírnou intenzitou 

rozcvičili po dobu 15-20 minut před intenzivním výkonem. 

Dýchací svaly lze také trénovat dýcháním proti odporu, např. foukáním do zúžené trubice, 

do vody, nafukování balónku, čímž se prodlužuje výdech. Cvičení se provádí v takových 

polohách, kdy je co nejvíce uvolněna břišní stěna. 

Poruchy při restrikci 

Různými srůsty a deformacemi kostěného hrudníku a páteře dochází k omezení 

dýchací plochy, je snížena funkční kapacita plic. Dýchací cvičení zaměřujeme na 

pohyblivost páteře a hradního koše. Velmi se doporučuje plavání, hlavně v poloze znak. 

c) Oslabení kardiovaskulárního systému 

Srdečně cévní systém bývá ohrožen různým onemocněním. Oslabení 

kardiovaskulárního systému se rozděluje do tří skupin: 

Onemocnění srdce 

Do této skupiny patří vrozené a získané srdeční vady, poruchy srdečního rytmu, 

různé záněty srdce (nitroblány srdeční, srdečního svalu, osrdečníku) a kardiomyopatie 

(choroby srdečního svalu). 

Poruchy oběhové dynamiky 
Patří sem srdeční selhání oběhu, akutní nebo chronická srdeční nedostatečnost, ale 

také poruchy regulace krevního tlaku. 

Doporučená cvičení pro kardiaky jsou taková, která spíše zatěžují dolní končetiny 

než horní, a která zaměstnávají co největší množství svalové hmoty. Fyzická zátěž ale 

nesmí srdeční sval přetížit, proto nejsou vhodná cvičení rychlostní, silová, prudké změny 

poloh, akrobatická cvičení a hry, které jsou emočně náročné. Při cvičení je třeba dbát na 

koordinaci pohybu s dýcháním a po náročnějších zátěžích měřit srdeční frekvenci. 

Maximální hodnotu srdeční frekvence zjistíme podle výpočtu: 220 - věk. Doporučená 

hodnota srdeční frekvence pro kardiaky je ale 65 - 70% maxima. Proto je třeba v kondiční 

části hodiny toto dodržovat. 

d) Metabolické poruchy 

Obezita 
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Na vzniku obezity se podílí celá řada příčin. Důležitými faktory jsou dědičné 

dispozice, časté překrmování, nebo nesprávné složení stravy. Obezita vzniká při 

zvětšování rozsahu tukových buněk a při zvětšování jejich objemu, tedy hyperlazie i 

hypertrofie. Vysoký podíl tuku v těle osob vzniká z nedostatku pohybové aktivity. 

Cvičenec s obezitou by měl být poučen o tom, že je třeba, aby vydával více energie 

než přijímal, aby si zároveň do svého týdenního režimu zařadil různé pohybové aktivity. 

Mezi cviky pro obézní cvičence by neměly chybět cviky pro posílení břišních svalů, 

hýžďových a zádových, zvláště dolních stabilizátorů lopatek. Stále se co nejvíce šetří 

nosné klouby tím, že se co nejvíce cvičí v nižších polohách. Do vyučovací hodiny by se 

měla zařazovat cvičení pro správné držení těla, pro ploché nohy a valgozní kolena. 

Nemělo by se také zapomínat na zpevnění svalstva pletence ramenního a na svalstvo 

horních končetin, které je obvykle slabé. Vytrvalostní zátěž by měla trvat minimálně 30 

minut a měla by se dodržovat obden. 

U obézních dětí je třeba podporovat rozvoj všech pohybových vlastností a 

schopností jako u zdravých dětí. Integrace obézních dětí do kolektivu je důležitá. 

Cukrovka 

Existují dva typy cukrovky. Cukrovka I. typu má dědičný podklad. Cukrovka 

H.typu začne obvykle až v dospělosti. Nejde jen o nedostatek inzulínu, ale i o sníženou 

citlivost tkání na inzulín. 

Pro diabetiky jsou cvičení individuálně stanovená a sledují hned několik záměrů. Zlepšuje 

se kapacita a funkční stav svalové hmoty, zlepšují se pohybové schopnosti, tělesná 

zdatnost a výkonnost. Zároveň má cvičení dobrý vliv na citlivost tkání na inzulín a na 

využití glukózy ve svalech. 

Pro pohybovou aktivitu u osob s cukrovkou platí některé zásady. Způsob aktivace 

je po menších svalových skupinách, s rovnoměrným využitím celého svalového systému. 

Svalová činnost se má provádět s takovým úsilím, aby nepřesáhla 50 až 60% maximální 

výkonnosti. Nejlépe je provádět pohybovou činnost 30 minut denně, minimálně třikrát 

týdně. Je nutné také počítat s tím, že s nepřetržitou zátěží se smí začít až 45 minut po 

příjmu potravy. 

Každý diabetik by měl mít u sebe kostku cukru pro případ náhlého snížení cukru v krvi. 

Kdyby se mu v takovém případě kostka cukru nepodala, trpěl by pocitem hladu, třesu, 

pocením, únavou až postupnou ztrátou vědomí. 
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e) Oslabení zažívacího ústrojí 

Hlavními funkcemi zažívacího ústrojí jsou příjem potravy a její transport. Uvnitř 

trávicího ústrojí probíhá motilita (pohybová činnost), trávení vstřebávání a vyměšování. 

Pohyb potravy je zajištěn změnou tonu a pohyby. Poruchy tonu jsou častou příčinou 

zažívacích potíží. 

Pacienti tohoto oslabení mají různé obtíže žaludeční, říhání, pálení žáhy, škytavka, 

slinění, střevní, nadýmání, koliky, apod. 

Pohybová aktivita by měla spočívat ve cvičení uvolňovacím, protahovacím a v 

posilování ochablého svalstva hrudníku. Při posilování břišních svalů je potřeba 

postupovat opatrně. Významná pozornost se věnuje také dechovým cvičením a lokální 

relaxaci v místech, kde cvičenec cítil bolest. Celková relaxace příznivě působí na 

neuropsychickou soustavu. Nedoporučují se soutěžení, či závodění, při kterých by mohlo 

dojít ke stresu či trauma. Nevhodné jsou také delší běhy a zvedání těžkých břemen. 

Posilovat se mají svaly pánevního dna, je vhodné je celkově ionizovat. 

f) Oslabení gynekologická 

Bolestivá menstruace 

Bolestivá menstruace je způsobená křečovitým stahem děložního hrdla, či 

poruchami svalstva v oblasti páteře. Uvolnění svalstva v pánevní oblasti a celková 

relaxace organismu často sníží bolestivé obtíže. Cvičenky by se měly vyhnout silovým 

cvikům, cvikům spojených s otřesy a s výdrží. 

g) Oslabení nervová a neuropsychická 
Mezi nervová oslabení patří: 

Neuritidy 

Neuritidy jsou zánětlivé změny periferních nervů způsobené nejrůznějšími 

příčinami. Vznikají bolestí a funkčními výpadky podle postižení druhu a místa nervu. 

Neuralgie 

Neuralgie jsou prudké záchvatovité bolesti nervového původu. 
Ochrnutí 

Dochází k němu poškozením motorických nervů, což znamená sníženou schopnost 

nebo neschopnost volního svalového pohybu. Může dojít k neúplnému ochrnutí některých 

částí těla -k paréze, k úplné ztrátě hybnosti - k plégii. Ochrnutí dolních končetin se nazývá 

paraplégie, všech končetin kvadruplégie. 
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U těchto cvičenců sledujeme známky únavnosti, aby nedošlo k nervové únavě, častěji 

střídáme cviky, abychom zapojili jiné svalové skupiny. Často zařazujeme odpočinek a 

vedeme k relaxaci svalů. 

Mezi psychická onemocnění patří: 

Neurózy 

Tato porucha funkce vyšší nervové soustavy může být podmíněna vlivy společenskými 

(stresové prostředí, přepínání nervové činnosti, rodinná tragédie, apod.), nebo vnitřními 

činiteli aktuálního stavu organismu, hlavně stav mozkové kůry. Mezi neurózy řadíme 
neurastenie, psychastenie a hysterie. 

Neurotická onemocnění také souvisí s životním stylem, často bývá příčinou i 

nedostatek pohybu, proto jakýkoliv pohyb neurotických cvičenců je dobrým vkladem pro 

jejich životní režim. 

Neuropsychická oslabení jsou: 

Dětská mozková obrna 

Její příčina souvisí s poškozením mozku v raných stádiích vývoje až po období 

kolem narození. Její typy jsou různé, může jít o vady tělesného postižení nebo 

kombinované s těžším postižením smyslů, psychiky a řeči. Často je postižena hybnost, a 

tím je ohrožen celkový vývoj - pohyb, jednání a získávání dovedností. Mohou se vyvinout 

i další dětské neurózy jako noční pomočování, tiky, koktavost, hysterie. 

U takových jedinců začínáme uvolňováním kořenových kloubů v nízkých 

polohách, pozornost se věnuje dechovým cvičením. Posilovacím a uvolňovacím cvičením 

vyrovnáváme svalové dysbalance. 

Epilepsie 

Je projevem mozkové dysfunkce z nadměrné vzrušivosti nervové tkáně. U dětí se 

častěji vyskytuje typ záchvatu petit mal, který je charakterizován náhlou a velmi krátkou 

poruchou vědomí (maximálně několik sekund). 

Manické neuropsychické oslabení 

Cvičenec se v důsledku své odchylky není schopen delší dobu soustředit a 

narušuje cvičební hodinu. Proto je vhodné u něj docílit přirozené mírné únavy fyzicky 

náročnějšími tělovýchovnými činnostmi, které pomohou zmírnit jeho neklid. Můžeme je 

zapojovat třeba do různých soutěží. 

U nervových a neuropsychických oslabeních se zaměřujeme hlavně na cvičení 

oslabené části těla, cvičením zlepšujeme držení těla, provádíme výcvik v chůzi, nácvik 
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správného rytmu a koordinace. Velmi důležité je využití relaxace ve cvičební hodině 

(hlavně u spastických stavů) a využití hudebního doprovodu, který nejen pomáhá k udržení 

správného rytmu, ale i navozuje optimistickou atmosféru. 

h) Oslabení smyslů 

Smyslové orgány jsou receptory vnímající podněty z okolí, zprostředkovávají pocity a 

vjemy. Známe pět smyslů: zrak, sluch, chuť, čich, hmat. Poruchy smyslových orgánů 

mohou být vrozené nebo získané. Budu se opět zabývat pouze některými oslabeními, a to s 

těmi, se kterými se dá pracovat ve zdravotní tělesné výchově: 

Poruchy zraku 

Zrakový analyzátor je nejdůležitější orientační orgán při pohybu člověka v 

prostředí, proto bychom v tělovýchovných činnostech měli dávat pozor, abychom 

nezpůsobili zhoršení stavu. Do cvičební jednotky nezařazujeme prudké pohyby hlavou, 

nárazy, doskoky, polohy, při níž dochází k překrvení hlavy. Zařazujeme cvičení pro 

zlepšení koordinace a orientace v prostoru, zlepšujeme obratnost a celkovou zdatnost 

organismu. 

Poruchy sluchu 

Poruchy sluchu jsou různého druhu a stupně - nedoslýchaví, se zbytky sluchu a 

neslyšící. Porucha sluchu ale může také souviset s poruchou rovnováhy. 

Pro tyto cvičence nejsou vhodné otřesy hlavy, pohyb hlavou a cvičení, kdy dochází k 

překrvení hlavy nebo vedou k zadržení dechu. Nedoporučují se skoky do vody a plavání 

pod vodou. Zvláštní pozornost se klade na rytmická cvičení a dýchání. Pravidelně střídáme 

napětí s uvolněním. 

Poruchy řeči 

Do skupiny dětí s poruchami řeči patří děti s omezeným, opožděným nebo 

přerušeným vývojem řeči, s alálií (chorobná ztráta řeči), s afázií (ztráta řeči, ale 

porozumění mluvenému slovu), s dyslálií (patlavost). Do zdravotní TV mohou být take 
zařazeny děti s různými druhy koktavosti. 

Výběr cviků by měl být takový, aby koordinoval rytmus pohybu s rytmem řeči, 

můžeme při pohybu např. napodobovat hmyz, zvířata, zpívat jako ptáci, apod. U dětí s 

porušeným rytmem řeči křečovitého charakteru bychom se měli zaměřit na ruzna 

relaxační cvičení, protože jejich porucha je často psychického charakteru a taková cvičeni 

u nich podporují pocit jistoty a sebedůvěry. 
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2.1.4 Cíle a úkoly zdravotní TV 

Ve zdravotní TV je hned několik cílů. Cílem je to, k čemu spějeme, čeho chceme 

dosáhnout. Vztah mezi cílem a úkolem je takový, že prostřednictvím jednotlivých úkolů 

dosáhneme cíle. Jednotlivé cíle a úkoly popisují také ve své práci B.Hošková a 

M.Matoušová (12). 

Cílem zdravotní TV je zprostředkovat oslabenému jedinci pohybovou aktivitu v 

rozsahu a úrovni, která odpovídá jeho zdravotnímu stavu. Zároveň je také nutné zlepšovat 

pohybovou a funkční výkonnost organismu pro dosažení optimálního tělesného, duševního 

a pohybového rozvoje. 

Úkoly tělovýchovného procesu jsou podřízeny tomuto cíli. 

1) Úkol zdravotní 

U dětí a mládeže podporovat formování organismu a jeho jednotlivých částí tak, aby se 

předcházelo různým psycho-somatickým poruchám, nebo aby se ovlivnil již existující 

stupeň zdravotního oslabení až k jeho vymizení či kompenzaci stimulací jednotlivých 

tkání, orgánů a organismu. Získáváním optimálních pohybových návyků je možné 

snižovat důsledky negativního životního stylu. 

2) Úkol vzdělávací 

Prohloubit znalosti cvičenců o jejich oslabení, poučit je o možnostech jeho 

ovlivňování, a to tím, že je vybavíme základními pohybovými dovednostmi, které jsou 

doporučované pro jejich stupeň oslabení. 

3) Úkol výchovný 

Vytvořit u cvičence kladný vztah k pohybové aktivitě, který povede k trvalému 

pohybovému režimu, hygienickým návykům, bude vytvářet pocit sebedůvěry ve 

vlastní síly a schopnosti. Cvičenec tak postupně získává pozitivní náhled na svět, coz je 

spojeno také se snadnějším a rychlejším začleněním do kolektivu. 

Propojením všech těchto úkolů může oslabený jedinec pochopit celistvost organismu a 

vzájemnou souvislost tělesného a duševního zdraví. 
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2.1.5 Cvičební jednotka 

„Cvičební jednotka je základní organizační formou práce, jak ve školní zdravotní 

TV, kde ji nazýváme vyučovací hodinou, tak i v oddílech zdravotní TV různých organizací 

a institucí." (12 - s.22) 

Výhodou hodin je, že mají určitou pravidelnost, uplatňují se v ní didaktické zásady 

a metodické postupy, cvičící je v přímém kontaktu s vyučujícím nebo cvičitelem, který 

sleduje, koriguje a doporučuje aktivity, které jsou vhodné pro cvičence. Cvičící je také v 

přímém kontaktu s ostatními cvičenci podobné zdravotní a výkonnostní úrovně, což má 

pozitivní vliv na jejich pocit sebedůvěry, zbavují se ostychu a získávají důvěru ve vlastní 

síly. 

Cvičební jednotka trvá 45 - 60 minut, záleží na zdravotním stavu cvičenců, jejich 

výkonnosti a materiálních podmínkách. Hodina by měla probíhat nejméně 2 - 3krát týdně. 

Cvičební jednotka má tři části v tomto časovém rozložení: 

I.část TT KAtf III.část 
Úvodní Hlavní Rozvíjející Závěrečná 
(rušná) Vyrovnávací (kondiční) 

5 - 7 min 20 min 15-20 min 5 - 7 min 

I. Část úvodní v , _„„;t;Vní 

Je d f e t u pro navázání — cvičitele s cvičenci a pro vytvořen, poz*v 

atmosféry Ulidu a pohody pro eelon cvičební hodinn. Cvičenci se dozv, c d a o b s a h h o d m y s 

následují pohybové činností, které o d p o v í d a j í zvolené™ , ^ 

částí pozvolné, na začátek hodiny se zařazuj, napnklad ruzne nry, 

různé kroky s hudbou, apod. 

II. Část hlavní 

^ T ^ t l ™ fázují různá vyrovnávací cvičen, pro oviiváování biologické 

struktury těla. 

2 ' " i r r i n é cviky pro rozvoj kapacity O č n í c h s y s t é n , * ^ £ 

zlepšení pohybových dovedností, zdatnosti a výkonnosti. V této časti jsou c 
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tepové frekvence v nejvyšším stupni zatížení. Zařadit se mohou v této části i cviky podle 

vlastního výběru cvičenců, tedy cviky, o které mají zájem. 

Stupeň zatížení organismu v rozvíjející (kondiční části) je třeba sledovat, protože 

ho můžeme obměňovat podle typu oslabení cvičenců. Například pro astmatiky bychom v 

kondiční části měli vkládat odpočinkové pomlky, naopak kondiční část pro kardiaky a 

obézní by měla být vytrvalostního charakteru. 

III. Závěrečná část 

Závěrečná část má vést cvičence k postupnému uklidňování, případně k relaxaci. 

Kompenzují se tak cviky, které byly fyzicky náročnější. Podle tepové frekvence se zatížení 

snižuje na vstupní hodnoty jako v úvodní části. 

V závěrečné části můžeme zhodnotit hodinu, případně zadat domácí cvičení, které 

by mělo trvat alespoň 15 -20 minut. Cvičení se vybírá individuálně, vzhledem k oslabení 

cvičence. 

2.1.6 Zásady správného vedení cvičební hodiny 

Forma a obsah každé cvičební hodiny se vždy mění, pokaždé se však musí při její 

přípravě a průběhu dodržovat určitá pravidla, didaktické zásady a metodické pokyny. 

Příprava na cvičební hodinu 

Při přípravě na hodinu a při jejím průběhu musíme brát v úvahu hned na několik zásad. 

Obecné zásady vedení cvičebního procesu jsou popsány ve skriptech M. Hronzové (13). 

> Při přípravě na hodinu je nutné znát cvičební prostředí (velikost místnosti, vybavení, 

teplota, akustika, apod.) 

> Je třeba brát v úvahu počet cvičenců, jejich věk, diagnózy a stupeň naučených 

dovedností. 

> Příprava cviků by měla odpovídat časovému rozvržení, vždy je ale třeba si do zásoby 

připravit cviky navíc. 

> Myslet by se také mělo na technickou stránku hodiny, předem si promyslet a připravit 

náčiní, nářadí, akustický doprovod. 

> Cvičení zařazujeme do hodiny tak, abychom respektovali zátěžovou křivku. 

> Jednotlivé cviky musíme znát a mít je ověřené, abychom si byli jisti o jejich 

bezpečnosti. 
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> Dodržujeme zásady postupnosti a systematičnosti. Náročnost cviků se zvyšuje od 

jednoduchých cviků po složitější s ohledem na úroveň cvičenců. 

Průběh cvičební hodiny 

> Naše pokyny by měly být nahlas pronášené čelem ke cvičícím, aby nás dobře slyšeli, 

měly by být jasné a stručné. Tělocvičné názvosloví by se mělo používat vzhledem k 

úrovni cvičenců, vždy je však nezbytné přesné předvedení cviku, a to nejlépe 

zrcadlově, čelem ke cvičícím. 

> Při opravování je vhodné pro lepší kontrolu cvičitele i cvičícího být o úroveň výš než 

cvičící. Chyby opravujeme hromadně i individuálně, během cvičení neustále 

motivujeme a povzbuzujeme, protože efektivita cvičení se znásobí, pokud se cvičí se 

zájmem. 

> Rytmus, tempo a počet opakování cviků u r č u j e m e jednotně např. počítáním, tleskáním, 

dupáním, hudebním doprovodem nebo rytmickým hudebním nástrojem. Někdy naopak 

ponecháváme cvičencům vlastní tempo a rytmus např. podle rytmu dýchání. 

> Pro vytvoření správného pohybového návyku určujeme přiměřený počet opakování 
cviků. 

> Dbáme na to, aby si děti uvědomovali význam a cíl cvičení. Tuto zásadu je nutné 

propojovat s pedagogickou motivací. Jejím prostřednictvím se snažíme probudit 

v dětech zájem. To je podstatné kritérium pro úspěšné a oblíbené cvičení u cvičenců 

všeho věku. H. Dvořáková (7 - s.7) uvádí dokonce i některé příklady motivovaných 

cvičebních celků vhodné pro malé děti. „Ve cvičení se staršími se užívá spíše pohybů 

vedených s výdrží v konečné poloze, s pravidelným dýcháním a stálým soustředěním. 

Takové cvičení je účinnější, ale pro malé neposedné děti plné energie je nepřitažlivé. 

Přeměňme pohyby ve hru a zábavu." Dospělému často postačí osobní motivace, že 

cvičí proto, aby se lépe cítil, nebo aby neměl bolesti. I dítě (stejně tak jako dospělý) 

potřebuje vědět, proč pohyb dělá. Proto by každý cvik, nebo pohybová sestava měly 

být postaveny na nějaké hře, příběhu, říkance, pohádce, apod. Vhodné jsou take 

přirovnání jako např. „syčíme jako had", „rosteme a nakláníme se ve větru jako 

strom", „máváme křídly jako ptáček", apod. Právě motivovaná cvičení rozvíjejí v dítěti 

nejen správný pohybový návyk, ale také fantazii a představivost. 
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2.2 Celková charakteristika tělocvičného náčiní 

Cvičení s náčiním je zpestřením vyučovací jednotky tělesné výchovy a zdravotní 

tělesné výchovy. 

Tématikou tělocvičného náčiní se zabývala také I. Sochůrková (23 - s.l 1), která ve své 

práci definuje náčiní jako „všechny pomůcky, s nimiž cvičíme, kterými obohacujeme 

cvičební jednotky o nové cviky a pozitivně jimi působíme na cvičence." 

2.2.1 Význam cvičení s náčiním 

Náčiní zvyšuje fyziologický účinek jednotlivých cviků. Je zábavnější a pro cvičence 

zajímavější. D.Horáková a E.Bémová (11) píší ještě o dalším významu cvičení s náčiním. 

Svou váhou a rozměrem a materiálovými vlastnostmi násobí účinnost většiny běžných 

průpravných cviků, rozvíjí postřeh, pohotovost, zdokonaluje pohybové vlastnosti, 

koordinaci a zvyšuje pohybový rozsah. Nácvikem techniky jednotlivých náčiní 

dosahujeme hbitosti, pružnosti a obratnosti celého těla. 

Díky nejnovějším neurofyziologickým poznatkům se objevil další význam, 

zejména při použití balančních pomůcek. Podle P.Dobešové (5) dochází k vyšší aktivitě 

hlubokého stabilizačního svalového systému celého těla, na jehož základě jsou prováděny 

pohyby s maximální efektivitou a minimální vynaloženou energií. Při dodržování všech 

zásad cvičení s příslušným náčiním budeme úspěšně ovlivňovat hluboký svalový systém, 

zlepšovat koordinaci, koncentraci, držení těla, zdokonalovat správné dýchání, což by mělo 

vést k celkové harmonii duše a těla. 

2.2.2 Stručný přehled vývoje náčiní u nás 

Skutečný rozvoj náčiní začal až pod vlivem Očenáškova rytmického tělocviku ve 

dvacatých letech dvacátého století. V dřívějších vystoupeních, zejména sletových, se 

využívalo náčiní k spojování skupin cvičenců, k symbolickým pohybům a k barevné 

pestrosti. Často se cvičení s náčiním propojovalo s rytmickými a tanečními prvky. 

Nejpoužívanějším a nejstarším náčiním se stal kužel, který od počátku náležel mužům jako 

posilovači náčiní. Od r. 1901 na 4. sokolském sletu se však toto náčiní stalo také doménou 

žen. Velice oblíbenými se brzo staly také míče, později švihadla, kterých se využívalo 

k přeskokům, a také k technice kroužení, oblouků a osmiček. Dalším náčiním používaným 

ke spojování tvarů a k ozdobným symbolickým postojům byly obruče. Kruhy, kroužky, 

věnečky i obruče se staly pouze ozdobným náčiním. Závoje, stuhy, šátky, praporce se také 
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používaly jako estetický doplněk vystoupení. Až zásluhou moderní gymnastiky se tato 

technika dále rozvíjela, jak tvrdí D.Horáková, E.Bémová (11). 

V současnosti je na trhu velké množství cvičebních pomůcek a nabídka 

prodávajících firem se neustále rozšiřuje. V tělocvičnách dnes proto můžeme najít i různé 

míče - velké, malé, medicinbaly, gymnastické gumy, gumové pásy různých vlastností, 

činky a krátké tyče. Někde se v praxi začínají objevovat i balanční plochy a plachty 

z padákového hedvábí. Tvořivost cvičitelů nás obohatila i o různé druhy improvizovaných 

náčiní, mezi které patří plastové láhve naplněné vodou či pískem, prádlové gumy, papírové 

kroužky, peříčka, balónky, brčka, a další. 

2.2.3 Druhy tělocvičných náčiní a jejich charakteristiky 

KUŽEL 

Bývá 48 cm dlouhý a má štíhlý tvar. Délka krku je asi 30 cm, tělo 6-8 cm, pata 2,5 

cm. Cvičení s kuželi rozvíjí cit pro rytmus, koordinaci a estetiku. Krouživé pohyby s kuželi 

zvětšují rozsah, a tím zlepšují pohyblivost kloubů ramenních a zápěstních. Celkově 

přispívají k obratnosti rukou. Cvičí se buď s jedním nebo s dvěma kuželi. Pro začátečníky 

a pro mladší žáky je vhodnější cvičení s jedním kuželem. Jednotlivé cviky s kuželi se dělí 

podle rozsahu pohybu po dráze a podle různých velikostí poloměru délky paže , předloktí 

a kužele. Je třeba se věnovat správnému nácviku držení kuželů, protože je základem 

zvládnutí techniky tohoto náčiní. 

Cvičení s kuželi: 

> pohyby přímé, oblouky, kruhy a osmy v rovině čelné, bočné, vodorovné a příčné, 

> klopení a vztyčování kuželů, 

> vyhazování a chytání, přehazování kuželů. 

Obrázek číslo 1: kužele 
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OBRUČ 

Obruče jsou náčiní, k jehož výrobě se užívá různého materiálu (dřevo, kov, umělá 

hmota, rákos). Mívají různý průměr od 70 do 100 cm. Pro všestranné využití se nejlépe 

hodí obruče větších průměrů (90cm).Toto náčiní klade velké nároky na kulturu pohybu a 

na rozvoj pohybových vlastností. Až zásluhou moderní gymnastiky se tato technika dále 

rozvíjela.Vzhledem k tvaru a velikosti má mnohostranné využití. Spojuje totiž v sobě 

prvky ostatních náčiní - švihadel, míčů, tyčí i kuželů. 

Cvičení s obručí: 

> pohyby přímé, oblouky, kruhy a osmy, 

> přetáčení, 

> kroužení, 

> překlápění a roztáčení, 

> přeskoky kroužící obruče, skoky do obruče a přes obruč, 

> vyhazování a chytání, 

> kutálení 

ŠVIHADLO 

Švihadlo je vyrobeno z konopného provazu, uprostřed je zesíleno a zakončeno 

dřevěnými nebo umělohmotnými držáky. V současné době se objevují i švihadla 

z nevhodného materiálu, který je lehký a v opakovaných přeskocích nelze využít 

setrvačnosti (švihu). V praxi se rozlišují dlouhá švihadla (asi 6 metrů), která slouží 

k přeskokům, přeběhům a k podlézání a krátká švihadla ( 2 - 3 metry podle výšky postavy) 

k individuálnímu cvičení, především přeskokům rozloženého švihadla. Délku švihadla si 

cvičenec zvolí tak, že si stoupne na střed švihadla, konce švihadla by měly dosahovat 

Obrázek číslo2: obruče 
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podpaží. Technika přeskoků vychází ze stoje spatného, mírného podřepu, rychlého odrazu, 

výponu až do napjatých špiček. Doskok je opět tlumen podřepem. Tělo je zpevněné, 

švihadlo držíme za konce, lokty u těla, předloktí šikmo dolů. Švihadlo se pohybuje pouze 

pomocí kroužení v zápěstí. Přeskoky kombinujeme s kroužením nebo jiným využitím 

švihadla, aby si cvičenci mohli oddechnout. Při cvičení se švihadlem je pro zachování 

pravidel bezpečnosti vhodnější šachovnicové rozestavění cvičenců. Cvičení rozvíjí 

dynamickou sílu nohou a silovou vytrvalost, přispívá k pohyblivosti hlezenních kloubů, 

pohyblivosti zápěstí, prohlubuje dýchání a zrychluje plicní ventilaci. 

Cvičení se švihadly: 

^ švihadlo složené na polovinu, na čtvrtinu - stejné využití jako cvičení s krátkou 

tyčí, 

^ přeskoky jednotlivců, ve dvojicích , trojicích, 

^ kroužení švihadlem (oblouky, kruhy, osmy). 

D.Horáková, E.Bémová (11) 

Obrázek číslo 3: švihadlo 

TYČE 

Tyč je tělocvičné náčiní, které je většinou dřevěné a je dlouhé 110 cm o průměru 2 

~ 3 cm. Využívá se především k přímivým cvičením. Při cvičení s tyčí je nutné dbát na 

bezpečnost cvičení, zvláště v menších tělocvičnách při větším počtu cvičenců. 

Cvičení s tyčí: 

^ pohyby paží s tyčí (obouruč, jednoruč), 

^ v rovném, svislém, šikmém postavení tyče, 

^ oblouky a kruhy, 

^ převracení, vtáčení, vytáčení, 

^ přeskoky. 
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Obrázek číslo 4: tyče 

ČINKY 

Pro školní potřeby se využívá činek jednoručních, které jsou vyrobené z kovu nebo 

umělé hmoty. Jsou dlouhé 10 - 15cm a mají různou hmotnost. Nejčastěji se používají 

činky o hmotnosti 0,5 kg, 0,75 kg a 1 kg. U některých druhů činek je možné regulovat 

hmotnost přidáním a ubráním jednoho či více přídavných kotoučů. 

Cvičením s činkami rozvíjíme především sílu a silovou vytrvalost. Tím, že držíme 

v rukách toto náčiní (platí i pro jakoukoli jinou zátěž), dochází především k posilování 

paží. Při posilování je třeba držet předloktí a hřbet ruky v jedné rovině, aby nedocházelo 

k přetížení svalů předloktí. 

J.Hájková, D.Vejražková (10) 

Míče jsou nejběžnější náčiní. Při cvičení používáme několik druhů míčů: duté 

míče, plné míče, malé duté míčky, malé plné míčky a plné míče různé váhy. Každý druh 

míče má různé využití. S dutými míči se hraje odbíjená, házená, kopaná, košíková. Plných 

KdČů se používá především jako zátěže při zvyšování svalové síly. 

Obrázek číslo 5: činky 

MÍČE 

Cvičení s míčem: 

> házení, chytání, 

^ kopání a odbíjení, 

^ odrážení, 
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> kutálení, 

> průpravná cvičení - držení míče jednoruč, obouruč. 

D.Horáková, E.Bémová (11) 

MEDICINBALY 

Medicinbal, neboli plný míč o hmotnosti 1 - 5 kg, je vyroben ze sešitých kožených 

dílů. Dnes se již vyrábí medicinbaly i z jiných materiálů, např. z gumy. Vzhledem 

k hmotnosti využíváme medicinbaly především jako zátěže ke zvyšování svalové síly. Ve 

školní praxi se využívají medicinbaly o hmotnosti 1,2 - 3kg. Při cvičení s medicinbaly je 

třeba brát pozornost na bezpečnost, proto se doporučuje házení i sbírání míčů na povel. Je 

třeba také vybírat bezpečné cviky, při kterých vyloučíme náhodné upadnutí míče na 

obličej a hlavu. 

J.Hájková, D.Vejražková (10) 

Cvičení s medicinbalem: 

> pohyby s míčem v dlaních (švihové a vedené pohyby), 

> házení a chytání (vyhazování, přehazování), 

> kutálení, 

> válení. 

Obrázek číslo 6: medicinbal 

MALÝ MĚKKÝ MÍČ 

Měkký míč je náčiní, které začíná být velmi oblíbené v tělovýchovné praxi. Jeho 

využití je známější ve fyzioterapii. Je lehký, pružný, průměr má maximálně 26 cm. U nás 

se nejčastěji prodává pod firemním názvem Over Ball a Softgym Over. 
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Syntetický materiál vyhovuje všem normám EU, je pevný a pružný tak, že ho lze 

zatížit až 200kg. Má další výhodné vlastnosti - je také odolný a měkký, nelze však na něm 

pérovat jako na gymnastických míčích. Lze ho libovolně nafouknout a ufouknout. Díky 

uvedeným vlastnostem má měkký míč mnohostranné využití. Kromě různých druhů 

cvičení a míčových her může posloužit jako hračka pro děti od 3 let, hodí se také pro 

rytmickou gymnastiku a pro různá automobilizační cvičení. Své nezastupitelné místo ve 

škole má také při nácviku správného sedu - je možné si hýždě podložit míčem, nebo ho 

také využít k podepření bederní a břišní oblasti. Malý měkký míč je skladný, lehký, 

cenově dostupný, proto se stal nenahraditelnou cvičební pomůckou. 

Protože malý měkký míč patří mezi balanční pomůcky, cvičení na něm ovlivňuje 

hluboký svalový stabilizační systém, který zahrnuje svalstvo pánevního dna, bránici, šíjové 

svaly, hluboké ohýbače krku, hluboké svaly zádové, které společně s břišním svalstvem 

fixují páteř. Jsou-li tyto svaly zapojovány, cvičení je efektivnější a zdravější. 

Kromě již uvedených cvičení s míčem se uvádí další možná cvičení. 

Cvičení s malým měkkým míčem: 

> vyrovnávací, 

> uvolňovací a protahovací, 

> posilovači, 

> cvičení koncentrace, relaxace, koordinace, 

> balanční. 

Aby bylo cvičení efektivní, je třeba dodržovat určitých praktických rad: 

1. Při cvičení vycházet z úrovně pohybového systému a z celkového zdravotního 

stavu. 

2- Cvičí se v bezpečném prostředí. 

Při cvičení na židli je základem nácvik vzpřímeného sedu. 

4. Cvičí se naboso, případně ve sportovní obuvi. 
5- Cvičí se přesně podle návodu tak, aby nedocházelo ke zbytečným chybám. 
6- Začínat jednoduššími cviky, po jejich zvládnutí se přistoupí ke cvikům složitějším. 

7. Při balančních cvičeních míč zpočátku nafukovat méně. Čím je měkčí, tím je 

poloha stabilnější. 

Cvičí se pomalu, tahem, nikoliv švihem. 
9- Cvičení se provádí vědomě, se zaměřením na vykonávaný pohyb a tělesné pocity. 

10- Nezadržovat dech. 

29 



11. Necvičit až do únavy. Únava zhoršuje koordinaci. Počet opakování je ovlivněn 

individuální fyzickou zdatností a cílem cvičebního programu. 

12. Obtížnost je možné regulovat nafouknutím míče na maximum (zvýšení obtížnosti). 

P. Dobešová (5) 

Obrázek číslo 7: malý měkký míč 

VELKÝ GYMNASTICKÝ MÍČ 

Tato cvičební pomůcka se stala již natrvalo součástí rehabilitačních oddělení 

některých domácností, přitom ve školách se teprve začíná objevovat. U nás se nejčastěji 

prodává pod názvem Gym Ball, Fit Ball, Body Ball. Vyznačuje se dvěma významnými 

vlastnostmi - velikostí a lehkostí. A právě ty ho předurčují k rozvíjení senzomotorické 

stimulace u dětí. Míč také pomáhá rozvíjet smyslové a rozumové vnímání dítěte svým 

tvarem, velikostí, pružností a hladkostí. Neméně důležitou vlastností je schopnost 

akumulovat energii, což umožní různé způsoby pružení, houpání a poskakování.Využívá 

se na něm jak motoriky cílené a úmyslné, tak motoriky opěrné, která je neúmyslná. 

Každého pohybu se v různé míře účastní obě tyto složky. 

Velký gymnastický míč je vhodný také ve dvou směrech. Jako sedací labilní plochu 

je možné ho zaměnit místo židle, tím se změní podmínky statického zatěžování, 

vertikálním pružením v opakovaných intervalech se potom přirozeně navodí správné 

držení těla v sedu. V druhém směruje velký gymnastický míč používán jako pomůcka pro 

domácí a skupinové cvičení, kde je opět důležité zdůraznit balanční prvek a sním 

spojenou aktivizaci hlubokého stabilizačního svalového systému. 

Cvičení s velkým gymnastickým míčem: 

> vyrovnávací, 

> uvolňovací a protahovací, 

> posilovači, 

> cvičení koncentrace, relaxace, koordinace, 

> kutálení, házení, 
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> balanční. 

Praktické rady, které jsem již uvedla pro cvičení s malým měkkým míčem, jsou také 

vhodné pro cvičení s gymnastickým míčem. Kromě toho uvádím další doporučení: 

1. Aby bylo cvičení účelné, je třeba pro cvičence zvolit správnou velikost míče podle 

následující tabulky: 

Výška postavy 
(proporcionalita) Vhodný průměr míče 

140-150cm 45 cm 
155-165cm 55cm 
170-180cm 65cm 
183-190cm 75 cm 

Vzhledem k velikosti dětí budeme na prvním stupni ZŠ používat převážně míče o 

průměru 45 cm a 55 cm. 

2- Důležitou součástí cvičení na míči je správný sed, jako klíčová poloha, ze které 

vychází další pohybové aktivity. Při správném sedu musí být úroveň kyčelních 

kloubů o něco výše než úroveň kloubů kolenních, celé plosky nohy je třeba mít 

v kontaktu s podložkou. Pánev je sklopena vpřed, hrudník vzpřímený, pletenec 

ramenní tažen lehce vzad, hlava v prodloužení páteře, stehno, bérec a noha leží 

v jedné rovině. 

Obrázek číslo 8: správný sed na míči 

4 
"5 

Cvičit se začíná pomalu a v malém rozsahu. Tempo a rozsah pohybu se bude 

zvětšovat se zlepšováním koordinace. 

Místnost ke cvičení má mít dostatek prostoru s minimem nábytku, což zajišťuje 

prevenci úrazu. Kobzová(14) 
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Obrázek číslo 9: velký gymnastický míč 

ELASTICKÉ PÁSY 

Již přes 20 let se Thera-Band používá v rehabilitační praxi. Do školní praxe u nás 

začíná teprve pronikat. Je cenově dostupný, jednoduše ovladatelný s širokou možností 

využití nejen ve fyzioterapii, ale i při tréninku a ve zdravotní tělesné výchově. 

Elastický pás je 15 cm široký, má určitou délku, kterou zvolíme podle druhu 

prováděného cvičení. Je vyroben ze stoprocentního latexu, což je ekologicky nezávadný 

produkt. Sílu tahu, kterou musíme při cvičení vykonávat, vybíráme podle barvy materiálu. 

V zásadě platí, že čím je elastický pás světlejší, tím klade menší odpor. Elastické pásy se 

k nám dostaly pod značkou Thera-Band. K dostání jsou i značky jiných gumových pásů, u 

kterých ale nemusí odpovídat barevné rozlišení odporu proti natažení jako u Thera-Bandu. 

Délku Thera-Bandu je možné zvolit individuálně podle potřeby - od jednoho metru až po 

několik metrů. Prodávají se ve velkých rolích, ze kterých je možné odstřihnout 

požadovanou délku. Pro školní praxi postačí délka 1 - 2,5 m žluté nebo červené barvy. 

Protože je elastický pás vcelku choulostivá cvičební pomůcka, musíme sní správně 

zacházet, aby se nepoškodila. Při cvičení by se mělo dávat pozor na ostré předměty, aby se 

guma nepotrhala, elastický pás navíjíme na tělo bez zavazování. Výhodou je využití 

speciálních držáků a úchytek, které šetří elastický pás. Pokud se pás začne slepovat, je 

třeba jej ošetřit dětským pudrem. 

Cvičení s Therabandem: 

> posilování, protahování, 

> ovlivňování kloubní pohyblivosti, flexibility, 

> cvičení koordinace, 

> preventivní a kompenzační, zejména při monotónní zátěži. 
Tyto cviky je možné provádět jak individuálně, tak ve dvojicích i ve cvičení skupinovém. 

Praktické rady při cvičení s gumovým pásem: 
1 • Správně volit barvy (síly tahu) a délky gumového pásu. 
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2. Dodržovat výchozí polohu pro cvik. 

3. Cvičit pomalu, nehmitat. 

4. Cviky nemají vyvolat bolest ve svalu ani v šlaše. 

5. Pravidelně dýchat, nezadržovat dech. 

6. Soustředit při cvičení na určitou svalovou skupinu. 

7. Počet opakování jednotlivých cviků závisí na únavě a úrovni cvičence. 

8. Přestaneme cvičit, pokud nastoupí únava. 

Tabulka síly Thera - Bandu podle barevného označení: 
Síla tahu (N) 

Délka po světle žlutý zelený | černý stříbrný zlatý 

prodloužení žlutý 

(relativní (extra (speciálně (super 

prodloužení) slabý) (slabý) (silný) silný) silný) (max.silný) 

50 cm 

(o 67 %) 
6,7 10 15,5 19 27,8 33,4 53,4 72 

70 cm 

(o 133%) 
11 13,2 24,4 26,8 40 44,4 77,3 108 

80 cm 

(o 167%) 
12 15,5 29 31,2 45,5 50 89 123,3 

90 cm 

(o 200%) 
13,2 17,8 33,3 35,5 53,4 57,8 102,2 136,1 

Tabulka je vypovídá o pásu s délkou 30 cm před natažením. Při prodloužení pásu na 

stanovené délky 50, 70, 80 a 90 cm (tedy prodloužení o 67, 133, 167, 200 %) můžeme 

z tabulky vyčíst sílu tahu v Newtonech. 
H - Vysušilová (28) 

Obrázek číslo 10: elastické pásy 
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BALANČNÍ PLOCHY 

Balanční plochy jsou dalšími balančními pomůckami, které mohou doplnit a účinně 

zpestřit cvičební jednotky. Tyto balanční plochy se vyrábí z různého materiálu (pěnového 

nebo dřevěného) a mají také různý tvar (kulová úseč, válcová úseč). Bývají široké 24 - 40 

cm, silné 5 - 10 cm a dlouhé 30 - 60 cm. 

Při cvičení je nutné vyrovnávat nestabilní postoje a polohy zapojením širokého spektra 

svalů. Dá se využít jak při statických polohách a postojích, tak při dynamickém cvičení 

v zahřívací části. Je vhodnou pomůckou při nácviku rovnováhy, senzomotoriky, 

zpevňování těla, k léčbě hlezenních a kolenních kloubů (při instabilité), hypermobility, 

poruch zakřivení páteře, proto najde uplatnění nejen ve cvičebních jednotkách tělesné 

výchovy, ale i v oddílech všeobecné gymnastiky a ve zdravotní tělesné výchově. 

Cvičení s balančními plochami: 

> posilování, 

> cvičení koncentrace, koordinace, 

> balancování. 

Praktické rady při cvičení na balančních plochách: 

1 • Stejně jako při všech rovnovážných cvičeních zpevnit tělo. 

2. Zpevňovat svalové skupiny, které jsou umístěné v těžišti těla (břišní a hýžďové 

svaly). 
3- Soustředěný pohled očima do jednoho místa asi 3 metry před sebe pomáhá při 

vyrovnávání nerovnováhy. 

4. Na balančních plochách cvičit bosí nebo v těsných ponožkách. 
5- Stoupat na střed balanční plochy (při došlapu na jeden okraj by se druhý konec 

plochy zvedl a způsobil by úraz). 
D - Vejražková (30) 

Obrázek číslo 11: balanční Obrázek číslo 12: balanční Obrázek číslo 13: balanční 
Plocha, kulová úseč, dřevo plocha, válcová úseč, dřevo plocha z pěnového materiálu 
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PADÁK (PLACHTA) 

Toto náčiní se vyrábí z padákového hedvábí, které se díky svým vlastnostem 

materiálu a kruhového tvaru s průměrem 5 - 7 metrů vznáší a dlouze klesá. Padákovou 

plachtu lze koupit, ale také vyrobit. Kruhová plocha je výhodná, protože děti, které plachtu 

drží, na sebe vidí. Lze vyrobit i plachtu obdélníkového tvaru o rozměrech, které nám 

dovolí prostory, kde cvičíme. 

Hry s touto pomůckou podporují koordinaci, vzájemnou spolupráci, kooperaci. 

Vzhledem k barevnosti je náčiní pro děti přitažlivé již samo o sobě. 

Cvičení s padákem: 

> koordinace, kooperace, 

> uchopením okraje plachty, pohyby paží nadouvání a klesání, 

> probíhání pod nadlehčenou plachtou, 

> v kombinaci s jinými pomůckami naklánění plachty (kutálení, vyhazování). 

H. Dvořáková (7) 

Obrázek číslo 14: padák (plachta) 

IMPROVIZOVANÉ TĚLOCVIČNÉ NÁČINÍ 

Improvizované náčiní je jiného charakteru, než náčiní tradiční a netradiční. Je 

Především cenově dostupnější a lze ho jednoduše využít či vyrobit z běžných předmětů, 

které se nacházejí kolem nás. 

Kuchyňský váleček 

Tato pomůcka se nachází snad v každé kuchyni. Je možné s ním cvičit individuálně 

a ve dvojicích - válečkem se projíždíme po různých částech těla (protahování), podjíždíme 

Pod tělem (nácvik podsazení pánve), posilujeme a protahujeme různé svalové skupiny. 

Válečky jsou vhodné také ke cvičení kooperace ve skupině (vláček, jehož vagónky jsou 

spojeny válečky). 
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Naplněné plastové lahve 

Naplněné plastové lahve a lahvičky poslouží stejně jako tradiční tělocvičné náčiní -

činky. Hmotnost zátěže si zvolíme velikostí plněné lahve a hmotností materiálu, kterým 

láhev plníme (vodou, pískem). Je třeba dávat pozor, aby byly dobře zavřené. Před 

posilováním je důležité se nejdříve uvolnit, po posilování se zase protáhnout. 

Šátky 

Šátek je univerzální cvičební pomůcka, která je využívána v gymnastice a v dalších 

systémech cvičení - například v józe. Jeho použití činí cviky přístupnější také těm, kteří 

mají výrazně zkrácené svalstvo či jiné problémy. Rozsah protažení je možné regulovat 

pomocí délky šátku, či šíře úchopu. Složeným šátkem na trojúhelník v úhlopříčném držení 

cvičíme jako s tyčí (přímivé cviky). S šátkem můžeme různě otáčet a přitahovat se. Při 

držení šátku jednoruč můžeme s šátkem provádět oblouky, kruhy, osmy, vlnovky, spirály, 

házení a chytání. Dále se dá šátků využít při různých skupinových hrách, můžeme šátky 

různě svazovat, dělat snimi překážky, svazovat dvojice při soutěžích v družstvech, 

zavazovat oči. Taková cvičení potom rozvíjejí orientaci v prostoru a kooperaci cvičenců. 

Dobré využití šátků je také při cvičení u plochých nohou, kdy je třeba posilovat svaly 

chodidel. V takovém případě se doporučuje uchopování, shrnování, posunování šátku 

chodidlem. Je možné zařadit i různé štafetové soutěže v družstvech v uchopování a 

Předávání. 

Prádlová guma 

Prádlovou gumu je možné využívat jako pohyblivé překážky k přeskakování, 

Podlézání, probíhání pod kroužící gumou ,nebo jako švihadla k přeskakování. Pohyblivá 

Pomůcka rozvíjí orientaci, předvídání a rychlé rozhodování. 

Improvizovaná náčiní, jako jsou noviny, nafukovací balónky, brčka a peříčka mají 

P « cvičení společnou úlohu - motivují a pomáhají dětem při různých druzích dechových 

cvičení, především však zdůrazňují výdech. 

Noviny 

Noviny mají široké využití nejen v různých kondičních hrách a soutěžích (viz. 

Příprava na vyučovací jednotku), ale i vdechových cvičeních. Je možné na listu 
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novinového papíru sledovat jeho nadouvání při výdechu, foukat do kuličky ze zmačkaných 

novin a sledovat, jak se pohybuje. 

Nafukovací balónky 

Nafukováním balónku cvičíme výdech přes odpor. Cvičení již s nafouknutými 

balónky rozvíjí orientaci v prostoru, pozornost a pohybovou koncentraci. Vyhazování, 

chytání a balancování s balónkem je možné i v malém prostoru, aniž by se něco rozbilo. 

Peříčka 

Mohou to být jemná ptačí pírka, nebo i pírka umělá z labutěnky. Důležité je, aby se 

vznášela. Peříčka je možné foukáním udržovat v prostoru, nebo mácháním pažemi ve 

vzduchu překonávat stanovenou vzdálenost. 

Brčka - bublifuk 

Nádech nosem a dlouze vyfukovat do brčka, vytvářet barevné bubliny, nebo 

nádech nosem a dlouze brčkem vyfukovat do vody (bublat jako vodník). 

H. Dvořáková (7) 

2.2.4 Zásady cvičení s náčiním 

U některých druhů náčiní byly již popsány praktické rady pro cvičení. Pro úplnost 

uvádím další zásady, které jsou platné ve zdravotní tělesné výchově pro všechny druhy 

cvičení s náčiním. 
1 • Všechna cvičení provádět přesně a správně. 
2- Všechna cvičení uskutečňovat uvědoměle. 

Všechna cvičení spojovat se správným dýcháním. 
4- Cvičení začínat v nízkých polohách (leh, sed), aby byla fixována pánev. V těchto 

polohách setrvávat tak dlouho, dokud se prováděný cvik neosvojí. 
5- Při cvičení ve vyšších polohách je třeba kontrolovat držení bederní oblasti, pánve a 

břicha. 
6- Všechna upažení přímivého charakteru provádět v upažení vzad povýš, dlaněmi 

vzhůru. (Dojde k maximálnímu protažení prsních svalů.) 
7- Asymetrické cviky provádět na obě strany. 
8- Počet opakování cviků je závislý na fyzickém stavu a pohybové úrovni cvičence. 
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9. Místnost ke cvičení má mít dostatek prostoru, aby nedošlo k úrazu. 

10. Zvolit vhodné rozestupy mezi cvičenci - zajišťuje prevenci proti úrazu. 

11. Cvičit ve vyvětrané místnosti. 

12. Dbát na průchodnost dýchacích cest. 

13. Vybírat aktivity krátkodobé, věku přiměřené, které často střídají činnosti a 

rozvíjejí fantazii dětí. 

14. Cvičení probíhá jako hra, pamatovat na vhodnou motivaci a na vytvoření radostné 

nálady. 

2.2.5 Zařazení ve cvičební jednotce zdravotní TV 

Zařazení náčiní ve cvičební jednotce zdravotní TV závisí na druhu cvičení a na 

části hodiny. Podle B. Hoškové a M. Matoušové (12) se náčiní využívá především 

v úvodní a hlavní části hodiny zdravotní tělesné výchovy.V úvodní části má být zatížení 

pozvolné, podle toho bychom také měli volit vhodné cviky s náčiním. 

V hlavní části vybíráme vyrovnávací cvičení, kterými chceme působit jejich 

fyziologickými účinky na biologické struktury organismu, kterými chceme dosáhnout 

konkrétního cíle cvičební jednotky. V rozvíjející části naopak působíme na tělesnou 

zdatnost a výkonnost, proto můžeme využít i náčiní pro činnosti zaměřené na rozvoj 

zdatnosti a výkonnosti. Mohou to být různé kondiční hry, soutěže v družstvech, štafetové 

běhy a tance, pohyb přes překážky sestavených z pomůcek, o které se děti nemohou 

zranit, např. měkké míče, švihadla, šátky, apod. 

V závěrečné části cvičence vedeme k postupnému uvolňování, uklidňování a 

závěrečnému protažení. 

Závěrem lze říci, že pokud dodržíme velikost zátěžové křivky, která je nejvyšší 
v kondiční (rozvíjející části) hodiny, můžeme cvičení s náčiním zařadit do jakékoliv části 

hodiny. 
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3 Výzkumná část 
3.1 Problémy, cíle a úkoly práce 

Problém: 

V posledních letech značně vzrůstá popularita netradičního tělocvičného náčiní. 

Odráží se tato skutečnost ve využití náčiní v hodinách zdravotní TV na základních 

školách? 

Cíl práce: 

Zmapovat současný stav výuky a využití tělocvičného náčiní v hodinách zdravotní 

tělesné výchovy na základních školách v regionu Benátek nad Jizerou. 

Úkoly: 

Úkolem této práce je zjistit odpovědi na následující otázky: 

1. Jaký je počet škol vbenáteckém regionu, na nichž se vyučuje zdravotní tělesná 

výchova? 

2. Jaké jsou způsoby realizace TV oslabených dětí? 

3. Jaká cvičení j sou nej častěj i zařazována do cvičebních j ednotek? 

4. Jaké jsou druhy nejčastěji využívaného tělocvičného náčiní? 

5. Jaké jsou příčiny nevyužívání některého náčiní? 

6. O jaké tělocvičné náčiní je nej větší zájem? 
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3.2 Hypotézy 

Hypotézy jsem se snažila formulovat tak, aby byly predikcemi odpovědí na otázky 

formulované v úkolech této práce. Jejich pravdivost budu později ověřovat ve výzkumné 

ěásti. 

H Y P ( l ) : 

Domnívám se, že se zdravotní tělesná výchova bude vbenáteckém regionu 

vyučovat pouze na dvou školách. 

HYP (2): 

Předpokládám, že nejčastějším způsobem realizace tělesné výchovy zdravotně 

oslabených dětí bude jejich integrace mezi zdravé děti v předmětu tělesná výchova. 

HYP (3): 

Myslím, že nejčastěji budou v hodinách zařazována cvičení na rozvoj orientace 

v prostoru. 

HYP (4): 

Domnívám se, že nejčastěji využívaným tělocvičným náčiním budou míče a 

švihadla. 

HYP (5); 

Předpokládám, že některá tělocvičná náčiní se ve školách nebudou využívat, 

Protože nebudou k dispozici, vzhledem k finančním důvodům školy. 

HYP (6): 

Domnívám se, že z tělocvičného náčiní bude největší zájem o gymbally. 
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3.3 Metodika výzkumu 

3.3.1 Dotazník 

Dotazník definuje J. Průcha (22 -s.43) jako „ metodu pro hromadné shromažďování 

dat (informací) pomocí písemně zadávaných otázek (položek dotazování)." 

Nejdříve jsem si stanovila cíle dotazníku, tedy to, co jím budu chtít zjistit: 

• zda se v benáteckém regionu vyuěuje ZTV (počty), 

• způsoby realizace TV oslabených dětí, 

• jaká cvičení jsou nejčastěji zařazována do hodin TV/ZTV, 

• využití tradičního a netradičního náčiní v TV/ZTV, 

• příčiny nevyužívání tradičního a netradičního náčiní, 

• o jaké tělocvičné náčiní je největší zájem. 

Podle těchto cílů jsem se snažila o vypracování úměrného rozsahu dotazníku. Proto 

jsem následně sestavila 13 otázek, které se týkaly především využití tělocvičného náčiní 

v TV/ZTV na 1.stupni ZŠ. 

Takto vypracované jednoduché dotazníky (typu otázka - odpověď) měly pro můj 

výzkum fungovat spíše orientačně, protože počet dotazovaných škol byl pouze 9 a 

benátecký region není příliš rozlehlý. 

Dotazníky jsem doručila do škol buď osobně, nebo poštou. Raději jsem ale školy 

navštěvovala osobně, protože jsem věděla, že při vyplňování dotazníku za mé přítomnosti 

bude jejich vysoká návratnost. Také pokud byly paní učitelky ochotné, hned jsem využila 

Případného rozhovoru s nimi. 

3.3.2 Rozhovor 

Jako další metodu výzkumu jsem zvolila rozhovor. Rozhovor tfinak také 

interview), je definován jako „metoda dotazování, při níž dotazovaná osoba je vedená 

otázkami tazatele k sdělování určitých informací. Je to tedy obdoba dotazníku, od něhož se 

°dlišuje tím, že je založena na mluvené komunikaci tazatele a respondenta." J. Průcha (22 
-s.51). 

Zvolila jsem rozhovor volný (nestandardizovaný), při němž není předem dané 
z*ění a pořadí jednotlivých otázek. Přesto jsem byla celkově na rozhovor připravena a 
m ě l a jsem předem připravené orientační otázky, které měly doplňovat téma dotazníků. 
V mém výzkumu byl rozhovor doplňkovou metodou dotazníku a odehrával se vždy ve 

41 



škole nebo v tělocvičně. Celkem jsem udělala rozhovory se čtyřmi učitelkami prvního 

stupně ZŠ a s jednou cvičitelkou dětí tělovýchovné jednoty Sokola. 

Struktura otázek pro rozhovor s učitelkami ZŠ: 

1. Učí se na Vaší škole zdravotní tělesná výchova? 

2. Vyučovala se někdy na vaší škole zdravotní tělesná výchova? 

3. Pokud máte ve třídě děti se zdravotním oslabením, jak se realizují v hodinách 

TV/ZTV? 

4. Pokud využíváte v hodinách TV/ZTV nějaké tradiční či netradiční náčiní, jakým 

způsobem jste je získala? 
5. Jaký máte názor na vybavení školy z hlediska tělocvičného náčiní? 

Struktura otázek pro rozhovor s cvičitelkou tělovýchovné jednoty Sokol: 

1. Kolikrát týdně mají děti s Vámi cvičení? 

2. Co je hlavním cílem ve Vašich hodinách? 

Co pro Vás znamená zábavná a hravá forma výuky? 

S jakým náčiním cvičíte? 

5. Jsou ve Vašem oddíle zdravotně oslabené děti, případně jak se realizují ve Vašich 

hodinách? 

Už při telefonické dohodě na termínu návštěvy školy jsem měla promyšlené, jak se 

Představím, jak stručně objasním téma, jehož se výzkum týká, a jak respondenty budu 

motivovat, aby byli ochotni odpovídat, neboť vím, že sami učitelé mají ve škole během 

vyučování i během přestávek hodně práce, starostí a málo volného času. Proto jsem také 

rozhovor zařadila jen v těch případech, kdy měla paní učitelka čas pro jeho realizaci. 

Otázky a odpovědi jsem zaznamenávala na diktafon a následně zpracovávala 
v kapitole Výsledky rozhovoru. 

3.3.3 Pozorování 

Metoda pozorování definuje J. Průcha (22 - s.37) jako „metodu pro sběr dat o 

charakteristikách situací, jednotlivců nebo skupin." 

dozorování musí být: 

• plánované (pozorovatel musí mít přesně rozmyšleno co, kdy a jak bude pozorovat), 
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• systematické (pozorovatel se soustřeďuje jen na zdůvodněné charakteristiky jevů, 

osob, aj.), 

• standardizované nebo nestandardizované (jsou nebo nejsou přesně stanoveny 

postupy pozorování), 

• nezúčastněné (pozorovatel nezasahuje do pozorovaného dění) nebo zúčastněné 

(pozorovatel je začleněn do pozorované situace, komunikuje s účastníky, je s nimi 

v přímém kontaktu). 

Před pozorováním jsem si stanovila, že budu sledovat tyto jevy: 

1) Organizace cvičební j ednotky. 

2) Zda se ve cvičební hodině bude využívat tělocvičné náčiní, pokud ano, jaké. 

3) Pokud se tělocvičné náčiní využívat bude, jaké cviky s tímto náčiním budou 

realizovány ve cvičební hodině. 

4) Způsob začlenění zdravotně oslabených dětí do tělocvičného procesu. 

Jako nezúčastněný pozorovatel jsem navštívila dvě cvičební jednotky hodin tělesné 

výchovy ve třetí třídě na základní škole v Benátkách nad Jizerou a jednu cvičební hodinu 

v Sokole v Benátkách nad Jizerou. Návštěvu jsem si s paní učitelkou i s paní cvičitelkou 

předem domluvila a sdělila jsem jim také důvod mojí návštěvy - výzkumná část 

diplomové práce na téma tradiční a netradiční náčiní ve zdravotní tělesné výchově. Proto 

jsem také doufala, že se obě cvičitelky budou snažit o ukázku cvičební hodiny 

s tělocvičným náčiním. 

3-3.4 Experiment v rámci cvičební jednotky 

V rámci experimentu jsem chtěla ověřit účinnost vybraných cviků s náčiním, které 

se dle předcházejícího zjištění využívá buď velmi zřídka, nebo vůbec ne. Účinnost jsem 

sledovala ve dvou rovinách. Zajímalo mě, do jaké míry budou vybrané cviky aktivizovat 

Pozornost a zájem dětí a zda tím přispějí k úspěšnosti realizované jednotky. Druhou 

rovinou byla zdravotní účinnost prováděných cviků s vybraným náčiním. Při těchto 

cvičeních jsem se snažila, aby děti cvičily s náčiním tak, aby jejich činnost měla správný 

fyziologický účinek. Snažila jsem se, aby kvalita provádění cviku neměla negativní vliv na 

Pozornost dětí. S ohledem na zdravotní potřeby dětí, které jsem měla ve třídě, jsem 

stanovila cviky pro vytvoření správných pohybových návyků pro správné držení těla a 

pohybovou koordinaci. 
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K uskutečnění těchto záměrů jsem využila náčiní -Therabandů, novin, švihadel a 

cvičení jsem zakončila závěrečnou relaxací. 

Pro experiment jsem vybrala 16 dětí ve věku sedmi až osmi let ze základní školy 

Brodce (10 chlapců a 6 děvčat). Abych mohla přesněji vyhodnotit experiment, pořídila 

jsem videozáznam z průběhu celé hodiny. V metodice přibližuji přípravu na hodinu 

s konkrétními podrobnostmi. Výsledky experimentu vyhodnocuji v kapitole 3.7. 

Příprava na cvičební hoHimi zdravotní TV číslo 1: 

třída: 2.A 

počet dětí: 16 

prostředí: tělocvična 

pomůcky: Therabandy, noviny doba trvání: 45 minut 

obsah cvičební jednotky: 
kompenzační a kondiční cvičení a hry 

cíl: vytvoření správných pohybových návyků pro správné držení těla a 

pohybovou koordinaci 

1. Úvodní část (7 minut) 

Nástup: Seznámení s cílem a obsahem hodiny. 

Zahřátí: 

• Přehlídka koňských spřežení 

Ve dvojicích jeden Theraband. Jeden z cvičenců je koník, 

druhý vozka. V kruhu se děti pohybují po směru hodinových 

ručiček, liftink, nízký skipink, cval. 
Proti směru hodinových ručiček se dvojice dětí vymění. 

• Plazení 
v e dvou řadách, ve dvojicích držet Therabandy, 

První dvojice stojící na kraji podlézat plazením. 

2- Hlavní část 

^ V y r o v n á v a c í (nácvičná) část £18 minut) 

Protažení prsního svalstva 

O o 

Q 9 9 9 ? 9 < 

c 

6 6 U u , 

± 2 
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• Veliká labuť protahuje svá křidla 

Sed zkřižný skrčmo, vzpažit s napnutým 

Therabandem, kružné pohyby vpřed, vzad. 

Paže jsou napjaté. 

Opakovat 5 - 7x. 

Zpevnění a posílení hrudníku (prsní svaly, pilovité svaly, svaly paží a fixátorů lopatek) 

• Kliky naruby 

Sed skrčmo zkřižný, guma protažena za zády q 0 

v úrovni lopatek a podpažní jamky, před 

hrudníkem uchopit každou rukou za jeden 

konec, navinout podle potřeby. Paže pokrčit 

v loktech. S výdechem (na „šššššš") plynulým 

pohybem napnout ruce v loktech, předpažit, 

s nádechem vrátit do původní polohy. 

Opakovat 3 - 4x. 

Posílení zádového svalstva, svalstva paží. Q ^ 

• Veslaři proti sobě 

Ve dvojicích proti sobě sed skrčmo zkřižný. 

Oba Therabandy vzájemně překřížit, aby 

každý z dvojice držel oba konce svého pásu. 

Volné konce obtočit kolem zápěstí a ponechat 

Paže připažené poníž, pás je lehce natažen. 

Pokrčit horní končetiny v loktech, s výdechem 

Pokrčmo zapažit, s nádechem zpět. 

Opakovat 8 - lOx. 

Protažení hýžďových svalů a svalů dolních končetin 

• Jedna nožka stonožka, druhá nožka stonožka 

Leh na zádech, Theraband zaklesnout za střed chodidla 
l e v é , přednožit povýš levou za pomoci tahu Therabandu. 

T°též pravou. 
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Opakovat 4 - 6 x . 

Posílení hýžďových svalů a svalů dolních končetin. 

• Koza 

Doprovodná básnička: 

Uvázali kozu na dvorečku k vozu, 

koza křičí mééééé, jéje ,děti, pusťte mé! 

Vzpor klečmo, Theraband obtočit kolem 

špičky chodidla levé nohy, volné konce 

gumy obtočit kolem dlaní. S výdechem 

zanožit levou, s nádechem vrátit zpět. 

Totéž na pravou nohu. 

Opakovat 8 - lOx 

Posílení zádového svalstva, svalstva paží. 

• Brejlovec upínající oči vzhůru 

Leh na břiše, vzpažit, uchopit napůl přeložený 

Theraband, hlavu mírně zvednout. S nádechem 

stáhnout hýždě, pomalu zvedat trup a paže ve 

vzpažení nad podložku. S výdechem vrátit zpět a uvolnit. 

Opakovat 3 - 4x. 

Posílení zádového svalstva, svalstva paží. 

• Přitahování 
v e dvojicích hlavou proti sobě. Leh na břiše, 

hlava čelem na podložce. Vzpažit, Therabandy 

Chopit na koncích tak, aby byly mírně natažené. 
S výdechem skrčit upažmo, s nádechem zpět. 

Opakovat 8 - lOx. 

Protahování svalů zadní strany dolní končetiny 

• Chytím se za špičky? 
L e h vznesmo, obtočit Therabandem kotníky nohou, 

O 
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propnout, přitáhnout ke trupu. 

Posílení břišního svalstva, svalů dolních končetin a flexorů kyčlí. 

• Brouček zase dělá mrtvého, jenom občas zahýbá nožičkou. 

Leh na zádech, přednožit pokrčmo obě dolní končetiny. 

Gumový pás přetáhnout přes přitažená chodidla, 

uchopit volné konce gum ruce pokrčit v loktech. 

S výdechem pomalu přednožit poníž, s nádechem 

zpět do původní polohy. 

Opakovat 4- 6x. 

Uvolnění bederní oblasti, protažení vzpřimovače trupu. 

• Ježek se bojí hada, schoulí se do klubíčka 

Leh skrčmo, obejmout rukama kolena, 

Při výdechu přitáhnout. 

Opakovat 2 - 4x. 

• Kolébka 

Doprovodné říkadlo: Houpy hou, já mám boty na nohou. 

Leh, kolena oběma rukama přitáhnout k hrudníku, 

mírný předklon hlavy, pohoupat se, při tom volně dýchat. 

Opakovat 3 - 5x. 

felEozvíjející (kondiční) část (15 minuť) 

Soutěže družstev - pomůcka: noviny 

Cvičení na rozvoj rovnováhy, koordinace a vitální kapacity plic 

1. Noviny rozložit, položit na hrudník jako nové tričko, běh, noviny nesmí spadnout 

ani bez přidržování. 

2. Noviny složit, položit na hlavu jako klobouk, běh, klobouk nesmí spadnout. 
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3. Noviny rozpůlit, každý má nyní dvě ledové kry, jejichž pomocí se může dostat na 

druhý břeh. Nesmí ale šlápnout mimo kru (mimo noviny). 

4. Zmačkat novinový papír do sněhové koule. Foukat do kouličky jako vítr, 

dofouknout kouličku až za metu. 

5. Koulovačka: 

Dvě družstva, každé si brání své pole a kouličky odhazuje do soupeřova pole. 

Cílem je mít po dvou minutách ve svém poli co nejméně kouliček. 

6. Ze všech sněhových kouliček vytvořit velikou kouli, svázat ji do igelitového 

pytlíku, házet s ní na dálku nebo na cíl. 

3. Závěrečná část (5minut) 

Hodnocení soutěží, relaxace: 

• sněhová vločka 

Leh na zádech v kruhu, roztáhnout ruce a nohy. Uvolnit ruce, nohy jako vločka, která 

pomalu taje. 

3.4 Výsledky výzkumu provedeného dotazníkem v regionu Benátek n. J. 

Jak jsem již uvedla v kapitole Metodika výzkumu, 9 dotazníků jsem doručila na 

Školy osobně nebo poštou. Vrátilo se mi celkem 7 vyplněných dotazníků, a to z těch škol, 

ve kterých jsem byla osobně přítomná. Ze dvou škol, kam jsem dotazníky poslala poštou, 

se mi dotazníky nevrátily. Úkolem dotazníku bylo zjistit údaje popisované v předchozí 

kapitole. Pro snadnější orientaci jsem výsledky dotazníku shrnula v tabulce. 

3.4.1 Počty škol, na kterých se vyučuje zdravotní TV 

Otázka číslo 1: Učí se na Vaší škole zdravotní tělesná výchova? 

2e sedmi vrácených dotazníků jsem zjistila, že se na žádné z dotazovaných škol 

benáteckého regionu zdravotní tělesná výchova v současnosti nevyučuje. Tedy sedm škol 

odpovědělo „ne". 

Tabulka číslo 1 

Počet vrácených dotazníků 
(celkem) 

Počet škol, kde se vyučuje 
zdravotní TV 

Počet škol, kde se nevyučuje 
zdravotní TV 

7 0 7 
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3.4.2 Realizace tělesné výchovy zdravotně oslabených 

K této kapitole se pojí dvě otázky dotazníku: otázka číslo 2 a otázka číslo 3. 

Otázka číslo 2: Máte ve své třídě zdravotně oslabené děti? 

Ze sedmi dotazovaných učitelek mají čtyři zdravotně oslabené děti ve třídě a tři učitelky 

nemají zdravotně oslabené děti ve třídě. 

Tabulka číslo 2 

Počet vrácených dotazníků 
(celkem) 

Počet dotazníků, kde jsou ve 
třídě zdravotně oslabené děti 

Počet dotazníků, kde nejsou 
ve třídě zdravotně oslabené 

děti 
7 4 3 

Otázka číslo 3: Jak se realizují děti se zdravotním oslabením v hodinách TV/ZTV? 

Čtyři paní učitelky, které v předchozí otázce odpověděly, že mají ve třídě zdravotně 

oslabené děti, označily odpověď b) některá cvičení nejsou po dětech vyžadována vzhledem 

k jejich oslabení. Ani jedna z učitelek zdravotně oslabených dětí si nevybrala variantu 

odpovědi a) cvičí individuálně podle zadaných cviků, ani variantu c) cvičí stejně 

s ostatními, ani variantu d) necvičí. 

Až při vyplňování dotazníků jsem si uvědomila, že při sestavování otázek 

dotazníku jsem nepočítala s tím, že by v některých třídách nebyly zdravotně oslabené děti. 

Proto jsem až později zjistila, že pro tyto případy by se měla otázka číslo 3 vynechat. 

Nakonec ale tři učitelky, které nemají ve své třídě oslabené děti zaškrtly odpověď d) 

necvičí. Tyto odpovědi ale nebudu do tabulky zahrnovat, aby nemátly počty způsobů 

realizace TV/ZTV zdravotně oslabených dětí. 

Tabulka číslo 3 

Celkem počet 
dotazníků, kde 
jsou ve třídě 

zdravotně 
^oslabené děti 

Počty, kdy žáci 
cvičí 

individuálně 
podle zadaných 

cviků 

Počty, kdy 
některá cvičení 
po oslabených 
žácích nejsou 
vyžadována 

Počty, kdy 
oslabení žáci 
cvičí stejně s 
oslabenými 

Počty 
oslabených 
žáků, kteří 

necvičí 

4 0 4 0 0 
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3.4.3 Nejčastější druhy cvičení 

Téma řeší otázky číslo 4, 5, 6, 7 a 8. 

Otázka číslo 4: Zařazujete v hodinách TV/ZTV cviky proti vadnému držení těla? 

Otázka číslo 5: Zařazujete v hodinách TV/ZTV dechová cvičení? 

Otázka číslo 6: Zařazujete v hodinách TV/ZTV relaxační cvičení? 

Otázka číslo 7: Zařazujete v hodinách TV/ZTV cvičení na rozvoj rovnováhy a koordinace? 

Otázka číslo 8: Zařazujete v hodinách TV/ZTV cvičení rozvíjející orientaci v prostoru? 

Celkem šest učitelek odpovědělo „ano" u všech pěti otázek. Pouze na třech školách 

se objevila i záporná odpověď, a to jednou u cviků proti vadnému držení těla, po druhé u 

dechových cvičení, po třetí u cvičení rozvíjející orientaci v prostoru. Celkově jsou 

nejčastěji zařazována relaxační cvičení a cvičení na rozvoj rovnováhy a koordinace. 

Tabulka číslo 4 

Celkem počet 
vrácených 
dotazníků 

Cviky proti 
vadnému 

držení těla 

ano ne 

Dechová 
cvičení 

ano ne 

Relaxační 
cvičení 

ano ne 

Cvičení 
rovnováhy a 
koordinace 

ano ne 

Cvičení 
rozvíjející 
orientaci 

v prostoru 
ano ne 

7 6 1 6 1 7 0 7 0 6 1 

3.4.4 Nejčastěji využívané tělocvičné náčiní 

Jelikož všechny respondentky uvedly, že zařazují do hodin cviky s náčiním, 

přistoupím ke zpracování výsledků týkajících se nejčastěji využívaného tělocvičného 

náčiní. 

Otázka číslo 10: Označte, prosím, náčiní, která využíváte v hodinách TV. Nejpoužívanější 

podtrhněte. 

a) švihadla 

b) medicinbaly 

c) obruče 

d) overbally 

e) gumové pásy 

f ) gumičky 

g) velké míče 

h) nafukovací míče 
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i) míče 

j) balanční plochy 

k) činky 

l) tyče 

m) jiné 

Tabulka čísloS 

švihadla 7 
medicinbaly 6 

obruče 2 
overbally 1 

gumové pásy 0 
gumičky 1 

velké míče 2 
nafukovací míče 2 

míče 7 
balanční plochy 1 

činky 1 
tyče 3 
jiné 3 

Nejčastěji využívaným náčiním jsou švihadla a míče, ty jsou využity ve všech 

dotazovaných školách, hned po nich jsou nejoblíbenější medicinbaly. Na žádné škole se 

nevyužívají gumové pásy. Overbally, balanční plochy, gumičky a činky se také využívají 

jen zřídka. Obruče, velké míče a nafukovací míče byly označeny také pouze ve dvou 

dotaznících. Tyče byly označeny celkem třikrát, stejný počet získalo i jiné náčiní. Pod 

názvem ,jiné" uvedly paní učitelky PETlahve naplněné vodou (2x), (ostatní uvedené pouze 

lx) - kroužky, kužely, papírové kroužky, talíře, molitanové míčky, malé gumové míčky. 

3.4.5 Příčiny nevyužívání tělocvičného náčiní 

Otázka číslo 11: Náčiní, které jste neoznačil(a) nevyužíváte, protože: 

a) náčiní není ve škole k dispozici, 

b) nevíte, jak cvičit s tímto náčiním, 

c) jiný důvod 

Ze sedmi vrácených dotazníků je v šesti označena odpověď a) náčiní není na škole 

k dispozici. Pouze v jednom dotazníku bylo uvedeno c) jiný důvod, s poznámkou, že „není 

51 



vhodné k výuce na 1.stupni ZŠ z důvodů organizačních, finančních a zdravotních". S touto 

odpovědí osobně nesouhlasím, nicméně respondent má právo se takto vyjádřit. 

Tabulka číslo 6 

Počet vrácených Náčiní není ve Neví, jak cvičit Jiný důvod 
dotazníků (celkem) škole k s tímto náčiním 

Jiný důvod 

dispozici 
7 6 0 1 

3.4.6 Druh náčiní, o který je na ZŠ největší zájem 

Odpovědi jsem získala otázkou číslo 12. 

Otázka číslo 12: Jaké náčiní byste rád(a) zařadil(a) do hodin TV/ZTV? 

Náčiní, o které byl na benáteckých školách největší zájem, byly overbally, které 

byly uvedeny ve čtyřech ze sedmi vrácených dotazníků. Ve dvou dotaznících se objevily 

gymbally, gumy a gumové pásy. Činky, malé míčky a obruče byly uvedeny pouze jednou. 

Tabulka číslo 8 

činky 1 

gymball 2 

gumy, gumové pásy 2 

malé míčky 1 

obruče 1 

overbally 4 

3.5 Výsledky rozhovoru 

Rozhovor s učitelkami základních škol 

Při vyplňování dotazníků jsem měla možnost hovořit s učitelkami prvního stupně 

na čtyřech základních školách v Benátkách nad Jizerou I. a II., v Předměřicích a v 

Brodcích. Některé otázky jsme si ještě prostřednictvím rozhovoru ujasnily, případně 

doplnily. Hovořily jsme také o situaci benáteckého zdravotního tělocviku. Většina učitelek 

Prvního stupně ZŠ neměla ve třídě mnoho zdravotně oslabených žáků, proto ani zdravotní 

TV na jejich ZŠ nebyla tolik postrádána. 
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Otázka číslo 1: Učí se na Vaší škole zdravotní tělesná výchova? 

Tato otázka měla vždy zápornou odpověď. Zdravotní TV se neučí na žádné 

z dotazovaných škol. 

Otázka číslo 2 : Vyučovala se někdy na vaší škole zdravotní tělesná výchova? 

Na tuto otázku jsem (kromě jedné školy v Benátkách nad Jizerou I.) dostala buď 

zápornou odpověď, nebo paní učitelky odpovídaly tímto způsobem: „Co si já pamatuji, 

tak se tu zdravotní tělocvik nevyučoval. " Pouze paní učitelka ze ZŠ Benátky nad Jizerou I. 

odpověděla takto: 

„ Tady, na naší škole, kdysi učila zdravotní tělesnou výchovu jedna paní učitelka, 

která byla i cvičitelkou zdravotního cvičení v Sokole. Jenomže od té doby, co je v důchodu, 

se už u nás zdravotní tělesná výchova neučí a je to škoda. " 

Otázka číslo 3: Jak se realizují děti se zdravotním oslabením v hodinách TV/ZTV? 

Otázka byla v následném rozhovoru zodpovězena paní učitelkou ze ZŠ Předměřice 

takto: 

„Já ve své třídě oslabené děti nemám, ale u nás ve škole máme jedno dítě, které je 

zdravotně oslabené, tento chlapec je upoután na vozík, a proto necvičí vůbec. " 

Další varianta odpovědi byla: 

„ V mojí třídě nejsou žádné oslabené děti, proto není důvod k nějakým výjimkám, 

tedy cvičí všichni všechno. " 

Poslední varianta odpovědi se shodovala s většinou odpovědí ostatních učitelek: 

„ Ve třídě mám zdravotně oslabené děti, proto po nich některé cviky nevyžaduji. 

Pokud ostatní děti cvičí cviky, které oslabený cvičit nemůže, zadám mu cvičení, které si 

zatím bude sám cvičit. " 

Téma využívání náčiní v hodinách TV jsem probírala s učitelkami v otázce číslo 4. 

Otázka číslo 4: Pokud využíváte v hodinách TV/ZTV nějaké tradiční či netradiční 

náčiní, jakým způsobem jste je získala? 

Paní učitelky většinou odpovídaly, že cvičí s tím, co mají k dispozici, a to je většinou 

tradiční náčiní, jako švihadla, medicinbaly, míče a tyče. 

Pouze dvě paní učitelky uvedly i jiné, netradiční náčiní vlastní výroby: 

Paní učitelka ZŠ Brodce: „Kromě uvedeného náčiní jsem ještě nastřádala a vodou 

naplnila půllitrové PETlahve, které používáme místo činek, posilujeme s nimi. " 

Paní učitelka ZŠ Předměřice: „Cvičíme s PETlahvemi naplněnými pískem, kromě 

toho jsem také vyrobila papírové kroužky. Můžete šije také sama vyrobit, je to jednoduché. 
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Na čtvrtku jsem obkreslila veliký talíř, vystříhala po obvodu, uvnitř jsem také vystříhala 

kolečko a omotala kobercovou páskou, aby se kroužek dobře držel. Cvičíme s tím tak, že si 

kroužek různě podáváme, například vrchem, spodem, pod nohou. Dají se s tím dělat různé 

věci i ve družstvech. " 

To jsou všechno zajímavé nápady na výrobu netradičního náčiní. Takové náčiní je 

cenově dostupné pro každého a je využitelné mnoha způsoby. 

Paní učitelka ze ZŠ Benátky n. J. I.: „Používám pouze to, co mám kdispozici -

švihadla nejvíc, medicinbaly, obruče, míče a tyče. Škoda, že tady nemáme overbally a 

gymbally - ty jsou ale v Sokolovně a tam s nimi cvičí jedna cvičitelka - ona vede oddíl dětí 

od 4 do 6-ti let. Potom vede ještě oddíl zdravotního cvičení pro ženy. " 

Tato odpověď mě převedla do další oblasti mého výzkumu - tou je tradice 

zdravotního cvičení v Benátkách nad Jizerou, této oblasti se budu věnovat později 

v rozhovoru s cvičitelkou benáteckého Sokola. 

Otázka číslo 5: Jaký máte názor na vybavení školy z hlediska tělocvičného náčiní? 

Paní učitelka ze ZŠ Benátky n.Jiz. II.: „Myslím, že vybavení naší školy je 

uspokojující. Líbilo by se mi ale cvičit ještě s overbally a gymbally, jenomže škola nám je 

nekoupí - zkrátka nejsou peníze. " 

Paní učitelka ze ZŠ Brodce: „My chodíme cvičit do Sokolovny v Brodcích, takže 

používáme i její vybavení. Abych řekla pravdu, nic nám tam nechybí. Je pravda, že se ale 

snažíme vybavení občas obohatit - teď jsme například koupili malé gumové masážní 

míčky. Později jsem ještě chtěla koupit overbally, ale pan ředitel už nám na to neposkytnul 

finance." 

Odpovědi učitelek v Brodcích a v Benátkách nad Jizerou II. jsou v podstatě 

podobné s předchozími. Z hlediska vybavení škol tělocvičným náčiním si paní učitelky 

nestěžovaly. Chtěly by ale občas oživit výuku nějakým novým, netradičním náčiním, což 

jim příliš neumožňuje finanční situace školy. 

Rozhovor s cvičitelkou Sokola v Benátkách nad Jizerou 

Přestože jsem zjistila, že zdravotní tělesná výchova se vbenáteckém regionu 

nevyučuje ani na jedné základní škole, přece jenom má tento předmět v Benátkách nad 

Jizerou svou tradici. Podstatnou roli v této oblasti tu hrál Sokol, který zde byl založený 

v roce 1885. Jak už bylo uvedeno v rozhovoru, také na ZŠ Benátky n.J. I. vyučovala 

zdravotní tělesnou výchovu paní učitelka, která byla také cvičitelkou v Sokole. I v dnešní 
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době je Sokol centrem zdravotních cvičení. Hned poté, co jsem se dozvěděla od paní 

učitelky na základní škole o cvičitelce Sokola, která vede oddíl dětí, rozhodla jsem se ji 

kontaktovat a požádat o spolupráci. 

Cvičitelka vede oddíl dětí ve věku 4 - 6 let a oddíl zdravotního cvičení pro ženy. 

Jejím pracovním oborem je fyzioterapie, proto se snaží své znalosti aplikovat také ve svých 

cvičebních hodinách v Sokole. Dovolila mi přijít se podívat na její hodinu s dětmi. 

Předtím jsem jí ještě položila několik otázek, které mi ochotně zodpověděla. 

1. „Kolikrát týdně mají děti s Vámi cvičení?" 

„S dětmi cvičíme dvakrát týdně. Děti jsou ještě malé, proto je vodí na cvičení jejich 

maminky, které tu na ně také čekají. " 

2. „Co je hlavním cílem ve Vašich hodinách?" 

„ Mým hlavním cílem je, rozpohybovat děti, a to zábavnou a hravou formou. " 

3. „Co pro Vás znamená zábavná a hravá forma výuky?" 

„ Hlavní je u těchto dětí motivace, proto si při různých cvicích hrajeme třeba na zvířátka, 

nebo si u toho vymýšlím různé povídání... Také děti hodně baví cvičení s náčiním a na 

nářadí. 

4. „ S jakým náčiním cvičíte?" 

„Minule jsme cvičili s overbally, jinak cvičíme také s gymbally a s kuchyňskými válečky 

(děti je potom doma rády berou maminkám a předvádějí se). Therabandy s dětmi nerada 

používám, protože hodně praskají a dětem zvláště. Jinak je to skvělé náčiní, se kterým 

cvičíme v hodinách žen při zdravotním cvičení. Dneska uvidíš, jak budeme cvičit 

s padákem a potom budeme prolézat tunelem. " 

5. „Jsou ve vašem oddíle zdravotně oslabené děti, případně jak se realizují ve 

Vašich hodinách?" 

„ Teď tam nejsou žádné oslabené děti, nebo o tom alespoň nevím." 

6. „Takže se s dětmi nezaměřujete na zdravotní cvičení?" 

„Moje hodiny s dětmi nejsou vyloženě zdravotní cvičení. Dodržuji ale určité zásady, 

například se na začátku každé hodiny nejdříve zahřejeme, třeba nějakou honičkou. Když 

provádíme cviky, tak děti kontroluji, aby je cvičily správně. Dbám na to, abychom se 

protahovali i posilovali. Také ráda používám cvičení s dětské jógy, to děti hodně baví. 

Někdy zařadím i nějaké zdravotní cvičení, které cvičím s pacienty v nemocnici, ale vždycky 

to zase přizpůsobím slovní motivací tak, aby to děti bavilo. " 

Děkuj i za rozhovor." 
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Přestože cvičitelka tvrdí, že neprovádí speciální zdravotní cvičení s dětmi, myslím si, že 

její cvičení budou zdravotně orientována, že výběr a slovní motivace budou též přiměřené 

věku dětí. To ostatně zjistím metodou pozorování její cvičební hodiny. 

3.6 Výsledky pozorování 

Pozorování ve třetí třídě na ZŠ v Benátkách nad Jizerou. 

Tělesná výchova se odehrávala v tělocvičně, skládala se ze dvou vyučovacích hodin 

(celkem 90 minut + 5 minut přestávka). 

Po úvodním nástupu děti hrály klasickou honičku, potom se pod vedením paní 

učitelky na značkách rozcvičily. 

Následovaly kondiční hry ve družstvech, kdy byly do hry zapojeny i míče - děti si 

s nimi házely nad hlavou při běhu, skákaly s míčem mezi koleny a nakonec prováděly 

nácvik vzpřímeného držení těla při chůzi - míč rukama přidržovaly na hlavě. 

Po vyhodnocení soutěží ve družstvech děti společně spaní učitelkou připravily 

kruhový trénink, který se skládal ze tří stanovišť: 

• házení a chytání odraženého míče od zdi, zároveň počítání zdařilých hodů -

míč dětem nesměl spadnout na zem, 

• skákání přes švihadlo, zároveň sčítat zdařilé přeskoky, 

• opičí dráha s měřením času se skládala z kotoulu vpřed, slalomu mezi 

metami, přeskoku přes lavičku a plazení. 

Při závěrečném nástupu se hodnotily výkony dětí potleskem. 

Paní učitelka mi sdělila, že v této třídě nejsou zdravotně oslabené děti, proto 

v hodině nebyly prováděny žádné speciální cviky, účastnili se všichni žáci. Cvičilo se 

s míči a švihadly, tedy s tradičním náčiním, nejčastěji využívaným na našich školách. 

Pozorování cvičební hodiny dětí - Tělocvičná jednota Sokol Benátky n. J. 

Cvičební jednotka se odehrála v Sokolovně, doba trvání byla 45 minut, věk dětí byl 

4 - 6 let. 

Po úvodním nástupu hrály děti „Na Mrazíka" (honička s vysvobozováním), 

v hlavní části hodiny se nejdříve pod vedením paní cvičitelky cvičily v kruhu. 

Vyrovnávací část se skládala z cviků uvolňovacích, posilovačích i protahovacích, mnoho 
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z nich vycházelo z jógy pro děti. Při cvičení byly děti motivovány tím, že si hrály na 

zvířátka (zajíce, žábu, velblouda, kohouta, volavku, labuť, krokodýlka). 

Po vyrovnávací části, následovala kondiční část hodiny, kdy si několikrát 

zopakovaly start z čáry a běžely na druhou stranu tělocvičny. 

Následně cvičily s oblíbenou pomůckou, která rozvíjí koordinaci a vzájemnou 

spolupráci - s padákem. Všechny děti uchopily okraj padáku a pohybem paží jej nadouvaly 

a nadlehčovaly. Po takém cvičení se všechny děti pustily a běžely se rychle schovat pod 

padák, který je všechny přikryl. Poté nadouváním padáku kutálely a vyhazovaly malý 

míček různými směry. 

Další cvičení se odehrávalo na žíněnkách. Děti prolézaly a plazily se látkovým 

tunelem jedním směrem, potom zpět, nakonec proti sobě. Tato aktivita se líbila hlavně těm 

nej menším. 

Poslední cvičení bylo na kruzích. Každý si zkusil překoty vzad do stoje na zemi, 

poté houpání ve visu. 

V závěrečném nástupu cvičitelka celkově zhodnotila hodinu, pochválila, ale také 

sdělila své připomínky k chování některých „zlobivců". 

Ani v této skupině nebyly děti se zdravotním oslabením. Cvičení bylo náročností i 

slovní motivací přizpůsobené věku dětí. Přínosné bylo cvičení jógy pro děti a cvičení 

s padákem, které děti ohromně zaujalo. Zdá se, že padák nepřitahoval děti jen svou 

barevností a materiálem, ale také možností jeho využití. Při cvičení s tímto netradičním 

náčiním byly zapojeny všechny děti, navíc správné nadouvání padáku záviselo na jejich 

vzájemné spolupráci. 

3.7 Výsledky experimentu v rámci cvičební jednotky (reflexe hodiny) 

Hodina se odehrála na ZŠ vBrodcích, ve druhé třídě, počet dětí byl třináct. 

Chyběly tři děti, cvičily všechny, které byly přítomné. Paní učitelka prohodila předměty, 

proto jsme měli tělesnou výchovu v jiný den, než je obvyklé. Cvičení se také místo velké 

tělocvičny odehrávalo ve cvičební místnosti s kobercem, což jsem ráda přivítala, protože 

Podlaha se neklouzala a nebyla studená. Všechny cviky byly pro děti nové, i s Therabandy 

a s novinami cvičily poprvé. 

Úvodní část hodiny probíhala vcelku podle přípravy. Některé změny nastaly až 

v hlavní, vyrovnávací části hodiny. Musela jsem věnovat čas k opětnému zaměření 
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pozornosti některých dětí, které byly při cvičení nepozorné, vykonávaly například 

zbytečné pohyby při cvičení. Bylo těžké koncentrovat jejich pozornost, aby cviky 

prováděly správně. Situace vyžadovala spíše individuální přístup k jedincům. To ale 

nebylo možné nejen z časových důvodů, ale také hlavně kvůli udržení pozornosti všech 

ostatních cvičenců. 

Za nejvíce podařenou část hodiny považuji rozvíjející (kondiční) část. Cvičení 

s novinami děti zaujalo, navíc soutěže družstev jsou u nich velmi oblíbené. Cvičení číslo 

čtyři (foukání do kouličky z novinového papíru) jsme nedělali soutěživou formou, protože 

každý měl jinak zmačkaný papír. Pokud ho měl zmačkaný hodně, koulička se skoro 

nepohybovala. Z tohoto důvodu jsem dětem řekla, aby si jen zkusily kouličku foukáním 

rozpohybovat. 

Protože jsem viděla, že děti baví soutěže družstev a měla jsem k jejich uskutečnění 

potřebný čas, zařadila jsem do hodiny ještě některé hry se švihadlem, které jsou součástí 

přípravy číslo 2 (přeskakování, podlézám, plazem). 

Po krátkém zhodnocení soutěží se děti zklidnily a uvolnily při představě tající 

vločky. 

Když se zpětně podívám na časové rozložení realizované hodiny, musím říci, že 

rozvíjející část byla delší, než vyrovnávací část. Správně to má být opačně - vyrovnávací 

část má mít 4/9 času, rozvíjející část 3/9 času. Musím ale říci, že si nedokážu představit 

větší skupinu dětí tohoto věku, která by cvičila 18 minut pouze vyrovnávací cviky. Aby 

takové cvičení bylo efektivní, bylo by potřeba velice individuálního přístupu ke každému 

dítěti. Pro názornou ukázku jsem si pořídila videozáznam, který bych ráda uplatnila při 

obhajobě diplomové práce. 
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4 Diskuse, ověření hypotéz 
Na začátku výzkumné části jsem stanovila hypotézy, které vycházejí z dílčích 

úkolů práce. Tyto hypotézy zde znovu uvádím společně s jejich odůvodněním, zároveň je 

porovnávám s výsledky výzkumu. 

HYP (1): 

Domnívám se, že se zdravotní tělesná výchova bude v benáteckém regionu 

vyučovat pouze na dvou školách. 

Ke stanovení této hypotézy mě vedl fakt, že jsem zde byla sama žákyní školy, ve 

které se zdravotní tělesná výchova vyučovala. Předpokládala jsem, že kromě této školy 

bude ještě alespoň jedna škola, ve které se bude tento předmět vyučovat. 

Mohu tedy konstatovat, že tato hypotéza se nepotvrdila. 

HYP (2): 

Předpokládám, že nejčastějším způsobem realizace tělesné výchovy zdravotně 

oslabených bude jejich integrace mezi zdravé děti v předmětu tělesná výchova. 

Předpokládala jsem tak, protože na většině škol se zdravotní tělesná výchova 

nevyučuje. Další možné řešení realizace tělesné výchovy zdravotně oslabených je 

integrace mezi zdravé děti. Situace na sedmi školách, kde jsem uskutečnila výzkum, je 

taková, že děti se zdravotním oslabením jsou integrovány mezi zdravé děti v předmětu 

tělesná výchova a učitelé k nim mají individuální přístup v tom, že některé cviky po nich 

nevyžadují. 

Mohu tedy prohlásit, že se tato hypotéza potvrdila. 

HYP (3): 

Myslím, že nejčastěji budou v hodinách zařazována cvičení na rozvoj orientace 

v prostoru. 

Tento předpoklad byl ovlivněn zkušenostmi z průběžné a souvislé praxe na 

různých základních školách. Výsledky dotazníku mou hypotézu vyvrátily. 

Mohu tedy prohlásit, že se tato hypotéza nepotvrdila. 

HYP (4): 

Domnívám se, že nejčastěji využívaným tělocvičným náčiním budou míče a 

švihadla. 
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Předpokládala jsem, že využití míčů a švihadel je v tělesné výchově a zdravotní 

tělesné výchově nejčastější činností, neboť je finančně dostupné. Tyto pomůcky jsou 

v běžné výbavě pro tělesné aktivity ve školách. 

Mohu tedy prohlásit, že se tato hypotéza potvrdila. 

HYP (5): 

Některé tělocvičné náčiní se ve školách nebude využívat, protože nebude 

k dispozici, vzhledem k finanční situaci školy. 

Předpokládala jsem tak podle všeobecně známé finanční situace školství. 

Mohu tedy prohlásit, že se tato hypotéza potvrdila. 

HYP (6): 

Předpokládám, že z tělocvičného náčiní bude největší zájem o gymbally. 

Gymbally jsou jedním z nejpropagovanějších moderních náčiní. Navíc gymbally 

(malé měkké míče) jsou oproti jinému náčiní odolné proti poškození, snadno se udržují, 

jsou skladné a dají se využít při mnohých školních aktivitách. 

Mohu tedy prohlásit, že se tato hypotéza potvrdila. 

Výzkumné záměry se celkově podařily realizovat. Adresy a telefony vybraných 

škol jsem získala z internetových zdrojů. Kontaktovala jsem celkově 9 základních škol 

benáteckého regionu. Tedy z devíti dotazníků se mi vrátilo 7 dotazníků, což je návratnost 

77,7%. 

Tato úspěšnost návratnosti mohu odůvodnit pouze tím, že jsem školy navštívila 

osobně, a zároveň jsem byla přítomná při vyplňování dotazníků. Na sedmi školách jsem 

byla osobně přítomná, na dvě školy jsem poslala dotazník emailem. Protože jsem tušila, že 

školy nemusí být ochotné poslat mi zpět vyplněný dotazník, snažila jsem je i jinak 

motivovat. Slíbila jsem jim, že pokud mi pošlou zpět vyplněný dotazník, jako poděkování 

jim zašlu zásobník cviků s tělocvičným náčiním, který je součástí praktické části této 

práce. Ani tato motivace nebyla příliš silná, neboť se mi dva dotazníky poslané emailem 

nevrátily zpět. Přesto jsem zásobník cviků s vybraným náčiním sestavila, protože jsem ho 

nejen slíbila učitelkám, se kterými jsem spolupracovala, ale také považuji zásobník za 

důležitou součást této práce, hlavně pro své další praktické využití. 
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Neochotu vyplnit dotazník a poslat zpět emailem přičítám tomu, že je to pro učitele 

„něco navíc", za což nejsou při své velké časové a pracovní vytíženosti nijak ohodnoceni. 

Komunikace s nimi po telefonu byla často trochu nepříjemná do té doby, než jsme spolu 

jednali osobně. 

Podle výsledků výzkumu se na žádné škole nevyučovala zdravotní tělesná výchova. 

Kromě jedné odpovědi jsem nezaznamenala ani zmínku o tom, že by tento předmět 

existoval na některé z dotazovaných škol benáteckého regionu. Zdravotní tělesná výchova 

tu má stále pozici výjimečného předmětu, který není příliš podstatný. Podle lékařských 

vyšetření není ve školách mnoho oslabených žáků, proto se ani nevyplatí zavádět předmět 

zdravotní tělesná výchova. Školy benáteckého regionu jsou většinou malé a kromě ZŠ v 

Benátkách nad Jizerou I. a II. jsou venkovského typu. Přesto podle výsledků z dotazníků 

uvedly čtyři učitelky ze sedmi, že mají ve třídě zdravotně oslabené děti. To ukazuje na to, 

že skoro v každé druhé třídě na prvním stupni základní školy se tyto děti vyskytují a určitě 

by pro ně zdravotní tělesná výchova byla prospěšná. Situace je ale taková, že pokud jsou 

na škole zdravotně oslabené děti, které jsou schopné se normálně pohybovat, jsou většinou 

integrovány do hodin tělesné výchovy se zdravými dětmi. V případě, že se ve škole 

vyskytuje dítě nebo děti, které jsou hendikepované tak, že se nemohou normálně 

pohybovat jako zdravé děti (jako tomu je například na ZŠ v Předměřicích), jsou od tělesné 

výchovy osvobozeny a necvičí vůbec. Celkem se potvrdily čtyři ze šesti hypotéz. 

Překvapilo mě, že hypotéza číslo tři se nepotvrdila. Otázkou může být, zda všechny 

učitelky vyplňovaly dotazník podle pravdy - to by se dalo ověřit pouze dlouhodobým 

pozorováním jejich hodin tělesné výchovy. 

Co se týče využitelnosti náčiní, převažuje cvičení s náčiním tradičním, které je ve 

školách k dispozici. Setkala jsem se také s případy, kdy si učitelky samy vyrobily 

netradiční tělocvičné náčiní. Oceňuji nejen jejich pedagogickou tvořivost, ale také ochotu 

investovat vlastní čas pro výrobu náčiní, kterým nyní obohacují hodiny tělesné výchovy. 

Mnohé učitelky by také rády zpestřily svou výuku o další náčiní, ale škola si ho nemůže 

dovolit zakoupit z důvodu nedostatku finančních prostředků. Mnohé náčiní nemůžeme 

sice zastoupit nějakou „improvizovanou náhražkou", ale můžeme tímto improvizovaným 

náčiním zpestřit výuku a zároveň pozitivně působit na správný pohybový vývoj dítěte. 

Metodika výzkumu obsahovala rovněž experimentální ověření práce 

s tělovýchovným náčiním pro zdravotně oslabené děti. Výsledky ukázaly opodstatněnost 
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těchto cviků a aktivizovaly průběh celé hodiny. Účinnost těchto cviků s náčiním je podle 

mého názoru velmi závislá na hlubší znalosti fyziologických a zdravotních účinků cviků. 
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5 Zásobník cviků sestavený podle druhu náčiní a podle typu oslabení 
Výsledky výzkumu v oblasti využívání náčiní na prvním stupni ZŠ, jejich význam 

pro děti s různými typy zdravotních oslabení a zároveň osobní zkušenost z pedagogického 

experimentu u dětí ve 2.třídě, mě přivedly k myšlence dát učitelům tělesné výchovy 
inspirační náměty ve formě zásobníku cviků. Ten přispěje k oživení tělesné výchovy, 

zároveň může pozitivně ovlivnit jednotlivé druhy oslabení. 

V této kapitole se budu věnovat jednotlivým cvikům s náčiním. Cviky jsou 

seřazeny podle náčiní a podle polohy cvičence, za každé náčiní jsem jich vybrala 

reprezentačně 11- 14. Cviků pro jednotlivá oslabení existuje samozřejmě mnohem více, 

dají se také různě kombinovat, mým cílem ale bylo utvořit alespoň základní sestavu pro 

jednotlivá náčiní. 

Popisu jednotlivých typů oslabení a pro ně vhodných cvičení jsem se věnovala 

v teoretické části této práce. Pokud bude mít cvičitel tělesné výchovy nebo zdravotní 

tělesné výchovy po ruce tento zásobník, bude moci také vybrat (podle fyziologických 

účinků cviků nebo podle tabulky) pro oslabené cvičence vhodná cvičení, eventuálně jim 

může podle zásobníku zadat domácí úkol. 
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CVIČENÍ S MALÝM MĚKKÝM MÍČEM 

obrázek 1 

Vzpřímený sed na židli, připažit, míč 
v pravé ruce. Vdech - zapažit a předat 
si za zády míč z ruky do ruky. 
Výdech - uvolnit zpět do připažení. 

Protažení 
prsního svalstva, 
posílení dolních 
fixátorů lopatek. 

obrázek 2 

Vzpřímený sed na židli, skrčit 
vzpažmo zevnitř (prsty přidržují míč 
na týle). Lehce zatlačit týlem proti 
míči (hlava neprovádí žádný pohyb), 
výdrž 3-5sekund, výdech - uvolnit. 
Posílení svalstva v oblasti krční 
páteře. 

Posílení svalstva 
v oblasti krční 
páteře. 

obrázek 3 

Vzpřímený sed na židli, dolní 
končetiny u sebe, pokrčit připažmo 
(ruce přidržují míč na stehnech). 
Výdech - kutálet míč po dolních 
končetinách a současně propínat 
kolena. S vdechem vrátit zpět. 

Protažení 
vzpřimovače 
páteře a ohybačů 
kolen. 

obrázek 

Sed na židli, těžiště těla je před 
vchodem pánevním, míč mezi koleny, 
připažit a položit ruce na stehna. S 
vdechem tlačit dolní končetiny proti 
míči při současném stahu hýžďového 
svalstva. 

Posilování svalů 
na vnitřní straně 
stehna, svalstva 
hýžďového a 
svalů pánevního 
dna. 

k 
obrázek 11 

Sed zkřižný skrčmo, míč pod 
hýžděmi. Pokrčit připažmo. 

Nácvik 
správného sedu, 
cvičení 
rovnováhy. 
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obrázek 6 

Sed pokrčmo, míč pod hýžděmi, 
připažit, dlaně se opírají o 
podložku. S výdechem pohybem 
dolních končetin napodobovat 
jízdu na kole. 

Posilování 
břišního 
svalstva, cvičení 
rovnováhy. 

obrázek 7 

Leh na břiše mírně roznožný, 
hlava se opírá čelem o podložku, 
připažit, dlaně dolů, míč je v levé 
ruce. S vdechem předat míč z 
levé ruky do pravé a s výdechem 
zpět do základního postavení. 
Totéž zpět. 

Posilování 
dolních fixátorů 
lopatek, 
protažení 
prsního svalstva. 

obrázek 8 

obrázek 9 

obrázek 10 

Leh pokrčmo mírně roznožný, 
míč podpírá kost křížovou, 
připažit. Položit ruce na pánevní 
kosti, střídavě tlačit pravou a 
levou rukou pánev rytmicky proti 
míči. 

Leh pokrčmo, chodidla opřena o 
míč, připažit. S výdechem zvedat 
pánev postupně obratel po obratli 
od podložky. 

Leh, skrčit přednožmo, míč mezi 
stehny a hrudníkem, připažit 
pokrčmo (ruce přidržují dolní 
končetiny pod koleny). 

Uvolnění bederní 
páteře do rotace, 
zlepšení 
koordinace 
v oblasti pánve. 

Posilování 
hýžďového, 
břišního 
svalstva, svalstva 
pánevního dna a 
dolních končetin. 

Uvolnění a 
masáž bederní 
páteře. 

obrázek 11 

Leh na pravém (levém) boku, 
pokrčit přednožmo levou, míč 
je podložen pod levým 
kotníkem, vzpažit pravou, 
levá ruka se opírá před tělem. 
Koulet míč vpřed a 
vzad.Totéž na druhou stranu. 

Procvičení 
svalstva v oblasti 
kolenního 
kloubu. 
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CVIČENÍ S VELKÝM GYMNASTICKÝM MÍČEM 

obrázek 12 

obrázek 13 

44 
obrázek 14 

obrázek 15 

obrázek 16 

i 

Sed na míči, kroužit trupem 
vpravo, totéž vlevo. 

Ze základního postavení se po 
několika pérovacích pohybech 
postavit nad míč. 

Stoj rozkročný, míč za zády 
S vdechem zapažit současně tlačit 
dlaněmi proti míči, výdrž, uvolnit. 

Zanožit pokrčmo pravou, vyvíjet 
tlak bércem proti míči, totéž 
levou. 

Tlakem dlaní a dolních končetin 
proti míči fixovat pozici v sedu 
roznožném, malé poskoky 
s míčem vpřed. 

Sed skrčmo, míč za zády. Pomalu 
sunout záda vzhůru do lehu na 
míči. Kroužit pánví doprava, 
doleva. 

Uvolnění páteře. 

Posilování 
svalstva dolních 
končetin. 

Protažení 
prsního svalstva, 
posílení dolních 
fixátorů lopatek 
a trojhlavého 
svalu pažního. 

Stabilizace 
kyčelního kloubu 
a posílení 
svalstva na 
přední straně 
stehna. 

Posilování 
svalstva dolních 
končetin. 

Posilování 
svalstva trupu a 
nohou. 

obrázek 17 
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obrázek 18 

obrázek 19 

obrázek 20 H 
obrázek 21 

ib# jsrm 
obrázek 22 

obrázek 24 

t 
t 

obrázek 25 

Leh na břiše na míči. levou paži 
opírat o podložku, pravou 
vzpažit. Totéž levou. 

Posilování 
zádového a 
břišního 
svalstva. 

Vzpor klečmo, míč pod 
břichem. Vzpažit levou, zanožit 
pravou. Totéž opačně. 

Posilování 
zádového 
svalstva. 

Vzpor klečmo na míči, 
zvednout trup, zapažit. 

Dřep s míčem před tělem, , „ 
koulet do lehu na břiše na míči. Pátere. 

Uvolnění celé 

Klek sedmo, předpažit. 
s vdechem a výdechem kutálet 
míč vpřed, předklánět trup, 
výdrž v protažení, s vdechem 
zpět do základního postavení. 

Protažení 
vzpřimovače 
trupu, svalstva 
prsního, 
uvolnění hrudní 
páteře. 

Klek, unožit pravou. 
S výdechem sunout míč vpravo, 
výdrž v protažení, zpět do 
původní polohy. Totéž levou. 

Stabilizace 
trupu, protažení 
svalů na vnitřní 
straně stehen. 

Leh na zádech, pokrčit 
přednožmo. S výdechem 
stáhnout břišní a hýžďové 
svaly, podsadit pánev. 
S vdechem uvolnit. 

Posilování 
břišního a 
hýžďové ho 
svalstva, nácvik 
podsazení 
pánve. 

Leh na zádech, pokrčit 
přednožmo, nohy opřít o míč. 
Koulet míčem po kruhu vpravo, 
vlevo. 
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CVIČENÍ S ELASTICKÝM PÁSEM (THERABAND) 

O 

obrázek 26 

Běh dvojic po kruhu 
s Therabandem 

- liftink 
nízký skipink 

- cval 
- skoky do stoje spojného 

a rozkročného. 

Zahřátí. 

0 o 

obrázek 27 

Stoj mírně rozkročný, čelem 
proti sobě, Therabandy 
překřížit, připažit poníž -
nádech. 
Upažit vzad - výdech. 

Zpevnění paží, 
ramen, zad. 

obrázek 28 

Stoj mírně rozkročný, zády proti 
sobě, zapažit, uchopit 
Therbandy, upažit vzad. A i B 
výkrop pravou (levou) vpřed. 

Protažení prsního 
svalstva. 

Q O O O 9 O Q 

O O 6 ó 
obrázek 29 

O o (, 

Ve dvojicích držet Therabandy, 
vždy první dvojice stojící na 
kraji se plazí pod Therabandy. 

Celková obratnost, 
aktivizace všech 
svalů. 

O 
obrázek 30 

Postavení v kruhu, uprostřed 
překřížit Therabandy. Na síť 
položit různé předměty. 

- vyhazování, kutálení 

Koordinace, 
kooperace. 

obrázek 31 

Chůze po Therabandech. 
Posilování svalů 
chodidel. 
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obrázek 32 

obrázek 33 

Sed zkřižný skrčmo, vzpažit 
s nataženým Therabandem, 
výdech - pomalý předklon. 

sed zkřižný skrčmo, vzpažit 
s nataženým Therabandem -
nádech, 
výdech - pokrčit upažmo. 

Sed roznožný skrčmo pravou, 
pravá k levému koleni, úklon 
vlevo, výdrž. (Totéž na 
pravou.) 

Uvolnění, 
protažení svalstva 
zad. 

Posilování svalstva 
pletence 
ramenního, svalů 
hrudníku, dolních 
fixátorů lopatek, 
prsního svalstva. 

Protahování svalů 
zadní strany dolní 
končetiny. 

obrázek 34 

obrázek 35 

Podpor klečmo, Theraband 
obtočit kolem chodidla, konce 
pod levým kolenem, pokrčit 
zanožmo pravou, mírné hmity 
vzhůru. Totéž levou. 

Posilování 
hýžďových svalů, 
svalů dolních 
končetin. 

obrázek 36 

Leh, Theraband zaklesnout za 
střed chodidla levé, přednožit 
levou za pomoci tahu 
Therabandu. 

Protahování svalů 
zadní strany dolní 
končetiny. 

obrázek 37 

Leh na břiše, pokrčit upažmo, 
předloktí svisle vzhůru -
vdech, zvolna skrčit připažmo 
- výdech. 

Posilování 
mezilopatkového 
svalstva. 
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CVIČENÍ S TYČÍ 

obrázek 40 

1 M 
obrázek 43 

Sed na míči, tyč nad hlavu 
rovně - hmit vzad, 
tyč před prsy rovně. 

Protažení 
pletence 
ramenního. 

svalů 

Sed na míči, tyč nad hlavu 
rovně. Skrčit vzpažmo - tyč 
za hlavu rovně. 

Protažení 
trojhlavého 
pažního. 

svalu 

Stoj rozkročný bočný pravou 
vpřed, tyč na lopatky rovně, 
rovný předklon, tyč nad hlavu 
rovně. 

Protažení svalů 
pletence 
ramenního, 
protažení svalů na 
zadní straně 
nohou, posilování 
mezilopatkového 
svalstva. 

Stoj rozkročný bočný pravou 
vpřed, ohnutý předklon - tyč 
nad hlavu rovně, rovný 
předklon - tyč nad hlavu 
rovné. 

Stoj spamý - tyč v pravé na 
konci před tělem svisle dolů, 
volný konec opřen o základnu 
- přešvih přednožmo. 

Protažení svalů 
pletence 
ramenního, 
protažení svalů na 
zadní straně 
nohou. 

Zlepšení 
pohyblivosti 
kyčelního kloubu. 

Stoj spatný, tyč nad hlavu 
rovně. Přešvih skrčmo 
pravou, tyč pod kolenem 
rovně, přešvih skrčmo pravou 
vzad, tyč nad hlavu rovně. 
Totéž levou. 

Protažení svalů 
pletence 
ramenního, cvičení 
koordinace. 
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obrázek 32 

obrázek 45 

feL r 
obrázek 46 

Váha předklonmo na levé, 
tyč obouruč na konci nad 
hlavu rovně, volný konec 
opřen o základnu. Totéž na 
pravou. 

Dvojice, sed roznožný 
čelem k sobě - chodidla 
vzájemně opřena - uchopit 
konce tyčí. 
A: prohnutě hradní záklon 
B: ohnutý předklon 
Totéž opačně. 

Sed na malém měkkém 
míči, přešvih skrčmo 
pravou, tyč pod kolenem 
rovně. Totéž levou. 

Protažení svalů 
dolních končetin, 
cvičení 
rovnováhy. 

Protažení svalů 
zadní strany 
dolních končetin, 
protažení 
bederní páteře. 

Posilování 
břišních svalů, 
flexorů kyčle, 
cvičení 
rovnováhy. 

obrázek 47 

Leh, tyč nad hlavu rovně, 
mírný hradní záklon. Posilování 

zádového 
svalsva. 

— / N s — . 
obrázek 48 

Leh, tyč na lopatky rovně, 
tyč nad hlavu rovně, leh. Posilování 

zádového 
svalsva. 

O 

obrázek 37 

A: Leh pokrčmo na zádech, hřišních 
podsadit pánev, zada hýžďových 
přitisknuta k zemi. , „ svalů 
B: Posunuje tyč pod pánev 
bez dotyku s A. 
Totéž opačně. 
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CVIČENÍ S LAHVIČKAMI (ČINKAMI) 

O D O - * ' 

obrázek 50 

Cvičenci stojí v několika 
zástupech, lahvičky 
položené před sebou na 
zemi. 
- obíhání po stranách 
- slalom 
- přeskoky snožmo 

Zahřátí, celková 
obratnost. 

t> D 

D D 
obrázek 51 

0°o 

o°o 

Které družstvo si přinese 
zpět do „domečku" 
všechny lahvičky? 
(Zpět -chůze 
s přidržováním lahvičky 
na hlavě.) 

Zahřátí, nácvik 
vzpřímené chůze. 

I 
obrázek 52 

Klek sedmo (sed na míči), 
skrčit připažmo levou, 
vzpažit pravou. Totéž 
opačně. 

Sed zkřižný skrčmo na 
míči vzpažit zevnitř, 
protáhnout vzad. 

obrázek 54 

Sed zkřižný skrčmo na 
míči vzpažit zevnitř 
pravou, levou upažit, 
lahve šikmo. Totéž 
opačně. 

Posilování svalů 
pletence 
ramenního 

Protažení 
prsních svalů, 
posílení paží. 

Protažení 
prsních svalů, 
posílení paží, 
mezilopatkového 
svalstva. 

Sed zkřižný skrčmo, 
upažit otočit trup vlevo. 
Totéž vpravo. 

Posilování 
šikmých břišních, 
zádových, 
mezilopatkových 
svalů. 

obrázek 31 
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Sed roznožný, předklon 
vlevo, činky po obou stranách 
chodidla. Totéž vpravo. 

Protažení svalů 
na vnitřní a 
vnější straně 
nohou, protažení 
zádových svalů. 

obrázek 32 

o A . 
obrázek 57 

Leh roznožný pokrčmo, 
pokrčit přednožmo pravou, 
činku si podávat pod pravou. 
Totéž na levou. 

Vzpor vzadu ležmo roznožný 
pokrčmo - medicimbal volně 
na břiše. Drobnými krůčky se 
otáčet po kruhu tak, aby 
lahvička nespadla. 

Posilování 
břišních svalů. 

obrázek 58 

Posilování 
břišních svalů, 
svalů pánevního 
dna, pletence 
ramenního, 
cvičení 
obratnosti. 

O 

obrázek 59 

Leh roznožný pokrčmo, 
lahvičku pomalu válet po 
hrudníku až na kolena, 
pomalu zpět na hrudník. 

Posilování 
břišních svalů. 

obrázek 60 

Leh na břiše, břicho podložit 
Overballem, uchopit 
lahvičky,upažit vzad poníž. 
Mírné hmity. 

Posilování 
mezilopatkového 
svalstva. 

obrázek 37 

Leh skrčmo na pravém boku, 
vzpažit pravou, levá ruka 
přidržuje lahvičku na levém 
koleni. Mírné hmity skrčenou 
levou vzhůru. Totéž pravou. 

Posilování 
hýžďového 
svalstva. 
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CVIČENÍ SE ŠVIHADLEM 

obrázek 62 

obrázek 63 

O o O O 

obrázek 64 

O 

obrázek 65 

o o o llf 
obrázek 66 

O 

^ w v v 
obrázek 67 

Stoj mírně rozkročný, vzpažit, 
švihadlo přeložené na 
čtvrtinu. Vzpor dřepmo, 
vzpor stojmo, pomalu ohnutě 
zvedat do původní polohy. 

Přeskok kroužícího švihadla 
snožmo doprava, 
doleva 
střídání nohou 

- dvoj švih 

totéž ve dvojicích 

„Čertovská honička" 
Honiči musí získat co nejvíce 
čertích ocásků. Čerti - zastrčit 
švihadla za gumu u kalhot 
jako ocásek. 

Svázat švihadla, vymezit 
„klikatou cestu", chůze vpřed: 

ve výponu 
- po patách 
- po vnějších hranách 

chodidel 

„píďalková chůze" 
podél nataženého 
švihadla. 

Celkové protažení. 

Zlepšení dynamické 
síly dolních končetin. 

Zlepšení dynamické 
síly dolních končetin, 
koordinace. 

Zahřátí. 

Zklidnění, procvičení 
svalů a vazů na noze. 

Zklidnění, procvičení 
svalů a vazů na noze. 
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f^VV' 
obrázek 68 

- Uchopování a zvedání 
švihadla nohou, 
- posunování ležícího švihadla 
pohybem prstů, 

v sedu na overballu 
uchopení švihadla jednou 
nohou na jednom konci, 
předávání do druhé až na 
druhý konec švihadla, 

chůze vpřed po švihadle. 

Chůze vpřed (sed na míči), 
kroužení v rovině čelné: 

- vpravo 
- vlevo 
- osmy 

Posilování svalů na 
plosce nohy. 

Cvičení pohyblivosti 
pletence ramenního 
a koordinace. 

obrázek 69 

obrázek 70 

obrázek 71 

Přešvih skrčmo levou, stoj 
rozkročný levou vpřed, 
přešvih skrčmo pravou vzad. 
Totéž opačně. 

Švihadla rovnoběžně rozložit 
na zem. Lezení po „žebříku", 
ruce i nohy pokládat na 
švihadla. 

Svázat švihadla do „sítě" 
s otvory. Bez dotyku prolézat 
jednotlivými otvory. 

Rozvoj koordinace, 
pohyblivosti 
kyčelního kloubu. 

Cvičení koordinace, 
orientace. 

Rozvoj obratnosti, 
koordinace. 

obrázek 72 

obrázek 31 

Leh na břiše skrčmo, nárty 
opřít o složené švihadlo. 
Pomocí švihadla přitahovat 
paty k hýždím. 

Protažení 
čtyřhlavého svalu 
stehenního. 
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CVIČENÍ S ŠÁTKEM 

obrázek 74 

Sed na míči, upažit vzad 
poníž, šátek za zády napnutý 
rovně. Střídavě upažit vlevo, 
vpravo. 

Chůze vpřed, kroužení vlevo 
v rovině čelné. Levá ruka 
v bok. Totéž opačně. 

Protažení prsního 
svalstva. 

Zahřátí, procvičení 
pletence ramenního. 

obrázek 75 

Stoj mírně rozkročný.Vzpažit 
s napnutým šátkem rovně -
nádech, pomalu podřep, šátek 
za hlavu - výdech. 

obrázek 77 

Stoj spojný, vzpažit 
s napnutým šátkem rovně -
nádech. 
Skrčit přednožmo pravou, 
šátek na koleno - výdech. 
Totéž levou. 

Posilování 
mezilopatkového 
svalstva. 

Protažení 
mezilopatkového 
svalstva, zlepšení 
dynamické síly 
dolních končetin. 

o ° 9 
t~rft>" 
obrázek 78 

obrázek 31 

- Uchopovat a zvedat nohou 
šátek, 
- předávat druhému cvičenci, 
- štafetové hry v předávání 
šátku, 

soutěže v hodech na 
vzdálenost. 

Sed roznožný, šátek 
zaklesnout za chodidlo, 
výdech - předklon k levé. 
Totéž na pravou. 

Posilování svalů na 
chodidle, zlepšení 
dynamické síly 
dolních končetin. 

Protažení bederní 
páteře a svalů zadní 
strany nohy. 
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Leh pokrcmo, šatek n „ , ,„ ., f , , Protaženi svalu zaklesnout za chodidlo pravé, 
přednožit, výdech. Totéž 
levou. 

zadní strany nohy. 

Klek, hluboký ohnutý 
předklon, hlava se dotýká 
kolen, šátek držet v obou 
rukách za tělem. 

Protažení svalů zad, 
bederní páteře. 

Klek, předklonit rovně, upažit 
vzad poníž s napnutým 
šátkem rovně, mírně hmitat. 

Posilování svalů zad 
a pletence 
ramenního. 

Dvě družstva v řadách proti 
sobě, každý v družstvu má 
číslo od 1 do 5. Po zvolání 
čísla, běh do středu pro šátek. 
Družstvo, které získá šátek = 
bod. 

Zahřátí, cvičení 
pozornosti, 
soustředění a reakce. 

Šátky rozložit na zem n . 
(květinky). Sed zkřižný Orientace 
, v v-, „. v prostoru, zahrati. skrčmo na šatku, upažit poniž. ť 

Jeden cvičenec (včelka) běhá 
mezi šátky, cvičenců kterých 
se dotkne, běží ve skupině za 
ním. 

Dvě letadla v mlze (stojí 
uprostřed kruhu, zavázané 
oči). Mezi ostatními v kruhu 
stojí dva jejich navigátoři. 
Letadlo musí podle 
smluveného signálu najít 
svého navigátora. (Ostatní 
vysílají matoucí signály.) 

Orientace podle 
zvukového signálu, 
zklidnění. 
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Tabulka cviků podle typu oslabení 

Do této tabulky jsem zařadila cviky, které jsou pro své fyziologické účinky 

doporučovány u jednotlivých oslabení. Pro každé oslabení jsem vybrala ze zásobníku jen 

některé základní cviky. Je ale možné zařadit i další cviky, které budou respektovat 

fyziologické účinky pro určité svalové skupiny. Toto téma zde již znovu nebudu 

zpracovávat, protože je již součástí teoretické části této práce. 

Oslabení Cviky (čísla obrázků cviků) 

skoliózy (oslabení hybného systému) 
3, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 47, 48, 
56 

kyfózy (oslabení hybného systému) 
1, 2, 5, 6, 7, 12,14, 20, 22, 28, 37, 48, 51, 
54, 57, 60, 74, 76,81,82 

lordózy (oslabení hybného systému) 
8, 10, 12,15, 21, 24, 32, 34, 40, 41, 42, 45, 
46, 49,81 

kolena varosní (do „o") - (oslabení hybného 
systému) 11, 15, 23,67, 68, 78 
kolena valgosní (do „x") - (oslabení 
hybného systému) 4,23,61,66, 67, 70, 73 
snížení podélné a příčné klenby nohy -
(oslabení hybného systému) 3,9, 13,31,44, 66, 67, 68, 78, 80 

oslabení respiračního systému 12, 26, 29,30, 43,51,62, 74, 75 

oslabení kardiovaskulárního systému 6, 13, 16, 26, 35, 36, 42, 41, 61, 70, 74, 75 

metabolické poruchy, obezita 
4, 6,13, 17,18, 20, 24, 25, 35, 37, 38, 39, 
55, 60, 68 

oslabení zažívacího ústrojí 8, 9, 10, 49,81 

oslabení gynekologická 8, 10,12,21,24 

oslabení nervová a neuropsychická 5,26,29,30,31,43,51,71,72, 84 

oslabení smyslů 29,30,31 

78 



6 Závěr 
Svou prací jsem chtěla alespoň částečně osvětlit nové vývojové trendy v oblasti 

zdravotní tělesné výchovy u dětí v mladším školním věku, se kterými se dosud málo 

setkáváme v odborné pedagogické literatuře. Na základě prostudované literatury a 

zkušeností z výzkumu jsem došla k závěru, že využití tělocvičného náčiní (v tělesné 

výchově i ve zdravotní tělesné výchově na 1. stupni základní školy) zpestřuje vyučovací 

jednotky, zároveň zvyšuje fyziologický účinek jednotlivých cviků. K praktickému využití 

nových vývojových trendů zatím nedochází v té míře, jak by bylo třeba. Setkala jsem se 

s řadou nejrůznějších příruček, komerčních článků, avšak kvalifikovaných publikací, které 

řeší problematiku náčiní komplexně, je málo. Způsob života dětí se podřizuje 

vymoženostem civilizace, která ovšem na druhé straně přináší do jejich života negativní 

faktory, které ovlivňují jejich tělesné zdraví. Proto je potřeba se touto problematikou 

zabývat celospolečensky (nejen ve škole) a poskytnout dětem dostatek příležitostí ke 

zdravému pohybu i kompenzaci negativních vlivů z jejich pasivních činností. Zdravotní 

tělovýchovné aktivity musí být propojeny s odbornými poznatky. Také je potřebná 

společenská propagace tělovýchovných aktivit a příprava pedagogů tělesné výchovy i 

zdravotní tělesné výchovy. Zvláště naše školství by mělo reagovat na tyto potřeby a 

například v rámci dalšího vzdělávání učitelů by se měla tato problematika více 

uplatňovat. Není možné se učit pouze hotovým návodům, jak uskutečňovat ZTV. Učitelé 

potřebují pochopit praktické činnosti také na základě teoretických poznatků. 

Domnívám se, že jsem částečně přispěla k řešení této problematiky alespoň 

z několika aspektů, tj. zmapování současného stavu výuky a využití tělocvičného náčiní 

v hodinách zdravotní tělesné výchovy na základních školách. Budu ráda, pokud moje 

práce přispěje k naplnění výše uvedených cílů. 
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7 Summary 
In my diploma thesis I solve the present situation of applying new development's 

trends in the area of Health Physical Education of primary school aged children. In the 

theoretical part, I try to show the characteristics of Health Physical Education from 

different points of view, e.g. historical, type of weakening, determination of tasks and 

aims, considering of exercise units and correct principles of Health Physical Education. 

The main focus of the theoretical part of my diploma thesis is the characteristics of 

physical education's tools. I try to bring near the information about the usage of traditional 

and non-traditional tools in Health Physical Education from systematic and complex point 

of view. The research of my diploma thesis comes out of the theoretical principles and 

concerns on usage of physical education's tools at primary schools. I try to explain the 

present situation of this problem through several research methods (questionnaire, 

conversation, observation and experiment in term of Health Physical Education's unit). 

The results of my research bring a lot of information, which discovers the absence 

of exercises with some tools in Physical Education at primary schools. My diploma thesis 

gives some ideas for teachers for usage of the tools at schools, e.g. collection of exercises 

set together according to the type of weakening and according to the type of tools, 

preparations for individual lessons. 
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Příloha 1: 
Cviky z hlavní části přípravy na hodinu číslo 2 

obrázek la obrázek lb 

obrázek 2a obrázek 2b 

obrázek 3 a obrázek 3b 

obrázek 9 obrázek 10 



obrázek 5a 

obrázek 6 

obrázek 5b 

"tu- lesm: - ... j 
obrázek 8a obrázek 8b 

obrázek 9 obrázek 10 



Příloha 2: 

SEZNAM DOTAZOVANÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL V BENÁTECKÉM REGIONU 

1. Benátky n.Jiz. I., Husovo nám.55, tel. +420 326316319, email: zs2@dragon.cz 

294 71 

2. Benátky n.Jiz. II., Pražská 135, tel. + 420 326313196, email: zsbenatky@volny.cz 

294 71 

3. Bezno, Školní, tel. +420 326395212, email: zsbezno@volny.cz 

294 29 

4. Brodce, Rudé armády 300, tel. +420 326312233, email: skola@zsbrodce.cz 

294 73 

5. Dolní Slivno 40, tel. +420 326393316, email: zsdolnislivno@volny.cz 

294 78 

6. Chotětov, Husovo nám., tel. +420 326395212, email: zschotetov@volny.cz 

294 78 

7. Kostelní Hlavno 97, tel. +420 326971065 

29476 

8. Krnsko 75, tel: +420 326723116 

294 31 

9. Předměřice n.J. 143, tel. +420 326313391 

294 74 
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Příloha 3: 

DOTAZNÍK 

Adresa školy: 

email: 

Poznámka: U všech otázek kromě otázky číslo 10 označte, prosím, pouze jednu možnost. 

1. Učí se na Vaší škole zdravotní tělesná výchova? 
a) ano 

b) ne 

2. Máte ve své třídě zdravotně oslabené děti? 
b) ano 

c) ne 

3. Jak se realizují děti se zdravotním oslabením v hodinách TV/ZTV? 
a) cvičí individuálně podle zadaných cviků 

b) některá cvičení po nich nejsou vyžadována vzhledem k jejich oslabení 

c) cvičí stejně s ostatními 

d) necvičí 

4. Zařazujete v hodinách TV/ZTV cviky proti vadnému držení těla? 
a) ano 

b) ne 

5. Zařazujete v hodinách TV/ZTV dechová cvičení? 
a) ano 

b) ne 

6. Zařazujete do hodin TV/ZTV relaxační cvičení? 
a) ano 

b) ne 

7. Zařazujete v hodinách TV/ZTV cvičení na m™«: a) ano n a r o z v o J rovnováhy a koordinace? 

b) ne 

8. Zařazujete v hodinách TV/ZTV cvičení rozvíjející orientaci v prostoru? 

b) ne 

9. Zařazujete do hodin cviky s náčiním? 
a) ano 
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b) ne 

10. Označte, prosím, náčiní, která využíváte v hodinách TV. Nejpoužívanější podtrhněte. 

a) švihadla 

b) medicinbaly 

c) obruče 

d) overbally 

e) gumové pásy 

f) gumičky 

g) velké míče 

h) nafukovací míče 

ch) míče 

i) balanční plochy 

j) činky 

k) tyče 

1) jiné 

11. Náčiní, které jste neoznačil(a) nevyužíváte, protože: 

c) náčiní není ve škole k dispozici 

d) nevíte, jak cvičit s tímto náčiním 

e) jiný 

důvod: 

12. Napište, prosím, jaké náčiní byste rád(a) zařadil(a) do hodin TV? 
a) 

b) žádné 

13. Kdybyste měl(a) k dispozici toto náčiní, měl(a) byste zájem získat nějaký soubor cviků 
pro příslušné náčiní? 

a) ano 

b) ne 
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Příloha 4: 

Struktura otázek pro rozhovor s učitelkami ZŠ 

1. Učí se na Vaší škole zdravotní tělesná výchova? 

2. Vyučovala se někdy na vaší škole zdravotní tělesná výchova? 

3. Pokud máte ve třídě děti se zdravotním oslabením, jak se realizují v hodinách 

TV/ZTV? 

4. Pokud využíváte v hodinách TV/ZTV nějaké tradiční či netradiční náčiní, jakým 

způsobem jste je získala? 

5. Jaký máte názor na vybavení školy z hlediska tělocvičného náčiní? 

Struktura otázek pro rozhovor s cvičitelkou Sokola 

1. Kolikrát týdně mají děti s Vámi cvičení? 

2. Co je hlavním cílem ve Vašich hodinách? 

3. Co pro Vás znamená zábavná a hravá forma výuky? 

4. S jakým náčiním cvičíte? 

5. Jsou ve Vašem oddíle zdravotně oslabené děti, případně jak se realizují ve Vašich 

hodinách? 
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Příloha 5: 
Příprava na hodinu ZTV jako podnět pro další praxi. 

Příprava na cvičební hodinu zdravotní TV číslo 2: 

třída: 2.A 

počet dětí: 16 

prostředí: tělocvična 

pomůcky: overbally, švihadla, plastové lahve naplněné vodou, 

doba trvání: 45 minut 

obsah hodiny: cvičení pro správné držení těla 

c " : protažení a posílení svalstva mající vliv na správné držení těla 

1. Úvodní část (7 minut) 

Nástup: Přivítání, v úvodu seznámení s obsahem hodiny, zdůraznění správného držení těla. 
Zahřátí: 

• Čertovská honička 

Polovina dětí jsou honiči, ostatní jsou čertíci. Ocásek si zhotoví zastrčením švihadla za 

gumu u kalhot. Když honiči chytí čertíka, čertík odevzdá ocásek na hromádku a posadí se 

u ní. Když jsou všichni čertíci pochytáni, vystřídají si role s honiči. 

• Čertíci lezou po žebříku do pekla 

Při lezení pokládají děti ruce i nohy na švihadla 

(příčky žebříčku). Doprovodné říkadlo: 

Leze malý čertíčekze žebříčku na žebříček, 

zpátky leze čertíčekze žebříčku na žebříček. 

2. Hlavní část 

a) Vyrovnávací část Í1K minut) 

CVIČENÍ S OVERBALLY 

Protažení vzpřimovače trupu, svalů šíjových 

• Ospalý oslíček. 

Sed skrčmo zkřižný na overballu, bedra kolmo k podložce, ramena tlačit vzad, hlava 

v prodloužení páteře, nádech, s výdechem obratel po obratli předklonit hlavu. S vdechem 
zpět do základního postavení. 

Opakovat 2 - 4 x . 
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o 

Posílení břišního svalstva 

• Jízda na kole. 

Leh, míč pod hýžděmi, předpažit, trup ohnout, skrčit přednožmo, napodobovat jízdu na 

kole. 

Opakovat 2 - 4x. 

Uvolnění páteře do rotace 

• Kočička si hraje s klubíčkem. 

Vzpor klečmo, pravá ruka se opírá o míč. 

Výdech - rolovat míč vlevo, současně otáčet 

trup i hlavu vlevo. Totéž na druhou stranu. 

Opakovat 3 - 5x. 

protažení prsního svalstva, uvolnění hradní páteře do záklonu 

• Kočička se protahuje. 

Vzpor klečmo, ruce se opírají o míč. 

Výdech - rolovat míč vpřed, výdrž 5 - 1 0 sekund, 

Vdech - vrátit se zpět. 

Opakovat 1 - 3x. 

CVIČENÍ S PLASTOVÝMI LAHVEMI (ČINKAMI) 

Potažení prsních svalů, posílení svalů paží, mezilopatkového svalstva 

• Semafor. 

Sed zkřižný skrčmo na míči, vzpažit zevnitř, 

činky (lahve) šikmo, vzpažit zevnitř pravou, X O 

levou upažit, totéž na druhou stranu. 

Opakovat 3 - 5x. t 
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Zpevnění trupu 

• Pevná tyč semaforu s v prudkém větru mírně naklání 

Klek, činka na hlavě. 

Klek lehce vychýleně vzad a vpřed. 

Volně dýchat. 

Opakovat 3 - 5x. 

Posílení břišního svalstva 

• Myška běhá okolo tyče semaforu. 

Leh na zádech, míč pod hýžděmi, 

skrčit přednožmo pravou, 

lOx si pod nohou podat činku z ruky do ruky. 

Totéž na druhou stranu. 

Posílení mezilopatkového svalstva 

• Motýlek lehce pohybuje křídly. 

Leh na břiše, overball pod břichem, připažit, 

stahem lopatek zapažit. 

Opakovat 6 - 8x. 

• Válce uhlazují silnici, jedou, co nejdále mohou 

Leh na břiše, skrčit připažmo, předloktí nad podložku, 

zvolna vzpažit s činkou nad hlavou - vdech, 

zvolna skrčit připažmo - výdech. 

Opakovat 3 - 6x. 

• Prkno. 

Leh na zádech, aktivně zpevnit tělo. 

* • — • 

94 



b) Rozvíjející (kondiční) část (15 minut) 

• Cvičení s dlouhým švihadlem 

Dvojice cvičenců drží dlouhé švihadlo, nebo sním krouží. Ostatní stojí v zástupu, 

postupně se vystřídají.(Při větším počtu cvičenců - cvičení ve trojicích.) 

Přeskok napjatého švihadla, podlézt švihadlo, podběh kroužícího švihadla, přeskok 

kroužícího švihadla. 

• Švihadlová štafeta 

Ve družstvech sbírat chodidlem ze země švihadlo, položit na zem před souseda. Rychlejší 

družstvo vyhrává. 

• Africký tanec kmene „Klobuka bukubaka". 

Rituálem tohoto kmene byl kloboukový tanec. 

Tancovalo se při všech slavnostních příležitostech, a to 

jako Jeden muž", všichni stejně. ^ ^ ° o 

Černošská píseň „Klobuka buku baka" . / q ° 
O l 

V kruhu krok doleva, přísun O 1 

(vyfouknuté overbally na hlavách), O q 
O o 

po chvíli přidat pozdravení s kloboukem, 0 Q 

měnit směry, předávat klobouk na sousedovu hlavu. 

3. Závěrečná část (5 minut) 

• Africký krokodýlek 

Celkové uvolnění, zklidnění. Leh na zádech, nohy mírně roznožit, zhluboka dýchat, 

výdech je vždy delší. 

Zhodnocení hodiny, pochvaly. 
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