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Abstrakt 

Název práce:  Ověření navrhovaných standardů pro tělesnou výchovu ve školní 

praxi 

Autor:   Mgr. Rostislav Havel 

Vedoucí práce:  prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. 

 

Abstrakt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím pracovní 

skupiny formulovalo standardy vzdělávacího oboru Tělesná výchova. Z pohledu školy je 

důležitá možnost využití tohoto podpůrného materiálu v praxi. Cílem rigorózní práce bylo 

analyzovat ověřitelnost navržených standardů pro tělesnou výchovu ve školním prostředí. 

Předložit informace o vědomostech, dovednostech a postojích žáků 9. ročníku základní 

školy v oblasti tělesné výchovy. Zmapovat názory učitelů na problematiku standardů. 

Výzkumný soubor tvořilo 669 žáků 9. ročníku základní školy a 266 učitelů tělesné 

výchovy na základní škole. Vědomostní (didaktický) test a dotazník administrované 

elektronickou online formou představují základní výzkumné metody aplikované 

v rigorózní práci. U jednotlivých testových úloh byla provedena položková analýza. Celý 

rozsah znalostí a dovedností vyžadovaný standardy nemůže pokrýt jediný test. Ve 

vědomostním testu, který byl sestaven na základě indikátorů a ilustrativních úloh 

navržených standardů, dosáhli žáci průměrné úspěšnosti 58 %. Úspěšnost v testu nad tři 

pětiny (60 %) je považována za hranici naplnění požadavků minimálního standardu. 

Z tohoto hlediska splnilo 51 % žáků kritérium základní úrovně. Učitelé projevili souhlas 

s ověřováním standardů pro tělesnou výchovu. Nejvíce se přiklánějí k alternativě, aby 

ověřování probíhalo dobrovolně v rámci tzv. školního testování. Výzkum současně 

odhalil nízkou obeznámenost učitelů s navrhovanými standardy. Závěr práce nastiňuje 

možné varianty testování naplnění standardů ve školní praxi. Podle míry centralizace a 

rozsahu ověřování jsou zpracované návrhy prezentovány autonomním, dílčím a 

komplexním testováním.  

Klíčová slova: standard, tělesná výchova, žáci, základní vzdělávání  

 

  



 
 

Abstract 

Title:  Verifying Propounded Physical Education Standards in School 

Practice 

Author:  Mgr. Rostislav Havel 

Supervisor:   prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. 

 

Abstract: The Ministry of Education, Youth and Sports has formulated standards for 

educational field of physical education through a working group. For the school it is 

important to be able to use this support material in practice. The aim of the thesis was to 

analyse verifiability of the propounded standards for physical education in the school 

environment, to provide information about the knowledge, skills and attitudes of pupils 

to physical education in the 9th grade of primary school, to map out teachers' opinions on 

those standards. The research sample consisted of 669 pupils in the 9th year of primary 

school and 266 physical education teachers in primary school. A knowledge (didactic) 

test and a questionnaire administered in an online electronic form are the basic research 

methods applied in the work. The item analyses for each test tasks were performed. A 

single test cannot cover the whole range of knowledge and skills required by the 

standards. In the knowledge test compiled on the basis of indicators and illustrative tasks 

of the propounded standards pupils achieved the average success rate of 58%. Succeeding 

in the test with over three-fifths (60%) is considered borderline to fulfill minimum 

standard requirements. In this regard, 51% of pupils met the criterion on the base level. 

Teachers expressed their consent to verification of standards for physical education. They 

most tend to the alternative to carry out the verification voluntarily within the so-called 

school testing. At the same time the research revealed low awareness of the propounded 

standards in teachers. Finally, the work outlines possible options how to test fulfilling the 

standards in school practice. Depending on the degree of centralization and the extent of 

verification the processed proposals are presented by an autonomous, partial and global 

testing. 

Key words: standard, physical education, pupils, elementary education  
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1 ÚVOD 

 
Tělesná výchova je nedílnou součástí kurikulárních dokumentů základního 

vzdělávaní. Za svou téměř sto padesáti letou historii jako povinného školního předmětu 

zaznamenala tělesná výchova mnoho úprav. Koncepce školní tělesné výchovy, taktéž 

ostatní vzdělávací oblasti, vždy reagovaly na celospolečenský vývoj. Vlivem 

sociálněpolitických změn docházelo k modifikacím ve sféře obsahové, řídící i 

organizační.  Aktuálně se hovoří o potřebě vytvořit takové návyky, aby žáci zařazovali 

pohyb do denního režimu celoživotně. Důvodem je narůstající hypokineze a s tím 

související zvýšený výskyt civilizačních onemocnění. V důsledku těchto trendů stoupá 

vliv a význam tohoto vzdělávacího oboru.  

Další diskutovanou otázkou, zasahující do tělesné výchovy je rovněž tendence 

zavedení pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání na základní škole. Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy ve svém materiálu „Hlavní směry strategie vzdělávací 

politiky České republiky do roku 2020“ (MŠMT, 2013b) představuje právě jeden 

z hlavních cílů tak, že chce formulovat ověřitelné standardy jako předpoklad zajišťování 

kvality. Od roku 2012 je tento záměr implementován v České republice prostřednictvím 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Na základě 

Opatření ministra č. j. MŠMT - 1236/2012 - 22 ze dne 8. ledna 2012 byly do Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání jako příloha vloženy Standardy pro 

základní vzdělávání. 

V posledních letech se uskutečnily celoplošné generální  zkoušky ověřování 

výsledků žáků na úrovni 5.a 9. ročníků základních škol. Jedním z cílů bylo poskytnout 

relevantní informace o tom, jak si stojí žáci odpovídajících ročníků v porovnání 

s externím vzdělávacím standardem. V těchto etapách byly ověřovány standardy 

vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Cizí jazyk 

(Anglický jazyk) a další cizí jazyk (Německý jazyk, Francouzský jazyk). Standardy pro 

ostatní vzdělávací obory jsou doporučené a nejsou zařazeny jako příloha do upraveného 

RVP ZV vydaného 29. ledna 2013. Do této kategorie spadají i standardy vzdělávacího 

oboru Tělesná výchova. MŠMT ČR přistoupilo k tvorbě vzdělávacích standardů na 

základě zhoršujících se vzdělávacích výsledků českých školáků. Standardy mohou být 

pro učitele podporou jak při výuce, tak při hodnocení žáků. Proto jsou školy vyzývány, 

aby se zabývaly jejich využitím ve své práci.  
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Současná podoba navrhovaných standardů pro tělesnou výchovu přiřazuje 

konkretizující indikátory k očekávaným výstupům RVP ZV. K těmto indikátorům jsou 

navrženy ilustrativní úlohy. Tvorba vzdělávacích standardů bez opory ve výsledcích 

empirických výzkumů je nahodilá, intuitivní a nesystémová. Nemůže odpovídat 

vymezení tzv. „dobrých standardů“ (Fialová et al., 2014). Tato situace byla spolu 

s působením v základním školství hlavním podnětem ke zvolení rigorózní práce na téma 

„Ověření navrhovaných standardů pro tělesnou výchovu ve školní praxi“. Je zřejmé, že 

naše práce nemůže poskytnout úplné a vyčerpávající poznatky o řešené problematice. 

Přesto může představovat vhodný příspěvek do širokého vějíře otázek týkajících se 

standardů tělesné výchovy a případné aplikace do školní praxe.  

Teoretická východiska byla zpracována analýzou odborné literatury včetně 

odborných časopisů a různých internetových zdrojů. Teoretická část rigorózní práce je 

členěna do čtyř kapitol. Kapitola první je zaměřena na současný stav školní tělesné 

výchovy. Jedna z podkapitol popisuje aktuální trendy tohoto vzdělávacího oboru. Druhá 

kapitola předkládá tělesnou výchovu jako součást kurikulárních dokumentů základního 

vzdělávání. Jsou zde uvedeny vzdělávací programy od úrovně národní až po školní 

dokumenty. Ve třetí kapitole se věnujeme charakteristice standardů v oblasti vzdělávání 

a pro tělesnou výchovu. Poslední kapitola teoretické části pojednává o problematice 

hodnocení ve školní tělesné výchově.  

Výzkumná část rigorózní práce je tvořena čtyřmi klíčovými aktivitami. Pozornost 

je soustředěna na žáky 9. ročníku základní školy a učitele tělesné výchovy na II. stupni.  

Prostřednictvím nestandardizovaného didaktického testování a kontextového dotazníku 

bylo uskutečněno výzkumné šetření o znalostech a postojích žáků devátých ročníků ZŠ k 

tělesné výchově. Dotazníková metoda byla použita také pro získání informací o názorech 

učitelů TV na tělovýchovné standardy. Na organizační hledisko bylo zaměřeno ověřování 

praktických činností z tělesné výchovy (pohybové dovednosti a činnosti). 

Výsledky výzkumného šetření jsou prezentovány textovou formou a využitím 

tabulek a grafů, především sloupcových a bodových. Jednotlivé testové úlohy byly 

podrobeny položkové analýze. Následující kapitola empirické části se věnuje souhrnným 

statistickým charakteristikám (průměrná úspěšnost dívky, chlapci atd.). Předposlední část 

výsledků se zabývá vyhodnocením dotazníkového šetření u žáků a učitelů. Závěrečná část 

výsledků prezentuje ověřování pohybových činností. V šesté kapitole jsou diskutovány 

výsledky výzkumného šetření. Je proveden rozbor a vyhodnocení stanovených cílů a  

hypotéz rigorózní práce. 
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Předkládané komentáře v hlavní části textu jsou psány v množném čísle, neboť si 

dobře uvědomuji, že prezentované názory a údaje nejsou jen mými původními 

myšlenkami. Nezříkám se tím plné odpovědnosti za jejich uvedení, pouze tím vyjadřuji, 

že se vyvíjely pod vlivem diskusí a konzultací s odborníky a kolegy. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Současný stav školní tělesné výchovy 

Tělesná výchova je povinný předmět v primárním i nižším sekundárním 

vzdělávání. Tvoří součást všech centrálních rámcových vzdělávacích programů v celé 

Evropě. Evropská komise zmiňuje úlohu a postavení TV v následujícím znění (Eurydice, 

2013, s. 7): 

Tělesná výchova ve školách poskytuje v dětství a mládí skvělou možnost naučit se a 

používat dovednosti, jež pravděpodobně posílí celoživotní kondici a upevní dobrý 

zdravotní stav. Takovými aktivitami mohou být každodenní běhání, plavání, jízda na kole, 

horolezectví, ale také strukturovanější hry a sporty. Časné zvládnutí těchto základních 

dovedností zásadně pomůže mladým lidem vykonávat tyto činnosti a lépe chápat jejich 

význam v průběhu pozdějšího vzdělávání nebo v dospělosti v práci či ve volném čase. 

Tělesná výchova se však neomezuje jen na procvičování tělesných dovedností a její funkce 

překračují rámec pouhé rekreace. Účast v mnoha pohybových činnostech s sebou přináší 

poznání a pochopení zásad a pojmů, jako jsou „pravidla hry“, fair play a respekt, taktika, 

vědomí vlastního těla a sociální vědomí spojené s osobní interakcí a týmovým úsilím v 

mnoha sportech. Cíle, jež přesahují hranice tělesné výchovy a sportu, například dobré 

zdraví, zdravý osobní rozvoj a sociální začlenění, dále posilují argumenty, proč je 

důležité zařadit tento předmět do školního vzdělávacího programu. V různých 

dokumentech Evropské komise byl rovněž zdůrazněn společenský význam tělesné výchovy 

a sportu.  

V současnosti se školství potýká s poklesem pravomocí učitelů, se zhoršeným 

chováním žáků, se snížením úrovně jejich znalostí psaní, gramatiky, matematiky atd. 

Tělesná výchova, ve všech předchozích generacích skoro bezvýhradně oblíbený předmět, 

musí bojovat s pohodlností a nechutí žáků k pohybu (Šafaříková, 2010). I přes množství 

domácích a zahraničních studií, z kterých vyplývá pozitivní vliv pohybové aktivnosti pro 

zdraví žáka, zažívá tělesná výchova na základních a středních školách dle Bendíkové 

(2011) „dekadenci“ trvající již dvě desetiletí. Pohybová nedostatečnost pomalu postihuje 

všechny školní věkové skupiny. Upadá zájem o předmět ze strany žáků. 

Na postavení tělesné výchovy mezi ostatními předměty má vliv i to, jak jeho 

důležitost vnímají učitelé a vedení školy. Výsledky dotazování (Fialová et al., 2014, s. 

64) ukazují, že 76 % učitelů tělesné výchovy považuje tento předmět za srovnatelný 

s předměty ostatními, 12 % je přesvědčeno o tom, že je považován za méně důležitý. Dle  
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výzkumu, u vedení školy je  tělesná výchova chápaná jako méně důležitá, v případě 32 

% učitelů. Učitelé tělesné výchovy si dokonce v 78 % myslí, že u kolegů je předmět 

vnímán jako méně důležitý. Ostatní předměty jsou důležitější podle 90 % rodičů. Studie 

Mužíka (2012) předkládá následující klady a zápory současné tělesné výchovy podle 

vnímání rodičů: 

Hlavní klady současné tělesné výchovy: 

 Podpora pohybové aktivnosti, 

 Podpora zdraví, 

 Formování žádoucích osobních vlastností a účelného trávení volného času, 

 Větší rozmanitost TV, 

 Lepší vybavenost tělocvičen a sportovišť, 

 Kvalitnější učitelé, 

 Ostatní názory (odpovědi typu: děti nemusí nosit červené trenýrky a tílko, je 

modernější doba apod.), 

 Žádné klady (odpovědi typu: úroveň je horší, nevidím žádná pozitiva, nestojí to 

za nic apod.), 

 Nevím (odpovědi typu: nemám dostatek informací, nemám potřebné znalosti 

apod.). 

Hlavní zápory současné tělesné výchovy: 

 Nedostatečný rozsah TV, 

 Nedostatky v obsahu TV (odpovědi typu: hodiny jsou jednotvárné, špatně 

zaměřené apod.), 

 Nedostatečná úroveň učitelů, 

 Špatný přístup dětí k TV, 

 Nedostatečné materiálně – technické zabezpečení, 

 Velká finanční náročnost (odpovědi typu: drahé dresy, drahé sportovní kurzy 

apod.), 

 Nedostatky (odpovědi typu: hlavním nedostatkem je ministr školství, malá 

podpora rodin apod.), 

 Žádné nedostatky (odpovědi ostatní typu: vše v pořádku, úroveň tělesné 

výchovy je vysoká apod.), 

 Nevím (odpovědi typu: nemám informace, nemám školou povinné děti apod.). 
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2.1.1 Trendy v tělesné výchově 

Edukace se vždy vyznačovala zaměřením na budoucnost, protože musí počítat 

s faktem, že i když je třeba vycházet z dané současné reality, osobnost je připravována 

pro zítřek, který bude jiný než dnešek (Janík a Švec, 2009, s. 13). Janík a Švec (2009) 

zdůrazňují potřebu, aby edukace člověka přešla přes osudovou křižovatku, před níž se 

ocitá celá naše civilizace. Z čehož vyplývá, že též edukace se musí připravit na bod 

obratu. Pro uvedené autory je současný novověk charakteristický střetem civilizací, 

explozí informací, transmisí poznatků, reprodukcí, popisem a analýzou a tradičními 

postupy musí být překlopen na budoucnost světověku, kde vstupuje do popředí planetární 

kultura, orientace na výběr informací, aktivní konstrukce vědění, aktivita (tvořivost, 

myšlení), syntéza (zobecňování) a nové technologie, strategie. Na výše zmíněné 

determinanty reaguje i TV. V současné školní TV považuje Frömel (2010) za dominující 

a aktuální trendy směřující: 

o k mnohaúrovňové integraci v edukačním procesu 

o ke kontinuitě tělesné, sportovní, taneční a zdravotní výchovy 

o k celoživotní pohybové aktivitě a jednotě TV s pohybovou aktivitou žáků 

ve volném čase 

o k zvýšení kvality života 

o k zřetelným, uspokojujícím a bezprostředním efektům TV 

o k široce chápané kompenzační účinnosti 

o k individuální odpovědnosti žáků za zdravotní a tělesný stav 

o ke sportovně vzdělanostní gramotnosti žáků 

o k individualizaci a kooperaci 

o k vyšší dynamičnosti a přizpůsobivosti TV žákům 

 

Směřování školní tělesné výchovy k prožitkové a individualizované výuce, kdy 

snaha a nadšení z pohybu mají vyšší hodnotu než samostatné výkony, potvrzuje i Fialová 

et al. (2014).  Koncepty prožitku stavějí na tom, že žák je aktivním činitelem výchovného 

procesu a autenticky prožívá svou činnost, čímž se učí nejen konkrétním dovednostem, 

ale je rozvíjena celá jeho osobnost (Zappe, 2009). 

Práce Sigmund et al. (2009) ukazuje na trend nárůstu počtu žáků s omluvenkou 

z hodin TV. Přesto, že dle Sigmunda a Sigmundové (2011) je patrné větší zastoupení 

aprobovaných učitelů se zaměřením na TV. Pouhá drobná zdravotní omezení velmi často 
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vedou k osvobozování dětí od vyučovacích jednotek TV, avšak ne ve všech případech je 

to nezbytně nutné. Proto by mělo docházet ke zvýšení snahy o snížení počtu žáků 

základních a středních škol s osvobozením od TV (Pavelka, 2013). 

Tělesné výchovy se týká i narůstající počet předpisů. Jako příklad uvádíme platné 

předpisy regulující počty žáků ve výuce uváděné Tupým (2012a). Vyhláška č. 48/2005 

Sb., o základním vzdělávaní a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 

ve znění pozdějších předpisů, kde je vymezeno: V paragrafu 3 (2), že „Při akcích 

konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu 

zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků“. V paragrafu 

4 (7), že „ Největší počet žáků ve třídě je 30“. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví, žáků a studentů ve školách a školských zařízení zřizovaných 

ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (čj. 37 014/2005-25 ze dne 22.12.2005). 

Tělesná výchova je řízena i Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 Sb., kterou 

se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních a některých 

školských zařízení. 

Nedostatečná úvodní i průběžná motivace žáků je jedním z nedostatků 

objevujících se při šetření České školní inspekce. Není využíváno hodnocení jako 

motivační nástroj i způsob okamžité zpětné informace. Taktéž není aplikován promyšlený 

systém hodnocení pokroku v osvojování konkrétních dovedností (Kožíšek a Szotkowski, 

2012).    

 

2.1.2 Tělesná výchova a pohybová aktivnost 

Mnoho autorů zdůrazňuje potřebu, aby TV umožnila žákům najít cestu 

k celoživotní pohybové aktivnosti. Podle Dobrého (2008a) došlo ve světě k posunu 

od chápání pohybové aktivnosti, která slouží zvyšování tělesné zdatnosti, k pojetí 

pohybové aktivnosti, která snižuje rizika chorob, zlepšuje zdraví a následně za určitých 

podmínek i zvyšuje zdatnost. S tím souvisí i změna sociální role učitele školní tělesné 

výchovy v poradce pro zdravý životní styl ( Life Style Coach) (Dobrý, 2009). Poznatky 

o  zdravotních benefitech a doporučující směrnice pohybové aktivnosti by se měly stát 

základem učiva pro celou školní docházku. Učitel se bude muset mnohem častěji ptát sám 

sebe: Proč toto, a ne něco jiného? Co dá žákům učivo, které jim předkládám? Nabízím 

žákům pohybové aktivity, které by je mohly získat, přitáhnout a bavit a u kterých by 

mohli poznat jejich celoživotní význam? (Hendl a Dobrý, 2011) 



16 
 

Doporučení pohybové aktivnosti: základ nového paradigmatu školní tělesné 

výchovy je potřeba založit na evidenci založené fakty o zdravotních benefitech 

pohybových aktivit a usilovat ve výuce tělesné výchovy o dosažení co možná nevyšší 

úrovně pohybové aktivnosti. Tělesná výchova jako jediný předmět školního kurikula 

může mít bezprostřední, praktický vliv na zdraví žáků a přinášet za určitých podmínek 

zdravotní benefity (Dobrý 2012). Z těchto důvodů stanovuje Dobrý (2012, s.10) dva 

primární úkoly učitele tělesné výchovy: 

a) Naučit žáky, jak dosahovat denně žádoucí pohybovou aktivnost, jak současně 

osvojovat základní pohybové dovednosti a zvyšovat pohybovou gramotnost. 

b) Setrvale přesvědčovat žáky o celoživotní potřebě pravidelné pohybové aktivnosti, 

přinášející žádoucí zdravotní benefity. 

 

Pozitivní efekty učitelova působení vedoucí k pravidelné pohybové aktivnosti 

vyžadují u žáků, kteří trpí pohybovou nedostatečností, změnu jejich chování. Nutit žáky 

k pohybovým aktivitám, které si učitel zvolí a uzná za potřebné, však vůbec nemusí k této 

změně vést (Dobrý, 2012, s. 12). Jisté řešení spatřuje Dobrý (2012) v aplikaci (použití) 

„modelu stadií motivační připravenosti ke změně“. Teorie byla vytvořena v osmdesátých 

letech minulého století ke změně zaměřené na odvykání kouření. Model byl taktéž 

modifikován do oblasti pohybových aktivit dospělých. Tabulka uvádí názvy jednotlivých 

stadií.  

Tabulka č. 1 Stadia motivační připravenosti ke změně 

Číslo stádia Popis stadia 

Stadium 1 Pohybová nedostatečnost bez úvah o pohybové aktivnosti 

Stadium 2 Pohybová nedostatečnost s úvahami o zahájení pohybové 

aktivnosti 

Stadium 3 Občasné pokusy o pohybovou aktivnost 

Stadium 4 Zahájení pravidelných pohybových aktivit (nakumulování 

nejméně 30 minut pohybových aktivit střední intenzity alespoň 

pětkrát v týdnu) 

Stadium 5 Pravidelné pohybové aktivity se zárukou trvalost 

              Zdroj: Hendl a Dobrý, 2011 
 

Pavelka (2013) sestavil, na základě obsahové analýzy zahraničních doporučení, 

10 oblastí doporučení pro podporu pohybové aktivity na školách. Mezi tyto stěžejní 

oblasti zařadil: tvorba strategie; prostředí a okolí školy; hodiny tělesné výchovy; výchova 

ke zdraví; mimoškolní aktivity; zapojení rodičů; vzdělávání pedagogů a zaměstnanců 

školy; poradenství v oblasti zdraví a pohybové aktivity; komunitní programy; evaluace. 
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Vzhledem k zaměření práce se dále zaměříme detailněji na oblast hodin tělesné výchovy. 

Autor pro vyučovací jednotky tělesné výchovy předkládá následující doporučení a závěry 

(Pavelka, 2013, s. 114): 

o Vyučovací jednotky tělesné výchovy by měly být hlavním prostředkem v procesu 

snahy o zvýšení úrovně PA dětí na školách. Děti je možné pozitivně ovlivnit přímo 

při provádění PA. 

o Vyučovací jednotky TV jsou zpravidla vnímány jako doplněk k ostatním 

„důležitějším předmětům“, jako jsou matematika, český jazyk nebo fyzika, což by 

se mělo změnit. Vedení škol musí při tvorbě školních vzdělávacích programů 

akcentovat význam a roli vyučovacích jednotek TV pro rozvoj znalostí o PA a 

jejím významu pro zdraví. 

o Cílem by mělo být implementovat do vyučovacích jednotek TV curricula, která 

apelují na přirozenou potřebu PA dětí a školáků a snaží se vytvořit pozitivní vztah 

k PA rozvíjením znalostí a jejich významem pro zdraví. Jejich prostřednictvím 

napomáhat ke změně postojů, chování a podporovat sebedůvěru potřebnou k 

přijetí a udržení pohybově aktivního životního stylu. 

o Důležitým faktem při tvorbě koncepce výuky TV je také nízká úroveň pohybových 

dovedností dnešních dětí, které se v posledních dekádách vyvíjejí spíše negativně 

v porovnání s předchozími generacemi. 

o Při sestavování curricula by se měl pedagog řídit zejména věkovými a 

vzdělávacími potřebami žáků, jejich zájmy a podmínkami školy, které jsou mnohdy 

velmi odlišné (úroveň a dostupnost sportovišť, okolí škol). 

o Hodnocení a klasifikace vyučovacích jednotek TV by nemělo být výkonově 

orientováno. Nevýhodou je malá škála hodnocení a následná hrozba demotivace 

žáků či případná neobjektivita. Důležité by mělo být hodnocení individuálního 

přístupu dítěte. 

o Důraz by měl být kladen na zvýšení snahy o snížení počtu žáků základních a 

středních škol s osvobozením od TV. Pouhá drobná zdravotní omezení velmi často 

vedou k osvobozování dětí od vyučovacích jednotek TV, avšak ne ve všech 

případech je to nezbytně nutné. Zvyšující se počet necvičících žáků současně 

způsobuje pedagogům nemalé organizační problémy při samotné výuce TV. 

Individuálním přístupem ke studentům se zdravotním omezením a zlepšenou 

spoluprací s rodiči by se mohl tento zvyšující se negativní trend eliminovat. 
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o Zařazení „atraktivních a moderních – trendových“ PA do vyučovacích jednotek 

TV. 

        

Z výzkumu Mužíka (2012) neplyne, že by si česká veřejnost byla vědoma 

koncepční změny v pojetí tělesné výchovy a v jejím vzdělávacím obsahu, který se více 

nežli dříve zaměřuje na podporu zdraví a méně na sportovní aktivity.  

Co může školní tělesná výchova (ŠKTV) nabídnout pro zvýšení a zkvalitnění 

pohybové aktivity mládeže? Na tuto otázku Rychtecký (n.d.) reaguje následujícími body: 

• Vyvážený mix zdravotních, výchovných a vzdělávacích  cílů, metod a 

forem. Zavedení třetí hodiny TV – na zdatnost 

 • Stimulaci odpovídajících aktivit učitelů i studentů 

 • Zlepšení materiální podmínek a stimulující curriculum 

• Zavést standardy, monitoring frekvence a intenzity pohybových aktivit, 

intraindividuální hodnocení výkonnosti 

• Kooperaci všech autorit, veřejných, státních i soukromých iniciativ: rodina, 

učitelé, škola, kluby, sponzoři, mass média, autorita našich olympioniků, jako 

vzorů pro mládež 

• Vítané jsou náměty a iniciativy mimoškolních aktivit: AŠSK, Olympiády 

dětí a mládeže, Odznak všestrannosti olympijských vítězů, AMOS, 

INDARES aj. 

 

Zdraví pro všechny v 21. století (Dlouhodobý program zlepšování zdravotního 

stavu obyvatelstva ČR) doporučuje ve školním prostředí propagovat a zavádět školní 

tělesnou výchovu zaměřenou především na všestranný a zdravý tělesný rozvoj a 

vychovávat příslušně vzdělané učitele, zavést osnovy, které by umožnily zapojení všech 

žáků do aktivního pohybu v průběhu celé vyučovací jednotky TV.  

            Edukační program „Pohyb a výživa“ se zaměřuje na žáky v období mladšího 

školního věku - které je senzitivním obdobím pro utváření vztahu k celoživotním 

hodnotám, odpovídajících postojů i formování vhodného chování. Cílem programu je 

vytvoření podnětného školského prostředí pro pohybový a výživový režim žáků a ověření 

reálných možností pro uplatnění programu v různých podmínkách a v různých typech 

základních škol. Pro učitele, vychovatele družin, vedoucí pracovníky jídelen, rodiče i 

samotné žáky jsou k dispozici stručné návody a metodické materiály (Tupý et al., 2015). 
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Šest priorit školy v oblasti pohybu a výživy: pravidelnost, pestrost, přiměřenost, příprava, 

pravdivost, pitný režim.  

Pohybová gramotnost  

Současný vzdělávací systém klade důraz zejména na pět základních druhů 

gramotnosti. Jsou to gramotnost čtenářská, matematická, přírodovědná, finanční a ICT 

(Altmanová, Faltýn, Nemčíková a Zelendová, 2010). Přesto pojem pohybové gramotnosti 

je dalším výrazem používaným v rámci současné školní tělesné výchovy. Čechovská a 

Dobrý (2010, s. 3) navrhují následující definici pohybové gramotnosti: „Pohybová 

gramotnost zahrnuje osvojené základní pohybové dovednosti, motivaci a porozumění jak 

udržovat pohybovou aktivnost na individuálně vhodné úrovni v průběhu celého života“. 

Dle autorů hraje tělesná výchova ústřední a jedinečnou roli ve vývoji pohybové 

gramotnosti. Nabízí kvalitní prožitky a zkušenosti, ústící do celoživotní participace 

v pohybových aktivitách. Objasňuje hodnoty pohybových aktivit, které poskytují 

zdravotní benefity. Spolu s širokým okruhem osob (rodina, kamarádi, zaměstnanci klubů 

atd.) se podílí školní TV na podpoře, vytváření, rozšiřování a udržování pohybové 

gramotnosti. Vašíčková (n.d.) připomíná, že u pohybové gramotnosti bude vždy hrát roli 

kultura a společnost, v níž se individuum nachází, která ho formuje.  

Učitel tělesné výchovy  

Předchozí text již několikrát zdůraznil důležitost role učitele ve školní tělesné 

výchově. Spolu s činností žáka, podmínkami a projektem výchovy a vzdělání tvoří 

základní prvek v didaktickém procesu tělesné výchovy (Rychtecký a Fialová 1998). 

Obrázek č. 1 (A Model for Preparing 21st Century Physical Education Teachers) 

znázorňuje spojení odborné praxe, regulačních norem a teorie, které jsou charakteristické 

pro vzdělávání učitelů. K efektivnímu propojení zobrazených oblastí je při přípravě 

učitele TV důležité zohledňovat tyto prvky (Edginton, n.d.): propojení praxe s teorií, 

vytvoření prostředí pro efektivní učení, důraz na využití technologií, denní spolupráce 

s uvádějícím (vedoucí, fakultní) učitelem, příležitost k reflexi jako strategii pro zlepšení 

odborné praxe, rozšíření vzdělávacích aktivit s partnerskými organizacemi mimo školu 

(což vede k většímu zapojení do komunity).  
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Obrázek č.1 Model přípravy učitele tělesné výchovy pro 21. století (Edginton, n.d.) 

       Často kladenou otázkou je i následné profesní působení a uplatnění vysokoškolských 

absolventů. Ze závěru tříletého výzkumu s názvem „Uplatnění absolventů studijního 

programu Tělesná výchova a sport na trhu práce v České republice“ (Jansa a Válková, 

2008) vyplývá, že více než 50 % absolventů pracuje ve školství. Mezi těmi, kteří pracují 

mimo sféru školství, jsou i absolventi, kteří by měli zájem ve školství pracovat, ale 

nedovolí jim to finanční ohodnocení nebo nedostatek volných míst. 

Field (2010) u učitele tělesné výchovy na základní škole zdůrazňuje především 

determinanty, aby rád učil a měl cit pro práci s dětmi. Zároveň by měl mít porozumění a 

dobré znalosti z oblasti tělovýchovy. Základ struktury předpokladů a vlastností učitele 

tvoří (Vilímová, 2009): 

a) zaměřenost osobnosti, hodnotová orientace, kritéria hodnot 

b) pedagogické předpoklady a rozvinuté osobní vlastnosti 

c) soustava vědomostí, poznatků, praktických zkušeností a dovedností. 

 

Učitelé tělesné výchovy nejsou jen organizátory dvou hodin TV týdně a tudíž není 

tělesná výchova izolovaný vyučovací předmět. Jsou konstruktéry mnohem širšího spektra 

činností a vztahů souvisejících s režimem školy, se zdravím žáků, pohybovou kultivací, 

krásou a účelností pohybu. Intervence pohybu do celého života školy a poznatků či 

dovedností z jiných předmětů do TV by měla být výraznější a měla by se promítnout už 

do podoby ŠVP (Tupý, 2007a).  

Regulační 

normy 

 

Odborná 

praxe  

 

 

Teorie  
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2.1.3 Technologie ve školní tělesné výchově 

   Zavedení digitálních technologií do tělesné výchovy se nesnaží nahradit pohybovou 

aktivitu. Jeho cílem je naopak zvýšit pohybovou aktivnost žáků. Stejně tak se technologie 

stává užitečným nástrojem učitele TV. Implementace inovativních prvků v tělesné 

výchově je dlouhodobou záležitostí. Z tohoto hlediska je důležité doškolování učitelů,  

které umožní dle Fialové et al. (2014) rozšířit základní filozofii vzdělávání do povědomí 

učitelů (změněné cíle i nároky na žáky, možnosti rozšíření nabízeného obsahu), nabídnout 

příklady k realizaci výuky (netradiční metody, nové organizační formy, rozšířené využití 

různých didaktických stylů a další). Palička a Fialová (2014) na základě studia pramenů 

(kurikulární dokumenty, odborná literatura) došli k závěru, že nedochází 

k systematickému zařazování informační a komunikační technologie do výuky tělesné 

výchovy. Jako důvody uvádějí následující:  

 Finanční náročnost využívání ITC prostředků v TV. 

 Nedostatek času učitelů TV při realizaci výuky (nízká časová dotace, přesuny na 

sportoviště apod.) – z těchto důvodů je aplikace ICT prostředků v TV, které 

vyžadují delší čas na přípravu a použití, obtížnější. 

 Absence kurikulárních dokumentů se zaměřením na tuto oblast. 

 Připravenost učitelů na využití ICT 

 

Mezi digitální technologie využitelné ve výuce TV řadí Palička a Fialová (2014)  

např. digitální krokoměry, měřiče srdeční frekvence, videokamery a střihový software, 

internetové a mobilní aplikace, akcelerometry nebo tzv. exergames. Využívání moderních 

technologií ve školní tělesné výchově je nejvíce rozšířeno ve Spojených státech 

amerických. Robinson (2010) předkládá využití celé řady technologií v tělesné výchově. 

Pro názornost uvádíme některé z nich: 

Videokamera - první z efektivních nástrojů pro učitele tělesné výchovy. 

Jednoduché nahrání videozáznamu, které následně umožňuje analyzovat 

sportovní techniku a hru. 

MP3 přehrávač / rekordér - MP3 přehrávače s možností nahrávání a 

přehrávání souborů. Jeden ze způsobů, jak využívat ve třídě vytvořené podcasty 

nebo záznamy pro své vlastní učení. To umožňuje během neorganizované 

procházky učit se teoretický obsah (poznatky). 
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Mobilní telefony (Smartphone) - mobilní telefon je v dnešní domě jednou z 

nejběžnějších součástí vybavení už i dětí školního věku. Neslouží pouze k 

telefonování, ale nabízí další spoustu využitelných funkcí: 

a) kalendář - žáci mohou využívat jako deník pro zaznamenávání důležitých 

dat a informací např. právě o pohybové aktivitě.  

b) stopky/hodiny - pomocí vestavěných stopek a budíku lze organizovat čas 

vyučovací jednotky. Žákům umožňuje přejít od pasivní účasti v rámci 

výuky na roli posuzovatele (učitel), protože jsou schopni časově 

organizovat lekci.  

c) SMS - pomocí této funkce a služby, jako je např. www.smsexpress.com.au 

umožňující rozesílání hromadných zpráv na více než jeden telefon z 

vašeho notebooku. Snadno umožňuje okamžitou komunikaci s velkou 

skupinou (např. informování žáků při změně počasí).  

d) fotoaparát/ videokamera - má  použití ve všech praktických cvičeních 

s tím, že lze natáčet a analyzovat výkon okamžitě. Software pro střih videa 

umožňuje upravovat vlastní záběry. 

e) aplikace – pro jednotlivé operační programy lze vyhledat v sekci sport, 

fitness aplikace použitelné v TV. Například Google plus nabízí pro 

android aplikaci Runtastic. Runtastic sportcoach využívá vestavěnou GPS 

k mapování pohybových aktivit a sledování jednotlivých ukazatelů 

(vzdálenost, čas, rychlost, kalorie, nadmořskou výšku, tempo, atd.) 

(Runtastic, n.d.). 

YouTube.com - video na YouTube  umožňuje učitelům vybrat určitý úsek a na 

něm ukázat špatné či naopak dobré provedení. Žáci mohou v rámci výuky 

natáčet sportovní dovednosti a následně sledovat, jak se lidé z celého světa 

k videu vyjadřují. 

Nintendo Wii - videohra vyžadující fyzický pohyb. Žáci v rámci simulační 

sportovní hry nosí snímač tepové frekvence. Mohou pak diskutovat, jak 

intenzita pohybu ovlivňuje srdeční tep. Nintendo Wii Remote Control  - 

připojením dálkového ovládání Nintendo Wii k počítači přes Bluetooth umožní 

využití vestavěného akcelerometru za účelem sledování pohybu a síly působící 

na ovládací prvek. Všechny síly lze zobrazovat v reálném čase na notebooku, 

což umožňuje analýzu pohybu. 
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iPod Nike Sensor - Žáci mohou připojit Nike senzor ve sportovní obuvi s 

iPodem, který zaznamenává jejich pohybovou aktivitu. Záznamy jsou poslány 

na vlastní webové stránky, kde si mohou prohlížet a sledovat svůj pohyb v 

průběhu tělesné výchovy. 

Geocaching – neboli hledání pokladu, kde se používá GPS přijímač k nalezení 

„cache“ skryté jinými hráči. Jeden ze způsobů, jak být pohybově aktivní venku. 

Hráči se přihlásí na www.geocaching.com a hledají „cache“ ve svém okolí. Žáci 

zároveň poznávají prostředí ve kterém žijí. 

 

V oblasti ITC na školách je v současnosti nejvíce preferovaným zařízením Tablet. 

Proto se nyní pokusíme nastínit možnosti využití Tabletu v TV. Nejčastěji používané 

operační systémy (Android, Windows) tabletu obsahují jednoduché tabulkové a textové 

procesory, které umožňují zadávat výkony jednotlivých žáků v hodině přímo do 

elektronické podoby, čímž je usnadněna následná práce s výsledky. Další možností je 

metodická podpora při výuce. Především pro začínající učitele je výhodné, pokud se 

mohou v průběhu hodiny nahlédnou na konkrétní metodický postup nácviku pohybové 

dovednosti. Efektivní je též zhlédnutí videa se správným technickým provedením pohybu 

či sportovní dovednosti nebo naopak analýza videa (nahraného při samotné hodině TV) 

pohybového výkonu žáka se zastavením nahrávky v klíčových momentech.    

I v ČR pracují některé instituce na technologiích, které mohou mít využití v TV. 

Institut aktivního životního stylu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci vytvořil 

komplexní online systém INDARES.COM (International Database for Research and 

Educational Support) pro záznam, analýzu a komparaci pohybových aktivit. Nosek 

(2012) uvádí možné využití systému ve výuce. Vyučující založí skupinu do které se 

jednotliví žáci zaregistrují. Vedoucí skupiny má možnost sledovat a porovnávat míru, 

typy a intenzity provozovaných pohybových aktivit jednotlivců ve skupině. Systém 

nabízí také vyplnění dotazníku, ze kterého lze u jednotlivých žáků vyčíslit preferované 

pohybové aktivity a motivy k jejich provádění. 

 

2.2 Tělesná výchova v kurikulárních dokumentech základního 

vzdělávání 

Pojem kurikulum je v našich současných podmínkách spojován především 

se vzdělávacími programy na úrovni státu a školy. Jde o organizační a obsahové předpisy, 
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které jsou určeny pro učitele ve školách k řízení a vedení učebního procesu. Hlavní 

součást kurikulárních dokumentů tvoří cíle vzdělávání, vzdělávací obsah, učební plán, 

časové dotace atd. Důležitou determinantou školního kurikula je jeho realizace v interakci 

a komunikaci mezi učiteli a žáky, a to nejen v prostředí školy (Kurikulum, 2011). 

Funkci kurikula chápe Malach (2003) následovně: a) kvalifikace pro práci a 

život, b) rozvoj společných očekávání, c) učit se učit a myslet, d) příprava na vyrovnání 

se se současnými a budoucími životními problémy. Široké vymezení pojmu kurikulum 

do jisté míry zmírňuje řada přívlastků, kterými je substantivum kurikulum doplňováno. 

Výše uvedený autor rozlišuje šest podob kurikula (Malach, 2003): 

a) doporučené kurikulum: dokument, který řeší základní koncepční otázky 

kurikula, 

b) předepsané kurikulum: oficiální dokument, který je závazný pro určité typy 

škol nebo pro celý vzdělávací systém, 

c) realizované kurikulum: to, co učitel skutečně realizuje ve třídě, 

d) podpůrné kurikulum: učebnice, časové dotace, zaměstnanci školy, vzdělávání 

učitelů, vybavení školy, které podporuje realizaci předepsaného kurikula, 

e) hodnocené kurikulum: kurikulum převedené do podoby testů a dalších 

nástrojů měření, 

f) osvojené kurikulum: to, co se žáci skutečně naučí. 

 

Úseky, do nichž se daná problematika promítá, vytyčují určité dimenze. V případě 

kurikula jde (Maňák, Janík a Švec, 2008) o dimenzi ideovou (obecné a konkrétní cíle), 

obsahovou (prvky učiva, stavy učiva a učebnice), metodickou (metody, formy) a 

organizační (osnovy a standardy). Pro pochopení vztahů mezi jednotlivými prvky 

kurikula prezentuje Maňák, Janík a Švec (2008) tabulku č. 2. 

Tabulka č. 2 Širší paradigma kurikula 

Otázka  Východisko kurikula  Kategorie  

Proč? Cíle, potřeby, hodnoty, perspektivy 

 

Cíle, funkce 

Koho? Zvláštnosti věkové, sociální, etnické, 

sexuální, typologické 

 

Charakteristiky učícího 

se 
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Co? Poznatky z oblasti vědecké, umělecké, 

praktické  

Obsah  

 

Kdy? Časový rozsah, ročník, časová jednotka, Čas  

 

Jak? Strategie učení, metody výuky, komunikace, 

organizace učení, mimotřídní činnost 

Metody, postupy 

 

 

Podmínky  Legislativa, řízení, vybavení, prostředí, 

klima, spolupráce, materiály 

 

Organizace  

Výsledky  Hodnocení, prostředky, kontrola, využití Kontrola, hodnocení 

Zdroj: Maňák, Janík a Švec, 2008. 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl do 

vzdělávání v České republice zaveden systém více úrovní tvorby vzdělávacích programů. 

Pro jednotlivé obory vzdělávání jsou na státní úrovni zpracovány rámcové vzdělávací 

programy (RVP), které definují (konkretizují) obecné cíle vzdělávání, specifikují klíčové 

kompetence důležité pro rozvoj osobnosti žáků, vymezují věcné oblasti vzdělávání a 

jejich obsahy, charakterizují očekávané výsledky vzdělávání a stanovují rámce a pravidla 

pro tvorbu školních vzdělávacích programů, včetně učebních plánů. Jednotlivé školy si 

na základě rámcových vzdělávacích programů vytvářejí své školní vzdělávací programy.   

Současné (nové) pojetí kurikula zvyšuje nároky na školy i učitele, důraz se 

zejména klade na klíčové kompetence, na osvojení hodnot a postojů, ve větší míře se 

zavádí integrace výuky, posilují se mezipředmětové vztahy (Maňák, Janík a Švec, 2008). 

„Větší zastoupení než dosud budou muset mít zřetele k formování osobnosti, zvlášť její 

mravní vlastnosti, nezbytně nutno je posílit spolupráci a kooperaci a obecné zájmy proti 

individuálnímu sobectví. Závažným problémem je hledisko stanovení optimálních 

požadavků na žáka a jejich rozložení v procesu jeho ontogeneze. Významnou úlohu tu 

bude mít orientace na základní kurikulum, které každého občana vyzbrojí kompetencemi 

pro šťastný a tvořivý život v globální civilizaci“ (Maňák, n.d., s. 6). V etapě základního 

vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení 

problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence 
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občanské; kompetence pracovní. Pro Tělesnou výchovu jsou kompetence vytyčeny takto 

(MŠMT, 2013a):  

Kompetence k učení 

 vedeme žáky k vytváření dostatečného prostoru pro dostatečný rozvoj 

pohybových dovedností 

 vedeme děti k poznávání vlastní fyzické a pohybové výkonnosti 

 učíme je posilovat sebekontrolu a sebeovládání zařazováním vhodných 

sportovních aktivit 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za své zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

 učíme žáky dodržovat zásady bezpečnosti při cvičení v TV 

 

Kompetence k řešení problémů 

 vedeme děti k navozování problémových situací, které je motivují k týmové 

spolupráci a nutnosti stanovit taktiku hry 

 učíme žáky řešit herní situace a problémy (sestavení družstev z rozdílně fyzicky 

a technicky vybavených žáků) 

 učíme žáky přidělením role organizátorů hájit své stanovisko, vyjádřit svůj názor 

 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky ke kultivovanému vyjadřování 

 učíme je vyjadřovat se přesně, konkrétně, jednoznačně a srozumitelně poznáním 

správného názvosloví 

 vedeme je k zařazování mezitřídních a celoškolních soutěží a turnajů – 

podporujeme vzájemnou komunikaci věkově rozdílných skupin žáků 

 vedeme žáky důrazně k dodržování pravidel v duchu fair play 

 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky ke kamarádskému chování a poskytnutí požadované pomoci 

 vedeme k dodržování pravidel chování 

 uplatňujeme pozitivní hodnocení a motivaci žáků 

 učíme je chovat se v krizových situacích nebo v takových, které ohrožují žákovo 

zdraví či život 



27 
 

 učíme děti prakticky poskytnout první pomoc 

 

Kompetence sociální a personální 

 vyžadujeme vhodné sportovní vybavení pro výuku 

 vedeme je k hodnocení každé ukončené činnosti a k sebehodnocení 

 vedeme žáky vhodnou pohybovou motivací k postupnému pohybovému 

zdokonalování a posilování jejich sebevědomí 

 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky, aby příprava cvičebního nářadí splňovala zásady bezpečnosti a tím 

je vedeme k ochraně zdraví 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci – práce není trest – kvalitní práci 

chválíme, posilujeme tím kladnou motivaci 

 

 Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou 

multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat jako výsledek celkového 

procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý 

vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají (Pavelka (2013, s. 36). 

Vytváření a rozvoj tzv. „Klíčových kompetencí“ je ideou kurikulární reformy zaměřené 

na zvyšování konkurenceschopnosti jedince na trhu práce.  

Dochází k odklonu od tradičního vytyčování dovednostních cílů a pozornost se 

přesouvá k utilitárnímu charakteru pohybových aktivit a jejich zdravotním benefitům 

(např. jak pečovat o aerobní zdatnost, o svalovou a kloubní pohyblivost, o svalovou 

zdatnost, jak zvyšovat a udržovat stabilitu postoje), kdy si žák osvojuje poznatky a 

získává praktické zkušenosti, které bude moci využít kdykoliv v pozdějším věku. Stejně 

jako v dalších etapách života používá základy gramatiky českého jazyka či početní úkony 

(Hendl a Dobrý, 2011). 

Mužík (2014) uvádí nezbytné kroky při tvorbě kurikula TV: 

 Stanovit obecně akceptované životní hodnoty, z nichž bude koncepční linie 

tělesné výchovy odvozena. 

 Volba a společenská akceptace životních hodnot musí vést ke stanovení reálného 

vzdělávacího cíle tělesné výchovy. Je-li obecně i odborně akceptovanou hodnotou 
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přece jen podpora zdraví, bude nezbytné zvážit, prokazatelně ověřit a reálně 

vymezit, jakou faktickou roli může v podpoře zdraví tělesná výchova hrát. 

 Definice cíle (dílčích cílů) musí být východiskem k projektování kurikula tělesné 

výchovy včetně odpovídajícího vzdělávacího obsahu, tj. učiva, očekávaných 

výstupů, případně standardů vzdělávání. 

 Schválené kurikulum musí být realizováno v pedagogické praxi a mělo by být 

kladně přijímáno učiteli, žáky i většinou české veřejnosti, zejména rodiči žáků. 

 

Na základě provedených výzkumů upozorňuje Fialová et al. (2014) na jistý rozpor,  

kdy kurikulum v českém oboru Tělesná výchova je zřetelně orientováno na podporu 

zdraví, ale česká veřejnost patrně nejvíce preferuje sportovní koncepci tělesné výchovy. 

2.2.1 Tělesná výchova v rámcovém vzdělávacím programu 

Úvodní součást tvoří charakteristika vzdělávací oblasti vyjadřující postavení a 

význam oblasti v základním vzdělání. Definuje vzdělávací obsah jednotlivých 

vzdělávacích oborů dané vzdělávací oblasti. Na charakteristiku navazuje cílové zaměření 

vzdělávací oblasti. Tato část vymezuje, k čemu je žák prostřednictvím vzdělávacího 

obsahu veden, aby postupně dosahoval klíčových kompetencí. Vzdělávací obsah 

vzdělávacích oborů (včetně doplňujících vzdělávacích oborů) je tvořen očekávanými 

výstupy a učivem. Očekávané výstupy vymezují předpokládanou způsobilost využívat 

osvojené učivo v běžném životě a v praktických situacích. Prostředkem k dosažení 

očekávaných výstupů je učivo, které je v RVP ZV strukturováno do jednotlivých 

tematických okruhů (témat, činností). Učivo, vymezené v RVP ZV, je doporučené školám 

k distribuci a k dalšímu rozpracování do jednotlivých ročníků nebo delších časových 

úseků. Na úrovni ŠVP se stává učivo závazným. Vzdělávací obsah jednotlivých 

vzdělávacích oborů škola rozčlení do vyučovacích předmětů a rozpracuje, případně 

doplní v učebních osnovách podle potřeb, zájmů, zaměření a nadání žáků tak, aby bylo 

zaručené směřování k rozvoji klíčových kompetencí (MŠMT 2013a). 

Tělesná výchova je v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání 

zařazena do oblasti Člověk a zdraví, která je zaměřena na vyvážený stav tělesné, duševní 

a sociální pohody žáků. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro 

pozitivní ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci 

seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Směřování vzdělávací oblasti je 

především zaměřeno tak, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili 
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hodnotu zdraví, způsob a smysl zdravotní prevence jeho ochrany i hloubku problémů 

spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Prostřednictvím vzdělávací oblasti se 

žáci seznamují s různými nebezpečími a riziky, která ohrožují zdraví v běžných i 

mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které 

vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví 

vlastní i zdraví jiných. Důraz je kladen na praktické dovednosti a jejich aplikace 

v modelových situacích i v každodenním životě školy. Důležité je, co se žáci o zdraví učí 

a co z pohledu zdraví potřebují. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a 

realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a 

Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i Zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah 

oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo 

využívají (aplikují), a do života školy. 

Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje na jedné straně k poznání vlastních 

pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních 

pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Žáci postupují při 

pohybovém vzdělávání od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a 

výběrové, u které je smyslem schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a 

zařadit ji do denního režimu. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v 

základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře 

zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. V tělesné výchově je 

velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je 

postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez 

paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.), které neberou 

v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků (MŠMT 2013). 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti Tělesná výchova:  

 Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 

 poznávání zdraví jako nejdůležitější důležité životní hodnoty v kontextu dalších 

životních hodnot 

 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k 

vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným 

prostředím a atmosférou příznivých vztahů 
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 poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách 

života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských 

vztahů i na kvalitě prostředí 

 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví 

prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 

 využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním 

režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní 

podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst 

souvisejících s preventivní ochranou zdraví 

 propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými 

vztahy, se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd. 

 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 

předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd. 

 ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných 

událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých 

mimořádných událostí 

 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 

prospěšných činností ve škole i v obci 

 

Za významné podmínky k realizaci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v RVP ZV jsou 

považovány podmínky personální, prostorové, materiální, hygienické a psychosociální.  

Současný RVP ZV staví v tělesné výchově na třech základních tematických okruzích, 

které by škola měla rozvíjet (Tupý, 2012b):  

Činnosti ovlivňující zdraví – přiblížit žákům, proč a jak si mají počínat, aby pro ně měly 

pohybové aktivity smysl a dostatečný efekt. Učí žáky rozumět pohybu, rozvoji zdatnosti, 

přípravě organismu, bezpečnosti, hygieně. Důležitým prvkem je i vytváření si vztahu 

k pohybu, který podporuje zdraví.  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – úkolem tohoto směru je nabídnout 

žákům široké spektrum pohybových aktivit, které by si osvojovali a z nichž by si vybírali 

ty, které chtějí provádět opakovaně, celoživotně a které je v neposlední řadě baví. 

Činnosti podporující pohybové učení – žákům ukázat, jak mají své pohybové aktivity 

organizovat, řídit, hodnotit atd. 
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Současně Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání doporučuje 

vyrovnávat pohybový deficit žáků III. (příp. II.) zdravotní skupiny a jejich potřebu 

korektivních cvičení zařazováním povinného či volitelného předmětu, jehož obsah 

vychází z tematického okruhu Zdravotní tělesná výchova (jako adekvátní náhradu 

povinné tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky). 

2.2.2 Tělesná výchova ve školním vzdělávacím programu 

Schválením školského zákona a Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání byly školy postaveny před úkol vytvořit si svůj vlastní školní vzdělávací 

program pro základní vzdělávání, kdy školy produkují na základě vlastních představ a 

zkušeností, společným úsilím všech pedagogů školy a pro potřeby konkrétních žáků 

ucelený vzdělávací program. Tento nový projev pedagogické autonomie a svobody má 

své nesporné přednosti, ale i úskalí. 

          ŠVP dává možnost zdůraznit na úrovni školy to, na co jsou podmínky, o co je 

zájem, co se osvědčilo, co je progresivní. Umožňuje přebírat nové myšlenky a postupy, 

které se do RVP nedostaly. Tvůrci ŠVP (ředitelé a učitelé škol) mohou klást důraz na 

pravidelnost pohybových aktivit. Je jen na nich, jak ve škole organizují podporu zdraví, 

včetně pohybového režimu (Tupý, 2012b). 

   Při tvorbě školního vzdělávacího programu se vychází ze struktury uvedené v RVP 

ZV. Jednotlivé části struktury ŠVP na sebe navazují a vymezují požadovaný obsah 

dokumentu, který škola rozpracuje podle svých záměrů a potřeb. Struktura ŠVP obsahuje 

(RVP v širších souvislostech, n.d.):  

 Identifikační údaje 

 Charakteristika školy 

 Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 Učební plán (učební plán pro 1. a 2. stupeň, poznámky k učebnímu plánu) 

 Učební osnovy (název vyučovacího předmětu, charakteristika vyučovacího 

předmětu, vzdělávací obsah vyučovacího předmětu) 

 Hodnocení žáků a autoevaluace školy (pravidla pro hodnocení žáků, autoevaluace 

školy a její evaluační činnost) 

 

Z pohledu Herciga (2009) je zapotřebí implementaci tělesné výchovy do školních 

vzdělávacích programů podporovat následujícími dvěma formami: a) podpora přípravy a 
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realizace didaktického procesu; b) podpora monitoringu a diagnostiky. Pracovní 

materiály usnadní učiteli přípravy na výuku a vedou i ke komplexnímu usměrňování žáků 

v pohybových aktivitách. Diagnostika a monitoring jsou potřebné pro hodnocení i 

sebehodnocení všech subjektů vstupujících do didaktického procesu.  

Při tvorbě ŠVP bychom neměli podle Mužíka a Dobrého (2008) zapomenout na 

otázku: Jaké efekty se dají očekávat z hlediska změny chování? Autoři rozlišují dvě cesty 

ke zdravotním benefitům:  

a) prvořadá je pravidelná pohybová aktivnost jako kumulace různých pohybových 

aktivit 

b) tělesná zdatnost jako souhrn znaků člověka, měřitelných různými pohybovými 

testy,  se může projevit jako důsledek pravidelné pohybové aktivnosti. 

Jak je uvedeno výše, tak součástí školního vzdělávacího programu jsou učební 

osnovy, které vytváří buď jednotlivci, anebo předmětová rada, složená ze všech učitelů 

tělesné výchovy na škole. Od tvůrců se požaduje, aby charakterizovali vyučovací 

předmět, vymezili předpokládané výsledky výuky - rozpracované výstupy v jednotlivých 

ročnících (obdobích), stanovili učivo, které použijí k dosažení těchto výstupů, vše 

propojili s průřezovými tématy a stanovili postupy (výchovné a vzdělávací strategie), 

které ve výuce povedou k dosažení očekávaných výstupů příslušného RVP a k utváření 

klíčových kompetencí u žáků (Tupý, 2007a). Tupý (2007a) vidí v učebních osnovách 

v pojetí ŠVP jakýsi „otisk“ uvažování o tom:  

 co by si měl žák ve školní TV osvojit (v nejširším slova smyslu) 

 v jakých krocích bude toto osvojování postupovat 

 kde, na jakém učivu a jakým způsobem bude osvojování probíhat 

 jaké organizační a didaktické formy výuky využijete 

 jaké postupy uplatníte při výuce pohybově nadaných a nenadaných žáků 

 co je společné učitelům TV a v čem se shodujete se snahami ostatních kolegů 

 jak poznáte, že si žák osvojil požadovaný výstup apod. 

Podle struktury ŠVP má vzdělávací obsah každého vyučovacího předmětu (tedy i TV) 

obsahovat distribuci a rozpracování očekávaných výstupů z RVP do ročníků, případně do 

delších časových úseků. Každý z očekávaných výstupů formulovaný v RVP ZV ve 
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vzdělávacím oboru Tělesná výchova  pro 1. stupeň (3. a 5. ročník - 7 + 13 výstupů, včetně 

ZdrTV) i pro 2. stupeň (tj. 9. ročník - 17 výstupů, včetně ZdrTV) musí být v učebních 

osnovách odpovídajícího vyučovacího předmětu ve ŠVP obsažen a to přímo nebo 

prostřednictvím dílčích výstupů, které k nim směřují (Tupý, 2007c). 

 

2.2.3 Tělesná výchova v tematických plánech 

Rozlišujeme dva druhy tematických plánů, a to roční plán vyučování tělesné 

výchovy a plány tematických celků (Vilímová, 2009). V obsahu ročního plánu je 

zařazeno pořadí tematických celků v daném školním roce. 

Tematický plán zpracovává vyučující daného předmětu. Obsahuje týdenní 

hodinovou dotaci předmětu a na základě nadřazených kurikulárních dokumentů (RVP 

ZV, ŠVP) konkrétní učivo pro jednotlivé vyučovací hodiny. Školní rok je z časového 

hlediska plánován většinou na 33 učebních týdnů. Při dvouhodinové týdenní dotaci má 

ve školním roce tělesná výchova 66 vyučovacích hodin (Malach 2003). Učivo 

prezentované v plánu je pro školu a učitele tělesné výchovy závazné ve smyslu jeho 

předložení žákům a naučení v souladu s jejich úrovní.  

Plán slouží samotnému učiteli (přehled o tom, co se učilo minule, co bude 

následovat a v jakém pořadí), ale i kontrolním orgánům. Funkcí plánu je též časová 

kontrola a kontrola návaznosti a logické uspořádanosti učiva. Z tematického plánu 

následně vychází nejpodrobnější plán, čímž je příprava na vyučovací jednotku. 

(Rychtecký a Fialová, 1998).  

Výsledky (Fialová et al., 2014) ukazují na změnu v nabízeném obsahu tělesné 

výchovy oproti dřívějšku, kdy v období jednotné školy měly atletika, gymnastika a 

sportovní hry podobnou hodinovou dotaci a pamatováno bylo také na úpoly, testování a 

ostatní nabídky. Obsah tělesné výchovy v současnosti tvoří především sportovní hry. 

Atletice a gymnastice věnují učitelé zmenšenou hodinovou dotaci.  

Z předchozích textů (kapitol ŠVP a RVP) je patrné, že učivo vzdělávacího oboru 

Tělesná výchova, lze do jisté míry modifikovat (vzhledem k zájmu, potřebám i 

možnostem žáků, k podmínkám a tradici školy atd.). Jeví se tedy jako vhodné již 

v učebních osnovách stručně vysvětlit možná obsahová specifika vyučovacího předmětu. 

Především se jedná o to, (Tupý, 2007b):  

 na které pohybové činnosti bude klást škola důraz a proč; 
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 do kterých ročníků a proč se řadí některé sezónní činnosti nebo takové, které 

vyžadují zvláštní materiální a prostorové podmínky (plavání, turistika, lyžování 

apod.); 

 jaké sportovní hry a ve kterých ročnících škola preferuje; 

 jaké netradiční sporty zařazuje; 

 v čem se liší nabídka obsahu pro chlapce a dívky atd. 

 

2.3 Standardy základního vzdělávání  

2.3.1 Charakteristika standardu   

Čím má základní vzdělávání vybavit žáky pro život a práci v 21. století je otázka 

kterou si kladou lidé odpovědní za školství po celém světě. V evropském prostoru je 

zaměření na rozvinutí dvou druhů klíčových kompetencí: jedny lze označit jako 

nadpředmětové, druhé – které tvoří základ pro předchozí skupinu – mají blíže k tradičním 

předmětům. K ověření aspoň minimální potřebné úrovně základních kompetencí jsou 

součástí kurikulárních dokumentů mnoha zemí i obsahové a evaluační standardy 

některých nebo všech předmětů (vzdělávacích oborů). Od roku 2012 to platí i pro Českou 

republiku a náš RVP ZV. Do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

byly na základě Opatření ministra č. j. MŠMT - 1236/2012 - 22 ze dne 8. ledna 2012 

vloženy „Standardy pro základní vzdělávání“. V první fázi se jednalo o standardy 

vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (anglický jazyk) a Matematika a 

její aplikace. V současné době jsou připraveny standardy všech vzdělávacích oborů RVP 

ZV (Dvořák a Zelendová, 2013). 

V kontextu s měřením vzdělávacích výsledků zmiňuje Potůček (2010) pojem 

funkční gramotnost, což je snaha měřit dovednosti uplatnitelné v praktickém životě a 

nikoliv znalosti uplatnitelné pouze ve školním prostředí. V poslední době se jedná o 

charakteristický trend srovnávacích výzkumů. Kapitola současná tělesná výchova 

naznačuje, že i školní TV reaguje na tento směr a snaží se zdůrazňovat determinanty 

celoživotní pohybové aktivity v učebním obsahu a také v samotném hodnocení. 

Standard je obecně definován jako „obvyklá, běžná úroveň, měřítko, norma“ 

(Linhart, 2007). K hodnocení vzdělávacích prvků jsou tedy využívány vzdělávací 

standardy. Tyto standardy vymezují obligatorní požadavky kladené na žáky v určitých 

ročnících, nebo stupních školy; formulovány jako vědomosti, dovednosti, postoje a 

hodnoty ve vztahu k obsahu vzdělávání v jednotlivých předmětech (Byčkovský 2007). 
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Trna (2004) vnímá u vzdělávacích standardů jejich problematiku v pojmové 

neujasněnosti a nedostatečné klasifikaci.  

Trna (1996) rozlišuje dvě skupiny vzdělávacích standardů: standardy-normy 

(normativní úroveň) a standardy-doporučení (nenormativní úroveň). Sladkovská (2005) 

upozorňuje na potřebu rozlišovat mezi standardy, které vytvářejí normu pro vyučování a 

mají orientační charakter a mezi kontrolami (testy) standardů, které poměřují dosažené 

výkony. Pojem vzdělávací standard lze chápat ve třech možných významech (Fialová et 

al.,2014): 

 Obsahové standardy označují závazné cíle a obsahy vzdělávací práce školy. 

Spolu s personálními, materiálními zdroji mají tyto standardy vztah ke vstupním 

části vzdělávacího systému. Poněvadž se mohou podobat kurikulárním 

dokumentům, označují se jako minimální obsahové standardy.  

 Procesuální standardy odrážejí kulturu školy, vyučování a učení. Závisejí na 

žácích (pozice využití nabídky) a kompetencích učitelů (pozice nabídky). 

Vztahují se tedy k učebním příležitostem a k souvisejícím podmínkám školního 

učení z pozice nabídky a využitelnosti této nabídky.  

 Výstupové/výkonové standardy jsou spojovány s testováním a často s evaluací 

kvality vzdělávání. Souvisejí s výstupovou částí systému. Jsou to měřitelné 

kompetence vztažené k cílům vzdělávání, kde se očekává jejich dosažení 

v určitých časových obdobích.  

 

Funkce vzdělávacích standardů vedly také k zavedení pojmu „cílový standard“ a 

„evaluační standard“. První pojem je svázán se stanovením konkrétních výstupů 

vzdělávání (specifické vzdělávací cíle). Druhý je spojen s hodnocením dosažené úrovně 

vzdělávacích výstupů jako zpětné vazby. Současné standardy vzdělávání, které mají 

poněkud jiné pojetí, než standardy v devadesátých letech minulého století, nazývají 

Janoušková, Maršák a Pumpr (2012, s. 23) jako minimální cílové evaluační standardy. 

Tímto dochází ke spojení dvou předchozích pojmů a i funkcí.  

       Podle Mužíka a Vlčka (2013) mají mít „dobré vzdělávací standardy“ následující 

charakteristiky: 

 Oborovost: standardy mají být formulovány oborově specificky, mají se 

vypracovávat z perspektiv jednotlivých vyučovacích předmětů. 

 Zaměřenost: standardy nemají pokrývat celou oborovou oblast, ale jen její jádro. 
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 Kumulativnost: standardy mají vypovídat o učebních procesech za celou 

vzdělávací etapu žáků (např. postihují přechod mezi primární a sekundární 

školou). 

 Závaznost: standardy mají definovat závazné minimální požadavky, ale reálně 

formulují spíše průměrná očekávání než minimální požadavky, které mají být 

dosaženy všemi žáky. 

 Diferencování: standardy mají být formulovány diferencovaně tak, aby vedle 

běžných standardů existovaly také minimální standardy a optimální standardy. 

Diferenciace standardů se může realizovat pouze na základě empirických 

výzkumů a jejich nálezů. 

 Realizovatelnost: musí být s předstihem definováno, jak mají být standardy 

nastaveny. Budou-li standardy formulovány bez ohledu na realizovatelnost, může 

to vést k paralyzování vzdělávacího systému. Pokud by standardy nebyly 

realizovatelné, vedlo by to k frustraci zúčastněných. 

 Srozumitelnost: standardy musí být pro cílové skupiny srozumitelné, musí být 

pokud možno stručně a precizně formulované. 

 Měřitelnost: standardy mají být formulovány tak, aby z nich mohly být jednoduše 

odvozovány nástroje určené k jejich ověřování. 

 Celostátní platnost: mají-li být standardy státní, mají být jako takové 

implementovány. 

 

Stále je však třeba mít na paměti, že standardy ze své podstaty vyjadřují pouze 

základní úroveň státem garantovaného vzdělání, role školy se nemůže omezit pouze na 

dosahování souladu se státním vzdělávacím standardem a rovněž každý jedinec má být 

podporován ve snaze je nejen naplnit, ale v zájmu svého dalšího rozvoje je přesahovat 

(MŠMT, 2013b). Jak dodává Bílá kniha školství (MŠMT, 2001, s. 92) „Vyšší míru 

samostatnosti škol v rozhodování je nutné vyvážit systematickým hodnocením dosažených 

výsledků, aby byla zajištěna jejich kvalita i efektivita.“  

Tvorba vzdělávacích standardů je velmi pracná, odborná týmová činnost, při které by 

mělo dojít ke spolupráci a konsenzu odborníků z příslušných oborů, pedagogů, 

psychologů, oborových didaktiků, učitelů z praxe, prognostiků, sociologů, 

zaměstnavatelů atd. Vhodná je i případná veřejná diskuse (Trna, 2004, s. 56). 

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve svém materiálu „Strategie 

vzdělávací politiky do roku 2020“ představuje jeden z hlavních cílů tak, že chce 
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formulovat ověřitelné standardy jako předpoklad zajišťování kvality. K tomuto kroku 

směřují hlavní zamýšlená opatření: 

 Zpracovat Národní program vzdělávání jako základ soustavy rámcových 

vzdělávacích programů a východisko pro jejich komplexní revizi po roce 2020; 

zabezpečit jeho propojení s kvalifikačním rámcem pro vysoké školství a 

s Národní soustavou kvalifikací. 

 Vytvořit a periodicky aktualizovat respektované a srozumitelné vzdělávací 

standardy pro jednotlivé stupně vzdělávacího systému, a to v souladu 

s přehledněji strukturovanými obecnými rámci v RVP. 

 Definovat náplň standardů jako státem garantovaná, jasně vymezená a relativně 

sevřená očekávání toho, které vědomosti, dovednosti by každý člověk měl získat 

v jednotlivých fázích svého vzdělávání. 

 Na náročné standardy navázat i hodnocením výsledků, aby bylo možné hodnotit 

vzdělávací systém jako celek. Zároveň budou standardy sloužit jako referenční 

bod pro formativní hodnocení během celého studia. 

 Nastavit standardy tak, aby bylo možné propojit monitorování výsledků a přidané 

hodnoty škol i s poskytováním zpětné vazby učitelům a žákům z pohledu jejich 

pokroku ve vzdělávání. 

 Vytvořit monitorovací systém tak, aby identifikace silných i slabých míst škol i 

celého vzdělávacího systému zároveň podpořila školy a žáky ve zlepšování 

výsledků 

Současné „Standardy pro základní vzdělávání“ v ČR představují minimální cílové 

požadavky na vzdělávání. Standardy vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích 

oborů stanovených v RVP ZV. Tyto výstupy se dále pomocí indikátorů konkretizují 

a doplňují o ukázky ilustrativních úloh. Očekávané výstupy vymezují předpokládanou 

způsobilost využívat osvojené učivo na konci 5. a 9. ročníku. 

Pomoci pedagogům, rodičům a žákům při naplňování cílů základního vzdělávání 

představuje jeden ze záměrů standardů. Přesto existuje mnohem širší využití, které mohou 

poskytnout výstupy z vykonaných standardů. Při položení otázky  „Kdo bude využívat 

výsledky?“  podává Štercl (2011)  ve své příspěvku „Evaluační standard a hodnocení žáků 

v uzlových bodech vzdělávací dráhy z hlediska APZŠ ČR 2011“ následující výčet: 

Žáci – své výsledky 

Rodiče – výsledky svého dítěte 
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Školy – všechny výsledky 

Zřizovatelé škol – souhrnné výsledky svých škol 

ČŠI – všechny výsledky  

Kraje – souhrnné výsledky kraje 

MŠMT – celostátní a krajské výsledky 

Veřejnost – celostátní výsledky 

 

2.3.2 Funkce standardů  

Podle názoru Trny (2004) mají vzdělávací standardy dvě hlavní funkce: stanovení 

konkrétních výstupů vzdělávání (specifické vzdělávací cíle) a následné hodnocení úrovně 

dosažení těchto vzdělávacích výstupů jako zpětná vazba (hodnotící prostředky). Janík ed. 

(2011) očekává od standardů, že budou plnit orientační funkci, tj. že budou představovat 

metu, která je žádoucím směrem přiměřeně vzdálená od každodenní praxe v běžných 

školách. Standardy mají dle Zormanové (2014) plnit několik funkcí: 

 Standard má zajistit, aby se každému žákovi dostalo určité kvality vzdělávání a 

aby nedocházelo k velkým rozdílům mezi úrovní znalostí žáků v různých školách. 

 Standardy zajišťují zpětnou vazbu, jak si vedou v porovnání s ostatními. Udávají 

hranice toho, kam až může zajít jejich autonomie v tvorbě a realizaci jejich 

kurikula.  

 Obsahují seznam srozumitelných a předem formulovaných požadavků na 

samotné žáky.  

Bauerová a Lauermann (2010) se zaměřují na to „Co by měly standardy plnit?“ v rámci 

ČR: 

 Sledovat vývoj výkonu žáka, včetně rozvoje jeho talentu. Např. srovnávat žákův 

stav v 5. třídě s jeho stavem v 9. třídě a nad rozdílem usuzovat, zda pokročil 

mnoho nebo jen velmi málo.  

 Je to základní norma stanovující, co by každý žák v ČR mohl a měl znát v daném 

oboru.  

 Měly by být srovnatelné se standardy v dalších zemích, aby bylo umožněno i 

mezinárodní srovnání. 
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2.3.3 Standardy pro tělesnou výchovu   

Celostátní testování mají některé země omezené na dva či tři předměty. Testují 

hlavní předměty – jazyk, matematiku a cizí jazyk. Jiné země testují mnohem širší rozsah 

učiva. Rozdíly se objevují i v organizaci testování. Zatímco část zemí provádí testování 

každoročně, jiné předměty pravidelně střídají nebo používají kombinaci povinně a 

nepovinně testovaných předmětů (Eurydice, 2009). Celostátní zkoušky z tělesné výchovy 

jsou v Evropě velmi vzácné. Nicméně ve Slovinsku byla v roce 2009 tělesná výchova 

vybrána jako předmět celostátních závěrečných zkoušek na konci nižšího sekundárního 

vzdělávání (Eurydice, 2013).  

 

Standardy TV v ČR 

V období od listopadu 2012 do dubna 2014 zpracovala pracovní skupina (garant 

za MŠMT ČR, garant za NÚV, zástupce NIDV, zástupci vysokých a základních škol) 

komplexní dokumentaci vzdělávacích standardů pro obor Tělesná výchova. Pracovní 

skupiny pro tvorbu vzdělávacích standardů v jednotlivých oborech měly za úkol 

zpracovat a přiřadit ke každému očekávanému výstupu v RVP ZV maximálně pět 

indikátorů a k nim maximálně tři ilustrativní úlohy, přičemž nastavení indikátorů mělo 

být na minimální úroveň zvládnutelnou pro žáky klasifikované stupněm „dostatečný“ 

nebo lépe z vyučovaného předmětu (Fialová et al.,2014). Indikátory kladou důraz na 

vymezení minimální úrovně základních znalostí, pohybových i organizačních dovedností 

a na jejich nejjednodušší aplikace při konkrétních pohybových činnostech žáků. Současně 

plní indikátory funkci připomenutí prvků, které jsou v pojetí RVP ZV vymezeny a které 

je třeba v tělesné výchově rozvíjet. Ilustrativní úlohy by měly sloužit jako příklad toho, 

jak lze ověřovat, že je cílů tělesné výchovy na úrovni 5. a 9. ročníku dosahováno se všemi 

žáky (s většinou žáků). Postupně budou vytvářeny další úlohy. Prostřednictvím učitelů 

jsou ilustrativní úlohy určeny žákům a měly by být srozumitelné v první řadě jim. 

Indikátory jsou pak formulovány pro učitele, s tím že jim rozumějí a pracují s nimi 

(Standardy TV; Fialová et. al., 2014) 

Mezinárodní standardy TV 

International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport, and 

Dance (ICHPER•SD) ve spolupráci s United Nations Educational, Scientific, and 

Cultural Organization (UNESCO) zpracovávají mezinárodní standardy pro tělovýchovu 

a sport školních dětí. Účelem je kolektivním přístupem profesních organizací sestavení a 
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formulování standardů, které umožňují kvalitní osnovy tělesné výchovy ve školách a tak 

pomáhají zajistit, že každé dítě i dospívající jsou pohybově vzdělaní. 

Globální standardy jsou univerzální a představují to, co by měl znát každý žák, 

jako výsledek vzdělávacího programu. Přičemž se nedá předpokládat, že každé dítě v 

každé zemi bude moci splnit všechny obsahové standardy v jakémkoliv okamžiku. 

Nicméně v duchu práv dětí, které mají být pohybově vzdělány, je povinností dané země 

(národu) neustále přispívat ke splnění norem (ICHPER, 2012). 

Národní asociace pro sport a tělesnou výchovu v USA (The National Association for 

Sport and Physical Education) jmenovala výbor, aby nalezl odpovědět na otázku: „Co by 

měl student znát a být schopen dělat (vykonat)?“ Výsledkem projektu je stanovení 

definice pohybově vzdělané osoby. Tato definice uvádí pět hlavních oblastí směřujících 

k pohybově vzdělanému člověku (ONG, 2009):  

 naučil se potřebné dovednosti k provádění různých pohybových aktivit  

 je fyzicky fit  

 pravidelně se účastní pohybových aktivit  

 zná důsledky a těží z účasti v pohybových aktivitách 

 hodnotí pohybovou aktivitu a její podíl na zdravém životním stylu 

 

Standardy TV  v USA 

Při tvorbě zásadních dokumentů vychází iniciativa v USA z aktivit profesních 

organizací, zejména z National Association of Sports and Physical Education (NASPE) a 

z podpory dalších organizací sdružujících především lékaře. Úloha nestátní organizace 

NASPE spočívá také ve vysvětlování obsahu standardů, jejich důležitosti a správnosti 

(Dobrý a Hendl, 2007). Nyní uvádíme Standardy tělesné výchovy NASPE (National 

Association for Sport and Physical Education, 2010):  

Standard 1: Žák prokazuje kompetenci v pohybových dovednostech a pohybových 

vzorcích potřebných k provádění různých pohybových aktivit. 

Standard 2: Žák rozumí pojmům souvisejícím s pohybem, principy, strategiemi a 

taktikami, aplikovanými při osvojování a vykonávání pohybových aktivit. 

Standard 3: Žák se pravidelně účastní pohybových aktivit. 

Standard 4: Žák dosahuje a udržuje dostatečnou úroveň tělesné zdatnosti podporující 

zdraví. 
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Standard 5: Žák prokazuje dostatečnou míru osobní odpovědnosti a sociálního chování a 

respektuje sám sebe a ostatní v prostředí pohybových aktivit. 

Standard 6: Žák oceňuje význam pohybových aktivit pro zdraví, zábavu, jako výzvu, 

sebevyjádření a sociální interakci. 

Šest zmíněných standardů je následně rozpracováno pro čtyři úrovně, které tvoří 

ročníky (0.1- 2., 3. - 5., 6. - 8. a 9. – 12) školní docházky. V každé věkové skupině je 

uvedeno, co je možné od žáka očekávat a co by měl dokázat. Jde o pouhé příklady, které 

nezavazují. Je na učiteli, jaké konkrétní učivo zvolí a jak formuluje očekávané výkony. 

Dosavadní doporučení a představy v této oblasti zaostávají zatím za rozvojem standardů, 

přestože NASPE nyní vyvíjejí výkonové indikátory a hodnotící materiály pro národní 

standardy (Dobrý a Hendl, 2007). 

Slovinská zkouška z TV  

Slovinsko v rámci národní zkoušky na konci etapy základního vzdělávání 

poskytuje také test z Tělesné výchovy, jehož autorem je Ministerstvo školství a sportu a 

Národní vzdělávací institut. Zkouška prověřuje teoretické znalosti, které jsou definovány 

v povinné školní tělesné výchově (Vogrinc, 2014). Test je rozdělen do dvou částí. První 

část úkolů má ověřit znalosti v oblastech: terminologie sportu, pohybové schopnosti, 

základy sportovního třetinku, dopad pohybu a sportovního tréninku na člověka; 

bezpečnost a ochrana zdraví při sportování, sportovní chování, atletika, gymnastika, 

plavání, lyžování a turistika. Ve druhé části zkoušky jsou úkoly z oblasti čtyř sportovních 

her ( basketbal, volejbal, házená a fotbal). Žák si musí vybrat dvě sportovní hry a řešit 

úkoly v rámci vybraných her. Větší důraz je dán na základní pravidla sportovních her a 

jejich vliv na lidskou bezpečnost (Športna vzgoja, 2009a). 

Úkoly jsou rozděleny do tří taxonomických úrovních viz. tabulka. V první řadě je 

účelem zkontrolovat porozumění a znalost základních pojmů, faktů a procesů. Pro úkoly 

ostatních taxonomických úrovních by měl student prokázat pochopení příčin, důsledků, 

efekty, dojmy a uplatnění poznatků v nových situacích. Úkoly třetí taxonomické úrovně 

od studentů požadují analýzu nebo syntézu událostí, vyvodit závěry, hodnocení, procesů 

a vztahů, odůvodnit rozhodnutí a plánování řešení (Informacije o preizkusu znanja za leto 

2017, n.d.). 
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Tabulka č. 3 Složení testu TV podle taxonomických úrovně  

Taxonomické obsahy  Podíl v testu 

Znalosti a porozumění 34,5 % 

Pochopení a aplikace  34,5 % 

Samostatné řešení nových problému a 

vyhodnocení 

31  % 

Zdroj: Informacije o preizkusu znanja za leto 2017, n.d. 

Teoretický test obsahuje až 25 úloh, na jejichž vyplnění mají žáci 60 min. 

Jednotlivé úlohy jsou hodnoceny na škále 1 až 3 body, dle jejich obtížnosti. V testu se 

objevují různé položky, od výběru odpovědi až po úkoly s krátkými odpověďmi (Športna 

vzgoja, 2009b).  

2.3.4 Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice  

Česká školní inspekce je nositelem a realizátorem strategického rozvojového 

projektu NIQES (Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České 

republice). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR působí v roli poskytovatele 

podpory prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Přestavba vzdělávacího systému probíhající v České republice od roku 2005 vyvolala 

nutnost vybudovat nový národní systém evaluace efektivity vzdělávací soustavy a kvality 

výsledků v počátečním vzdělávání. Záměrem projektu je vybudovat moderní a flexibilní 

národní systém inspekčního hodnocení kvality a efektivity vzdělávací soustavy s důrazem 

na realizaci kurikulární reformy v počátečním vzdělávání, a tím přispět k vytvoření 

systému hodnocení vzdělávací soustavy pro moderní a efektivní systém celoživotního 

učení (Co-je-NIQES, n.d.). Pro dosažení těchto cílů jsou zpracovány čtyři klíčové aktivity. 

K naší práci se váže klíčová aktivita 4: Národní šetření výsledků žáků v počátečním 

vzdělávání.  

Hlavní cíl čtvrté klíčové aktivity je zaměřen na vybudování evaluačního clusteru 

pro národní šetření a pro periodické zjišťování vědomostí a dovedností žáků a studentů a 

pro zlepšování vzdělávacích procesů. Přípravná fáze obsahovala vývoj specifického 

informačního systému a jeho pilotní ověření (Klíčová aktivita 4, n.d.). V rámci této 

klíčové aktivity je tedy vyvíjen univerzální testovací systém, který umožní realizaci 

ověřování výsledků žáků na plošném principu i výběrová šetření v libovolném ročníku i 

předmětu. Součástí aktivity je i systém pro tzv. školní testování spojené se školním e-
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learningem, kdy každý učitel získá možnost provádět vlastní elektronické testování žáků 

v libovolném ročníku a z libovolných předmětů jako běžný nástroj vlastních evaluačních 

procesů, včetně nástroje pro tvorbu vlastních elektronických kurzů či možnosti využívat 

databázi testů sestavených pro celostátní certifikované testování. V neposlední řadě je 

realizován systém pro tzv. domácí testování, které umožní rodičům využívat on-line 

testovací systém pro domácí přípravu svých dětí. 

 V prosinci roku 2011 se na vzorku 104 škol uskutečnila první, technologicko-

logistická pilotní zkouška. První celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků 

na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol proběhla ve dnech 21. 5. 2012 – 8. 6. 2012. 

Jedním z cílů bylo mimo jiné poskytnout první relevantní informaci o tom, jak si stojí 

žáci (5. a 9.) ročníků základních škol v porovnání s externím vzdělávacím standardem 

pro český jazyk, matematiku a anglický jazyk (5. třídy) a pro český jazyk, matematiku, 

anglický, francouzský nebo německý jazyk (9. třídy) (ČŠI, 2012). Ve dnech 13. 5. 2013 

– 7. 6. 2013 se uskutečnila druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků 

na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Po vyhodnocení obou celoplošných generálních 

zkoušek bylo konstatováno, „že je bez problémů možné elektronicky ověřovat výsledky 

žáků a že tyto výsledky jsou velmi dobře využitelné pro všechny účastníky procesu 

vzdělávání, zejména pro samotné žáky a jejich učitele“ (ČŠI, 2013, s. 43). 

V kontextu projektu NIQES bylo vyvinuto několik informačních systémů se 

záměrem vytvořit takové metody, postupy a nástroje, které by kromě svého využití v 

rámci hodnocení vzdělávání prováděného ČŠI měly sloužit také v přímé praxi 

konkrétních škol.  

Moduly inspekčního informačního systému (InspIS):  

InspIS SET | systém pro školní a domácí testování 

InspIS DATA | systém pro elektronický sběr dat 

InspIS ŠVP | systém pro práci se školními vzdělávacími programy 

InspIS PORTÁL | multifunkční webový portál 

InspIS HELPDESK | Systém poskytuje uživatelskou podporu všem, kteří využívají 

informační systémy ČŠI 

InspIS SET je modul navazující na testovací systém pro ověřování výsledků žáků na 

národní úrovni. Školy a široká veřejnost mají možnost využívat testy a úlohy, které jsou 
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v modulech nabízeny, případně zadávat a využívat testy a úlohy vlastní. Školní 

elektronické testování probíhá v navazujících krocích (Informační bulletin ČŠI, 2015) :  

1. Základním předpokladem je registrace uživatele, přičemž prvním registrovaným 

uživatelem školy je vždy její ředitel. Následně ředitel může udělit přístupová 

oprávnění dalším pracovníkům školy (nebo tyto úkony na někoho delegovat). 

Dále je nutné naplnit základní číselníky systému – zejména vložit informace o 

žácích a jejich příslušnosti do jednotlivých tříd a učebních skupin.  

2. Jednotliví uživatelé - učitelé - mají k dispozici veřejný katalog úloh a celých testů. 

Jedná se o dynamicky rostoucí databanku validovaných objektů, které mohou 

použít pro vlastní testování, nebo které si mohou upravit, případně použít pouze 

některé vložené objekty (obrázky, zvukové nahrávky apod.). Učitelé samozřejmě 

mohou úlohy a testy v systému samostatně tvořit, a dále je také sdílet na úrovni 

školy (pomocí školního katalogu úloh a testů).  

3. Při třetím kroku přichází na řadu samotné testování. Učitel volí termíny, kdy 

příslušní žáci obdrží informaci, že budou testováni, dále termín, kdy bude test 

přístupný, nebo také termín, kdy budou k dispozici výsledky (ty mohou být 

zpřístupněny i zákonným zástupcům žáků).  

4. Každý test obsahuje sérii otázek, které je nutné vyplnit ve stanoveném termínu. 

Obsaženy jsou otázky s výběrem jedné správné odpovědi, v některých otázkách 

žák vybírá správnou odpověď, jindy sám zapisuje výsledek, případně doplňuje 

odpovědi do textu, přiřazuje objekty atd. Některé otázky jsou také doplněny 

obrázkem, poslechem či videoukázkou. 

5. Okamžitě po vypracování testu se žák dozví, jak byl v testu úspěšný. InspIS SET 

mu také zároveň vygeneruje výsledkové sestavy, včetně grafů a tzv. vysvědčení. 

6. Vysvědčení obsahuje kompletní zadání testu, který žák řešil, s vyznačením 

správných odpovědí. Na konci dokumentu jsou přiloženy detailní informace 

vztahující se k výsledku celého testu, včetně důkladné interpretace toho, co je a 

co není možné z výsledků vyvozovat. 

V tabulce č. 4 jsou pro orientaci uvedeny hlavní rozdíly při porovnání školního 

testování s certifikovaným celoplošným testováním, které organizuje Česká školní 

inspekce.  
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Tabulka č. 4 Srovnání certifikovaného a školního testování 

Činnost Certifikované testování Školní testování 

Zavádění testovacích 

úloh 

Vytváří metodici ČŠI centrálně. Vytváří učitelé s možností 

převzít úlohy z veřejného a 

školního katalogu. 

Vytváření testů Vytváří metodici ČŠI centrálně. Vytváří učitelé s možností 

převzít šablony testů z 

veřejného a školního 

katalogu. 

Generování testů Centrálně na základě 

požadavků ČŠI a v termínech 

dle definice testovací kampaně. 

Na základě požadavku 

učitele pro danou třídu žáků 

školy v rámci přípravy akce. 

Registrace žáků Ředitel nebo pověřený 

pracovník školy registruje žáky 

na základě registrace školy do 

testovací kampaně dle pokynů 

ČŠI. 

Učitel registruje žáky ve 

třídách školy, ve kterých je 

vyučujícím daného předmětu 

Testovací klient Těžký klient nainstalovaný na 

PC 

Webový klient přístupný 

přímo z prostředí systému 

InspIS SET 

Zobrazení výsledků 

žákem 

Se znalostí přihlašovacího kódu 

testu a hesla bez nutnosti mít 

založený žákovský účet v 

systému InspIS SET. 

Pouze se založeným 

žákovským účtem v systému 

InspIS SET. 

Zdroj: ČŠI, 2015  

Současná politika evropských zemí v oblasti celostátního testování se zaměřuje 

na dva hlavní cíle. Tradičnějším prvním je hodnocení dosažených učebních výsledků 

žáka. Druhým cílem je monitorování škol nebo vzdělávacího systému jako celku 

Výsledky určitých testů jsou souhrnně zpracovávány pro vzdělávací systém jako celek. 

Následně jsou zveřejňovány jako součást zprávy o stavu tohoto systému. V Evropě jsou 

za stanovení celostátních testů zodpovědné dva typy institucí, a to útvar spadající pod 

ministerstvo školství nebo státní agentura ministerstvem zřízená, ale na něm nezávislá 

(Eurydice, 2009). 

 

2.4 Hodnocení ve školní tělesné výchově 

Hodnocením a hodnotami se zabývá moderní filozofická disciplína zvaná 

Axiologie. Jevy a předměty získávají aktuální hodnotu na základě vztahu k lidským 

potřebám. Hodnota je to, co člověk poznal a procítil jako přínosné. Z toho vychází, že 
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podstata hodnoty spočívá ve vztahu, hodnocení pak v objevování a posuzování hodnot. 

Přitom člověk je schopen hodnotit nejen utilitárně, ale i mravně a esteticky bez ohledu na 

materiální užitek.  

2.4.1 Formy hodnocení žáků  

Hodnocení tvoří neoddělitelnou součást vyučovacího procesu. Nabízí učiteli 

prostředek k usměrnění a ovlivnění učebních činností žáků. Hodnocení žáků představuje 

složitý obraz skládající se z různých nástrojů a metod, kterým je připisována různá 

důležitost. Zvláštní právní předpisy nebo pokyny k národním vzdělávacím programům 

obvykle řídí proces hodnocení žáků. Tyto předpisy dle Eurydice (2009) stanoví základní 

zásady hodnocení, včetně jeho cílů a někdy i škály doporučených přístupů. V ČR 

vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání uvádí v § 14 následující body týkající se 

hodnocení povinné školní docházky. 

(1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů 

pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je 

pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální 

vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.  

(2) Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: 

a) zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování 

žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení, 

b) kritéria pro hodnocení. 

 

Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním 

hodnocením, přičemž obě tyto varianty mají stejnou váhu. Zákon tedy uvádí tři formy 

hodnocení (Zákon č. 561/2004, paragraf 51-53):  

 klasifikaci,  

 slovní hodnocení,  

 kombinaci klasifikace a slovního hodnocení. 

Klasifikace neboli kvantitativní forma hodnocení je v současné škole převažujícím 

formálním vyjádřením hodnocení. V ČR je 5ti stupňová klasifikace u prospěchu a 4 

stupňová klasifikace chování. Přičemž v tělesné výchově je nejčastější známkou na 

vysvědčení výborná, 83 % (Fialová et al., 2014, s. 75). Stupněm 3 jsou žáci klasifikování 

spíše výjimečně. Jednou z otázek v dotazníkovém šetření Kubátové (2010) byla i 

formulace:  Používáte při tělesné výchově celou škálu klasifikace, nebo používáte jen 
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některé stupně? Prezentované výsledky jsou: známkuji jen 1 – 20 %, známkuji jen 1 a 2 

- 50 %, známkuji jen 1,2 a 3 -30 % a používám celou škálu známek / 1 až 5 – 0 %. Výzkum 

byl prováděn pouze u učitelů prvního stupně základní školy.  

Častou diskuzí v souvislosti s hodnocením je, který faktor nejvýrazněji ovlivňuje 

známku z tělesné výchovy. Snaha žáků je nejvýraznějším faktorem, který ovlivňuje 

známku z tělesné výchovy. Dalšími faktory jsou chování (které má na vysvědčení 

samostatnou kolonku a nemělo by proto ovlivňovat známku v jednotlivých předmětech), 

docházka a až jako čtvrtý faktor jsou pohybové dovednosti (Fialová et al., 2014). 

Problematiky hodnocení se týká i absentérství žáků ve výuce tělesné výchovy 

zmíněné v kapitole současný stav TV, kdy povinnost hodnotit žáka z předmětu je 

nesnadnou záležitostí, jelikož jeho účast ve výuce byla nedostatečná. Postup ke snížení 

absencí a k hodnocení žáků hledal Rýgl (2011). Na základě dat vytvořil pravidla 

klasifikace tak, aby kromě výkonnostních požadavků zahrnovala i podmínku aktivní 

účasti v hodinách tělesné výchovy. Při tvorbě pravidel hodnocení vycházel ze ŠVP a 

z učiva zahrnujícího atletiku, gymnastiku, úpoly, sportovní hry, netradiční pohybové 

činnosti, koordinační, kompenzační, kondiční a tvořivá cvičení. Po zhodnocení možností 

školy došlo k vytvoření baterie testů obsahující: běh na 60 m, 600 m, 800 m, člunkový 

běh 6 x 10 m; skok do dálky, skok do dálky snožmo z místa; hod míčkem; sedy-lehy; 

skokansko-akrobatické cvičení (SAC) a šplh. Na základě sledování a ŠVP  byly 

stanoveny principiální podmínky pro hodnocení žáků (Rýgl, 2011): 

 Žákova výkonnost a přístup budou hodnoceny standardním způsobem, dosáhne-li 

aspoň 65 % aktivní účasti v hodinách TV a splní 75 % požadovaných 

přezkušovaných disciplín. 

 V případě nižší účasti než 65 % bude žák v jednom dnu komisionálně přezkoušen 

ze 7 disciplín (podmínkou je jedna vytrvalostní). Žák bude hodnocen pouze na 

základě výkonnosti formou průměrné známky.  

Zavedení zásad hodnocení a jejich důsledné dodržování vedlo k výraznému snížení 

úmyslné neúčasti žáků v hodinách tělesné výchovy. U sledované skupiny chlapců klesla 

absence v porovnání s obdobím před sledováním o 50 %. Vidina (či hrozba) přezkoušení 

a hodnocení pouze na základě výkonnosti zapůsobila na postoj žáků i rodičů k předmětu.  

Pozitivní vliv na osobnost žáka je spatřován ve správně formulovaném slovním 

hodnocení v tělesné výchově. Zdatnější žáky motivuje k další práci a rozvoji, naopak 

slabší žáky zbavuje stresu z hodnocení (Bendl, 2011). Správné slovní hodnocení 
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nesrovnává žáka s ostatními, nevyzdvihuje výkon jednoho žáka nad ostatní, nedochází 

k jakékoli kategorizaci či klasifikaci výkonu žáka v rámci třídy. Podle Bendla (2011, s. 

52) jediné srovnání, které je v rámci slovního hodnocení možné, je porovnání aktuálního 

výkonu jedince s jeho předchozími naměřenými výkony. Hodnocení popisuje hlavně 

rozvoj osobnosti žáka, sociální vztahy i charakterové vlastnosti (Haša, 2011). Nevýhoda 

slovního hodnocení je spatřována v časové náročnosti, nepochopení učitelova vyjádření 

rodiči a špatném slovním vyjádřením učitele. Pro ilustraci předkládáme dvě ukázky 

slovního hodnocení z tělesné výchovy:  

V tělocviku jsi běhal, zdolával opičí dráhy, cvičil s obručemi a hrál fotbal. Zkoušel 

jsi kotoul vpřed, vzad, kotoul ze stojky, stojku a most. Sám o sobě jsi v jednom 

pohybu, proto hodiny tělocviku vítáš. Při společných míčových hrách vyžaduješ 

po ostatních dodržování pravidel dané hry a fair play. Poctivě cvičíš při 

rozcvičkách a běháš velmi rychle  (Slovní hodnocení, n.d.). 

V rámci tělesné výchovy plaveš, jezdíš na kole, lyžuješ, děláš horolezectví, 

gymnastiku, běháš. Ve všem se zlepšuješ, máš ráda pohyb a víš, že je důležitý, aby 

byl člověk zdravý (Slovní hodnocení, n.d.). 

Formativní hodnocení 

Jedním z aktuálních trendů v pedagogickém hodnocení je tzv. formativní hodnocení, 

jehož hlavním účelem je zpětná vazba a pozitivní formování pro žáka. Dochází 

k zaměření na proces učení. Pro zavádění formativního hodnocení jsou předkládány tři 

hlavní důvody (Greger a Ježková eds., 2007): 

1. Zásadně rozvíjí kompetenci k učení (learning to learn) a další klíčové kompetence 

(komunikativní, sociální, personální, občanské, řešení problémů a pracovní 

kompetence). 

2. Zvyšuje celkovou školní úspěšnost žáků (achievement) 

3. Podporuje spravedlivý přístup ke vzdělávání (equity of outcomes). Každému 

žákovi je poskytnuta rovnocenná šance k dosažení maximálního rozvoje v rámci 

svých možností daných nadáním, inteligencí, etnickým a rodinným původem, 

sociálním statusem apod.. 

 

Podstata formativního hodnocení žáků spočívá v poskytování zpětné vazby, 

sebehodnocení, interakce a vhodných učebních úlohách. Zpětná vazba by měla obsahovat 

rady, jak svou práci zlepšovat a vyhýbat se srovnávání s ostatními žáky. Měla by být 
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zaměřena na kvalitu práce žáka. Sebehodnocení je důležité, aby žáci chápali, proč se učí 

a co k tomu potřebují. Dostatek prostoru pro reflexi žáků, čemu se naučili, je neméně 

důležitá součást výuky. Dialog (interakce) mezi učitelem a žákem by měl být promyšlený, 

reflektující, zaměřený na zjištění míry porozumění a poskytování dostatečného prostoru 

pro přemýšlení a vyjadřování svých myšlenek a názorů. Neocenitelnými pomocníky při 

učení jsou didaktické testy, učební úlohy a domácí úkoly. Pokud se jasně a relevantně 

vztahují k učebním cílům (Greger a Ježková eds., 2007). Hodnocení se stává formativní, 

když monitorování výsledků a procesů učení primárně slouží k tomu, aby výuka 

odpovídala potřebám žáků (Greger a Ježková eds., 2007, s. 231). Formativní hodnocení 

v tělesné výchově by mělo rozvíjet žákovu osobnost, schopnost samostatně tvořit 

pohybovou činnost a posuzovat ji u sebe i ostatních, rozvíjet u žáků potřebu pravidelné a 

přiměřené pohybové aktivity (Bendl, 2011).  

 

Sumativní hodnocení 

Sumativní hodnocení se obecně vyjadřuje známkami udělovanými během určitého 

období za splnění určitých úkolů nebo absolvování testů. Ačkoliv polovina zemí EU 

z výzkumu TV a sport ve školách EU (Eurydice, 2013) používá k hodnocení tělesné 

výchovy na obou stupních ZŠ sumativní i formativní hodnocení, zdá se, že sumativní 

hodnocení je o něco častější. Některé země, například Bulharsko, Německo, Francie, 

Rakousko a Chorvatsko jako jedinou metodu v primárním i nižším sekundárním 

vzdělávání používají sumativní hodnocení, zatímco Dánsko a Spojené království (Severní 

Irsko) na obou úrovních používají pouze formativní hodnocení. V primárním vzdělávání 

se pak formativní hodnocení používá častěji než v sekundárním. Vysvědčení na konci 

školního roku dostávají žáci ve většině zemí. V Litvě se tělesná výchova objevuje na 

závěrečném vysvědčení pouze na primární úrovni, zatímco na Kypru a v Estonsku na 

nižší sekundární úrovni. Závěrečné hodnocení tělesné výchovy na vysvědčení je 

v některých zemích nahrazeno závěrečným certifikátem, který se uděluje při dokončení 

nižšího sekundárního vzdělávání (například ve Franci, ve Finsku a na Islandu) (Eurydice, 

2013). 

Kubátová (2010) se ve své práci „Klasifikace tělesné výchovy na I. stupni základní 

školy“ zaměřuje na vnímání hodnocení žáky, učiteli a rodiči. Ne zcela jednoznačný je 

výsledek výzkumu v otázce preference systému hodnocení dětí ve výuce tělesné výchovy, 

kdy rodičům z 38% vyhovuje stávající systém klasifikace oproti 42% preferujícím spíše 

slovní hodnocení. Oproti tomu učitelé by raději než klasickou klasifikaci používali jiné 
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formy hodnocení, které by byly významnější s ohledem na předání informace o vlohách 

a postoji dítěte ke sportu rodičům. Z výzkumu Bendla (2011) vyplynulo, že učitelé 

považují slovní hodnocení za nejvhodnější formu hodnocení v tělesné výchově. 

V povinné výuce, tělesnou výchovou nevyjímaje, je nejběžnějším typem hodnocení 

tzv. průběžné hodnocení, do kterého patří posuzování každodenní aktivity žáků při 

vyučování, činnost v průběhu školního roku, písemné a ústní zkoušky, praktické úlohy či 

práce na projektech (Eurydice, 2009). Přesto oproti naukovým předmětům vykazuje 

hodnocení v tělesné výchově jistá specifika. V této souvislosti předkládá Šafaříková 

(2010) jedinečné klady tělesné výchovy. Za prvé, v tělesné výchově nelze opisovat, 

napovídat a vytvářet kopie či plagiáty originálu někoho jiného. Při plnění pohybového 

výkonu se musí žák spoléhat jen sám na sebe. Pomoci může žákovi učitel nebo spolužák 

dopomocí, slovní korekcí či povzbuzováním. Za druhé, v naukových předmětech se může 

žák při plnění úkolu vracet k jeho částem a tím vylepšovat celek odstraňováním 

nalezených chyb atd. Pohybový výkon takovýto návrat neumožňuje. Žák má nanejvýše 

další pokus. Za třetí, třída se nemusí dozvědět, jak jednotlivý žák v naukových 

předmětech písemný úkol splnil, co konkrétně se mu povedlo či kde udělal chybu, pokud 

to sám učitel nezveřejní. Kdežto v tělesné výchově každého žáka mohou pozorovat 

všichni spolužáci. Výkony jsou tak pozorovatelné i porovnatelné a žák pozná, zda je 

úspěšný či neúspěšný.  

Respektování základního pravidla školního hodnocení je žádoucí i pro tělesnou 

výchovu. Žáci by měli vždy vědět, co se bude hodnotit, jaká je tedy k dané konkrétní 

učební látce formulována cílová norma. Zda stačí si zapamatovat, nebo je nutné pochopit 

souvislosti, nebo je nezbytné zvládnout aplikaci na nové situace atd. Tedy to, co je 

standard, co je případně nadstandard a co je bráno ve vztahu k dané cílové normě jako 

nedostatečný výkon (Junková, 2009). 

Tabulka č. 5 naznačuje trendy hodnocení edukačního procesu v tělesné výchově, tak jak 

je vidí ve své příspěvku  Frömel, Górna a Stelzer (n.d.): 

Tabulka č. 5 Základní ideje současného přístupu k hodnocení edukačního procesu v TV 

Stav 

(dřívější nebo současný) 
 

Trend 

(vyskytující se nebo preferovaný) 

mění se pojetí TV  mění se přístupy k hodnocení v TV 
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zmenšuje se evaluační činnost učitele  vzrůstá podíl žáků na evaluační činnosti 

pouze hodnocení 

učitel          žáci 
 stále více i hodnocení 

žáci          učitel 

více vnějšího hodnocení  více sebehodnocení 

více hodnocení 

učitel         žák, učitel         žáci 
 

více hodnocení 

žák          žák, žák         žáci, 

žáci          žáci více interhodnocení a komparace  více intrahodnocení a hodnocení 

individuálních změn 

více kvantitativní  více kvalitativní 

více výkon  více změny výkonu a další efekty 

více testování sportovní výkonnosti  více testování zdatnosti 

více testování  více alternativní a autentické hodnocení 

(portfolio apod.) 

více výsledek  více průběh 

více resultativního (finálního)  více bezprostředního a průběžného 

(formativního) 

více klasifikace  více hodnocení, ale méně klasifikace 

sekundární motivace hodnocení  primární motivace hodnocení 

více odpovědnosti na učiteli  více odpovědnosti na žácích 

méně veřejné kontroly  více veřejné kontroly 

méně etických omezení  více etických omezení 

více celotřídního  více skupinového a individuálního 

větší orientace na nedostatky  větší orientace na klady 

Zdroj: Frömel, Górna a Stelzer (n.d.) 
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2.4.2 Metody hodnocení v tělesné výchově 

Pro získávání údajů jsou v tělesné výchově používané tyto metody a  prostředky 

hodnocení (Vilímová, 2009,): 

 Měření – v tělesné výchově jsou nejpoužívanějším měřeným prostředkem testy, a 

to motorické.  

 Odborné hodnocení – slouží jako základ při hodnocení přesnosti pohybu, jeho 

obtížnosti provedení a jistoty. Je podkladem i pro korekci chyb a zdokonalování 

pohybové činnosti. Sestává se ze tří etap: pozorování, vlastního odborného 

hodnocení a rozhodování. Pro větší objektivitu jsou používány stupnice a škály.  

 Dotazovací metody – v tělovýchovné procesu slouží ke zjišťování vztahů, postojů 

či zájmů. Řadíme sem například dotazník, rozhovor a anketu.  

 

Důležitou dovedností hodnocení pro učitele tělesné výchovy je kvalitativní analýza 

definována jako „časově velmi limitované pozorování průběhu dovednostního výkonu a 

konstatování, nakolik se specifické pohyby přibližují standardům, přijatým pro danou 

dovednost“ (Dobrý, 2008b, s. 19). Porozumění pozorovatelnému pohybu, průběžná 

příprava, poznání klíčových míst, plán diagnózy a volba vhodné pozorovací strategie jsou 

atributy přesné kvalitativní analýzy (Knudson, 2000). Žákům poskytuje analýza zpětnou 

informaci, která popisuje jejich provedení sledované činnosti. Tím se odhalují nedostatky, 

ale také silné stránky pohybového projevu. Dané hodnocení techniky přispívá 

k zefektivnění procesu pohybového učení (Brtník, 2011). 

Haša (2011) navrhuje, v rámci hodnocení školní tělesné výchovy, aby součástí 

hodnocení byla i určitá úroveň teoretických znalostí (např. odborná terminologie, pravidla 

her) Zde je vhodným nástrojem systematického zjišťování výsledků výuky didaktický 

test, který je navrhován, hodnocen, ověřován a interpretován podle určitých pravidel. 

Didaktický test musí splňovat několik kritérií, aby docházelo k efektivnímu zjišťování 

výsledků výuky. Zormanová (2014) předkládá pět základních požadavků na didaktický 

test: musí být reliabilní (spolehlivý), validní (platný), citlivý, objektivní v hodnocení a 

praktický. 

Hodnocení tělesné zdatnosti 

Posuzování zdatnosti je další prvek spojený se současným pojetím tělesné výchovy. 

Úroveň zdravotně orientované zdatnosti je hodnocena skrze dvě základní skupiny faktorů 

(Bunc, 1998): 
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1. Strukturální, tj. výšku, hmotnost, složení těla, 

2. Funkční tj. kardiorespirační vytrvalost, svalovou sílu, svalovou vytrvalost, 

flexibilitu.  

V současnosti je možné na našem území využít následujících pět standardizovaných 

testových systémů: EUROFIT, FITNESSGRAM, INDARES, OVOV a UNIFITTEST 

(Rubín, Suchomel a Kupr, 2014). Přičemž každý z nich nabízí určité výhody a nevýhody 

při jejich používání i při interpretaci naměřených dat. Evaluací testových systému, které 

lze použít při hodnocení tělesné zdatnosti u jedinců školního věku, se zabývali Rubín, 

Suchomel a Kupr (2014). Výchozím parametrem pro provedení subjektivního hodnocení 

byla možnost použít danou testovou baterii ve vyučovací jednotce školní tělesné výchovy 

v celkové délce trvání 90 minut pro cílovou skupinu jedné třídy dětí školního věku 

(základní a střední školy) s jedním vyučujícím. Na základě komparační metody autoři 

považují za nejvhodnější testovou baterii FITNESSGRAM. Přednosti baterie shledávají 

v časové i personální nenáročnosti, zaměření na zdravotně orientovanou zdatnost, nízký 

počet standardizovaných testových položek.  

 

Celostátní testování 

Jedním z nástrojů používaných při systematickém měření a monitorování výkonů 

jednotlivých žáků, škol a národních systémů je celostátní testování žáků, které je 

definováno jako „zadávání standardizovaných testů a ústředně stanovených zkoušek na 

celostátní úrovni.“ (EURYDICE 2009, s. 7). Zmíněné testy se vyvíjejí a vytvářejí 

v souladu s programy státní politiky a struktur vzdělávacích systémů. Hlavní cíle 

standardizovaných celostátních testů, úrovně ISCED 1 a 2 jsou (EURYDICE, 2009): 

 Rozhodování o další vzdělávací dráze žáků 

 Monitorování škol a/nebo vzdělávacího systému 

 Identifikace individuálních vzdělávacích potřeb 

2.4.3 Autoevaluace  

Cílem autoevaluace (vlastní hodnocení) je získat zpětnou vazbu pro další 

zlepšování a ověření, zda škola pracuje, tak jak má. Interní hodnocení školy probíhá 

průběžně, zatímco externí hodnocení se uskutečňuje v intervalu několika let. Z tohoto 

hlediska je nezbytné, aby školy měly nástroje umožňující realizovat vlastní hodnocení ve 

vysoké kvalitě a relativně snadno.  Zákon z roku 2004 nařizoval zprávu o vlastním 

hodnocení školy, jako součást povinné dokumentace školy. Chvál, Procházková a 
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Straková (2015) sdělují, že na povinnost realizovat vlastní hodnocení byly české školy 

připraveny různě. Školy chápající autoevaluaci jako nezbytnou součást své činnosti 

prováděly například SWOT analýzy, dotazníková šetření mezi žáky, rodiči a učiteli.  

Vymýšlely systémy hospitací tak, aby poskytly maximum informací o kvalitě výuky a 

podobně. Na opačném pólu spektra byly školy, které viděly jen další zbytečnou 

administrativu a vytvářely zmiňované dokumenty jen formálně. Změnou školského 

zákona z roku 2011 (nabyla účinnosti 1. ledna 2012) byla povinnost vypracovávat 

autoevaluační zprávy zrušena.  

Hnutí Physical and Health Eucation Canada zabývající se právem všech dětí a 

dospívajících na kvalitní tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví iniciovalo založení 

Quality Daily Physical Education (QDPE). Úkolem této iniciativy je prosazování kvalitní 

denní tělesné výchovy.  Pro hodnocení kvality tělesné výchovy ve školách je v rámci 

intervence aplikován následující dotazník s deseti otázkami (Dobrý, 2010): 

1. Poskytuje škola každému žákovi týdně minimálně 150 min. výuky tělesné 

výchovy a dalších pohybových aktivit? 

2. Jsou vyučovací lekce dobře naplánovány a nabízejí širokou škálu pohybových 

aktivit? 

3. Umožňuje program tělesné výchovy účast všem žákům v každé vyučovací lekci 

bez ohledu na jejich úroveň? 

4. Klade se ve výuce tělesné výchovy důraz na zábavnost, bezpečnost, osobní zdraví, 

úspěch a fair play? 

5. Odpovídá vyučovací lekce tělesné výchovy a výběr pohybových aktivit věku a 

vývojovému stádiu žáků? 

6. Obsahují vyučovací lekce tělesné výchovy takové pohybové aktivity, které by 

kladly zvýšené nároky na kardiovaskulární systém, svalovou sílu, svalovou 

vytrvalost a ohebnost? 

7. Zahrnuje program tělesné výchovy příležitosti, umožňující všem žákům účast na 

vnitroškolních pohybových aktivitách a možnosti angažovat se jako jejich 

vůdcové? 

8. Mají všichni učitelé tělesné výchovy, působící na škole, kvalifikaci k výkonu 

tohoto povolání? 

9. Slouží všichni učitelé tělesné výchovy jako vzory žádoucího způsobu života? 

10. Těší se děti na výuku tělesné výchovy i na vnitroškolní rekreační nebo sportovní 

pohybové aktivity? 
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3 CÍLE PRÁCE 

 

3.1 Hlavní cíl 

 Hlavním cílem rigorózní práce je analyzovat možnost ověřování standardů pro 

tělesnou výchovu na základní škole. 

3.2 Dílčí cíle 

 Sestavit vědomostní test vycházející z navrhovaných standardů pro TV. 

 Analyzovat vědomosti a dovednosti z tělesné výchovy u vzorku žáků  9. ročníku 

ZŠ za pomoci evaluačního nástroje v podobě elektronického didaktického testu. 

 Prostřednictvím elektronického dotazníkového šetření zjistit názor učitelů TV na 

ověřování standardů tělesné výchovy.  

 Ověření funkčnosti indikátorů při testování naplnění Standardů TV žáky ZŠ. 

 Navrhnout doporučení ověřování Standardu TV pro školní praxi. 

 

3.3 Výzkumné otázky a hypotézy  

(1) Výzkumná otázka: Dosahují žáci ve vědomostním testu z tělesné výchovy 60 % 

úspěšnosti?  

Hypotéza 1: Nejnižší znalost mají žáci 9. ročníku z tematického okruhu Zdravotní 

tělesná výchova. 

Hypotéza 2: Průměrná úspěšnost z vědomostního testu přesáhne 50 %.  

 

(2) Výzkumná otázka:  Sledují učitelé TV změny v RVP spojené s návrhem standardů 

TV?  

Hypotéza 3: Učitelé TV jsou podrobně seznámeni s obsahem standardů TV. 

Hypotéza 4: Učitelé TV nesouhlasí s celoplošným ověřováním standardů TV na 

konci etapy základního vzdělávání.  
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4 METODIKA 

4.1 Výzkumné metody 

Jedná se o kvantitativní typ výzkumu. Didaktický test a dotazníkové šetření 

představují základní metody použité v empirické části výzkumu. Schindler et. al. (2006, 

s.7) definuje didaktický test jako „nástroj určený k objektivnímu měření výsledků 

vzdělávání v předem vymezené konkrétní oblasti“. Dotazník je nástroj vhodný všude tam, 

kde chceme získat kvantitativní data pro statistickou analýzu od expertního šetření po 

výzkumy veřejného mínění (Veselý a Nekola, 2007). Analýza sekundárních dat z odborné 

pedagogické, didaktické a filozofické literatury vztahující se ke standardu pro tělesnou 

výchovu a s tím souvisejících témat byla využita v teoretické části práce.  

 

Vědomostní test a dotazníky  

Vědomostní test, který byl při výzkumném šetření použit, náleží do kategorie 

nestandardizovaných didaktických testů. Obsah vědomostního testu vychází ze Standardu 

TV pro základní vzdělávání navázaného na příslušný rámcový vzdělávací program. 

Úlohy odrážely jednotlivé indikátory, potažmo  ilustrativní úlohy zastoupené v 

navrhovaných Standardech TV. Žáci řešili celkem 22 úloh (odkaz na test: 

http://www.survio.com/survey/w/O3A4U3P0R1U9Y5V5R). V následující tabulce je 

uvedeno početní zastoupení úloh vzhledem k tematickým okruhům RVP.  

Tabulka č. 6  Zastoupení tematických okruhů ve vědomostním testu 

     Tematický okruh Počet úloh 

1. Činnosti ovlivňující zdraví 7 

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností 

5 

3. Činnosti podporující pohybové učení 7 

4. Zdravotní tělesná výchova 3 
 

Uvedené okruhy jsou v testu představovány těmito testovými položkami: 

 okruh č. 1 – položky č. 1–7, 

 okruh č. 2 – položky č. 8–12, 

 okruh č. 3 – položky č. 13–19, 

 okruh č. 4 – položky č. 20–22. 
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V úlohách se jako podpůrný zdroj informací vyskytovaly texty i obrázky. Úloha č. 14 

nabízela zobrazení videoukázky.  Typy testových položek použitých ve vědomostním 

testu podle třídění Chvály, Procházkové a Strakové (2015): 

 uzavřená s výběrem odpovědi (jedna správná) - položky č. 1a, 2a, 2b, 4, 5, 12, 15, 

17, 19, 20, 22 

 uzavřená s výběrem odpovědi (více správných) – položka č. 6 

 uzavřená dichotomická (Svazek dichotomických úloh) - položka č. 3 

 uzavřená uspořádávací - položky č. 9, 18 

 uzavřená přiřazovací - položky č. 1b, 10, 11, 13, 16, 21 

 otevřená se stručnou odpovědí - položky č.7, 8, 14. 

 

Při hodnocení žákovských odpovědí lze užívat dle Schindlera et. al (2006) tzv. 

jednoduchého (binárního) skórování úloh nebo složitější tzv. vážené skórování. V testu 

bylo možné získat maximálně 58 bodů. Nejjednodušší způsob hodnocení úloh (Chybně – 

0 bodů; Správně – 1 bod) byl použit u uzavřených položek s jednou správnou odpovědí.  

U otevřených úloh je nastaveno hodnocení: 0 bodů – chybně, 1 bod – částečně správně, 

2 body –správně. V přiřazovací úloze obdržel žák jeden bod za každou správně přiřazenou 

dvojici. Obdobná varianta hodnocení existovala u uspořádací úlohy (bod za každé 

správné zařazení v pořadí). Počet bodů u svazku dichotomických úloh odpovídal počtu 

výroků ve kterých žák  rozhodoval o jejich pravdivosti či nepravdivosti. V případě dvou 

testových položek byla využita i možnost odečítání části bodů za částečně chybnou 

odpověď resp. za špatné přiřazení.  

Test byl žákům předložen v elektronické formě, jež je charakteristická tím, že   

„žák sedí u počítače, čte zadání úloh na obrazovce a pomocí myši či klávesnice zapisuje 

odpověď do počítače“ (Chvál, Procházková a Straková, 2015, s. 140). 

Po vyplnění testu žáci odpovídali na anketní otázky týkající se jejich vztahu 

k tělesné výchově, známce z TV, názorů na Standardy TV a podmínky testování. Úvodní 

část ankety zjišťovala základní demografické údaje. Krátký žákovský dotazník obsahoval 

celkem 11 uzavřených otázek (viz. příloha V). U některých položek byla možnost 

doplňujícího vyjádření pokud žák vybral odpověď „jiné“. Struktura dotazníku vznikla 

modifikací průvodní ankety, která byla použita k získání informací v rámci projektu 

„Celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání“ (ČŠI, 

2012; ČŠI, 2013).  
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Druhou cílovou skupinou v rámci výzkumného šetření byli učitelé vyučující 

tělesnou výchovu na druhém stupni základní školy. Anonymní dotazník určený učitelům 

obsahoval 16 otázek (viz. příloha VI.). Dotazník zahrnoval uzavřené položky s výjimkou 

poslední otázky, kde se mohli respondenti vyjádřit k řešené problematice. Byly využity 

otázky týkající se náplně (funkce) standardů, názorů na jejich ověřování a potřebnost 

v českém základním školství.  

 

4.2 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor je zastoupen skupinou žáků 9. ročníku ZŠ a učitelů TV. 

Vědomostního testu s následnou anketou se zúčastnilo 669 žáků ( 280 chlapců a 389 

dívek) závěrečného ročníku základní školy. Soubor pedagogických pracovníků byl tvořen 

učiteli TV, kteří vyučují na ZŠ. Celkově bylo dotazováno 266 učitelů, z toho 121 mužů a 

145 žen. 

Systém Survio (viz. organizace výzkumného šetření) zaznamenal v případě 

vědomostního testu a dotazníku pro žáky 1 528 návštěv. Z toho představuje 669 

dokončených testů, 578 nedokončených a 281 pouze zobrazených. Úspěšnost vyplnění je 

43,8 %. U elektronického dotazníku pro učitele bylo registrováno 620 návštěv. Přičemž 

265 osob dotazník nedokončilo a 89 návštěvníků si dotazník pouze zobrazilo. Celková 

úspěšnost vyplnění dotazníku činí 42,9 %. Otázka týkající se kraje, ve kterém žák 

navštěvuje školu, byla nepovinná a tudíž na ni dvě pětiny žáků neodpověděly. Zastoupení 

žáků dle jednotlivých krajů zobrazuje tabulka č. 7.  

Tabulka č. 7 Výzkumný soubor žáků podle krajů  

Kraj Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Jihočeský  23 3,4 

Jihomoravský  42 6,3 

Karlovarský  0 0 

Liberecký  15 2,2 

Moravskoslezský  42 6,3 

Olomoucký  39 5,8 

Pardubický  21 3,1 

Plzeňský  11 1,6 

Praha  44 6,6 

Středočeský  79 11,8 

Ústecký  64 9,6 

Vysočina  14 2,1 

Zlínský  27 4,0 

Neuvedeno  248 37,2 

Celkem  669 100,0 
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4.3 Organizace výzkumného šetření 

Ve snaze dosáhnout co největší objektivity byl rozeslán hromadný e-mail 

širokému okruhu základních škol. Součástí e-mailu byl průvodní dopis s uvedením 

základních informací o výzkumném šetření a odkazem na webovou adresu projektu. 

Výběr byl proveden z veřejného adresáře základních škol přístupném na 

http://www.seznamskol.cz/zakladni-skoly/. Výzkumná část sběru dat (elektronický test a 

dotazník) byla uskutečněna v období od 1.10. 2015 do 31.1. 2016.  

Pro tvorbu www stránek jsme využili internetovou aplikaci Webnode  

(http://www.webnode.cz/), která umožňuje uživatelům vytvořit web zcela zdarma. 

Pomocí tohoto on-line nástroje byla spuštěna internetová stránka projektu s názvem 

http://standardtv3.webnode.cz/. Současně byly na nové webové prezentaci editovány 

záložky (stránky) poskytující informace a pokyny k výzkumnému projektu.  Pojmenování 

tří stránek je následující: INFORMACE O VÝZKUMU; VĚDOMOSTNÍ TEST a 

DOTAZNÍK UČITEL (text jednotlivých stránek uveden v příloze II). Za textem 

stručných pokynů byl umístěn na příslušné stránce odkaz (URL adresa) na dotazník a test. 

Kliknutím došlo k vygenerování a následnému zahájení elektronického testování (nebo 

dotazování) prostřednictvím online systému Survio (http://www.survio.com/cs/), 

kterému jako aplikační rozhraní slouží jakýkoliv internetový prohlížeč. Zmíněná 

internetová aplikace byla využita na administraci dotazníku a testu. Zároveň 

umožnila částečnou analýzu jednotlivých odpovědí a report souhrnných 

výsledků.   

 

4.4 Analýza dat 

Získaná data z vědomostního testu bylo potřebné statisticky zpracovat, vyhodnotit 

a získané údaje vhodným způsobem prezentovat (Chráska, 1999). Všechna data z testů a 

dotazníků byla podrobena kontrole z hlediska správnosti načtených dat a správnosti 

přiřazení. Následně byla zkontrolovaná data zpracována matematicko-statistickými 

procedurami. Ke zpracování dat byl využit software MS Excel 2013 a internetová 

platforma Survio umožňující statistickou analýzu dat získaných z online dotazníku 

vytvořeného v tomto prostředí. MS Excel 2013 byl také využit pro tvorbu tabulek a grafů 

výsledkové části.  

Analýza testových úloh vycházela z klasické teorie testu nazývané jako CTT ( 

classical test theory). Pro jednotlivé položky byly vypočteny hodnoty obtížnosti Q, 

http://www.seznamskol.cz/zakladni-skoly/
http://www.webnode.cz/
http://standardtv3.webnode.cz/
http://www.survio.com/cs/
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indexu obtížnosti P a citlivosti úlohy d (diskriminační schopnost). Rovněž je uváděna 

frekvence odpovědí v rámci jednotlivých položek testu (dotazníku). Ve vztahu k žákům 

a souhrnným výsledkům byly zjišťovány především charakteristiky jako hrubé skóre, 

průměrná úspěšnost, podíl žáků v pentilech, korelační koeficient atd. Pro usnadnění 

porozumění prezentovaným výsledkům předkládáme ve stručnosti některé statistické 

pojmy: 

Index obtížnosti P vyjadřuje procentuální část celkového počtu žáků, kteří úlohu řešili 

správně  (Jeřábek a Bílek, 2010). U úloh hodnocených pouze 0 body za chybnou odpověď 

a 1 bodem za správnou odpověď má vzorec tvar (Chvál, Procházková a Straková, 2015): 

P =
ns

n
  x 100 (%)           nebo     P = 100 −Q 

ns– počet žáků, kteří řešili úlohu správně 

n – celkový počet žáků 

Úlohy, ve kterých lze získat více různých bodů od 0 za zcela chybnou odpověď 

až po MAX za zcela správnou odpověď, je index obtížnosti vyjádřen vztahem (Chvál, 

Procházková a Straková, 2015):  

P =
x

MAX
 x 100 (%) 

x- průměrný počet bodů v úloze 

MAX - maximální počtet bodů, které lze v úloze získat 

Hodnota obtížnosti Q určuje procentuální část celkového počtu žáků, kteří úlohu řešili 

chybně, nebo ji vynechali. Vypočítá se dle vztahu: (Jeřábek a Bílek, 2010.) 

Q =
nch

n
  x 100 (%) 

nch- počet žáků, kteří úlohu řešili chybně nebo ji vynechali 

n - celkový počet žáků 

Pro obtížnost úloh Q u kterých je možné získat za správnou odpověď více než 1 bod platí: 

Q = 100 – P 

Citlivost úlohy (diskriminační schopnost) je schopnost úlohy rozlišovat mezi žáky s 

horšími a lepšími vědomostmi (Jeřábek a Bílek, 2010). Za úspěšného žáka je v tomto 

ohledu považován žák s vysokým počtem dosažených bodů v testu, naopak slabý žák 

dosáhl v testu nízký počet bodů. Hodnoty se pohybují v pásmu od – 1 přes 0 až do 1. 

Úloha, kterou správně vyřešili převážně dobří žáci, má vysokou citlivost. Nulovou 
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diskriminační schopnost má úloha stejně dobře řešená úspěšnými i slabšími žáky. 

Zápornou hodnotu má úloha, v níž byli naopak slabší žáci úspěšnější (Schindler et al., 

2006).  

Pro určení citlivosti úloh jsme v naší práci použili koeficient ULI (upper-lower-

index). Koeficient lze určit několika způsoby podle toho, na kolik částí se rozdělí žáci 

podle celkové úspěšnosti v testu. Vzhledem k počtu žáků (n = 669) ve výzkumném 

souboru jsme zvolili koeficient ULI 1/3 pro rozdíl úspěšností nejlepší a nejhorší třetiny. 

Vztah pro výpočet koeficientu ULI má tvar:  

,L Hn n
d

f N





 

d - koeficient citlivosti ULI 

nL -  počet žáků z lepší skupiny, kteří danou položku vyřešili správně 

nH - počet žáků z horší skupiny, kteří danou položku vyřešili správně 

f  - poměr četnosti kontrastní skupiny k četnosti testovaných  

N - celkový počet žáků, kteří položku řešili 

Při výpočtu koeficientu citlivosti ULI jednotlivých úloh bylo rozdělení souboru 

na skupinu výkonnostně nejlepších žáků (n = 223) a výkonnostně nejhorších žáků (n = 

223). 

Úspěšnost v úloze má výpočet totožný s indexem obtížnosti P. Rozdíl je pouze v pohledu 

interpretace. Úspěšností charakterizujeme žákovskou populaci, která úlohu řešila. Kdežto 

obtížnost používáme primárně k tomu, abychom charakterizovali úlohu (Schindler et al., 

2006). 

Hrubé skóre udává dosažený počet bodů v testu žákem. Aby byl výsledek v bodech 

srozumitelný, musí být provázen informací o maximálním počtu bodů, kterého bylo 

možno v testu dosáhnout (Chvál, Procházková a Straková, 2015). 

Relativní úspěšnost žáka (někdy jen „úspěšnost“) je v procentech vyjádřená hodnota 

vypovídající o míře správnosti řešení testu. Matematicky vyjádřeno (Chvál, Procházková 

a Straková, 2015): 

𝑅𝐵𝑗 =
Bj

MAXB
 

Bj - výsledek žáka v testu vyjádřený v bodech 

 MAXB - maximum bodů v celém testu 
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Korelační koeficient znázorňuje statistickou závislost (vzájemný vztah) dvou 

proměnných. V našem případě se bude jednat o korelaci klasifikace z TV s výsledkem 

žáka ve vědomostním testu. 

Koeficient korelace může nabývat hodnotu od -1 do +1. Těsnost závislosti 

hodnotíme podle jeho absolutní hodnoty. Čím blíže je hodnota koeficientu k 1, tím je 

závislost těsnější. O závislost lineárně rostoucí (přímou) se jedná při znaménku + 

koeficientu korelace. Při znaménku – je závislost lineárně klesající (nepřímá) (Brabenec, 

2014).  

Výsledkový pentil - podíly žáků, kteří dosáhli v testu průměrné úspěšnosti v jednotlivých 

pětinách škály 0 – 100 %.  
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5 VÝSLEDKY 

Výsledky práce jsou rozděleny do pěti podkapitol dle stanovených cílů práce. 

Nejdříve jsou prezentovány výsledky analýzy jednotlivých úloh vědomostního testu. 

Pomocí tabulky nebo grafu je znázorněno rozložení odpovědí žáků. U každé úlohy 

uvádíme její zařazení do jedné z kategorií typu otázky a indikátor vycházející ze 

Standardů TV potažmo očekávaných výstupů RVP ZV. Dále jsou předkládány  hodnoty 

indexu obtížnosti, obtížnosti, koeficientu citlivosti a průměrný bodový zisk s krátkým 

komenářem. Pro přehlednost výsledků je u každé z úloh zobrazeno také zadání.  Druhá 

část předkládá výsledky z hlediska souhrnných souvislostí (histogram četnosti, průměrná 

úspěšnost úloh, průměrná úspěšnost chlapců a dívek, podíly žáků ve výsledkových 

pentilech atd.). V následujících dvou podkapitolách uvádíme výsledky z dotazníkového 

šetření žáků a učitelů. Poslední část výsledků se věnuje ověřování pohybových činností. 

 

5.1 Analýza úloh vědomostního testu 

 

ÚLOHA 1 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1  

Anička vypravovala spolužákům o svých běžných pohybových aktivitách. Místo použití 

výtahu chodí do schodů, vystupuje o zastávku dříve z autobusu a zbytek jde pěšky, před 

začátkem vyučování ještě obejde budovu školy. O víkendu si pak s rodiči vyrazí na 

cyklistický výlet. Ema se ohradila, že za pohybové aktivity se považují jenom ty 

„sportovní“. Jako příklad uvedla sportovní kroužky, které navštěvuje. V pondělí a ve 

čtvrtek navštěvuje plavání a ve středu má tréninky aerobiku. 

Tabulka č. 8 Odpovědi žáků ná úlohu 1.1 

Které tvrzení z uvedeného textu je pravdivé? Rozložení odpovědí 

a) Aničky 251 (37,5 %) 

b) Emy 81 (12,1 %) 

c) Obou dívek 324 (48,4 %) 

d) Ani jedné dívky 13 (1,9 %) 

Legenda: Šedivě je označena správná odpověď. 

Indikátor: žák pravidelně sleduje své denní pohybové aktivity 

Typ úlohy: uzavřená s výběrem odpovědi (čtyři alternativy, jedna správná) 

Úloha č. 1 je rozdělena na dvě podúlohy. Položka první vyžaduje nejen pouhou 

reprodukci poznatků, ale i jejich porozumění. Předpokladem správného řešení je též 

určitý stupěň rozvoje čtenářské gramotnosti žáků. Na první část úlohy 1 odpovědělo 

správně celkem 37,5 % žáků. Distraktor B zvolilo 12,1 % žáků, distraktor C zvolilo 48,4 
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% žáků, distraktor D zvolilo 1,9 % žáků. Z toho je patrná dominance distraktoru C. 

Z výkonnostně nejlepší skupiny řešilo položku správně 86 žáků, ze skupiny nejhorších 

98 žáků, což znamená nepatrné zvýhodnění výkonnostně horší skupiny žáků. Na základě 

uvedených parametrů lze předpokládat, že úloha byla zřejmě obtížná nebo 

nejednoznačná.  

Tabulka č. 9 Odpovědi žáků na úlohu 1.2 

Přiřaď pohybové aktivity podle jejich pozitivního účinku na lidský organismus. 
(některé aktivity mohou být použity vícekrát) 

Odpověď Běh Posilování Plavání Cyklistika Strečink Jogging 

Snížení krevního 

tlaku 

199 

(29,7%) 

39 

(5,8 %) 

296 

(44,2 %) 

162 

(24,2 %) 

197 

(29,4 %) 

355 

(53,1 %) 

Zvýšení svalové 

síly 

211 

(31,5%) 

632 

(94,5 %) 

287 

(42,9 %) 

304 

(45,4 %) 

106  

(15,8 %) 

112 

(16,7%) 

Zvýšení flexibility 

(pružnosti) 

140 

(20,9%) 

115 

(17,2 %) 

227 

(33,9 %) 

95 

(14,2 %) 

459  

(68,6 %) 

223 

(33,3%) 

Snížení množství 

tělesného tuku 

584 

(87,3%) 

253 

(37,8 %) 

317 

(47,4 %) 

418 

(62,5 %) 

121  

(18,1 %) 

322 

(48,1%) 

(jogging - rekreační běh) 

Typ úlohy: uzavřená přiřazovací 

Položka se opírá o používání vědomostí v problémových situacích. Za řešení 

druhé část první úlohy žáci mohli získat maximálně 4 body. Za chybnou odpověď se část 

bodů odečítala. Pokud žák přiřadil k pozitivnímu účinku na lidský organismus správné 

pohybové aktivity, ale zároveň k nim přidal i nevyhovující pohybové aktivity, tak mu byl 

odečten bod a za odpověď tedy získal 0 bodů. I z tohoto důvodu získalo plný počet 4 bodů 

pouze 44 (6,6 %) žáků. Tříbodový zisk mělo 98 (14,6 %) žáků, 2 body 190 (28,4 %) žáků 

a 0 bodů 107 (16,0 %) žáků. Na 1 bod dosáhlo nejvíce žáků, a to 230 (34,4 %). Tabulka 

ukazuje, že žáci vykazovali vysoké hodnoty znalosti v případě správného přiřazení běhu 

u snížení množství tělesného tuku (87,3%) a posilování u zvýšení svalové síly (94,5%). 

Naopak jen 29,7 % žáků přiřadilo běh ke snížení krevního tlaku. Z lepší skupiny mělo 

plný počet bodů 36 žáků a z horší skupiny pouze 4 žáci. Položka mírně zvýhodňuje 

výkonnostně lepší skupinu žáků.  

Celá úloha má  hodnotu obtížnosti Q 60,3 % a index obtížnosti P 39,7 %. 

Koeficient citlivosti d 0,04 ukazuje na témeř nulovou schopnost úlohy rozlišovat mezi 

výkonnostními skupinami žáků. 
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ÚLOHA 2 

Tabulka č. 10 Odpovědi žáků na úlohu 2.1 

Vyber vytrvalostní aktivity aerobního charakteru. Rozložení odpovědí 

a) Skok daleký z místa, skok vysoký 126 (18,8 %) 

b) Plavání, běh 348 (52,0 %) 

c) Golf  21 (3,1 %) 

d) Posilování břišních svalů 174 (26,0%) 

Legenda: Šedivě je označena správná odpověď. 

Indikátor: žák pravidelně zařazuje do svého pohybového režimu aerobní pohybové 

činnosti 

Typ úlohy: uzavřená s výběrem odpovědi (čtyři alternativy, jedna správná) 

Úloha č. 2 je zaměřena na aerobní pohybové činnosti. Stejně jako předchozí úloha 

má dvě testové položky.  První část úlohy vyřešilo správně 52 % žáků. Distraktor 

„posilování břišních svalů“ jako odpověď zvolilo 26 % žáků, možnost „skok daleký 

z místa, skok vysoký“ vybralo 18,83 % žáků. Ze všech odpovědí má distraktor „golf“ 

zastoupení pouze 3,1 % žáků. Více správných odovědí zaznamenala skupina lepších žáků 

(n=144)  oproti horší skupině (n=96).  

Tabulka č. 11 Odpovědi žáků na úlohu 2.2 

Aerobní pohybové aktivity přispívají hlavně ke zvyšování? Rozložení odpovědí 

a) Svalové hmoty 183 (27,4 %) 

b) Kardiorespirační (srdečně dechové) zdatnosti 446 (66,7 %) 

c) Tělesné hmotnosti 40 (5,9 %) 

Legenda: Šedivě je označena správná odpověď. 

Druhá podúloha ověřovala obeznámenost žáků s efekty aerobního cvičení. 

Správné řešení této položky předpokládá vybavení zapamatovaných poznatků. Průměrná 

uspěšnost žáků u otázky je 66,7 %. U výkonnostně lepších žáků řešilo správně otázku 

176 žáků, u skupiny výkonnostně horších žáků jde o 122 žáků se správnou odpovědí. 

Nízkou atraktivitu volby vykazuje distraktor „tělesné hmotnosti“.  

Souhrnná hodnota koeficientu citlivosti pro druhou úlohu je 0,33. Vyhovující 

hodnoty vykazuje také hodnotu obtížnosti 40,4 % a index obtížnosti 59,6 %. 
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ÚLOHA 3 

Tabulka č. 12  Odpovědi žáků na úlohu 3 

Rozhodni, zda jsou následující tvrzení týkající se dopingu pravdivá (ANO) či nepravdivá 

(NE): 

 ANO NE 

Cyklista Lance Armstrong je spojován s dopingem. 

492  

(73,5 %) 

177 

(26,5 %) 

Za doping se též považuje odmítnutí nebo nedostavení se 

k odběru vzorku bez náležitého zdůvodnění. 

418 

(62,5 %) 

251 

(37,5 %) 

Hlavním efektem dopingu má být okamžité zvýšení výkonu či 

urychlení regenerace. 

572  

(85,5 %) 

97 

(14,5 %) 

Mezi stimulancia ovlivňující únavu, bdělost a koncentraci nepatří 

kofein. 

199 

(29,7 %) 

470 

(70,3 %) 

Anabolické steroidy ovlivňují svalovou hmotu a povzbuzují 

agresivitu. 

534 

(79,8 %) 

135 

(20,2 %) 

Legenda: Šedivě je označena správná odpověď. 

Indikátor: žák vysvětlí vliv užívání podpůrných látek a jiných škodlivin na zdraví a 

pohybový výkon 

Typ úlohy: uzavřená dichotomická (Svazek dichotomických úloh) 

Úkolem žáků bylo rozhodnout, zda jsou tvrzení, týkající se dopingu, pravdivá či 

nepravdivá. Za řešení této úlohy bylo možno získat maximálně 5 bodů. Nejvíce žáků 

(37,9 %) dosáhlo na 4 body, následovalo 178 žáků (26,2 %) s 5 body,  139 (20,8 %) žáků 

se 3 body, 73 žáků se 2 body, 24 žáků s 1 bodem a pouze jeden žák nezískal z úlohy žádný 

bod. Průměrný bodový zisk činí 3,73 bodů, čemuž odpovídá index obtížnosti 74,54 % a 

obtížnost úlohy Q 25,46 %. Průměrná úspěšnost u jednotlivých tvrzení překročila tři 

pětiny z celkového počtu testovaného souboru žáků. Střední hodnotu má citlivost 

s koeficientem 0,35. 

ÚLOHA 4 

Tabulka č. 13  Odpovědi žáků na úlohu 4 

Mezi doporučení pro úpravu pohybových aktivit v době 

zhoršených rozptylových podmínek patří? 

Rozložení odpovědí 

a) Zvýšit intenzitu cvičení 113 (16,9 %) 

b) Snížit intenzitu cvičení 321 (48,0 %) 

c) Zařadit cvičení vytrvalostního charakteru 172 (25,7 %) 

d) Zařadit míčové hry hrané ve vysokém tempu 63 (9,4 %) 

Legenda: Šedivě je označena správná odpověď. 

Indikátor: žák přizpůsobí své venkovní pohybové aktivity vzhledem k aktuálním 

povětrnostním podmínkám a stavu znečištění ovzduší 

Typ úlohy: uzavřená s výběrem odpovědi (čtyři alternativy, jedna správná) 
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Úloha č. 4 patří mezi uzavřené s jednou správnou odpovědí a max. ziskem 1 bodu. 

Zaměřuje se na znalost pohybových aktivit při znečištěném ovzduší.  Žáci tuto položku 

řešili s průměrnou úspěšností 48%. Úspěšně vyřešilo úlohu 151 žáků z lepší skupiny a 77 

žáků z horší skupiny. Koeficient citlivosti ULI má hodnotu 0,33, úloha tedy zvýhodňuje 

výkonnostně lepší skupinu žáků. Obtížnost položky Q je 52,0  %, index obtížnosti P má 

hodnotu 48,0 % . Nejméně atraktivní byl pro žáky distraktor d. 

ÚLOHA 5 

Tabulka č. 14  Odpovědi žáků na úlohu 5 

Vyber výrok, který nepatří do pravidel bezpečného pohybu na 

sjezdových lyžařských tratích. 

Rozložení odpovědí 

a) Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným 

odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. 

77 (11,5 %) 

b) Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, 

musí používat prostřední část sjezdové tratě. 

433 (64,8 %) 

c) Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo 

uvolnit co nejrychleji. 

73 (10,9 %) 

d) Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, 

ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři 

či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek 

prostoru. 

86 (12,8 %) 

Legenda: Šedivě je označena správná odpověď. 

Indikátor: žák vyhodnotí pohybové aktivity vzhledem k aktuálním podmínkám a aplikuje 

na dané podmínky obecné zásady bezpečnosti 

Typ úlohy: uzavřená s výběrem odpovědi (čtyři alternativy, jedna správná) 

Zásady bezpečnosti jsou obsahem páté úlohy. Tabulka ukazuje, že na úlohu č. 5 

odpovědělo správně 64,8 %  žáků. Na jednotlivé distraktory připadly podobné preference 

žáků. Výkonnostně lepší skupina řešila tuto položku s úspěšností 88,8 %, výkonnostně 

horší skupina s úspěšností 34,5 % Koeficient citlivosti ULI 0,54 ukazuje na schopnost 

této úlohy rozlišovat mezi skupinou lepších a horších žáků. Obtížnost položky Q je   35,2 

% , index obtížnosti P má hodnotu 64,8 %.  

ÚLOHA 6 

Tabulka č. 15 Odpovědi žáků na úlohu 6 

Vyber činnosti, které nejsou při plaveckém výcviku vhodné z 

hlediska bezpečnosti: 

Rozložení odpovědí 

 plavání s deskou  69 (10,3 %) 

 držení kamaráda pod vodou  592 (88,5 %) 

 zahájení výcviku bez osprchování  395 (59,0 %) 

 vodní gymnastika  88 (13,2 %) 

 skoky do vody ze strany bazénu  500 (74,7 %) 

 dechová cvičení u okraje bazénu  114 (17,0 %) 
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 vyměšování tekutin do vody (sliny, moč)  538 (80,4 %) 

 nošení plavecké čepice a brýlí 54 (8,1 %) 

Legenda: Šedivě je označena správná odpověď. 

Indikátor: žák vyhodnotí pohybové aktivity vzhledem k aktuálním podmínkám a aplikuje 

na dané podmínky obecné zásady bezpečnosti 

Typ úlohy: uzavřená s výběrem odpovědi (více správných) 

Za řešení této položky bylo možno získat maximálně 2 body. Pokud žáci ke 

správným odpovědím vybrali i špatné odpovědi, tak jim byl odečten bod s tím, že se 

nemohli dostat do mínusových hodnot. To je také jeden z důvodů, proč 416 (62,2 %) žáků  

získalo 1 bod. Plný počet bodů mělo 135 žáků a 0 bodů 122 žáků. Z grafů je patrné, že 

velké procento žáků volilo distraktor „zahájení výcviku bez osprchování“ a především 

„vyměšování tekutin do vody (sliny, moč)“, což jsou činnosti nevhodné z hlediska 

hygieny. Položka se jevila jako středně obtížná, hodnota obtížnosti položky Q činí 48,6 

% a index obtížnosti P je 51,4 %. Položka nepatrně zvýhodňuje výkonnostně lepší 

skupinu žáků, neboť koeficient ULI má hodnotu d = 0,20.  

ÚLOHA 7 

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7  

Podívej se na obrázek cyklistů z olympijských her v roce 1896 a uveď 3 prvky vybavení 

kola a cyklisty, které jsou z hlediska bezpečnosti jízdy v dnešní době vyžadovány a které 

nejsou na obrázku. 

 

Obrázek č. 2 Cyklisté z olympijských her v roce 1896 

(Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Sportovn%C3%AD_fotografie) 
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Tabulka č. 16  Získané body žáků v úloze 7 

Počet správně přiřazených prvků  

(počet bodů) 
0 1 2 3 

Rozložení odpovědí 

(relativní četnost) 

54 

( 8,07 %) 

94 

(14,05 %) 

244 

(36,47%) 

277 

( 41,41%) 

Intikátor: 3. žák vybere a použije výstroj a výzbroj odpovídající danému sportu a 

konkrétním podmínkám. 

Typ úlohy: otevřená se stručnou odpovědí 

Testová úloha vyžaduje uvedení bezpečnostních prvků na základě znalostí 

vycházejících částečně také z dopravní výchovy. Žáci nejčastěji uváděli následující 

prvky: přilba či helma 474 krát (70,9 % žáků), brzdy 363 krát (54,3 %), odrazky 276 krát 

(41,3 %), světla 241 krát (36,0 %). Průměrný bodový zisk z úlohy je 2,124 bodu. Přičemž 

plný počet bodů dosáhlo 277 (41,4 %) žáků. Index obtížnosti P této testové položky má 

hodnotu 70,8 % a obtížnost úlohy Q je 29,2%. Koeficient citlivosti d = 0,41.  

ÚLOHA 8 

VÝCHOZÍ OBRÁZEK K ÚLOZE 8 

 
Obrázek č. 3 Přeskok přes kozu  (Zítko et al., 2004) 

 

Pojmenuj gymnastický prvek znázorněný na obrázku: 

 
Tabulka č. 17 Rozložení odpovědí (bodů) žáků na úlohu 8 

Odpověď (počet bodů) Chybná  

(0 bodů) 
Částečně správná 

(1 bod) 
Správná  

(2 body) 

Rozložení odpovědí 105  

(15,7%) 

422  

(63,1%) 

142  

(21,2%) 
 

Indikátor: žák zvládá osvojované pohybové dovednosti (definované v ŠVP jako základní 

učivo) v rámci svých možností, aplikuje je i při činnostech mimo hodiny tělesné výchovy 

Typ úlohy: otevřená se stručnou odpovědí 

Přestože úloha zcela nekoresponduje s navrženým indikátorem, byla zařazena 

z důvodu dostatečného zastoupení všech tematických celků. Jedná se o typ indikátoru, 
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který lze ověřit především předvedením konkrétní pohybové dovednosti nikoliv úlohou 

v teoretickém testu. Úloha je založena na vybavení zapamatovaných poznatků respektive 

znalosti gymnastického názvosloví.  Tato otevřená testová položka působila žákům velké 

obtíže, jelikož pouze 21,2 % žáků získalo maximální počet 2 bodů, a tudíž vědělo, že se 

jedná o skrčku. V lepší skupině se jednalo o 85 žáků a v horší o 20 žáků s 2 bodovým 

hodnocením, čemuž odpovídá koeficient citlivosti 0,29. Částečná odpověď skok přes 

kozu byla hodnocena 1 bodem. Zmíněná odpověď stojí za tím, že více jak polovina žáků 

(63,1%) byla hodnocena 1 bodem. Z tohoto důvodu má nakonec úloha také průměrnou 

obtížnost, a to 46,6 % v případě obtížnosti položky Q a  53,4 % u indexu obtížnosti P.  

Úplně chybnou odpověď nebo „nevím“ uvedlo 15,7 % žáků. Průměrný bodový zisk 

položky je 1,067 bodu. 

ÚLOHA 9 

 

Graf č. 1 Fáze přeskoku seřazené podle žáků  

 

Indikátor: viz. předchozí úloha 

Typ úlohy: uzavřená uspořádávací se sedmi prvky  

Úloha náležící mezi uzavřené seřazovací položky je založena na porozumění 

poznatkům. Graf  č. 1 prezentuje celkové seřazení fází přeskoků všemi žáky. Přiřazení 

fáze na první místo znamenalo hodnotu 7. Z této hodnoty se klesalo vždy o jeden stupeň 

až po hodnotu 1 za přiřazení na poslední fázi přeskoku. Čísla za sloupci pak ukazují 

průměrnou hodnotu, kterou přiřadili žáci dané fázi přeskoku. Z grafu je patrné, že 

1

1,9

3,1

3,2

4,6

4,9

6,4

doskok

druhá letová fáze

první letová fáze

dohmat a odraz z přeskokového stolu

odraz

náskok na můstek

rozběh

Seřaď uvedené fáze přeskoku z předešlé úlohy ve správném pořadí.
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z cekového vyhodnocení došlo k přehození mezi kroky „dohmat a odraz z přeskokového 

stolu“ a „první letová fáze“.  Za řešení této položky bylo možno získat až 7 bodů, což byl 

nejvyšší možný bodový zisk ve srovnání s ostatními testovými úlohami. Průměrný 

bodový zisk má hodnotu 4,561 bodu. Přičemž 7 bodů mělo 174 (26,0%) žáků, 6 bodů 0 

(0 %) žáků, 5 bodů 199 (29,8 %) žáků, 4 body 95 (14,2 %) žáků, 3 body 102 (15,3 %), 2 

body 55 (8,2 %) žáků, 1 bod 36 (5,4 %) žáků a 0 bodů 8 (1,2 %)  žáků. Hodnota obtížnosti 

Q 34,8 % a index obtížnosti P 65,2 % napovídají, že se jedná spíše o lehčí položku. 

Koeficient ULI má hodnotu d = 0,48 , položka tedy zvýhodňuje výkonnostně lepší 

skupinu žáků. 

ÚLOHA 10  

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10 

Přiřaď k jednotlivým obrázkům správná smluvená gesta rozhodčího ve volejbalu. 

 

Míč v hřišti   Dotek sítě hráčem nebo míčem při podání (nepřeletí)  Střídání   

Podávající družstvo   Výměna polí        

 
        A                                                  B                                              C 
Obrázek č. 4 Gesta rozhodčího ve volejbalu (ČVS, 2011) 

 

Tabulka č. 18  Rozložení získaných bodů žáky v úloze 10 

Počet správně přiřezených 

gest (počet bodů) 
0  1  2  3 

Rozložení odpovědí 141 

(21,1 %) 

115 

(17,2 %) 

246 

(36,8 %) 

167 

(24,9 %) 

Indikátor: žák rozumí základní sportovní terminologii osvojovaných činností, uplatňuje 

pravidla her a sportů a správně reaguje na osvojovaná gesta rozhodčího. 

Typ úlohy: uzavřená přiřazovací (5 na 3) 

Úloha vychází ze zapamatování pojmů gest rozhodčího. Maximální počet 3 bodů 

získal žák, který dokázal správně přiřadit všechna tři gesta rozhodčího. Správné odpovědi 

mají následující podobu: a) podávající družstvo; b) střídání; c) dotek sítě hráčem.   

Průměrný bodový zisk úlohy byl 1,67 bodu, čemuž odpovídá 24,9 % žáků se 3 body, 
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36,8% žáků se 2 body, 17,2 % žáků s 1 bodem a 21,1% žáků s 0 bodu. Mezi častou chybu 

patřilo uvedení odpovědi „míč v hřišti“ místo „podávající družstvo“. Střední hodnoty 

vykazuje úloha v případě obtížnosti položky Q 44,8% a indexu obtížnosti 55,2 %. Plný 

počet 3 bodů získalo v lepší skupině  99 (44,4%) žáků a v horší skupině 17 (7,6%) žáků, 

čemuž odpovídá koeficient citlivost 0,37.    

ÚLOHA 11 

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 11 

Na obrázku je znázorněno florbalové rozestavení 2 – 1 – 2. Při tomto rozestavení jsou 

kladeny nejvyšší nároky na …………………………….., což by měl být hráč s výraznými 

tělesnými i technicko - taktickými předpoklady.  ………………………..  se pohybuje většinou 

na své straně hřiště a při obraně bývá zodpovědný za pravého obránce soupeřícího 

družstva.  

 
Do textu doplň chybějící údaje. 

 Obrázek č. 5 Florbalové rozestavení 2–1–2 

 

 

pravý obránce 1 

levý obránce 2 

střední útočník 3 

pravý útočník (křídlo) 4 

levý útočník (křídlo) 5 

 

 

(Zdroj: Kysel, 2010) 

 

 

 

  

 

 

Tabulka č. 19  Rozložení získaných bodů žáky v úloze 11 

Počet správně přiřazených hráčů 

(počet bodů) 
0 1 2 

Rozložení odpovědí 250 

(37,4 %) 

241 

(36,0 %) 

178  

(26,6 %) 

Indikátor: žák uvede a vysvětlí různé role ve sportovním družstvu 

Typ úlohy: uzavřená přiřazovací (5 na 2) 

Úloha má charakter výchozího textu s ilustrativním obrázkem. Doplnit do textu 

správného hráče bylo cílem 11 úlohy. Dva body získal žák, který dokázal správně přiřadit 

oba hráče, což se podařilo 26,6 % žáků. Aspoň jednoho hráče přiřadilo správně 36,0 % 

žáků. Ani jednoho hráče nedokázalo správně určit 37,4 % žáků. Častou chybou bylo 
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zařazení pravého obránce místo levého křídla (útočníka). Obtížnost položky Q má 

hodnotu 55,4 % a index obtížnosti P je 44,6 %. Koeficient citlivosti d = 0,32. Úloha tedy 

vykazuje ve všech parametrech střední hodnoty. 

ÚLOHA 12 

VÝCHOZÍ OBRÁZEK K ÚLOZE 12 

Na obrázku je znázorněn postoj hráče s míčem na místě, jehož záměrem je 

vystřelit na basketbalový koš. 

 

  
                  A                         B                                  C 
Obrázek č. 6  Postoj hráče při střelbě na koš  (Zdroj: Hecl, 1998) 

 

Tabulka č. 20  Odpovědi žáků na úlohu 12 

Který postoj je z hlediska techniky správný? Rozložení odpovědí 

A.  60 (9,0 %) 

B.  381 (57,0 %) 

C.  228 (34,0 %) 

Legenda: Šedivě je označena správná odpověď. 

Indikátor: 1. žák pozná chybu postavení či provedení pohybové činnosti – uvede, jak má 

vypadat správné postavení (provedení) 

Typ úlohy: uzavřená s výběrem odpovědi (tři alternativy, jedna správná) 

Položka je založena na používání znalostí z techniky basketbalu. Na úlohu 12 

odpovědělo správně celkem 57 % žáků. Distraktor A zvolilo 8,97 % žáků, distraktor C 

zvolilo 34,08  % žáků. Diskriminace resp. koeficient citlivosti 0,09 ukazuje, že úloha 

téměř nerozlišuje mezi dobrými a špatnými žáky. Dobré hodnoty má obtížnosti Q 43,0% 

i index obtížnosti P 57,0%. 
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ÚLOHA 13 

Tabulka č. 21  Odpovědi žáků na úlohu 13 

Přiřaď k jednotlivým českým olympijským vítězům sportovní odvětví, ve kterém 

získali zlatou olympijskou medaili. 
Odvětví/ 

Sportovec  

Snowboarding Veslování Atletika Rychlobruslení Moderní pětiboj Cyklistika 

Sáblíková 

Martina 

52 

(7,8 %) 

12 

(1,8 %) 

16 

(2,4 %) 

571 

(85,4 %) 

13 

(1,9 %) 

5 

(0,7 %) 

Svoboda 

David 

35 

(5,2 %) 

162  

(24,2 %) 

53  

(7,9 %) 

14 

(2,1 %) 

308 

(46,0 %) 

97 

(14,5 %) 

Knapková 

Miroslava 

39 

(5,8 %) 

325 

(48,6 %) 

93 

(13,9%) 

23 

(3,4 %) 

94 

(14,1 %) 

95 

(14,2 %) 

Kulhavý 

Jaroslav 

32 

(4,8 %) 

106 

(15,8 %) 

54 

(8,1 %) 

33 

(4,9 %) 

95 

(14,2 %) 

349 

(52,2 %) 

Špotáková 

Barbora 

30 

(4,5 %) 

33 

 (4,9 %) 

430 

(64,3%) 

35 

(5,2 %) 

119 

(17,8 %) 

22 (3,3 

%) 

Samková 

Eva 

501 

(74,9 %) 

27 

(4,0 %) 

34 

(5,1%) 

18 

(2,7 %) 

31 

(4,6 %) 

58 

(8,7 %) 

Legenda: Šedivě je označena správná odpověď. 

Indikátor: 3. žák sleduje a interpretuje informace o pohybových aktivitách uváděné v 

médiích a se znalostí problému o nich diskutuje 

Typ úlohy: uzavřená přiřazovací (6 na 6) 

Položka zjišťovala povědomí žáků o významných sportovcích ČR. Vycházela ze 

zapamatování poznatků uváděných mimo jiné i v médiích. Za řešení této úlohy bylo 

možno získat maximálně 6 bodů. Plný počet bodů získalo 232 (34,68 %) žáků. Průměrný 

bodový zisk je 3,70 bodu. Z odpovědí je patrná největší znalost Martiny Sáblíkové, u 

které přiřadilo správné sportovní odvědví 85,4 % žáků a Evy Samkové se 74,9 % 

úspěšných odpovědí. Naopak méně než polovina žáků přiřadila správné odvětví 

Miroslavě Knapkové (48,6 %) a Davidu Svobodovi (46,0 %).  Úloha dosáhla 

vyhovujících hodnot u indexu obtížnosti P 61,73 % a sním související obtížnosti položky 

Q 38,27 %. Taktéž koeficient citlivosti 0,55 ukazuje, že úlohu lze celkově považovat za 

kvalitní.  

ÚLOHA 14 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14 

Přehraj si video štafetového běhu 4 x 100 m (muži) z mistroství světa v Pekingu 2015. 

Na poslední předávce došlo v týmu USA ke špatné spolupráci mezi Gayem a 

Rodgersem, který vyběhl moc brzy a musel brzdit, aby si od kolegy vzal kolík. 
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Američané nakonec doběhli na druhém místě, ale kvůli špatné předávce před 

posledním úsekem byli diskvalifikováni.  

 
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=YHn_8y9ZlzE 

 

Jaký byl důsledek špatné předávky, a tím i důvod diskvalifikace týmu USA? 
 

 

Tabulka č. 22  Rozložení odpovědí (bodů) žáků na úlohu 14 

Odpověď  

(počet bodů) 
Chybná 

(0 bodů) 
Částečně správná 

(1 bod) 
Správná  

(2 body) 

Rozložení odpovědí 462 

(69,1 %) 

74 

(11,0 %) 

133 

(19,9 %) 

 

Indikátor: žák uvědoměle jedná podle principů fair play při pohybových aktivitách, 

rozpozná negativní projevy a na tyto situace adekvátně reaguje 

Typ úlohy: otevřená se stručnou odpovědí 

Úloha je založena na používání vědomostí v problémových situacích. Otevřená 

úloha byla hodnocena dvěma body za úplnou správnou odpověď, za částečně správnou 

odpověď 1 bod a za špatnou či vynechanou odpověď nezískal žák žádný bod. Jako úplné 

správné odpovědi byly hodnoceny následující varianty a jejich případné modifikace: 

nepředali štafetový kolík v předávacím území; nepředání štafety ve vymezeném území; 

byl předán za čarou. Na úlohu 14 odpovědělo zcela správně (2 body) pouze 19,88 % žáků 

a naopak 69,06 % žáků mělo zcela chybnou popřípadě vynechanou odpověď (často bylo 

uvedno také „nevím“). Úloha byla zřejmě příliš obtížná nebo nejednoznačná. Index 

obtížnosti P je 25,4 % a s ním související hodnota obtížnosti má velikost 74,6 %.  Dva 

žáci uvedli, že videozáznam nešel spustit. Video mělo ilustrativní (doplňující) funkci. 
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Přesto se jako vhodné jeví nechat videozáznam zpracovat odborným pracovištěm 

s lepším detailem na samotné předávání štafetového kolíku. Střední hodnotu vykazuje 

koeficient citlivosti ULI (0,32).  

ÚLOHA 15 

Tabulka č. 23 Odpovědi žáků na úlohu 15 

Která z nabízených sportovních činností má největší negativní 

dopady na životní prostředí při samotném provádění? 

Rozložení odpovědí 

a) Florbal  53 (8,0 %) 

b) Silniční cyklistika 278 (41,5 %) 

c) Sjezdové lyžování 338 (50,5 %) 

Legenda: Šedivě je označena správná odpověď. 

Indikátor: 3. žák rozpozná při pohybových aktivitách jednání poškozující nejbližší 

prostředí či majetek a svým chováním směřuje k jeho eliminaci 

Typ úlohy: uzavřená s výběrem odpovědi (tři alternativy, jedna správná) 

Z porozumění poznatkům vychází úloha 15. Na úlohu odpovědělo správně  50,5 

% žáků. Pro 42,15 %  žáků  byl atraktivní distraktor Silniční cyklistika. U distraktoru 

„Florbal“ se jednalo o 7,92 % testovaných žáků. Hodnota obtížnosti položky Q činí 49,5 

% a index obtížnosti P je roven 50,5 %. Ze skupiny lepší žáků volilo správnou odpověď 

146 žáků, horší skupina obsahovala 76 správných odpovědí, což odpovídá hodnotě 

koeficientu citlivosti 0,31. Položka tedy zvýhodňuje výkonnostně lepší skupinu žáků. 

ÚLOHA 16 

Tabulka č. 24  Odpovědi žáků na úlohu 16 

Přiřaď uvedené herní úkoly vybraných členů družstva podle jednotlivých rolí. 
 

 kapitán ve 

vybíjené 

Nahrávač v 

odbíjené 

rozehrávač 

v košíkové 

trenér 

družstva 

rozehrává útočné fáze hry 

 
177 

(26,5 %) 

59 

(8,8 %) 

383 

(57,2 %) 

50 

(7,5 %) 
uděluje taktické pokyny 

družstvu 

 

51 

(7,6 %) 

72 

(10,8 %) 

31 

(4,6 %) 

515 

(77,0 %) 

přihrává spoluhráčům a vybíjí 

protihráče 
393 

(58,7 %) 

164 

(24,5 %) 

94 

(14,1 %) 

18 

(2,7 %) 
nahrává spoluhráčům na smeč 

 
63 

(9,4 %) 

371 

(55,5 %) 

162 

(24,2 %) 

73 

(10,9 %) 
Legenda: Šedivě jsou označeny správná odpovědi. 

Indikátor:1. žák aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před pohybovou aktivitou 

i v jejím průběhu; 2. žák provádí v průběhu týmové pohybové aktivity korekce svého 

jednání vzhledem ke společnému cíli 
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Typ úlohy: uzavřená přiřazovací (4 na 4) 

Úloha je zaměřena na členy družstva a jejich činnost. Založením odpovídá 

kategorii úloh s aplikací vědomostí v typických situacích. U přiřazovací položky č. 16 

bylo možno získat max. 4 body. Maximální počet bodů získalo 320 (47,8%) žáků, 3 body 

pouze 2 (0,3%) žáci, 2 body 126 (18,8%) žáků, 1 bod 123 (18,4%) žáků a 0 bodů 98 

(14,6%) žáků. Průměrný bodový zisk 2,496 odpovídá hodnotě obtížnosti položky Q 37,6 

% a index obtížnosti P 62,4 %. Vysokou hodnotu má u této úlohy koeficient citlivosti 

ULI, a to 0,71.  

ÚLOHA 17 

Tabulka č. 25  Odpovědi žáků na úlohu 17 

Hráči ledního hokeje, který bezohledně ohrozí soupeře 

následkem naražení zezadu, bývá uložen? 

Rozložení odpovědí 

a) 2 minutový (tzv. malý trest ve hře) 318 (47,5 %) 

b) 5 minutový trest a vyloučení do konce utkání 257 (38,5 %) 

c) Trestné střílení 59 (8,8 %) 

d) Menší trest pro hráčskou lavici 35 (5,2 %) 

Legenda: Šedivě je označena správná odpověď. 

Indikátor: 2. žák naplňuje pravidla her, respektuje pokyny rozhodčího, patřičně na ně 

reaguje a podřizuje se jim, zároveň aktivně využívá možnosti vyplývající z role hráče 

Typ úlohy: uzavřená s výběrem odpovědi (čtyři alternativy, jedna správná) 

Sedmnáctá položka ověřuje znalost pravidel sportovní hry (ledního hokeje). Na 

úlohu  odpovědělo správně celkem 39 % žáků. Distraktor A zvolilo více žáků než 

správnou odpověď, a to 47,53 %. Méně atraktivní pak byl distraktor „trestné střílení“ 

(8,82%) a „menší trest pro hráčskou lavici“ (5,23%). Žáci celkově v testu úspěšní ji 

většinou řešili správně (52,91 % správných odpovědí) a žáci neúspěšní ji řešili spíše 

špatně (29,60 % správných odpovědí), čemuž odpovídá diskriminace resp. koeficient 

citlivosti 0,23. Obtížnost položky Q je 61,5  %, index obtížnosti P má hodnotu 38,5 % .   
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ÚLOHA 18 

VÝCHOZÍ OBRÁZEK K ÚLOZE 18 

 

 
Obrázek č. 7 Výkony soutěžících  

 

Uveď pořadí soutěžících podle dosažených výsledků v jednotlivých disciplínách. 

 

 

Tabulka č. 26  Rozložení odpovědí (bodů ) žáků na úlohu 18 

Počet správně seřazených disciplín 

(počet bodů) 
0 1 2 

Rozložení odpovědí 108 

(16,2 %) 

102 

(15,2 %) 

459  

(68,6 %) 
 

Indikátor: 1. žák změří nebo jinak kvantifikuje určené pohybové činnosti nebo sportovní 

výkony prováděné ve shodě s pravidly; 2. žák zaznamenává sledované údaje vlastních 

nebo cizích pohybových aktivit 

Typ úlohy: uzavřená uspořádací  

Z porozumění poznatků, které žák dokáže uspořádat, vychází uvedená testová 

položka.  U úlohy 18 byl přiřazován 1 bod za správně vyplněné pořadí u běhu na 60 m a 

1 bod za správné pořadí u hodu kriketovým míčkem. Maximální bodový zisk byl tedy 2 

body. Na toto maximum dosáhlo 68,609 % žáků. Vyrovnaných hodnot dosáhli žáci 

v případě 1 bodu (15,2 %) a 0 bodu (16,1 %).  Obtížnost položky Q činí 22,6 %  a index 

obtížnosti P je roven hodnotě 77,4 %.  Ze skupiny lepších žáků jich dosáhlo 213 na 

maximalní bodové hodnocení. U horší skupiny mělo 2 body 76 žáků. Diskriminační 

schopnost vyjádřená koeficientem ULI je tedy 0,61.  
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ÚLOHA 19 

VÝCHOZÍ OBRÁZEK K ÚLOZE 19 

Obrázek znázorňuje průběh postupu sportovní soutěží.  

  

 
  Obrázek č. 8 Schéma postupu sportovní soutěží 

 

Tabulka č. 27  Odpovědi žáků na úlohu 19 

Schéma ukazuje způsob průběhu sportovní soutěže? Rozložení odpovědí 

a) Každý s každým 85 (12,7 %) 

b) Bodovacím způsobem 73 (10,9 %) 

c) Vyřazovacím způsobem 476 (71,2 %) 

       d)   Hromadným startem 35 (5,2 %) 

Legenda: Šedivě je označena správná odpověď. 

Indikátor: žák zorganizuje se spolužáky turistickou akci nebo dlouhodobou soutěž pro 

žáky nižších ročníků  

Typ úlohy: uzavřená s výběrem odpovědi (čtyři alternativy, jedna správná) 

Na úlohu č. 19 dokázalo správně odpovědět 71,2 % respondentů. Frekvence volby 

u distraktoru „a“  a  „b“  dosáhla podobných hodnot. Nejmenší četnost volby má distraktor 

„d“. Úloha má dobrou hodnotu diskriminace 0,46 (žáci celkově v testu úspěšní ji většinou 

řešili správně a žáci neúspěšní ji řešili spíše špatně), tudíž úloha dobře rozlišuje mezi 

dobrými a špatnými žáky. Obtížnost položky 28,8 %  a index obtížnosti 71,2% naznačuje, 

že úloha patří spíše mezi lehčí. Úloha nedokáže úplně reflektovat znění navržené 

indikátory. Pro tyto indikátory by bylo vhodné ověření s prvky projektového charakteru. 
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ÚLOHA 20 

VÝCHOZÍ OBRÁZEK K ÚLOZE 20 

a) Gymnastický míč (fitball) 

 

b) Posilovací guma (theraband)  

 

 

c) Činka nakládací 

 
 

Obrázek č. 9  Kompenzační pomůcky pro vyrovnávací cvičení   
 

Tabulka č. 28  Odpovědi žáků na úlohu 20 

Vyber náčiní, které není vhodné pro vyrovnávací 

(kompenzační) cvičení. 

Rozložení odpovědí 

a) Gymnastický míč (fitball) 111 (16,6 %) 

b) Posilovací gumy (theraband) 93 (13,9 %) 

c) Činka nakládací 465 (69,5 %) 

Legenda: Šedivě je označena správná odpověď. 

Indikátor: 4. žák se zapojuje podle svých možností do běžné TV a pohybových aktivit v 

režimu dne  

Typ úlohy: uzavřená s výběrem odpovědi (tři alternativy, jedna správná) 

Úkolem žáků bylo vybrat nevhodnou kompenzační pomůcku, což předpokládá 

orientaci v nabízených distraktorech. U úlohy 20 bylo zaznamenáno 69,5 % správných 

odpovědí, s čímž je spojena i index obtížnosti P se stejnou hodnotou a hodnota obtížnosti 

Q 30,5 %.  Jednotlivé distraktory volil přibližně stejný podíl žáků. Ze skupiny lepších 

žáků odpovědělo správně 83,86 % žáků. Horší skupina má 54,71% správných odpovědí 

žáků. Z těchto údajů je vypočítaný koeficient citlivosti d = 0,29, což ukazuje na 

zvýhodnění výkonnostně lepší skupiny žáků.  
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ÚLOHA 21 

Tabulka č. 29  Odpovědi žáků na úlohu 21 

Přiřaď vhodná cvičení pro různá oslabení. 
 

Cvik/oslabení Lordóza 

páteře 

Ploché 

nohy 

Srdeční 

arytmie 

Astma Obezita 

Hluboké předklony 473 

(70,7 %) 

34 

(5,1 %) 

92 

(13,8 %) 

30 

(4,5 %) 

40 

(6,0 %) 

Koulení míčku ploskou 

nohy 

30 

(4,5 %) 

559 

(83,6 %) 

34 

(5,1 %) 

28 

(4,2 %) 

18 

(2,7 %) 

Dechová cvičení 24 

(3,6 %) 

34 

(5,1 %) 

151 

(22,6 %) 

443 

(66,2 %) 

17 

(2,5 %) 

Cvičení v sedu či lehu 100 

(14,9 %) 

36 

(5,4 %) 

190 

(28,4 %) 

97 

(14,5 %) 

246 

(36,8 %) 

Aerobní činnosti 

s mírnou zátěží 

57 

(8,5 %) 

25 

(3,7 %) 

202 

(30,2 %) 

54 

(8,1 %) 

331 

(49,5 %) 

Legenda: Šedivě je označena správná odpověď. 

Indikátor: 2. žák volí vhodná cvičení vzhledem ke zdravotnímu oslabení s důrazem na 

přesnost provedení, optimální počet, míru zatížení a využití vhodných pomůcek 

Typ úlohy: uzavřená přiřazovací 

Za řešení této úlohy bylo možno získat maximálně 5 bodů. Přičemž průměrný 

bodový zisk činil 2,88 bodu. Rozložení žáků podle získaných bodů je následující: 222 

(33%) žáků dosáhlo na 3 body, 177 (26%) žáků se 2 body, 164 (25%) žáků s plným 

počtem 5 bodů, 65 (10 %) žáků s 1 bodem, 36 (5%) žáků nedosáhlo na žádný bod a pouze 

5 (0,7%) žáků mělo 4 body.  Přiřadit vhodné cvičení k oslabení dokázalo nejvíce žáků 

(559 - 83,6 %) v případě plochých nohou. Vysoké četnosti správných odpovědí dosáhla 

také lordóza páteře (473 - 70,7 %). Následovalo astma s 443 (66,2 %) správnými 

odpověďmi žáků. U obezity žáci často přiřadili cvičení vhodné pro srdeční arytmii a 

naopak. Průměrné hodnoty vykazuje obtížnost Q (42,4%) a index obtížnosti P (57,6%). 

Citlivost prezentovaná koeficientem ULI má též střední hodnotu (0,28).  

ÚLOHA 22 

Tabulka č. 30 Odpovědi žáků na úlohu 22 

U které sportovní aktivity dochází při jednostranném zatížení 

k přetížení oblasti krční páteře? 

Rozložení odpovědí 

a) Běh  76 (11,4 %) 

b) Cyklistika 352 (52,6 %) 

c) Tenis 241 (36,0 %) 

Legenda: Šedivě je označena správná odpověď. 
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Indikátor: 1. žák rozpozná činnosti, které jsou v rozporu s jeho oslabením, a upozorní na 

ně; 2. žák cíleně a samostatně nahrazuje činnosti, které jsou kontraindikací jeho oslabení, 

jinými vhodnými činnostmi 

Typ úlohy: uzavřená s výběrem odpovědi (tři alternativy, jedna správná) 

Položka z tematického okruhu „Zdravotní tělesná výchova“ je založena na 

používání vědomostí v typových situacích. Na poslední úlohu odpovědělo správně 

celkem 52,62 % žáků. Variantu běh zvolilo 11,36 % žáků. Více atraktivní byl distraktor 

„tenis“, který volilo 36,02 % žáků. Koeficient citlivosti s hodnotou 0,18 nazančuje mírné 

zvýhodnění výkonnostně lepší skupiny žáků. Hodnota obtížnosti Q 47,4 % a indexu 

obtížnosti P 52,6 % ukazují na střední obtížnost této testové úlohy.  

 

 

5.2 Souhrnné výsledky vědomostního testu 

 

 

Graf č. 2 Průměrná úspěšnost úloh 

Možnost náhledu na skladbu testu z hlediska průměrné úspěšnosti úloh ukazuje 

graf č. 2.  Úspěšnosti úloh pokrývají pásmo přiměřených hodnot (25  - 77 %). V pásmu 

úspěšnosti 20–40 % se pohybuje úloha č.1, č.14 a č.17. Přičemž úloha 14 má ze všech 

úloh nejnižší úspěšnost. Jde o úlohu s tvorbou odpovědi. U této úlohy žáci psali jaký byl 

důsledek špatné štafetové předávky. Položka mohla být problematická z hlediska grafické 
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interpretace (obsahovala videozáznam) a formulace zadání. Naproti tomu úloha 17 patří 

mezi uzavřený typ položky. Úloha č.1 patřící do skupiny tří úloh s nejnižší průměrnou 

úspěšností souvisí částečně s čtenářskou gramotností. Ve středním pásmu průměrné 

úspěšnosti mezi 41 a 60 % se vyskytuje 10 úloh. Téměř identické je zastoupení v případě 

pásma úspěšnosti 61 – 80 % (9 úloh). Avšak žádná z testových položek nedosáhla na 

průměrnou úspěšnost nad 80%. Nejúspěšněji žáci řešili úlohu, kde podle dosažených 

výsledků měli uvést pořadí soutěžících. Vyřešení úlohy nebylo podmíněno žádnými 

paměťovými nároky. Na druhém místě v průměrné úspěšnosti je úloha týkající se 

pravdivých tvrzení o dopingu. Shodné úspěšnosti 71 % dosáhla otevřená úloha č.7 (uveď 

3 prvky vybavení kola) a uzavřená úloha č.19 (Schéma ukazuje způsob průběhu sportovní 

soutěže?). Úloha (č.20), ve které žáci vybírali náčiní nevhodné pro vyrovnávací 

(kompenzační) cvičení, má taktéž vysoké procento úspěnosti. Průměrná úspěšnost všech 

úloh se pohybuje na úrovni 57 %.  

 

 

Graf č. 3  Závislost skóre na známce z TV 

Pro větší názornost je vzájemná závislost mezi skóre žáků v testu a jejich 

prospěchem z TV zobrazena v grafu č. 3 i se spojnicí trendu. Vztah průměrné úspěšnosti 

žáků s jejich známkou je vyhodnocen pomocí korelace. Čím větší absolutní hodnota 

korelačního koeficientu, tím těsněji odpovídá průměrná úspěšnost klasifikaci. Korelační 

koeficient -0,35 odpovídá průměrné těsnosti. Střední síla naznačuje, že lépe klasifikovaní 

žáci dosáhli v testu lepších výsledků. Je třeba mít na paměti, že klasifikace zohledňuje 

širší spektrum vzdělávacích cílů, než kolik jich byl schopný test měřit. Více jak 4/5 žáků 

bylo klasifikováno z tělesné výchovy stupněm výborně, k čemuž je taktéž potřeba 

0

10

20

30

40

50

60

0 1 2 3 4 5

sk
ó
re

známka



84 
 

přihlédnout při interpretaci korelačního koeficientu. Zároveň nelze vyloučit ani vliv 

nepřesných údajů (známek) zadaných žáky.  

 

Graf č. 4 Průměrná úspěšnost žáků podle pohlaví 

Náhled na graf č. 4 umožňuje posoudit, zda byl vytvořený test genderově 

vyvážený.  Hodnoty ve sloupcích ukazují průměrnou úspěšnost v testu dosaženou chlapci, 

dívkami a celého souboru žáků. Dívky měly navrch v průměrné úspěšnosti o 1,8 

procentního bodu nad chlapci. U obou pohlaví dohromady byla vyhodnocena průměrná 

úspěšnost 58,2 %. Z toho je zřejmé, že rozdíly v průměrné úspěšnosti jedntolivých skupin 

podle pohlaví jsou minimální.   

Pro záměr sledování vztahu průměrné úspěšnosti žáků v testech podle sídla školy 

(statusu školy) byly školy rozděleny vesnické a městské. U testovaných žáků devátých 

tříd byli v průměru úspěšnější žáci městských škol, a to o 3,6 %. Průměrný počet bodů 

byl u podsouboru žáků z vesnice 32,3 bodů a podsoubor žáků z města dosáhl na průměr 

34,4 bodů. Interpretaci je potřeba doplnit informacemi o počtech zastoupených žáků. 

Méně početnou skupinou byli žáci vesnického typu školy (192 žáků). Žáků městských 

škol bylo téměř třikrát více (477 žáků). Oba soubory se shodovaly v maximu (53 bodů) a 

minimu (9 bodů) dosažených bodů.  
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Graf č. 5 Histogram – četnost bodů 

V histogramu lze sledovat rozložení výsledků podle hrubého skóre. Většina žáků 

tenduje k průměru v získaných bodech z testu, což odpovídá normálnímu rozložení v tzv. 

Gaussově křivce, kdy v pásmu podprůměrné a nadprůměrné hodnoty bodů se již 

vyskytuje nižší procento žáků. V didaktickém testu se výsledky sledované skupiny 

rozložily od 9 bodů do 53 bodů. Nebylo tedy dosaženo minimální ani maximální bodové 

hranice. Rozložení výsledků má spíše charakter odpovídající rozlišovacímu testu. 

Posunutí směrem doprava typické pro rozdělení ověřovacího testu je pouze nepatrné. 

Červeně vyznačený sloupec ilustruje situaci v případě nastavení cut-off score (minimální 

počet bodů, které žák musí získat, aby v testu uspěl) na 60 % (tj. 35 bodů). 

 

Graf č. 6 Podíly žáků ve výsledkových pentilech 
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Graf č. 8 prezentuje podíl žáků, kteří dosáhli v testu průměrné úspěšnosti v 

jednotlivých pětinách škály 0–100 % (ve výsledkových pentilech).  Poměrně velká část 

žáků dosáhla v testu úspěšnosti v pásmu 61% – 80 %, a to 41 % žáků. Z grafu je patrné, 

že pouze 2 %  žáků měla průměrnou úspěšnost pod hranicí kritických 20 %. V pásmu 41 

– 60 % je zastoupeno 36 % žáků. Lze  konstatovat, že testování ukázalo jen na velmi 

malou část žáků, jejichž výsledek byl kriticky slabý nebo slabý.  Úspěšné vyřešení tří 

pětin úloh je považováno za hranici očekávaného naplnění požadavků minimálního 

standardu (ČŠI, 2013). Fialový a zelený  sloupec tedy ukazuje podíly žáků, které je možné 

považovat za úspěšné. Konkrétně se jedná o 51 % žáků.  

Tabulka č. 31  Hodnoty obtížnosti úlohy (položky) Q, indexu obtížnosti P, koeficientu 

citlivosti ULI d pro jednotlivé testové úlohy 

 

Úloha č. 

 

Q [%] 

 

P [%] 

 

d 

 

1 60,3 39,7 0,04 

2 40,4 59,6 0,33 

3 25,5 74,5 0,35 

4 52,0 48,0 0,33 

5 35,2 64,8 0,54 

6 48,7 51,3 0,20 

7 29,2 70,8 0,41 

8 46,6 53,4 0,29 

9 34,8 65,2 0,48 

10 44,8 55,2 0,37 

11 55,4 44,6 0,32 

12 43,0 57,0 0,09 

13 38,3 61,7 0,55 

14 74,6 25,4 0,32 

15 49,5 50,5 0,31 

16 37,6 62,4 0,71 

17 61,5 38,5 0,23 

18 22,6 77,4 0,61 

19 28,8 71,2 0,46 

20 30,5 69,5 0,29 

21 42,4 57,6 0,28 

22 47,4 52,6 0,18 

 

Nejvyšší hodnotu diskriminace vykazuje uzavřená přizazovací úloha č.16. Taktéž 

uspořádací úloha č. 18 dobře rozlišuje mezi dobrými a špatnými žáky. Nevyhovující 

hodnotu citlivosti má úloha č. 1 a úloha č. 12, jelikož diskriminační index se pohybuje 

okolo 0. V testu nebyly zastoupeny úlohy velmi snadné (index obtížnosti nad 80) a úlohy 

velmi obtížné (pod 20). Jako nejtěžší se jeví úloha č. 14 s indexem obtížnosti 25,4 %. 

Jedná se o  úlohu s výchozím textem a vidozáznamem (viz. předchozí výsledky). Žáci 
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mohli této otevřené úloze špatně porozumět např. kvůli nepřesně zformulovanému 

zadání. Většina úloh s indexem obtížnosti v rozmezí 30–70 % má hodnotu 

diskriminačního indexu vyšší než 0,25. Úlohy spíše snazší (3, 7, 18, 19) s indexem 

obtížnosti 70–80 dosahují citlivosti od 0,35 do 0,61. Tudíž je můžeme z hlediska 

položkové analýzy považovat za vyhovující. Test je po stránce obtížnosti vyvážený. Z 

hlediska diskriminace lze téměř všechny úlohy, s výjimkou úlohy 1 a 12, považovat za 

kvalitní, neboť každá z nich dokáže dobře rozlišovat mezi žáky, kteří jsou v testu celkově 

úspěšní a neúspěšní. Je potřeba brát v potaz, že ULI koeficient je nejjednodušší formou 

citlivosti.  

Tabulka č. 32 Vyhodnocení testu podle tematických okruhu  

Okruh Průměrná úspěšnost 

na 1 úlohu (%) 

Průměrný zisk 

bodů na 1 úlohu 

Činnosti ovlivňující zdraví  58,4 1,6 

(ze 2,7 možných) 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

55,1 1,7 

(ze 3,0 možných) 

Činnosti podporující pohybové 

učení 

55,3 1,4  

(ze 2,4 možných) 

Zdravotní tělesná výchova 59,9 1,4  

(ze 2,3 možných) 

 

V testu byly zastoupeny úlohy ze všech tematických celků, které jsou předmětem 

výuky tělesné výchovy na základních školách. Tabulka č. 32 mimo jiné poskytuje pohled 

na rozdíly ve výsledcích (průměrné úspěšnosti) v jednotlivých tematických částech testu. 

Mírná převaha je u okruhu „Zdravotní tělesná výchova“ a naopak nejnižší hodnoty 

úspěšnosti vykazuje test v úlohách části „Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností“ a „Činnosti podporující pohybové učení“. Oproti předchozím dvěma 

okruhům má o tři procentní body  vyšší úspěšnost celek „Činnosti ovlivňující zdraví“. 

Z tohoto okruhu mohli žáci získat nejvíce bodů (max. 19 bodů). Nejvyšší průměrná 

úspěšnost tematického okruhu „Zdravotní tělesná výchova“ mohla být ovlivněna jednak 

zastoupením pouze tří úloh v celém testu a za druhé byly použity jen uzavřené a 

přiřazovací otázky. Celkově lze konstatovat, že žáci 9. tříd řešili tří hlavní tematické části 

s přibližně rovnocennou úspěšností. Rozdíl mezi těmito okruhy se pohybuje v pásmu 3 

%.  Při interpretaci pozorovaných zjištění je třeba mít na paměti, že jednotlivé tematické 

skupiny úloh nejsou početně vyrovnané, a tudíž je rozdílný i maximální dosažitelný počet 
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bodů okruhu. Proto tabulka prezentuje také průměrný bodový zisk (získaný žáky i  

maximum, které bylo možné získat) přepočtený na jednu otázku u jednotlivých okruhů.  

 

 

5.3 Výsledky žákovského dotazníku  

Po vědomostním testu žáci odpovídali na několik jednoduchých otázek, jejichž 

prostřednictvím byla získána informace o známce žáka z daného předmětu, názor žáka na 

srozumitelnost zadání úloh, dostatečnost časové dotace na řešení testu a preferenci žáka 

ve volbě papírového nebo elektronického zadání testu. Dále byly v dotazníku otázky 

pojící se s postojem k tělesné výchově a ke standardům TV. Kontextového dotazování se 

zúčastnilo, stejně jako didaktického testu celkem 669 žáků, z toho 280 chlapců a 389 

dívek.  

 

Graf č. 7 Vztah žáků k tělesné výchově 

Jedna z prvních otázek směřovala na vztah žáků k tělesné výchově. Z výsledků 

prezentovaných v grafu je patrné, že více jak polovinu žáků (384) předmět baví. Neutrální 

postoj k předmětu zaujalo 189 žáků a 96 (14%) žáků má k tělesné výchově negativní 

vztah čili vybralo možnost „předmět mě nebaví“. 

14,3%

28,3%57,4%

Jaký máš vztah k Tělesné výchově?

předmět mě nebaví normální, jako k ostatním předmětům předmět mě baví
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Graf č. 8 Oblíbená náplň TV žáky 

 

Další otázka se zaměřuje na preference jednotlivých činností ve výuce. 

Respondenti mohli vybrat 1 a max. 3 odpovědi. Z grafu č. 3 je patrné, že většina tj. 483 

(72%), zvolila sportovní hry. Další v pořadí následuje atletika (30 %) s gymnastikou (28 

%). Ještě méně žáků zařadilo mezi oblíbené aktivity při tělesné výchově kondiční cvičení 

(25,4%) a netradiční sportovní hry (23,5 %)  jako např. frisbee, ringo. Žáci, kteří využili 

odpověď jiné, napsali následující sportovní aktivity: plavání, aerobic, posilování, volná 

hodina, brännball, bumbac ball, ragby, ping pong, judo, šplh, cyklistika, tanec a 

vytrvalostní cvičení.  

 

 

Graf č. 9 Četnost známek žáků z TV 

Nejčastější známkou na vysvědčení je výborná (82,7%). Z celkového počtu 669 

dotazovaných odpovědělo 79 (11,2%), že na posledním vysvědčení mělo chvalitebnou 

z tělesné výchovy. Třetím kvalifikačním stupněm bylo hodnoceno 16  (2,4%). Nejméně 
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je zastoupena známka 4 (0,3 %), a to u 2 žáků. Klasifikační stupeň 5 resp. neklasifikováno 

bylo dle odpovědí 19 (2,8%) žáků.   

 

Graf č. 10 Preference administrace testu 

Graf č. 12 dokumentuje preference využití média při testování žáků. Odpovědi 

žáků se přikláněly spíše k elektronické formě zadání testu (36,5 %) a určitě elektronické 

(25,4 %).  Na druhou stranu pouze malý zlomek žáků (4,6 %) by určitě volil papírovou 

formu testu. Podíl žáků, kteří by volili spíše papírovou verzi testu, mírně překročil jednu 

desetinu (11,2 %). Skoro čtvrtina žáků (22,3 %) nedokázala posoudit zda upřednostňuje 

elektronickou formu testu nebo papírovou formu testu. 

Tabulka č. 33 Srozumitelnost úloh vědomostního testu 

Rozuměl jsi všem zadáním úloh? Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Ano, všem zadáním jsem rozuměl  266 39,8 % 

Ne, nerozuměl jsem ale jen několika málo zadáním 325 48,6 % 

Ne, nerozuměl jsem hodně zadáním 78 11,7 % 

Otázka č. 7 zjišťovala, jak byly pro žáky srozumitelné testové úlohy. Nejvíce žáků 

zcela nechápalo jen několik málo úloh. Všem zadaným úlohám rozumělo čtyřicet procent 

žáků. Pro 12 % žáků bylo v testu zadáno hodně úloh, kterým nerozuměli.  

Tabulka č. 34 Časová dotace testování 

Připadal ti čas, který jsi měl na řešení celého testu, 

dostatečný? 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Času bylo zbytečně moc   174 26,0 % 

Času bylo tak akorát   434 64,9 % 

Času bylo málo   61 9,1 % 

Z výsledků prezentovaných v tabulce je patrné, že žáci považovali čas vyhrazený na 

řešení testu za dostatečný. Jen podle necelé desetiny bylo na řešení testu málo času. Podle 

31
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určitě papírový

spíše papírový

nevím
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čtvrtiny žáků bylo času zbytečně moc. Názory žáků jsou v souladu s vyhodnocením času, 

který žáci strávili řešením úloh a dotazníků. Poněvadž systém survio registroval čas 10-

30 min. u 52,3 % žáků a 30-60 min. u 44,5 % žáků.  

 

 

Graf č. 11 Názor žáků na ověřování 

V další otázce měli žáci vyjádřit názor, zda souhlasí nebo nesouhlasí s celostátním 

ověřováním standardů TV v 9. ročníku. Z grafu je zřetelná vyrovnanost protichůdných 

škál „zcela souhlasím“ (n=170) a „zcela nesouhlasím“ (n=169). Největší počet žáků 

volilo odpověď „částečně souhlasím“ (n=237), a naopak nejméně škálu částečně 

nesouhlasím (n=93 žáků). Pokud pomineme rozlišení zcela a částečně, tak souhlasí 60,8 

% (407 žáků) dotazovaných žáků.  

 

 

Graf č. 12 Porozumění smyslu ověřování 
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Souhlasíš s tím, aby u žáků 9. ročníku základní školy bylo 
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zcela nesouhlasím

částečně nesouhlasím

částečně souhlasím

zcela souhlasím

21,1%

44,2%

34,7%

Chápeš, proč se ověřují získané dovednosti a schopnosti?

vůbec ne částečně ano, zcela
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Poslední otázka se dotýkala toho, zda žák chápe smysl ověřování schopností a 

dovedností v rámci standardu tělesné výchovy. Ze všech respondentů necelá polovina (n 

= 296) chápe ověřování standardu částečně. Zcela, dle svého subjektivního vyjádření, 

rozumí smyslu ověřování 34,7 % (n = 232) žáků. Pětina žáků (n = 141) vůbec nechápe, 

proč se ověřují získané dovednosti a schopnosti.  

 

 

5.4 Výsledky učitelského dotazníku  

Předkládaná výsledková část (materiál) se zabývá analýzou 266 dotazníků, které 

byly vyplněny v období 30. 9. 2015 až 31. 1. 2016 v rámci dotazníkového šetření u učitelů 

TV základních škol. Administrace dotazníků byla uskutečněna přes webové rozhraní (viz. 

kapitola metodika). 

 

Graf č 13  Základní charakteristiky souboru učitelů TV 

Jedna z prvních otázek zjišťovala, kolikaletou praxi mají respondenti s výukou 

TV na základní škole. Z grafu můžeme vyčíst, že nejvíce učitelů, kteří se zúčastnili 

výzkumu, spadá do kategorie 1-5 let praxe (95 učitelů). Dvě kategorie (6-10 let a více než 

20 let) jsou obsazeny téměř srovnatelným počtem vyučujících, a to 52 resp. 50 učitelů. 

Kategorie 11 – 20 je zastoupena 69 respondenty. Celkem je v souboru zastoupeno 44 % 

učitelů nad 10 let praxe. Ve výzkumném souboru učitelů byla 9 % převaha zastoupení 

žen (n = 145) nad muži (n = 121). 
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Graf č.14 Aprobovanost a status sídla školy učitele TV 

Z otázky týkající se aprobace vyplynulo, že ¾ (200) učitelů má aprobaci pro 

výuku TV a  ¼   učí tělesnou výchovu na ZŠ bez aprobace.  Tělesnou výchovu v 

kombinaci s jiným předmětem má 174 (65 %) učitelů a 26 (10 %) kantorů má 

samostatnou aprobaci pro výuku TV. Na škole městského typu vyučuje 193 dotazovaných 

učitelů. Vesnický status školy uvedlo 70 dotazovaných. Tři respondenti na otázku 

zjišťující status sídla školy neodpověděli. 

 

Graf č. 15 Znalost obsahu Standardu pro základní vzdělávání oboru Tělesná výchova 

V grafu č. 17 uvádíme obeznámenost učitelů s obsahem standardu TV. Necelá 

polovina respondentů (45,9 %, n=122) zná standardy TV pouze okrajově. Vůbec nezná 

standardy TV 15,4 % (n = 41) dotazovaných učitelů. Čili 61 % učitelů téměř nezná 

zmíněné standardy. Třetina výzkumného souboru (n = 84) standardy TV zná bez 
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preference zda dobře či málo. O obsahu standardů TV ví poměrně hodně pouze 11 

respondentů. Ještě méně učitelů (n = 8) zná standardy TV velmi dobře. 

 

 

Graf č. 16 Názory učitelů TV na potřebnost Standardů TV v našem školství 

Názor učitelů na potřebnost standardů TV v českém školství prezentuje graf č. 18. 

Výzkum  naznačuje spíše pozitivní směr. Odpověď „ano“ zaškrtlo dohromady 185 (70 

%) učitelů. Z toho 159 (59,8 %) „ano“ s podmínkou, že budou vytvořeny systémové 

podmínky a 26 (9,8%) „ano, v každém případě“. Rezolutně proti standardům TV je 8 

respondentů a 26 je spíše proti. Neutrální postoj k potřebě standardů TV v našem školství 

má 47 (17,7 %) učitelů. 

 

Graf č. 17 Funkce Standardu TV podle učitelů TV 
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Nejdůležitější funkci standardu TV učitelé spatřují v tom, aby sledoval vývoj 

výkonu žáka v průběhu povinné školní docházky, kdy škálu 5 (nejdůležitější) přidělilo 

této funkci 34 % učitelů. Naopak pouze 6 % respondentů pokládá za nejdůležitější funkci 

možnost mezinárodního srovnávání. Norma stanovující, co by měl každý žák v ČR znát 

v oboru Tělesné výchovy, je dle respondentů druhou hlavní funkcí, kterou by měl 

evaluační standard TV plnit (důležitost 3 - 29 %, důležitost 4 – 27 %). Ve třetím 

(středním) pásmu důležitosti získala nejvíce procentuálních bodů možnost, aby 

nedocházelo k velkým rozdílům mezi úrovní znalostí žáků v různých školách (37 %). 

Tabulka č. 35 Názor učitelů na ověřování Standardů TV 

Otázka zcela 

nesouhlasím 

částečně 

nesouhlasím 

částečně 

souhlasím 

zcela 

souhlasím 

Souhlasíte s ověřováním naplňování 

Standardu TV celoplošně u žáků 9. 

ročníku základní školy? 

 

14,3 % 

 

19,9 % 

 

51,5 % 

 

14,3 % 

Souhlasíte s ověřováním naplňování 

Standardu TV celoplošně u žáků 5. 

ročníku základní školy? 

 

16,5 % 

 

21,1 % 

 

47,7 % 

 

14,7 % 

Souhlasíte, aby ověřování standardů 

TV probíhalo dobrovolně v rámci 

tzv. Školního testování? 

 

7,9 % 

 

11,3 % 

 

40,2 % 

 

40,6 % 

Domníváte se, že Standardy TV 

nemají být ověřovány? 

 

25,9 % 

 

 

43,6 % 

 

23,3 % 

 

7,1 % 

Tabulka č. 35 podrobněji dokumentuje postoj učitelů tělesné výchovy k ověřování 

standardů TV v rámci základního vzdělávání. S celoplošným ověřováním u žáků 9. 

ročníku základní školy souhlasí 65,8 % učitelů, z toho 51,5 % částečně a 14,3 % zcela. 

Obdobná je situace i v případě celoplošného ověřování u žáků 5. ročníku základní školy. 

U této varianty částečně souhlasí 47,7 % a zcela 14,7 % dotazovaných. Signifikantně 

nejvyšší počet učitelů preferuje dobrovolné ověřování v rámci tzv. školního testování, 

kdy částečně souhlasí 40,2 % a zcela souhlasí 40,6%, což v celkovém součtu souhlasné 

škály znamená, že se školním testováním souhlasí 80,8%  (215) učitelů tělesné výchovy. 

Podle 30,4 % (n = 81) respondentů nemají být standardy TV u žáků ZŠ ověřovány. 

Čtvrtina (n = 69) dotazovaných pak zcela souhlasí, aby byly Standardy TV ve školním 

prostřední ověřovány. 
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Graf č. 18 Váha hodnotící složky při ověřování Standardu TV 

          V grafu č. 20  jsou vyjádřeny procentuální hodnoty kritérií, ke kterým by se mělo 

přihlížet při ověřování standardů TV. Respondenti měli rozdělit 100 bodů mezi 

teoretickou a praktickou část hodnocení. Z grafu vyplývá, že jasně dominuje praktická 

složka hodnocení tj. předvedení pohybových činností s 19 278 body (72,5 % z celkových 

rozdělených bodů). Naopak vědomostní test čili teoretický obsah testování dostal 7 322 

bodů (27,5 %).  

 

 

Graf č. 19 Okruhy použití indikátorů kvality vzdělávání v TV 
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Indikátory mapující kvalitu vzdělávání mají být dle respondentů zastoupeny 

nejvíce v tematickém okruhu „Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností“ (79,7 

%). Následují tematické okruhy „Činnosti ovlivňující zdraví“ (72,2%) a „Činnosti 

podporující pohybové učení“ (68,0%). Více jak polovina respondentů (53,0 %) považuje 

též za vhodné zařazení indikátoru z oblasti „Základní znalosti ze zdravotní TV“.  Jako 

další uváděli učitelé následující varianty: prevence úrazů; výživa a relaxace; prožitek 

z pohybu; rozvoj podmínek jednotlivých škol k výuce TV (hřiště, tělocvičny a jejich 

vybavení); činnosti podporující fair play; zájem o pohyb, zapojení podle pohybových 

možností žáka; vztah k pohybovým činnostem. 

 

 

Graf č. 20 Garant ověřování Standardu TV 

Jedna z otázek v dotazníkovém šetření se zabývala tím, která instituce 

(organizace) by měla být hlavním garantem ověřování standardů TV ve školní praxi. Ze 

seznamu uváděných možností učitelé uváděli za nejvhodnějšího garanta ověřování 

MŠMT (n = 206). Ostatní odpovědi ČŠI (n = 16), NÚV (n = 10), CERMAT (n = 7) vybíral 

nepatrný počet učitelů z výzkumného souboru. Desetina respondentů (n = 27) preferovala 

odpověď „jiná“ a někteří z nich následně uvedli níže prezentované varianty garantů 

ověřování: Učitel, který zná děti; ČOV (2x); Někdo, kdo se pohybuje v praxi; MŠMT ve 

spolupráci s odborníky; učitel TV na škole; škola a především učitel TV, který se má 

snažit přivést žáky ke sportu, aby se na TV těšili; FTVS; Garantem by měl být ČOV a 

MŠMT; učitel TV, který žáka učí, protože ten ví nejlépe, zda žák dělá pokrok či nikoli; 

Fakulty sportovních studií; AŠSK. 
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Graf č. 21 Dohled na ověřování Standardu TV v rámci školy 

Zatímco předchozí otázka řešila celostátního garanta ověřování, tak graf č. 23 

ukazuje, kdo by měl dohlížet na ověřování na úrovni jednotlivých škol. Pětina 

odpovídajících (n = 58) je toho názoru, aby ve škole dohlížel na ověřování zkušený a 

uznávaný učitel dané školy. Z grafu je dále patrné, že ředitel (n = 46), kolega stejné 

aprobace (n = 45) a metodik (n = 40) jako garanti v rámci školy dosáhli podobné četnosti 

odpovědí. U odpovědi „jiná“ psali učitelé následující možnosti: neměl by to být jen jeden 

člověk (př. ředitel a kolega stejné aprobace); zkušený praktik; učitel TV pro jeden kraj 

zaškolený; je to jedno, hlavně ať za to je patřičně ohodnocen; speciálně vyškolená osoba; 

aprobovaný a proškolený učitel z jiné školy; MŠMT. 

 

Poslední otázka umožnila respondentům z řad učitelů TV vyjádřit své další 

sdělení, připomínky, návrhy a náměty k šetřené problematice. Možnost volně se vyjádřit 

k problematice standardu TV využila necelá pětina dotazovaných (n = 47). Názory 

respondentů byly velice různorodé. V části, ve které měli respondenti příležitost 

komentovat standardy, se objevovaly hlasy plného souhlasu i naprostého nesouhlasu s 

předloženým návrhem. Avšak převládají spíše formulace nesouhlasného charakteru.  

Nesouhlas se často projevoval obavami, že standardy přinesou další administrativní 

činnost. Někteří respondenti se obávají, že se bude potlačovat pohybová složka tělesné 

výchovy. V příspěvcích se opakovaně projevuje nedůvěra v to, že naplňování standardu 

TV lze objektivně zjišťovat. V několika vyjádřeních se objevily i konkrétní návrhy.  
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Příklady autentických výroků (odpovědi respondentů jsou citovány v původním znění 

bez jakýchkoliv redakčních úprav):  

„Místo vymýšlení teorií je třeba s dětmi cvičit, tak aby je to bavilo a byly zapojeny, co 

nejvíce do pohybových aktivit!“ 

„Nechápu potřebu vytvářet nějaké standardy. Raději upřednostním působení na rodiče, 

aby se s dětmi více hýbali. Stejně tak nepomůže zvýšený počet hodin TV ve škole, pokud 

se děti nebudou hýbat ve volném čas.“ 

„Dlouhodobý problém je v tom, že učitele od učení čím dál více zdržuje byrokracie a 

administrativa. Čím dál více se nesmyslně papíruje, vykazuje atd. a na samotné učení a 

praxi není čas:-(.“ 

„Záleží na vybavení a aprobaci pedagogů TV. TV by neměla být okrajovým předmětem. 

Je nutné více dbát na pohybové schopnosti a kondici žáků!“ 

„Jednotné tabulky pro hodnocení výkonnosti.“ 

„V dnešní době je potřeba dětem "vštípit" pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a sportu, 

aby si učinily návyky do dospělosti. Neznelíbit dětem plněním standardizovaných tabulek 

výkonů, které jsou pro mnohé děti v dnešní přetechnizované době nesplnitelné, sport a 

pohyb jako takový.“ 

„Ke sportu by se nemělo nutit, ale motivovat a naladit děti na takovou vlnu, aby v pohybu 

našly zalíbení a vykonávaly ho i v dospělosti.“ 

„Vše záleží na učiteli a jeho přístupu!“ 

„Myslím, že celá problematika standardů je momentálně zbytečná. Důležitý je především 

individuální přístup k jednotlivým žákům s ohledem na jejich fyzické schopnosti. Také 

záleží na možnostech školy...vybavenost. A v neposlední řadě, v současné době, kdy se 

testuje snad vše a neustále, je vidina dalšího testování žáků jen další zátěž pro kantory. 

Ne však u dobrovolné varianty, ale plošně určitě ne....v takovém případě ale chápu že 

výsledky nejsou zcela vypovídající, když je malý sledovaný vzorek.“ 

„Snižme max. počet žáků ve skupině na 15, dělme děti do skupin podle zdatnosti, 

uvolněme prostředky ke zlepšení podmínek pro pohyb dětí ve školách.“ 

„Tvorbu jakýchkoliv standardů výchovných předmětů považuji za nesmysl. Pokoušíte se 

vrátit to, co se po r. 1989 podařilo úspěšně zrušit. Jak chcete testovat skok přes kozu, 

šplh, kotoul?? Kdo dá víc gólů nebo košů? Spoustu dětí sport nebaví a naším úkolem je k 

němu dovést, VYCHOVÁVAT v nich kladný vztah, stejně jako k výtvarnému umění nebo 

k hudbě - proto jsou to výchovy a nelze z nich psát nějaké standardizované testy nebo 

dělat praktické zkoušky!! Tím že se děti naučí pravidla basketbalu a signály rozhodčího 

a my je z toho pak "oznámkujeme", tím se v nich vybuduje spíš odpor - na co si asi 

vzpomenou jako dospívající - na psaní testů a zkoušky z hrazdy nebo z toho, jak se mohli 

"vyběhat" a ledacos si vyzkoušet?“ 

„Jestliže chceme do škol zavést standardy, musíme se nejdříve zaměřit na skupinu, pro 

kterou je budeme vytvářet. Nelze zavést stejnou škálu vědomostí a dovedností pro celou 

skupinu žáků. Musíme vzít v úvahu nejenom mentální věk, ale také biologický. To co je 
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pro jednoho žáka lehké, může pro druhého, stejného věku, znamenat nepředstavitelný 

problém.“ 

„Jestliže standardy budou tvořit lidé z kanceláře, kteří nemají neustálou interakci s praxí, 

tak bude celá záležitost k ničemu a bude se jednat jen o vyhozené peníze. Pokud chceme, 

aby měla tato akce smysl, tak se musíme zaměřit nejdříve na systémové řešení celkové 

pohybové aktivity u žáků. A to nejen ve školách, ale hlavně ve volném čase.“ 

„Ověřování standardů u Tv je přece jenom trochu náročnější, než u jiných teoretických 

předmětů, kdy se využívá VT. ČŠI na to nemá dostatečnou kapacitu, aby to zvládala sama. 

Ale i tak by to pro učitele bylo přínosné, záleželo by na jeho profesionalitě, jak by s tím 

pracoval.“ 

„V případě nastavení + sjednocení + hodnocení a porovnávání standardů, se musí 

navýšit hodinová dotace tělesné výchovy.“ 

„Bylo by výborné, kdyby se standardů ujali studenti vysokých škol, kteří by tak získali 

praxi a vedli by je vš učitelé.“ 

„Pokud budeme nutit žáky k předepsaným výkonům, tak mají spíše hrůzu z TV a další 

sportovní aktivity spíše vyhledávat nebudou.“ 

„Moje dcera jezdila na koni, plavala, tančila, ale TV ve škole ráda neměla, protože pořád 

plnili nějaké testy OVOV, Česko sportuje a pod. Dejte nám metodiku na zábavný tělocvik. 

Mám výhodu, že jsem dělal mnoho sportů, takže to děláme pestré, ale nutit do výkonu je 

nechci, to dělají ve vrcholovém sportu.“ 

„Porovnání není špatná věc, ale zásadní je podpora zdravého stylu žáků a dětí!!!“ 

„Spíše než standardy by bylo lepší řešit podmínky pro výuku TV, podpořit finančně 

učitele, aby mohli učit menší skupiny a ne spojené skupiny(třídy). Dále by bylo vhodné 

řešit prevenci vysoké úrazovosti v hodinách TV.“ 

„Domnívám se, že pro samé standardy, papírování a hlášení nám nezbývá čas na učení.“ 

„Celý tento proces standardizace Tv je úplně mimo mísu. Dnešní děti učíme správně 

chodit po rovině, pak s kopce a do kopce, pak po schodech nahoru a dolů. Já jako zkušený 

a nadšený učitel TV naprosto nesouhlasím se standardy v Tv. Je to totální nesmysl, 

protože vůbec nerespektuje stav dětí na školách. Je to výchova a ne měření nějakého 

výkonu. Jak chcete standardizovat deváťáka, který váží 140 kg a méně než za 15 vteřin 

prostě sprint 60m nezaběhne!!!???“ 

„Tělesná výchova není o znalosti pravidel volejbalu ani o bezchybném předvedení trčení 

obouruč.“ 

„Podle mé zkušenosti žáci mají v hodinách největší zájem o sportovní hry, soutěže, 

některé atletické činností. O gymnastická cvičení a teorii spojenou s tělesnou výchovou 

zájem upadá.“ 

„Dotazník mě motivoval k tomu, abych si zjistila o Standardech Tv informace.“ 

„V dnešní době moderních technických vymožeností by měl být kladen větší důraz na 

pohyb a obratnost, která se u některých blíží bodu mrazu.“ 
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„Zavedení inovací, co se týče výuky tak, aby byly hodiny zajímavější a aby nebyly jen 

povinností, ale radostí a pochopení zdravotního významu.“ 

„Měly by se udělat tabulky, dle kterých by se žáci hodnotili. Stanovit nějaké povinné cviky, 

které by měli všichni žáci, kteří chtějí 1 z TV zvládnout. A to by mělo být v povědomí 

hlavně rodičů, aby se pak nebouřili, když jejich dítě nemá jedničku z TV. Aby byly všechny 

děti hodnoceny podle stejné tabulky s limity.“ 

„Je důležitější podporovat vztah k PA, tak, aby žáci se chovali v dospělosti ke svému 

zdraví zodpovědně a dokázali si vybrat pro sebe vhodné pohybové aktivity.“ 

„V ZŠ je třeba podporovat i rozvoj PA a činností žáků, ty poměřovat v soutěžích. ALE!!! 

Jak může my z malé školy (v ročníku je 8 - 10 hochů nebo dívek) srovnávat výkony žáků 

s výkony velkých škol, kde jsou i třídy výběrové.“ 

„Je třeba podpořit NÁVRAT k tzv. soutěžím třeba vesnických škol nebo škol se stejným 

počtem žáků a nesrovnávat nesrovnatelné. V tomto standard opravdu nepomůže. Dnešní 

situace ve sportovních soutěžích je demotivující a diskriminační pro malé školy. Dále 

systém odměňování PP je "nespravedlivý". Učitel na soutěži žáky vede, koučuje, motivuje, 

často rozhoduje a neplní přímou výchovnou a vyučovací činnost - hodiny nemá odučeny 

a další den ve volné hodině supluje ZDARMA. Toto je třeba řešit a zabývat se 

problematikou.“ 

„Vytvořit výkonnostní tabulky pro jednotlivé ročníky v základních pohybových 

dovednostech. Např. běh na 60 m běh na 1000 m skok do dálky, hod, počet přeskoků přes 

švihadlo za minutu, ohebnost, člunkový běh ..“ 

„V hodinách tělesné výchovy není moc času na teoretické poznatky o historii sportu atd. 

To by mělo být spíše v dějepise a hodiny trávit hlavně pohybem.“ 

„Myslím si, že každý bude stejně učit dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a když bude 

chtít, vyhne se tomu, co z nějakého důvodu učit nechce.“ 

„Beru TV jako předmět, kde cením hlavně snahu a snažím s vytvořit u dětí pozitivní vztah 

ke sportu, event. jako ukázku, jak prožívat své volno.“ 

„Myslím, že důležitý je hlavně pocit radosti. Děti mají rádi soutěže, ale ne každý má dáno 

být nejlepší, proto bych všechny děti určitě nehodnotila plošně podle kritérií.“ 

„Dobrý den, ten teoretický dotazník pro žáky, stejně jako některé body tzv. Standardu 

považuji za naprosto zcestné... Žák na ZŠ má čím dál více předmětů, ve kterých se učí 

teorii. Teorie TV je nutná pro vysokoškoláky studující tělesnou výchovu. Žáci ZŠ ji získají 

při praktickém osvojování si pohybových dovedností a rozvíjení svých pohybových 

schopností pomocí učitele, aniž by o tom věděli. Ale zkoušet žáky ZŠ z teoretických 

znalostí tělesné výchovy je hodně velký nesmysl, zbytečnost a zajímalo by mne, zda-li 

člověk, který s tímto návrhem přišel má vystudovanou tělesnou výchovu a alespoň 

desetiletou praxi s výukou na ZŠ!!!!!!? Určitý standard nutný je (rámcový vzdělávací 

program), ale tohle....??!!!?????“ 

„TV je do značné míry (stejně jako ostatní výchovy) závislá na mimoškolní aktivitě žáků 

a podpoře jejich rodičů. Také společenské ocenění výchov je problémem. Můžete snad 

dát nepěknou známku, či nechat dítě propadnout jako v matematice? Učím více než 30 let 
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a dnes si vůbec netroufám dělat cvičení jako na začátku své praxe. Dnes jsem ráda, když 

mi žáci cvičí se zájmem a radostí, ač jsou pohybově nenadaní. Myslím, že tohle je poslání 

nás tělocvikářů. Žák podle mně nemusí vědět rozměry hřiště, ale měl by mít radost ze hry. 

Nemusí umět gymnastické názvosloví, ale měl by mít odvahu se pokusit udělat cvik, který 

po něm učitel chce - př. měla jsem pár žáků, které se báli přeskoku, tak kozu alespoň 

přelezli - i to byl veliký úspěch a pro dítě byl důležitý. Pokud vštěpím dítěti lásku k pohybu 

a pochopení jeho nutnosti, budu spokojená.“ 

„Stává se, že si potřebu pohybu dítě uvědomí až za nějakou dobu. Jsem zásadně proti 

teoretickému zaměření. Nechte tělocvik jako praktický předmět. Možná by bylo dobré 

nám učitelům pomoci spíše s vytvořením srovnávacích tabulek výkonů např. v atletice než 

se standardy, Jak jsem nyní četla, tak ani nevíte, že např. plavání a dopravní výchova je 

většinou na 1.stupni. Ráda bych místo standardů viděla snahu o zvýšený počet hodin, 2 

hodiny týdně je málo - na 1. stupni navíc než se děti převlečou, než přejdou do tělocvičny, 

zbude na cvičení tak 20 minut :(((. Při počtu 30 dětí toho asi moc nenacvičí, že. O 3, 

hodině se začalo mluvit už za minulého režimu....úroveň žáků a žákyň každým rokem 

klesá, osobně se obávám, že škola bude v budoucnu max. řešit zdravotní tělesnou 

výchovu, zbytek bude nad rámec a na odvaze vyučujícího TV...největší kámen úrazu vidím 

v nedostatečné "průpravě" těla ve volném čase dětí...“ 

„Tělocvikář má samozřejmě směřovat žáky ke zlepšování pohybových dovedností a 

kondice (výkonů), ale ne za cenu vyplňování nejrůznějších formulářů a registrací.“ 

„Kéž se podaří alespoň něco z vašich plánů zrealizovat...držím palce...“ 

„Bylo by opravdu vhodné začít ověřování standardů v TV realizovat.“ 

„Všechny výzkumy jsou k ničemu, podstatné je, co si stát přeje.“ 

 

 

5.5 Ověřování pohybových činností   

Hlavním záměrem testování pohybových dovednosti a sportovních činností bylo 

prověřit, zda lze po organizační a logistické stránce ověřovat pohybové činnosti uvedené 

ve Standardech TV. Získaná data proto měla druhotný význam. Také vzhledem 

k nízkému počtu testovaných žáků je potřeba nahlížet na tyto výsledky jako data s pouze 

ilustrativním charakterem. Testování bylo provedeno u skupiny 30 žáků (17 dívek a 13 

chlapců) posledního ročníku základní školy. Před samotným testováním byl připraven 

záznamový arch. Šetření probíhalo v rámci hodin tělesné výchovy. Jednalo se o hodiny 

zvlášť chlapců a zvlášť dívek. Test obsahoval tři praktické (pohybové) úlohy, které jsou 

uvedeny v ilustrativních úlohách navrhovaných standardů TV. Technika a popis cviku 

byl hodnocen podle běžné klasifikační školní stupnice. 
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Schéma průběhu testování bylo následující. Žáci byli seznámeni s účelem 

testování. Byl prezentován organizační postup ověřování. Organizační postup měl tuto 

podobu: Žáci čekali „za dveřmi“ a po jednom byli vyzýváni ke vstupu do tělocvičny 

(testové místnosti). Zde učitel předložil žákovi testovou úlohu. Poté co žák docvičil byl 

usazen na lavičku. Učitel provedl záznam do připraveného záznamového formuláře.  

Následoval stejný postup s dalším žákem. Když všichni žáci odcvičili první úlohu byl 

tentýž průběh aplikován na zbývající dvě testové úlohy.  

Zjištěné jevy z testování:  

 Průměrný čas na testování (všechny 3 úlohy) jednoho žáka byl po 

zaokrouhlení 5 min. 

 Pro testování byla charakteristická vysoká hodnota (okolo 90 %) ztrátového 

času žáka (čekání, nečinnost v době po odcvičení úlohy) 

 Z hlediska bezpečnosti a kázně je kromě osoby provádějící testování nutná 

účast další osoby starší 18 let (např. asistent pedagoga), která čeká s žáky „za 

dveřmi“ nebo s nimi pracuje v jiné místnosti. 

 S postupujícím časem (testování celé skupiny trvalo cca 60 min.) se někteří 

žáci vyjadřovali, že je to dlouhé  a „nudí se“.  

 Žáci neprojevovali tendenci napovídat si (na což byli před začátkem testování 

upozorněni) a snažili se plnit úlohy co nejlépe. 

 

Úloha 1: Předveď cvik, který působí na zkrácené svaly zadní strany dolních končetin. 

Tabulka č. 36  Vyhodnocení pohybové úlohy č. 1 

Testovaná skupina Cvik  Technika 

cviku 

Popis  

cviku 0 1 2 3 4 5 

Chlapci  2 3 2 2 3 1 2,1 2,7 

Dívky  4 2 0 2 8 1 2,2 3,1 

Celkem 6 5 2 4 11 2 2,2 2,9 
(0: žádný nebo nevhodný cvik; 1:hluboký ohnutý předklon ; 2:překážkový sed ; 3:dřep únožný ; 4:dřep 

zánožný, stoj zánožný; 5:sed roznožný) 

Indikátor: žák pravidelně zařazuje cvičení kompenzující jeho jednostrannou zátěž 

Žáci, kteří neodcvičili nebo vybrali nevhodný cvik, nebyli započítáni do 

hodnocení techniky a popisu cviku. Pro žáky bylo obtížnější vybraný cvik popsat než ho 

správně technicky odcvičit. Zároveň chlapci vykazovali v těchto dvou ukazatelích lepší 

hodnoty než dívky. U dívek je jasná preference dřepu zánožného či jeho modifikace na 

stoj zánožný s opřením o zeď. Tento cvik současně předvedlo nevíce žáků. Nejméně 
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atraktivní byly pro žáky dva podobné cviky a to překážkový sed a sed roznožný. Chlapci 

měli rovnoměrnější rozložení do jednotlivých skupin cviků.  

 

Úloha 2: Předveď 3 různé fotbalové přihrávky. 

Tabulka č. 37  Vyhodnocení pohybové úlohy č. 2  

Fotbalová přihrávka  Cvik 1 Cvik 2 Cvik 3 

Ch D Ch D Ch D 

vnitřní stranou nohy    8 7 3 3 1 1 

vnitřním nártem           0 3 0 0 0 0 

přímým nártem            1 1 1 3 6 3 

vnějším nártem            2 0 3 3 4 3 

patou, špičkou              2 5 5 4 0 3 

hlavou   - plochou čela, 

stranou čela, temenem   

0 0 0 1 2 2 

Žádný cvik  0 1 1 3 0 5 

Indikátor: žák zvládá osvojované pohybové dovednosti (definované v ŠVP jako základní 

učivo) v rámci svých možností, aplikuje je i při činnostech mimo hodiny tělesné výchovy. 

Z hlediska frekvence výskytu jsme zaznamenali nejvíc přihrávek vnitřní stranou 

nohy. Tato přihrávka byla zároveň u žáků nejoblíbenější při volbě prvního cviku. 

Nejméně žáci využívali přihrávku hlavou a vnitřním nártem. U dívek se objevovaly 

komplikace při předvedení druhé (3 dívky žádný cvik) a třetí přihrávky (5 dívek žádný 

cvik). U této testové úlohy jsme nehodnotili technické provedení. 

 

Úloha 3: Předveď a slovně popiš přeskok roznožkou přes kozu. 

Tabulka č. 38  Vyhodnocení pohybové úlohy č. 3 

Testovaná 

skupina 

Cvik nezná Cvik zná, ale 

neodcvičí 

Cvik zná a odcvičí Technika cviku  

(průměr) 

Chlapci  0 3 10 2,00 

Dívky  2 3 12 1,67 

Celkem  2 6 22 1,8 

Indikátor: žák pozná chybu postavení či provedení pohybové činnosti – uvede, jak má 

vypadat správné postavení (provedení). 

Tabulka 38 zobrazuje výsledky žáků ve třetím praktickém testu. Přeskok přes 

kozu roznožkou znala většina žáků. Čtyři pětiny žáků z těch, co znali cvik, jej dokázalo 

také odcvičit. Shodný počet chlapců i dívek cvik znalo, ale nedokázali jej odcvičit. Při 

využití běžné školní klasifikace odpovídá průměr technického provedení známce 2. 

Přičemž technika byla hodnocena pouze u žáků, kteří cvik odcvičili.  
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6  DISKUSE 

Záměrem našeho výzkumu bylo zjistit, zda lze ověřovat standardy tělesné 

výchovy přímo ve školní praxi a v kontextu s tím zpracovat víceúhelný pohled na 

zmíněnou problematiku. Proto byl výzkumný soubor prezentován jak skupinou žáků, tak 

i skupinou učitelů tělesné výchovy.    

Vědomostní test je jednou z výzkumných technik použitých v rigorózní práci. 

Snahou bylo proniknout do znalostních sfér žáků 9. ročníku z TV. Při tvorbě jednotlivých 

otázek a dimenzí jsme vycházeli z navrhovaných standardů TV (indikátorů a 

ilustrativních úloh). Výzkumy analyzující znalosti z tělesné výchovy u žáků posledního 

ročníku ZŠ nejsou v českém prostředí častým jevem. Proto i zde spatřujeme přínos 

předkládané práce.  

Hypotéza „Průměrná úspěšnost z vědomostního testu přesáhne 50 %“ byla 

výzkumným šetřením potvrzena. Při řešení didaktického testu mohli žáci získat 

maximálně 58 bodů. Na základě vyhodnocení všech 669 testů byly zjištěny následující 

skutečnosti. Průměrný bodový zisk byl 33,8 bodů, což představuje průměrnou úspěšnost 

58,2 %.  Úroveň úspěšnosti kolem 60 % je u těchto testů podle CERMATU (2007) 

tradiční, jelikož obvykle umožňuje dobře rozlišit mezi znalostmi a dovednostmi 

jednotlivých žáků. Současně klade důraz na to, co žáci vědí, a nikoliv na to, co nevědí. 

Dívky byly při řešení testu o něco úspěšnější než chlapci. Průměrně dívky získaly 34,3 

bodů, což je 59,1 % úspěšnost. Chlapci řešili test s průměrným ziskem 33,2 bodů, tj. 

s 57,3 % úspěšností. V druhé celoplošné generální zkoušce ověřování výsledků žáků v 

počátečním vzdělávání dosáhli žáci 9. tříd nejvyšší průměrné úspěšnosti v testu z českého 

jazyka (73 %), nejméně úspěšní byli v testu z matematiky (54 %) (ČŠI, 2013).  

Testy jsou často určitým kompromisem mezi ověřovacím a rozlišovacím testem 

(Chvál, Procházková a Straková, 2015). Nicméně zjišťování naplnění standardu má 

v praxi charakter ověřujícího testu. Základním účelem je ověření, zda žák dosáhl 

požadované úrovně znalostí či dovedností (Schindler et al., 2006). V pravidlech 

hodnocení je nutné nastavit minimální počet bodů, které žák musí získat, aby v testu 

uspěl. 

Hraniční skóre u maturitní zkoušky stanovuje (schvaluje) Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. Nastavení hraničního skóre (cut–off score) testu by se nevyhnula 

ani odpovědná instituce při zavedení ověřování standardů TV. Hraniční skóre pro 

didaktický test z cizího jazyka u maturitní zkoušky se pohybuje v intervalu 40 – 45 
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procentních bodů (CERMAT, 2009). Pokud by bylo cut-off score našeho testu nastaveno 

na 40 %, tj. 23 bodů, tak by úspěšně vykonalo test 87 % žáků. Při pokusné ověřování 

výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky v roce 2015 bylo cut-off skóre nastaveno 

na 33 %. ČŠI (2013) považuje úspěšné vyřešení tří pětin úloh za hranici očekávaného 

naplnění požadavků minimálního standardu. Při použití této hranice by bylo pouze 51 % 

žáků úspěšnými řešiteli.  

Panel odborníků by nastavil kritéria pro jednotlivé úrovně výkonů respektive 

úrovně dosahování Standardů TV. Jak dodává Janoušková (2008) tak, tento jednotný 

přístup k vyhodnocování by stanovil jasná pravidla, kdy žák dané úrovně dosahuje a kdy 

již ne. Posouzení cílů testování je tedy potřeba promýšlet právě s ohledem na možný 

dopad. „Je-li školní testování nařízeno školou, krajem, státem nebo jinými úřady, musí 

být jednoznačně popsán způsob, jak budou využity výsledky testování. Povinností těch, 

kteří nařizují testování, je monitorovat jeho dopad a zjišťovat a minimalizovat možné 

negativní důsledky. Důsledky testování, plánované i nezamýšlené, by měly být zkoumány 

také uživatelem testu“ (Chvál, Procházková a Straková, 2015, s. 97).  

Pozornost učitele rozhodně zaslouží úlohy, ve kterých žáci dosáhli relativně 

horších výsledků. Učitel by se měl zamyslet, proč žáci měli s řešením úlohy problémy. 

Chvál, Procházková a Straková (2015) doporučují klást si následující otázky. Je to tím, 

že této oblasti nebyla věnována ve výuce dostatečná pozornost? Nebo je to zadáním 

úlohy, které je pro žáky nezvyklé? Vypovídá neúspěšnost v konkrétních úlohách o 

specifických nedostatcích výuky? 

První celoplošná generální zkouška (ČŠI, 2012) odhalila, že je třeba věnovat 

pozornost (hlavně u žáků 5. třídy) především srozumitelnosti a stručnosti zadání. Ukázalo 

se, že delší zadání deformují výsledky promítáním rozdílné rychlosti čtení, komplikací 

mohou být i grafické prvky v úlohách. Zjištěné limity se objevily také v naší práci, jelikož 

nejobtížnější byla pro žáky testová úloha s úvodním textem a ilustrativním videem. Navíc 

se jednalo o testovou položku s otevřenou odpovědí, které obecně vykazují nižší 

úspěšnost.  

Jednoznačně nejvíce učitelé TV souhlasí (částečně souhlasí 40,2 %; zcela souhlasí 

40,6 %), aby ověřování standardů TV probíhalo dobrovolně v rámci tzv. Školního testování. Pro 

ověřování standardu TV v 5. a 9. ročníku ZŠ se taktéž vyslovila nadpoloviční většina učitelů TV. 

Z toho je patrné, že nebyla potvrzena hypotéza „Učitelé TV nesouhlasí s celoplošným 

ověřováním standardu TV na konci etapy základního vzdělávání“. Přesto není toto 

přesvědčení drtivé jako v případě dobrovolného testování. Jelikož okolo 50 % respondentů 
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vybralo škálu „spíše souhlasím“ a necelých 15 % „zcela souhlasím“.  Zde je potřeba upozornit, 

že výzkumný soubor byl tvořen učiteli vyučujícími tělesnou výchovu, kteří mají k danému 

předmětu přece jen jiný vztah než vyučující jiných předmětů.   

Dokonce i v případě žáků byl zaznamenán souhlasný trend (zcela souhlasí 25,4 % žáků, 

částečně souhlasí 35, 4 % žáků) s ověřováním znalostí a dovedností z TV na konci etapy 

základního vzdělávání. Studie Chvála, Gregera, Černého a Walterové (2009) mimo jiné věnovala 

pozornost tomu, jak veřejnost vnímá státní testování na konci základních škol. Ukazuje se, že 

názory na testování žáků na konci základní školy se velmi liší (od jasného souhlasu po jasné 

odmítání v přibližně srovnatelném zastoupení respondentů). Veřejnost tedy toto téma vnímá 

částečně rozporuplně. Dokladem jistých rozporů v náhledu je například iniciativa s názvem 

„Stop plošnému testování žáků 5. a 9. ročníků" (http://stopplosnetestovani.webnode.cz), 

která byla vyvolána hlasy hlavně z řad rodičů. Chvála, Gregera Černý a Walterová (2009) 

taktéž zjišťovali, které předměty mají být testovány u žáků na konci základní školy. 

Veřejnost podporuje český jazyk, cizí jazyk, matematiku a informační a komunikační 

technologie. Čtyři uvedené předměty jsou patrně chápany jako jádro současného 

všeobecného vzdělání, kdežto tělesné výchově spolu s ostatními předměty výchovného 

zaměření je často přikládán druhotný význam. 

Častým argumentem proti centrálním testům je obava, aby školy, potažmo učitelé 

nesoustředili převažující činnost na přípravu ke zkouškám, a tím nedocházelo 

k opomíjení ostatních vzdělávacích aktivit. Část učitelů z našeho výzkumu projevuje 

skepsi, aby zavedení standardů TV nezvýšilo už tak vysokou administrativní činnost 

učitelské profese, tudíž aby nešlo o další dokument na pomoc školám a učitelům, který 

by měl ve svém důsledku opačný efekt. Straková, Spilková a Simonová (2013) zdůrazňují 

potřebu učitele pro změnu motivovat, získat je pro nové, mnohdy velmi náročné úkoly. 

Zároveň žádné změny ve školství není možné realizovat jen normativními zásahy 

„shora“, o jejich osudu rozhodují hlavní aktéři změny − školy, jednotliví učitelé a ředitelé. 

Zodpovědnost za stanovení celostátních testů v Evropě mají dva hlavní typy 

institucí. Útvar spadající pod ministerstvo školství nebo státní agentura ministerstvem 

zřízená, ale na něm nezávislá. Vypracování celostátních testů se účastní často také učitelé 

škol, pedagogičtí odborníci nebo univerzitní pracovníci (Eurydice, 2009). MŠMT ČR je 

klíčovým resortem pro vytváření a prosazování vzdělávacích standardů. S tím 

korespondují výsledky našeho šetření. Podle naprosté většiny učitelů TV (77 %) by mělo 

být MŠMT hlavním garantem ověřování Standardu TV. Roztříštěnější odpovědi učitelů 

nalézáme u otázky, kdo by měl dohlížet na ověřování standardu TV v rámci jednotlivých 
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škol. Zkušený učitel, ředitel, kolega stejné aprobace a metodik jsou kategorie, které byly 

učiteli nejvíce preferovány.  

Učitelé preferují, aby předvedení pohybových činností tvořilo hlavní hodnotící složku při 

ověřování Standardu TV. Vyšel poměr 72,5 % (pohybové činnost) ku 27,5 % (teoretický test). 

V kontextu teoretických znalostí z TV upozorňuje Vašíčková et al. (2010) na potřebnost 

zařazovat poznatky o PA a zdraví nejen do školských vzdělávacích programů, ale i do 

populárně naučných článků přístupných pro širokou populaci. Oproti teoretickému 

ověřování je testování pohybových dovedností náročnější na organizační zajištění a i případnou 

standardizaci. Ověřování znalosti předmětu skrze dílčí zkoušky je známé z maturitních 

zkoušek, například lze vycházet z hodnocení maturitní zkoušky z cizího jazyka. Výsledné 

hodnocení výkonu žáka v komplexní zkoušce je souhrnem jeho výsledků v dílčích 

zkouškách. Ověřované části mají následující váhu: didaktický test 50 % (1/2), písemný 

test 25 % (1/4) a ústní zkouška 25 % (1/4)  (CERMAT, 2009).   

Hodnocení a zjišťování úrovně osvojení pohybových činností je nedílnou součástí 

vyučovacího procesu v tělesné výchově. Vyučující podá podrobný popis cviku často 

s ukázkou požadovaného provedení. Tento průběh ovšem nelze využít v případě, kdy 

chceme zjistit, zda žák zná pohybový prvek a umí ho správně technicky provést a popsat. 

Právě zmíněné determinanty jsou žádoucí při ověřování pohybových činností ze 

standardů TV. Model testování, ve kterém se žákovi předloží pouze terminologický 

pojem, vyžaduje precizní vypracování organizačních postupů a jasné definování 

hodnotících škál pro jednotlivé pohybové úlohy. Vzhledem k omezeným možnostem naší 

práce jsme se soustředili na organizační hledisko ověřování. Personálně se jako nezbytné 

jeví účast dvou dospělých osob. První provádí samotné testování a druhá dohlíží na 

ostatní žáky. Průměrná časová náročnost na jednoho žáka při třech testových úlohách 

byla 5 min. Aby nemohli žáci od sebe navzájem odpozorovat cviky, tak byli po jednom 

vyvoláváni do tělocvičny. Domníváme se, že při zavedení nezbytné standardizace lze 

ověřovat také pohybovou stránku žáků uvedenou ve standardech TV, pochopitelně při 

vědomí určitých limitů (např. subjektivita hodnotitele) a časové a personální náročnosti 

ověřování.  

Standard TV je rozdělen do čtyř tematických okruhu stejně jako v RVP ZV. 

Nejvyšší průměrné úspěšnosti dosáhl okruh Zdravotní tělesná výchova, který však byl 

v testu zastoupen pouze třemi úlohami. Přestože jsou prvky tohoto tematického celku 

využívány v povinné TV, jako ucelený systém je ZdrTV  nabízena žákům III. (II.) 

zdravotní skupiny. Všechny čtyři okruhy se pohybovaly v pásmu průměrné úspěšnosti od 
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55% do 60 %. Nejnižší úspěšnost zaznamenal tematický okruh Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových dovedností.  Z výše uvedeného textu je patrné, že hypotéza „Nejnižší 

znalost mají žáci 9. ročníku z tematického okruhu Zdravotní tělesná výchova.“ nebyla 

potvrzena. 

Alarmující je obeznámenost učitelů s obsahem tělovýchovných standardů, kdy 

necelá polovina učitelů TV (46 %) slyšela o standardech TV jen něco málo a 15,4 % o 

nich dokonce neslyšelo nikdy. Naopak pouze 3 % znají standardy TV velmi dobře. 

Výzkumným šetřením tedy nebyla potvrzena hypotéza „Učitelé TV jsou podrobně 

seznámeni s obsahem standardů TV“. Přitom podle tří pětin dotazovaných jsou standardy 

TV v našem školství potřebné, přičemž vnímají potřebu vytvořit systémové podmínky. 

Desetina učitelů je pro zavedení v každém případě. Téměř pětina neví zda jsou standardy 

TV nezbytné. Možná právě nedostatečná znalost obsahu standardu neumožnuje 

relevantně posoudit jejich uplatnění.  

Dotazníkové šetření učitelů poskytlo i některá velmi striktní vyjádření. Jedno 

takové například zní „Všechny výzkumy jsou k ničemu, podstatné je, co si stát přeje“. 

Politická reprezentace jistě rozhodne o konkrétní podobě využití standardu TV ve 

školním prostředí, nicméně na základě prostudování různých studií a materiálů k dané 

problematice. Reformy vzdělávacích programů probíhající v současnosti v několika 

zemích mají přímý vztah k různým aspektům tělesné výchovy ve školách. Například jsou 

upravovány cíle a obsah tohoto předmětu, jeho časová dotace a hodnocení pokroku žáků 

(Eurydice, 2013). V ČR ČŠI (2012) zdůrazňuje potřebu realizace nezbytných kroků pro 

úspěšné spuštění ověřování. Mezi tyto kroky řadí dopracování standardů, aktualizace 

RVP, důslednější legislativní ukotvení apod. Záměrem by mělo být vypracování nových 

typů úloh.  

Janoušková, Maršák a Pumpr (2012) se domnívají, že časové řady získaných dat 

by pomohly objektivně zhodnotit vývoj vzdělání žáků v daných oborech a přispěly by k 

dlouhodobé evaluaci vzdělávacího systému. ČŠI nakonec upustila od původního plánu 

každoročního celoplošného testování žáků základních škol. Dostačující informace budou 

dle ČŠI poskytovat výsledky z výběrových šetření. Jedna z navrhovaných variant byla 

celoplošné testování žáků jednou za pět let. Tím by se získala potřebná data 

k vyhodnocení situace českého školství.  

Fialová et al. (2014) podotýkají, že některé očekávané výstupy oboru Tělesná 

výchova uvedené v RVP jsou velmi obtížně sledovatelné, hodnotitelné, kontrolovatelné i 

standardizovatelné. Zpracované standardy TV přiřazují každému očekávanému výstupu 



110 
 

indikátor potažmo ilustrativní úlohu. Proto i standardy TV mají určité limity ve svém 

ověřování. Indikátor typu „žák prokazuje pozitivní, empatický přístup k handicapovaným, 

méně zdatným spolužákům nebo osobám opačného pohlaví“ není možno ověřit 

prostřednictvím zkoušky. Zjištění přístupu či chování žáka k ostatním vyžaduje 

dlouhodobější sledování a interakci mezi učitelem a žákem. U některých indikátorů je 

problematické vytvoření odpovídající úlohy pro didaktický (teoretický) test. Týká se to 

především indikátorů z tematického okruhu Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností. Například indikátor: žák zvládá osvojované pohybové dovednosti (definované 

v ŠVP jako základní učivo) v rámci svých možností, aplikuje je i při činnostech mimo 

hodiny tělesné výchovy. Ověření tohoto indikátoru je možné pouze předvedením 

konkrétní pohybové dovednosti žákem. Navíc bychom museli analyzovat pohybovou 

aktivnost žáka ve volném čase.  

Ve výuce žáci nejvíce (72 %) preferují obsah učiva zaměřený na sportovní hry. 

Náš výzkum potvrzuje souvislost se současným trendem v obsahu tělesné výchovy, 

jelikož převažující hodinovou dotaci věnují učitelé sportovním hrám (Fialová et al., 

2014). Na druhém stupni předepisuje RVP ZV zařadit do učiva alespoň dvě sportovní hry 

podle výběru školy. U těchto her žáci rozvíjejí herní činnosti jednotlivce, herní 

kombinace, herní systémy a utkání dle pravidel žákovské kategorie. Z tohoto pohledu se 

zdá vhodný model použitý u Slovinského teoretického testu z TV (Športna vzgoja, 

2009a).  Ve druhé části testu jsou úlohy týkající se sportovních her (pravidla, herní 

činnosti atd.). Žák si zvolí dvě sportovní hry, na kterých má být ověřování zaměřeno. Na 

výběr má z těchto sportovních her: basketbal, volejbal, házená a fotbal.   

Dále byl zjišťován vztah žáků 9. ročníku k tělesné výchově. Více jak polovina 

žáků (57,4 %) uvedla, že je předmět tělesná výchova baví. Negativní postoj k předmětu 

má 14,3 % žáků. Fialová et al. (2014, 69) uvádějí hodnotu 64 % v případě oblíbenosti 

předmětu TV žáky. Přesto oblíbenost předmětu klesá v porovnání s dřívějšími dekádami 

(Bendíková, 2011). 

V jedné z otázek kontextového dotazníku žáci uváděli, jakou známku z daného 

předmětu měli na posledním vysvědčení. Přes čtyři pětiny (83 %) dotazovaných žáků 

bylo klasifikováno z tělesné výchovy stupněm výborně. Výsledky se shodují se studiemi 

jiných autorů (Fialová et al, 2014; Háša, 2011; Kubátová, 2010). Ostatní klasifikační 

stupně jsou využívány s nižší frekvencí (např. chvalitebně 11,2%, dobře 2,4%). Nakolik 

výsledky v testech odpovídají klasifikaci žáků je možné s vědomím určitého omezení 

vyhodnotit prostřednictvím korelačního koeficientu. Čím lépe klasifikovaní žáci 
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dosáhnou v testu lepších výsledků, tím více by se hodnota koeficientu měla blížit k – 1. 

Vztah mezi známkou z TV a průměrnou úspěšností z vědomostního testu dosáhl na 

střední hodnotu – 0,35. Pozorovaná závislost je srovnatelná se zjištěním u německého 

jazyka z druhé celoplošné generální zkoušky (ČŠI, 2013). O něco silnější závislost byla 

u žáků 9. ročníku v případě ČJ, AJ a M (korelační koeficient v pásmu od – 0,40 do – 

0,60).  

Žáci stejně jako v případě celoplošných generálních zkoušek (ČŠI, 2012; ČŠI, 

2013) upřednostňují elektronickou formu zadání testu. Pro administraci (technické) 

teoretické části ověřování lze využít systémy použité v projektu NIQES. Kde v rámci 

čtvrté klíčové aktivity byla vybudována technologická platforma pro elektronické 

zjišťování výsledků žáků ve školách, a to napříč ročníky a předměty. Tento systém pro 

hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání (InspIS SET: inspekční systém 

elektronického testování) byl použit u celoplošných generálních zkoušek ověřování 

výsledků žáků v počátečním vzdělávání na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.  

K vypracování testu byl vymezen čas 45 minut. Naprosté většině žáků (času bylo 

tak akorát 65 %; času bylo zbytečně moc 26 %) připadal tento časový interval dostatečný. 

Názory žáků korespondují s vyhodnocením času, který registroval systém Survio u 

každého jednotlivého žáka. Čas určený k vypracování testu u druhé generální zkoušky 

(ČŠI, 2013) byl z matematiky a českého jazyka připraven vždy na 45 minut čistého času 

na řešení. Testy z cizích jazyků byly nastaveny na 60 minut. Následné vyhodnocení 

ukázalo, že pro drtivou většinu žáků nebyl čas limitujícím faktorem.  

Flemr (2015) ve své práci poukazuje na nízkou aprobovanost učitelů TV zejména 

na 1. stupni ZŠ (51,3 %). Na 2. stupni uvádí aprobovanost tělesné výchovy 62,7 %. Autor 

vycházel z šetření České školní inspekce ve školním roce 2012/2013. Oproti této studii 

byl v našem výzkumu zaznamenán větší podíl aprobovaných učitelů (75,2 %). Rozdíl 

může být dán menším rozsahem výzkumného vzorku či vetší ochotou zapojení do 

výzkumu aprobovanými učiteli, kteří mají k danému předmětu vřelejší vztah.  

Formování pozitivního vztahu žáků k pravidelné pohybové aktivitě by mělo být 

cílem současného pojetí vyučovacích jednotek TV (Pavelka, 2013). U standardu TV 

učitelé z našeho výzkumu vidí nejdůležitější funkci v tom, aby sledoval vývoj žáka 

v průběhu povinné školní docházky. V souvislosti se snahou o zvýšení úrovně PA je 

nutné podle Pavelky (2013) pracovat nejen s žáky a pedagogy, ale také s rodiči. 
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7 ZÁVĚR  

Národní testování je v České republice poměrně nový nástroj. První pokusy o jeho 

zavádění do praxe se datují na začátek druhé dekády 21. století. Testování vychází 

z koncepce ověřování vědomostí a znalostí vůči minimálním požadavkům státu. Co by 

měl žák zvládat je obsahem standardů základního vzdělávání. Tělesná výchova by neměla 

v tomto procesu zůstat stranou.   

Cíle a úkoly stanovené prací na začátku považujeme na základě publikovaných 

výsledků a diskuze za splněné. Rigorózní práce se zabývala navrhovanými standardy 

základního vzdělávání pro tělesnou výchovu. Důraz byl kladen na jejich ověření ve 

školním prostředí. Vědomostní test vycházející z indikátorů navrhovaných standardů pro 

tělesnou výchovu ukázal střední hodnotu znalostí v oblasti teorie tělesné výchovy u žáků 

9. ročníku ZŠ. Při řešení vědomostního testu žáci mohli získat maximálně 58 bodů. 

Průměrná úspěšnost všech žáků činila 58,2 %, resp. 33,8 bodů. Rozdíly ve vědomostním 

testu z hlediska pohlaví byly zjištěny minimální, a to ve prospěch dívek (o 1 bod větší 

průměrný počet bodů).  

Důležití jsou v tomto kontextu lidé z praxe, tedy názory učitelů jakožto 

potenciálních zprostředkovatelů cílů a obsahu tělesné výchovy. Proto jsme zjišťovali 

názory učitelů TV základních škol na vybrané aspekty ověřování standardů pro tělesnou 

výchovu. Nejvíce (80,8%) se tato skupina respondentů přikláněla, aby ověřování standardů 

TV probíhalo dobrovolně v rámci tzv. Školního testování. Spiše souhlasný trend byl patrný také 

u celoplošného ověřování v 5. a 9. ročníku ZŠ. Zde je však potřeba uvést, že celoplošné 

testování žáků v České republice bylo prozatím pozastaveno. Školní inspekce bude 

provádět občasné testování a vybírat školy, třídy i předměty ověřování. 

Vědomostní (didaktický) test realizovaný přes webové rozhraní prokázal, že 

elektronické testování žáků s cílem posoudit míru vědomostí ve vazbě na standardy TV 

je bez větších problémů realizovatelné. Elektronické ověřování výsledků žáků je velmi 

komfortní a moderní metodou evaluace. Avšak elektronické testování z teorie 

neumožňuje postihnout všechny indikátory standardů, čehož jsou si vědomi i učitelé TV, 

neboť vnímají zjišťovaní pohybových dovedností a činností jako důležitější složku při 

ověřování standardů TV.  

Otázkou je, zda by zavedení ověřování standardu TV motivovalo žáky a jejich 

učitele ke zvýšenému úsilí dosahovat takových vědomostí a dovedností v oblasti 
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tělovýchovného vzdělávání, které jsou na úrovni očekávaných výstupů a učiva podle RVP 

ZV. A v důsledku povede hlavně k vyšší pohybové aktivnosti žáků.  

Vedení škol by muselo v případě zavedení ověřování standardů TV provést revizi 

školních vzdělávacích programů a akcentovat význam a roli vyučovacích jednotek TV. 

Muselo by se změnit vnímání TV jako doplňku k ostatním „hlavním (důležitým) 

předmětům“ (český jazyk, matematika atd.). S tím je zároveň nutné podporovat další 

vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků školy v oblasti tělesné výchovy. 

Práce přispěla k prohloubení povědomosti týkající se informací o úrovni znalostí 

a dovedností žáků 9. ročníku v oblasti Tělesné výchovy. Poodhalila některé názorové 

proudy učitelů TV na standardy tohoto předmětu. Zjistila pozitiva i úskalí ověřovaní 

standardů ve školní praxi. 

Záměr provádět každoročně celoplošné ověřování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků 

základních škol byl pozastaven. Přesto je školám nabízena dobrovolná autoevaluace také 

ke sledování míry naplnění požadavků minimálních standardů. Školy by měly mít 

možnost absolvovat školní testování odpovídající jejich představám a potřebám i 

v případě tzv. neprofilových předmětů. Do této skupiny předmětů patří rovněž tělesná 

výchova. Proto na závěr předkládáme možné varianty ověřování standardů TV ve školní 

praxi. Návrhy jsou určeny pro zjišťování naplnění standardů TV II. stupně ZŠ, tj. žáky 9. 

ročníku. Zároveň vycházíme z dobrovolné účasti škol.  

 

Varianta 1: dílčí ověřování - pouze vědomostní test  

      A) centralizované  

 Test vytvářejí metodici ČŠI centrálně.  

 Generování testů je uskutečněno v předem daných termínech.  

 Ředitel školy nebo pověřený pracovník školy, která se rozhodne zúčastnit 

ověřování, registruje školu potažmo žáky dle pokynů a v časovém intervalu ČŠI. 

 

      B) decentralizované 

 Test vytvářejí učitelé TV z katalogu úloh, který je vypracovaný metodiky ČŠI a 

odbornými institucemi 

 Generování testů probíhá v termínu na základě rozhodnutí učitele nebo vedení 

školy  

 Není nutná žádná registrace do centrálních systémů 
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Varianta 2: Komplexní ověřování  

Tabulka č. 39 Struktura komplexního ověřování standardů TV 

Název testu  Vědomostní test Pohybový test Test zdatnosti 

Váha  25 % 50 % 25 % 

Cíl Ověření teoretických 

znalostí 

Ověření pohybových 

dovedností a činností 

Ověření úrovně 

tělesné zdatnosti 

Vytváření testu Metodici ČŠI, 

odborná skupina 

Metodici ČŠI, 

odborná skupina 

FITNESSGRAM 

Hodnocení  ČŠI (InspIS SET) Certifikovaný 

hodnotitel 

Certifikovaný 

hodnotitel 

 

Komplexnější ověřování pokrývající větší část navrhovaných standardů pro TV 

představuje druhá varianta. Vychází z charakteru komplexní zkoušky, tzn., že 

prostřednictvím testů je ověřována úroveň osvojení znalostí, pohybových dovedností a 

činností a tělesné zdatnosti.  

Domníváme se, že je vhodné do ověřovaní standardů TV zařadit i testovou baterii 

na zjištění úrovně tělesné zdatnosti. Vždyť některé očekávané výstupy RVP ZV (např. 

Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program) 

respektive indikátory ze standardů TV (např. Žák pravidelně sleduje výsledky své tělesné 

zdatnosti v kondičních testech a usiluje o zvýšení její úrovně) na problematiku zdatnosti 

poukazují. FITNESSGRAM  slouží jako testová baterie ke zjišťování zdravotně 

orientované zdatnosti. Rubín, Suchomel, a Kupr (2014) vybrali tento test za nejvhodnější 

pro hodnocení tělesné zdatnosti u jedinců školního věku. 

Pohybový test je zaměřen na úlohy typu: popiš a předveď cvičení, která působí na 

zkrácené svaly zadní strany dolních končetin; předveď různé přihrávky ve fotbale; 

proveď následující cvičení s míčem: a) přihrávka obouruč trčením, b) vrchní přihrávka 

obouruč. Srovnatelné (stejné) podmínky pro všechny testované osoby by měla zajišťovat 

standardizace podmínek testování, která zajistí všem testovaným osobám stejné či 

srovnatelné zacházení během všech fází testování. Z tohoto hlediska by byla 

nejnáročnější právě standardizace ověřování pohybových dovedností a činností. 

Nezbytné by bylo vytvoření kvalitní metodiky s jasně definovanými hodnotícími škálami 

a záznamovými archy.  

Hodnotitelé by se mohli rekrutovat z řad učitelů TV jiných škol, vysokoškolských 

studentů (oboru zaměřeného na tělesnou výchovu a sport) v rámci své praxe. Skupiny 

hodnotitelů by musely absolvovat školení zaměřené na dané testování. Tím by došlo 
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k certifikaci hodnotitelů. Výsledky žáků by byly elektronickým formulářem odeslány na 

společnou platformu, kde by došlo ke spárování dílčích testů žáka, a tím i k celkovému 

vyhodnocení.  

Vhodné se jeví využití prvku ze Slovinského testu znalostí tělesné výchovy. Žák 

si vybere 2 sportovní hry, ze kterých chce být testován, buď podle sportovních her 

vyučovaných v tělesné výchově nebo podle vlastní preference. Otázky teoretického 

ověřování směřující na pravidla, role v družstvu, gesta rozhodčích apod. jsou zaměřeny 

právě na vybrané sportovní hry. Stejně tak v případě praktického testování by byly úlohy 

z kategorie sportovních her (jako např. herní činnosti jednotlivce) zaměřeny na vybranou 

dvojici her.  

Uvědomujeme si, že předkládaná varianta by byla náročná z logisticko-

organizačního hlediska i z pohledu finančního zajištění (např. odměny hodnotitelů). 

Navržený koncept lze ovšem decentralizovat. Komplexní ověřování standardů TV se 

všemi dílčími testy by bylo v plné kompetenci školy. Metodici ČŠI spolu s ostatními 

odborníky by zajistili vydání metodické příručky pro školy. Na základě tohoto materiálu 

by ředitelé, potažmo učitelé škol organizovali a dohlíželi na testování dle svých možností 

a potřeb.  

 

Varianta 3: autonomní ověřování  

 Ověřování je plně v režii učitele TV 

 Standardy TV představují pro učitele podpůrný materiál 

 Na základě indikátorů si sestavuje své vlastní úlohy nebo přebírá veřejně dostupné 

úlohy 

 Učitel TV si určuje hodnotící kritéria a jakou váhu bude mít složka pohybová a 

vědomostní 

 Na ověřování může využit i formu projektového dne. 

 

Případná implementace ověřování standardů TV samozřejmě vyžaduje další práci. 

Pokud učitel změně dostatečně nerozumí, nebo je dokonce v rozporu s jeho 

přesvědčením, s velkou pravděpodobností nebudou takovýmito učiteli standardy přijaty. 

V českém prostředí je malé množství prací zaměřených na danou problematiku. 

Vzhledem k tomu je nutná další výzkumná činnost, která by postihla ostatní determinanty 

vstupující do procesu standardů TV (např. názory rodičů na ověřování standardu TV). 
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Bylo by vhodné v budoucnosti rozšířit spektrum základních škol, kde by proběhl sběr dat, 

aby výpovědní hodnota výsledků byla reprezentativnější. Též by mělo šetření probíhat 

v několika-letých intervalech, abychom zjistili vývojový trend.  

Z pohledu uplatňování standardů TV ve školním prostředí vnímáme potřebu, aby 

byl vytvořen katalog ilustrativních úloh. Nabídnout učitelům databanku úloh, z níž lze 

vybírat náměty při ověřování standardů i samotném plánovaní vyučování. Dalším 

logickým krokem je následné dopracování ilustrativních úloh ke Standardům TV na 

úrovně obtížnosti: minimální, optimální a excelentní. 
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Příloha I: NÁHLED WEBOVÉ STRÁNKY 
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Příloha II OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK  

INFORMACE O VÝZKUMU 

Vážená paní učitelko, 

Vážený pane učiteli, 

Dovoluji si Vás oslovit a požádat o spolupráci při výzkumném šetření zaměřeném na ověřování 

navrhovaných standardů pro tělesnou výchovu.  Součástí výzkumu je vědomostní test pro žáky 

9. ročníku základní školy s kontextovým dotazníkem a dotazník pro učitele tělesné výchovy. 

Výzkum je anonymní, zjištěné údaje jsou důvěrné a budou sloužit k vypracování rigorózní práce 

na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Aby mohla být navrhnuta funkční opatření je 

nutné pracovat s co nejpřesnějšími informacemi přímo ze školní praxe. Předložení empirických 

podkladů zainteresovaným skupinám tvoří důležitý prvek při úpravě základních kurikulárních 

dokumentů.   

Vědomostní test (22 úloh) s dotazníkem (11 otázek) pro žáky je navržen tak, aby se dal realizovat 

v průběhu jedné vyučovací hodiny. Pro zjednodušení a úsporu času bylo vytvořeno webové 

prostředí na internetu s on-line šetřením. Po kliknutí na příslušnou stránku (vědomostní test, 

dotazník učitel) se zobrazí informace s pokyny a odkazem na test, dotazník.  V případě zájmu o 

výsledky (odpovědi) Vašich žáků mne kontaktujte před samotným testováním.  

Děkuji Vám za ochotu a laskavost, kterou mi odpovědným přístupem k vyplnění dotazníku 

prokazujete. 

 

VĚDOMOSTNÍ TEST 

Milí žáci! 

Dovoluji  si vás požádat o spolupráci při výzkumném šetření. Cílem tohoto šetření je získat 

informaci o míře naplnění požadavků v předmětu „Tělesná výchova“ uvedených ve Standardech 

pro základní vzdělávání. Získané informace budou užitečné pro vás, pro školu i pro stát. Aby 

taková informace ale byla věrohodná, je třeba k testování přistoupit odpovědně, test řešit 

poctivě, soustředěně a odpovědi zbytečně nehádat. Řada úloh pro vás bude snadná, jiné třeba 

obtížnější, cílem je ale zjistit, co umíte, a nikoli, jaké jste měli štěstí při tipování. 

Test obsahuje 22 úloh, které ověřují vědomosti z Tělesné výchovy. K jednotlivým úlohám se 

můžete v průběhu vyplňování (před odesláním dotazníku) vracet a měnit řešení u již vybraných 

odpovědí. Za testem následuje krátký žákovský dotazník, jehož vyplnění bude trvat odhadem 5 – 

10 min. Celkem je na řešení úloh a dotazník vymezeno 45 minut. Po kliknutí na on-line odkaz níže 

(Vědomostní test TV) budete moci zahájit řešení úloh.  

DOTAZNÍK UČITEL 

Dotazník (16 otázek) se týká Vašeho názoru a postoje na standardy základního vzdělávání pro 

Tělesnou výchovu a jeho následné ověřování u žáků základních škol. Dotazník je zcela anonymní, 

získaná data jsou důvěrná a budou použita pro vypracovaní této studie.  Pokračujte prosím 

kliknutím na odkaz níže.  
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Příloha III UKÁZKA ÚLOHY ELEKTRONICKÉHO TESTU (SURVIO) 
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Příloha IV PRŮVODNÍ EMAILOVÝ DOPIS  

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

 

dovoluji si Vás oslovit a požádat o spolupráci při výzkumném šetření zaměřeném na 

ověřování navrhovaných standardů pro tělesnou výchovu. Prosím Vás o přeposlání 

tohoto emailu s odkazem na webové stránky učitelům tělesné výchovy ve Vaší škole. 

Více informací o výzkumu na http://standardtv3.webnode.cz/. V případě jakýchkoliv 

dotazů mne neváhejte kontaktovat. Za vyplnění dotazníku a uskutečnění testování všem 

učitelům srdečně děkuji. 

 

S pozdravem a přáním hezkých dnů 

 

Mgr. Rostislav Havel 

  

http://standardtv3.webnode.cz/
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Příloha V DOTAZNÍK ŽÁCI 

DOTAZNÍK (ŽÁCI) 

NYNÍ VĚNUJ NĚKOLIK MINUT VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU. OTÁZKY SE TÝKAJÍ PROBĚHLÉHO 

TESTU A TVÉHO POSTOJE K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ. 

1) Status sídla školy. 

vesnice       město 

napiš název kraje: 

2) Druh školy: 

□ Základní škola 

□ Základní škola praktická 

□ Základní škola speciální 

□ Víceleté gymnázium 
 

3) Pohlaví: 

chlapec        dívka 

4) Jaký máš vztah k Tělesné výchově? 

□ Předmět mě baví 

□ Normální, jako k ostatním předmětům 

□ Předmět mě nebaví 
 

5) Z Tělesné výchovy mám nejraději? Uveď 1 (maximálně 3)? 

□ Atletiku 

□ Gymnastiku 

□ Sportovní hry 

□ Netradiční sportovní hry (Frisbee, Ringo) 

□ Kondiční cvičení 

□ Jiné (uveď) 
 

6) Jakou známku jsi měl na minulém vysvědčení z předmětu? 

1        2       3       4       5 

7) Rozuměl jsi všem zadáním úloh? 

□ Ano, všem zadáním jsem rozuměl 

□ Ne, nerozuměl jsem ale jen několika málo zadáním 

□ Ne, nerozuměl jsem hodně zadáním 
 

8) Připadal ti čas, který jsi měl na řešení celého testu, dostatečný? 

□ Času bylo zbytečně moc 

□ Času bylo tak akorát 

□ Času bylo málo 
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9) Vyhovuje ti test elektronický nebo papírový? 

□ Nevím 

□ Určitě papírový 

□ Spíše papírový 

□ Spíše elektronický 

□ Určitě elektronický 
 

10) Souhlasíš s tím, aby u žáků 9. ročníku základní školy bylo prováděno celostátní 

ověřování znalostí a dovedností z Tělesné výchovy. 

□ Zcela souhlasím 

□ Částečně souhlasím 

□ Částečně nesouhlasím 

□ Zcela nesouhlasím 
 

11) Chápeš, proč se ověřují získané dovednosti a schopnosti? 

□ Ano, zcela 

□ částečně  

□ Vůbec ne 

 

PRO UKONČENÍ TESTOVÁNÍ KLIKNI NA TLAČÍTKO ODESLAT TEST A DOTAZNÍK. 

DĚKUJEME ZA TVŮJ ČAS A SVĚDOMITÝ PŘÍSTUP! 
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Příloha VI DOTAZNÍK PRO UČITELE 

DOTAZNÍK PRO UČITELE 

1. Pohlaví: 

muž             žena 

2. Jaká je Vaše aprobace: 

3. Status sídla školy. 

vesnice             město 

4.Tělesnou výchovu na 2. stupni ZŠ učím: 

□ 1 - 5 let 

□ 6 - 10 let 

□ 11 - 20 let 

□ více než 20 let 
 

5. Znáte obsah Standardu pro základní vzdělávání oboru Tělesná výchova (dále Standardy 

TV)? 

□ neznám, nikdy jsem o něm nic neslyšel 

□ slyšel jsem o něm jen něco 

□ znám jej 

□ vím o něm poměrně hodně 

□ znám jej velmi dobře 
 

6. Jsou podle Vás Standardy TV v našem školství potřebné? 

□ ano, v každém případě 

□ ano, pokud budou vytvořeny systémové podmínky 

□ nevím 

□ spíše ne 

□ ne 
 

7. Co by měl Standard TV plnit? (přiřaďte body podle důležitosti 5 = nejdůležitější 1= 

nejméně důležité) 

□ Sledovat vývoj výkonu žáka (např. srovnávat žákův stav v 5. třídě s jeho stavem v 9. 

třídě). 

□ Norma stanovující, co by měl každý žák v ČR znát v oboru Tělesné výchovy. 

□ Zajistit, aby nedocházelo k velkým rozdílům mezi úrovní znalostí žáků v různých 

školách. 

□ Srovnání se Standardy v dalších zemích, aby bylo umožněno i mezinárodní srovnání. 
 

8. Souhlasíte s ověřováním naplňování Standardu TV celoplošně u žáků 9. ročníku základní 

školy? 

□ zcela nesouhlasím 

□ částečně nesouhlasím 

□ částečně souhlasím 

□ zcela souhlasím 
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9. Souhlasíte s ověřováním naplňování Standardu TV celoplošně u žáků 5. ročníku základní 

školy? 

□ zcela nesouhlasím 

□ částečně nesouhlasím 

□ částečně souhlasím 

□ zcela souhlasím 

10. Souhlasíte, aby ověřování standardů TV probíhalo dobrovolně v rámci tzv. Školního 

testování? 

□ zcela nesouhlasím 

□ částečně nesouhlasím 

□ částečně souhlasím 

□ zcela souhlasím 
 

11. Domníváte se, že Standardy TV nemají být ověřovány? 

□ zcela nesouhlasím 

□ částečně nesouhlasím 

□ částečně souhlasím 

□ zcela souhlasím 
 

12. Která hodnotící složka má být nejdůležitější při ověřování Standardu TV. (Rozdělte: 100 

bodů) 

□ Vědomostní test (teorie z oblasti TV, pravidla sportovních her, apod.). 

□ Předvedení pohybových činností 
 

13. Domníváte se, že mají být použity indikátory kvality vzdělávání v TV v oblasti: 

□ Činnosti ovlivňující zdraví 

□ Činnosti podporující pohybové učení 

□ Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

□ Základní znalosti ze zdravotní TV 

□ Další: 
 

14. Kdo by měl být grantem ověřování Standardu TV? 

□ MŠMT 

□ ČŠI 

□ CERMAT 

□ Národní ústav pro vzdělávání 

□ Jiná 
 

15. Kdo by měl dohlížet na ověřování standardu TV v rámci jednotlivých škol? 

□ ČŠI 

□ kolega stejné aprobace 

□ mentor 

□ metodik 

□ ředitel 

□ supevizor 

□ vysoká škola 

□ zkušený a uznávaný učitel dané školy 

□ jiná 
 

16. Vaše další sdělení, připomínky, návrhy a náměty k šetřené problematice: 


