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ABSTRAKT 

Název práce: 

Zdravotní tělesná výchova a její současný stav na základních školách v Mělníce a 

N eratovicích. 

The remedial physical education and the actual situation at the basic school in the town 

Mělník and Neratovice. 

Cíl práce: 

Cílem práce je zpracovat stručný pohled na pohybovou aktivitu, tělesnou výchovu a 

zdravotní tělesnou výchovu. 

Dílčím cílem je orientační sonda o stavu zdravotní tělesné výchovy na základních školách 

v Mělníce a N eratovicích. 

Metoda: 

Sestavení uceleného přehledu k dané problematice a hodnocení anketního šetření . 

Výsledky: 

Tělesná aktivita v hodinách zdravotní tělesné výchovy je, u jedinců s oslabením, vhodnou 

formou reedukace pohybových obtíží. 

Klíčová slova: 

Pohyb, tělesná výchova, svalové dysbalance, vadné držení těla, stereotypy, pohybová 

aktivita, prevence, diagnostika, zdravotní tělesná výchova. 



ÚVOD 

Při průzkumech, které jsem provedla v roce 2003 na pěti náhodně vybraných školách u 

padesáti žáků pátých tříd, jsem zjistila alarmující stav pohybového aparátu u více než 

poloviny sledovaných jedinců. Tehdy jsem vypracovala a nafotografovala cvičební 

jednotku pro individuální cvičení a jednotku pro skupinová cvičení dětí na velkých 

gymnastických míčích. Na školách, kde jsem výzkumy prováděla, byli pedagogové velmi 

vstřícní a metodické materiály přijali za své. Začínala jsem nabývat dojmu, že si každý 

důležitost zdravotní tělesné výchovy uvědomuje. 

Během mé fyzioterapeutické praxe, kde jsou našimi klienty i děti s pohybovými poruchami 

zjišťuji, že se na většině základních škol zdravotní tělesná výchova nevyučuje. Oslabení 

jedinci jsou od tělesné výchovy osvobozeni a v případě, že svou poruchu pohybového 

aparátu nekompenzují alespoň léčebnou tělesnou výchovou na rehabilitačních odděleních, 

jejich stav se postupně zhoršuje. 

Proto jsem se, po dohodě s vedoucí práce, rozhodla provést průřezovou studii o stavu 

zdravotní tělesné výchovy v místě svého bydliště, tedy v Mělníku a Neratovicích. 



Cíle práce 

O Cílem mé práce je zjistit, zda a v jaké míře je zastoupen předmět zdravotní tělesná 

výchova na základních školách v regionu Mělník a Neratovice. 

O Současně, jelikož si uvědomuji důležitost pohybových aktivit u každého jedince, a 

především dětí ve vývinu, jsem se snažila z použité literatury vytvořit ucelený 

přehled problematiky pohybu, tělesné výchovy a zdravotní tělesné výchovy. A to 

tak, aby byl jednoduchým materiálem pro pedagogy v tomto oboru. 

Hypotéza 

O Předpokládám, že ve vybrané lokalitě existuje základní škola s výukou zdravotní 

tělesné výchovy. 

O Předpokládám, že vyučující mají potřebnou kvalifikaci pro výuku zdravotní tělesné 

výchovy. 

O Předpokládám, že učitelé tělesné výchovy mají zájem o problematiku zdravotní 

tělesné výchovy a že jsou ochotni dále se v tomto směru vzdělávat. 

O Předpokládám, že si pedagogové tělesné výchovy uvědomují, že pohybovou 

aktivitu během hodin zdravotní TV nestačí nahradit léčebnou rehabilitací. 



, v , 

A TEORETICKA CAST 

1 Zdravotní aspekty pohybové aktivity 

Jak uvádí Máček, Vávra /1988/, vliv pohybové aktivity na organismus se projevuje v 

různých systémech organismu různou měrou a závisí i na dalších faktorech, jako je věk, 

pohlaví, intenzita a druh svalové činnosti včetně jejího trvání. V této kapitole je jen stručný 

přehled přímo prokazatelných nejvýraznějších vlivů na organismus. 

Co se týče ústrojí lokomočního, tedy kostí, chrupavek, ligament, šlach a svalů, má 

pohyb pozitivní vliv na změny v architektonice kostní tkáně , na ukládání minerálních solí 

v intersticiální substanci kosti, zesílení šlach a ligament, zvýšení tahové odolnosti, zvětšení 

svalové hmoty, intraculární změny ve svalovém vláknu, tedy zvýšení obsahu 

kontraktilních bílkovin,obsahu svalových enzymů globálně i specificky podle druhu 

opakované zátěže, současně se zlepšují podmínky svalové mikrocirkulace, nervosvalové 

koordinace a pohybové techniky.Pozitivní je i ekonomizace svalové činnosti co do 

požadavků na oběhový systém včetně podpory venózního návratu. 

V transportním systému má pohyb vliv na ekonomizace srdeční práce. Vidíme tedy nižší 

akcelerace srdeční frekvence při zátěži.Dále se zvyšuje myokardiální kontraktilitana kyslík, 

zvětšuje se srdeční objem- pouze u mladých intenzivně trénujících, pozorujeme změny v 

distribuci krve - svaly se spokojí s menší perfůzí, zvyšuje se objem cirkulující krve při 

nezměněném hematokritu a zlepšuje se ortostatické tolerance. 
'-

V metabolismu jsou patrny změny spektra krevních lipidů, snížení sekrece inzulínu, 

zvýšená citlivost periférie na inzulín a zvýšená glukózová tolerance. 

Ubývá tělesný tuk a vzrůstá aktivní hmota. 

Aktivní pěstování tělesných cvičení a sportu je radostným zážitkem. To se může 

projevit i inhibicí stresových vlivů v zaměstnání i v osobním životě. Zvýšení tělesné 

zdatnosti může přispět ke zvýšení sebedůvěry. Účast na tělovýchovné aktivitě je určitou 

formou seberealizace. 

Aktivnějším postojem k vlastnímu zdraví s příznivými sekundárními vlivy v otázkách 

výživy, životních návyků, zlozvyků apod. Je však třeba říci, že to vše není specifické pro 
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pohybovou aktivitu jako takovou, ale stejný účinek v této sféře mohou mít i jiné formy 

zájmové činnosti. 

Řada uvedených faktorů se podílí na zvýšení pracovní kapacity, na zkrácení iniciální fáze 

(rychlejší dosažení rovnovážného stavu), na zkrácení zotavovací fáze, na zvýšené toleranci 

zátěžového stresu, lepšího zvládnutí pocitů únavy. 

Tyto změny v organismu vlivem pohybové aktivity mohou konečně i příznivě ovlivnit nebo 

alespoň zmírnit některé poruchy způsobené chorobnými procesy./Máček,Vávra1988 I 

2 Význam pohybové aktivity 

V této práci se zaměřuji pouze na dvě věková období, která se úzce vztahují k problematice 

zdravotní TV. 

2.1 Školní věk 

Jak uvádí Máček, Vávra /1988/, dětští i tělovýchovní lékaři již mnoho let doporučují, aby 

dítě mělo dostatek vhodné pohybové aktivity v každém věkovém období. V posledních 

letech se však vzdor těmto doporučením situace vyhranila v tom směru, že se přirozeným 

výběrem utvořila skupina dětí, a to již od 5 - 6 let, která je motoricky nadprůměrná a která 

má nejen zabezpečen dostatek pohybu, ale někdy je i přetěžována. Jejich počet lze těžko 

odhadnout, ale nebude asi vyšší než 10% dětské populace. Vedle ní je nejpočetnější 

skupina dětí průměrných, bez větších pohybových ambicí, o kterou není ze strany 

tělovýchovných jednot i různých typů sportovních škol příliš velký zájem.Třetí skupina 

jsou děti různým způsobem oslabené, chronicky nemocné nebo jen motoricky opožděné, 

které se v přirozeném výběru neuplatní nikde.Není nikde účelné jen obecně doporučovat, 

ale spíše kriticky zhodnotit současné možnosti a výhledy a uvědomit si, jaká jsou rizika i 

výhody v jednotlivých skupinách. Vycházíme přitom z několika předpokladů, že všechny 

děti bez rozdílu mají mít dostatek pohybové aktivity. Během vývoje nastává trvalý, ale 

přirozený pokles pohybového nutkání.Školní tělesná výchova v rozsahu dvou hodin týdně 

nemůže zajistit dostatek pohybové stimulace nutné k vývoji dítěte. 

První skupina vybraných nadaných dětí, z nichž nejlepší bývají zařazeny do různých typů 

sportovních škol a tříd nebo tréninkových středisek mládeže, může při dobrém vedení i 
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pravidelném lékařském sledování dobře prospívat. Vyžaduje to však, aby pedagog, který s 

těmito dětmi pracuje, znal fyziologii i psychologii dítěte. 

Znamená to do puberty rozvíjet všestranným způsobem všechny pohybové vlastnosti 

dítěte, nepřehánět speciální výcvik, který rozsahem sice postupně přibývá, ale nemá 

překročit 50% času věnovaného tréninku. Při pubertě pak je možné rozsah speciálního 

výcviku rozšířit, ale rozvíjení dalších pohybových vlastností, jako vytrvalosti, síly i 

obratnosti, se nesmí zanedbávat. Jestliže předčasně převažuje speciální výcvik, např. jak je 

tomu nejčastěji ve sportech, které vyžadují dlouhodobě výcvik obratnosti (tenis, sportovní 

gymnastika, ale i plavání i další), je dítě ohroženo jednostranným přetížením některých 

částí pohybového systému, svalovými dysbalancemi a mikrotraumatismem. Současně může 

být narušen i další harmonický vývoj ostatních systémů.Zanedbatelná není ani otázka 

výchovná. /Máček, Vávra 1988/ 

Předčasné úspěchy i lichocení mohou deformovat výchovný systém a dítě se cítí 

povýšeno nad ostatními vrstevníky. Tím horší bývá návrat, kdy z nějakých důvodů je 

vyřazeno ze systému vrcholového sportu. Působení kolektivu je v podstatě kladné, jestliže 

jsou dodržovány zásady, na kterých je socialistický systém sportovního výcviku budován. 

Jestliže je však vedoucí porušují, pak se projeví řada negativních následků ve výchově 

těchto vybraných dětí. 

Zdaleka ne všichni, kteří začínají s náročným sportovním výcvikem se dostanou v 

dospělosti na vrcholovou úroveň. Většina z nich, asi 90% v průběhu řady let odpadá, ať již 

z důvodů zdravotních, výchovných, prospěchových nebo jiných. Stává se totiž, že tvrdý 

způsob tréninku, až 20 nebo 25 hodin týdně, vyvolá v dítěti nikoliv radost a nadšení, ale 

často odpor. Dítě přijímá tento výcvik jako nutnost, jako obtížnou povinnost, a jak je v 

tomto věku obvyklé, snaží se nějakým způsobem si tuto těžkou práci ulehčit. Ještě horší 

situace nastává, jestliže rodiče se snaží uspokojovat svou ctižádost prostřednictvím 

sportovních úspěchů dítěte./Máček, Vávra 1988/ 

Jak uvádí Máček, Vávra 11988/, největší skupina dětí průměrných se většinou 

pohybově využívá v rámci svých možností. Někteří z nich se buď náhodně, nebo díky péči 
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rodičů dostávají do systému vrcholového sportu. Jsou to většinou ti, jejichž vývoJ Je 

rychlejší, a ti, kteří výškou a větší tělesnou silou překonávají své vrstevníky. Jakmile je 

ostatní ve vývoji doženou, pak se ukáže, že jejich motorické možnosti jsou průměrné a 

začnou i zaostávat. Bývá to překvapením i pro trenéry, kteří usilují o bezprostřední úspěch 

a zapomínají na zákonitosti vývoje. U ostatních dětí, zvláště pokud žijí na venkově a v 

prostředí příznivém pro řadu přirozených pohybových aktivit, lze dosáhnout i vyšší 

adaptace na tělesnou zátěž. Děti ve věku do 12 - 14 let si většinou najdou v tomto 

příznivém prostředí možnosti, aby vyrovnaly deficit v pohybové aktivitě, který školní 

tělesná výchova nemůže zatím zdaleka nahradit. Školní tělesná výchova ve svých dvou 

hodinách může dát pouze metodický pokyn, návod jak mají děti cvičit, může naučit 

základní pohybové dovednosti, ale nestačí k tomu, aby se vytvořila dostatečná adaptace. K 

tomu se musí spojit mimoškolní tělesná výchova, společenské organizace i rodina. Volný 

čas rodiny je nejvhodnějším časovým úsekem, kdy je možné se věnovat rozvíjení 

motoriky dítěte. Je-li pravidelně zátěž opakována, pak se rozvine i adaptace. Společné 

výlety, hry i sport mají podstatný výchovný efekt i stmelují rodinu. 

Je obtížné získat objektivní informace o minimálně nutné potřebě pohybu pro zdravé 

dítě. Platí v podstatě zkušenosti pediatrů, pedagogů i poznatky z registrace spontánní 

pohybové aktivity . Lze mít tímto způsobem za prokázané, že asi základní denní potřebou 

pro dítě do puberty je minimálně jedna hodina denně buď intenzivního vedeného cvičení, 

nebo intenzivnější spontánní aktivity. Z hlediska obsahu platí totéž, co bylo řečeno u 

skupiny talentovaných dětí. Třetí skupinou dětí, které ve svém pohybovém vývoji jsou buď 

opožděné, nebo velmi nešikovné, můžeme hodnotit z řady hledisek. 

Děti oslabené některým chronickým onemocněním interního rázu, jako je např. astma, 

diabetes, chronická nefritida, stavy po hepatitidě apod., na jedné straně nutně potřebují 

určitý pohybový režim pro svůj vývoj, na druhé straně se však musí podrobit určitým, 

třeba dočasným omezením. 

Máček, Vávra /1988/ uvádějí, že pro tyto děti je vhodné získat určitou míru pohybových 

návyků v příslušné léčebně a pak eventuálně na rehabilitačním oddělení, i nechat se zařadit 

do školní zvláštní tělesné výchovy, která by měla být organizována ve všech školách. Často 
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toto dítě necítí dobře nutnost se omezovat, doporučujeme proto ve všech případech poradu 

s dětským lékařem, event. i zátěžové vyšetření na oddělení tělovýchovného lékařství. 

Jinou skupinu tvoří děti s postižením hybného systému /viz kapitola 6 /,rovněž pro ty 

platí nutnost rehabilitační péče v období rozvíjení nemoci. Po kompenzaci je pak možno 

pokračovat ve cvičení na získané úrovni i v rámci zdravotní tělesné výchovy. 

Nakonec zbývá skupina dětí zdravých, ale neobratných, které necítí potřebu pohybu, 

jsou zavalité, až mírně obézní. Tyto děti potřebují především povzbuzení, motivaci, 

vhodnou skupinu, kde se nebudou bát výsměchu. Je to jistě nejobtížnější, ale i záslužný 

úkol najít obětavého pedagoga, trenéra, cvičitele, či některého rodiče, který by se mohl 

těmto dětem věnovat. Děti nejsou omezovány zdravotními indikacemi, jsou jen odstrašeny, 

a to i známkami, které dostávají v hodinách školní tělesné výchovy. Hledají únik do 

sedavého způsobu života, třeba i se zbytečným osvobozováním od tělesné výchovy. 

Zbavují se tím všeho, čím může pravidelná pohybová aktivita prospět ve vývoji dítěte a v 

prevenci řady závažných onemocnění, snižují si tím pracovní kapacitu v dospělosti. Neměli 

bychom připustit, aby vůbec taková skupina vznikla. 

Byla by to vina nás všech i nedostatek společnosti, která na sebe převzala úkol o všechny 

děti pečovat tak, aby se mohly optimálně vyvíjet. Nenahraditelnou součástí pohybového 

režimu dětí je spontánní pohybová aktivita. 

Její význam je tím větší, čím je dítě mladší. Rozdíly v množství pohybu během dne lze 

zjistit i v dospělém věku a uvádějí se v souvislost s obezitou a dalšími vrozenými faktory. 

V dětském věku, kdy pohybové nutkání není ještě v podstatě ovlivněno prostředím a 

výchovou, je často intenzivní pohybová aktivita základem jejich tělesné zdatnosti. 

Vzhledem k tomu, že u většiny dětí je školní tělesná výchova jedinou organizovanou 

formou pohybové aktivity, stupeň adaptace na zátěž je dán vztahem a intenzitou spontánní 

pohybové aktivity.Protože tato forma přirozeného pohybu není řízená, závisí jen na 

časových a prostorových možnostech dítěte, je asi v průběhu generací stále stejná, uvádí 

Máček, Vávra 1988. 
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2.2 Dorostový věk 

Jak uvádí Máček Vávra, zdravotní efekt se ve zvýšené míře uplatňuje i v tomto věku, 

kdy podobně jako v období puberty má organismus vysoký stupeň formovatelnosti, tj. 

menším úsilím lze dosáhnout většího efektu, než je tomu ve věku středním a vyšším. 

Pohybová aktivita nejrůznějších druhů s převahou sportovní závodivé činnosti je vlastní 

tomuto věkovému období. Platí zde pravidlo o rychlém růstu trénovanosti, stejně jako v 

období školním. Současně vrcholí růst svalové síly, takže u některých jedinců ve věku 18-

19 let se objevuje vrchol tělesných sil, schopnost podávat maximální výkon především v 

krátkých intenzivních zátěžích. U některých přichází tento vrchol až okolo 22 let. 

Nebyly zjištěny zvláštní fyziologické formy reakce a adaptace , které by byly 

charakteristické jen pro tento věk, podobně jako je tomu u dětí. V tomto věkovém období 

se odpověď na zátěž již podobá reakci dospělých nebo je s ní totožná. Pouze v oblasti 

prevence ICHS nebyla jednota, odkdy se mění hladina lipoproteinů vlivem pravidelné 

pohybové aktivity.Z našich pozorování vyplývá, že skupina mladých sportovců zařazených 

do speciálních sportovních tříd s vysokou intenzitou i frekvencí sportovního tréninku má 

proti normálním osobám nižší hladinu lipoproteinů v krvi, což je pokládáno za významnou 

prevenci ischemické srdeční choroby. Ovšem tento pokles trvá pouze tak dlouho, jak 

dlouho trvá pravidelný intenzivní trénink. Jakmile tento přestává, hladina lipoproteinů opět 

stoupá na hodnoty normální populace. 

Sport je nutnou pravidelnou součástí denního režimu dospívajících. Přispívá nejen k 

jejich tělesnému vývoji, ale současně i účelně naplňuje jejich volný čas. Výchovný efekt, 

který tak nenásilnou cestou vzniká, má význam pro formování charakteru mladého jedince. 

Uplatnění v kolektivu, smysl pro soutěživost, nutnost podřídit se potřebám situace, hrdost 

na výsledky nejen osobní, ale celé soutěžící skupiny i výchova k vlastenectví přispívají 

k výchově,aniž by bylo nutné používat formální frázi.Rozhodující je vliv vedoucích, 

trenérů a cvičitelů. Pokud tito všichni zachovávají podobné zásady, mladí je napodobují 

v dobrém smyslu. Je však skutečností, že je napodobují i tehdy, jestliže tito vedoucí 

podvádějí nebo porušují nějakým způsobem zásady, které mají dodržovat. Pak se celý 

výchovný efekt obrací v opak. Nelze proto obecně říkat, že sport prospívá ve výchově. 

Prospívá jen tehdy, jsou-li dodržovány zásady, na kterých je systém sportu vybudován. 
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V dorostovém věku se mládež věnuje sportu pro vlastní seberealizaci, uplatnění, 

získání emocí i zvýšení tělesné zdatnosti, pro vyplnění volného času. Výběr sportu se řídí 

rovněž podle těchto kritérií a méně podle doporučení lékařů. 

I Máček, Vávra 1988 I 

Z uvedeného je patrný nezastupitelný fyziologický význam tělesného pohybu ve vývoji 

jedince. Jak uvádí Bursová 120051, tělesný pohyb je nutnou potřebou zdravého růstu (ve 

smyslu celkově uspokojivého životního pocitu člověka - ang. well-being - v úrovni 

tělesné, duševní i společenské) a prioritním prostředkem preventivní péče o zdraví ( funkce 

zdravotní a zdravotně preventivní). 

Při jeho nedostatku se vždy objeví jistá patologie. Pohybová aktivita nám ale současně 

umožňuje příjemné trávení volného času a napomáhá formovat jedince i po stránce 

sociální. Jelikož je pohyb řízen centrální nervovou soustavou (dále CNS) a její činnost úzce 

souvisí, ovlivňuje psychickou stánku jedince a jeho vlastnosti jako jsou intelekt, 

ctižádostivost, poctivost, sebedůvěra, vůle, což jsme se již naučili úspěšně využívat např. 

při plavání kojenců a předškolních dětí. Tento vztah pohybu k tělesným a psychickým 

vlastnostem byl znám již v Číně, Indii, ve starověkém Řecku i Římě. Jednotlivé systémy

kalokagathia, kung-fu a jóga - měly mnoho společného, především však zdůrazňovaly 

nutnost harmonického rozvoje tělesných a psychických vlastností člověka. 

Dnes má však náš výchovně - vzdělávací systém škol diametrálně odlišnou povahu. 

Důsledkem tohoto stavu je i postupné zhoršování fyzické zdatnosti a psychofyzické 

rovnováhy. 

I Bursová 2005 I 

Procentuální podíl působení pohybové aktivity na jednotlivé složky osobnosti se v 

průběhu života samozřejmě mění. Zatímco pohybová činnost u dítěte a adolescenta má 

zájem dominantní , formativní vliv na tvar a funkci jednotlivých vyvíjejících se orgánů a 

celého těla, u dospělého je pravidelná tělesná aktivita výrazným prostředkem zajišťujícím 

udržování jednotlivých funkcí a jejich struktur. Z fyziologického hlediska stimuluje činnost 
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všech orgánů a organismu jako celku, podílí se na udržování stálosti vnitřního prostředí. I 

fyzicky pracující člověk (asi 20% populace) by měl aktivně odpočívat a optimálním 

pohybem kompenzovat převážně jednostranné zaměstnání. 

Pohyb plní v tomto věkovém období významnou úlohu v oddalování a snižování 

rychlosti zákonitě vznikajících regresivních změn a napomáhá udržovat fyzické zdraví. 

Optimální tělesná zdatnost může podstatně zlehčit nezvratný proces stárnutí a preventivně 

ovlivňovat aktivní zdraví. V současné době se úroveň tělesné zdatnosti považuje za 

nepřímý ukazatel biologické úrovně v dospělosti, ukazatel biologického věku 

označovaného za věk fyzického zdraví, věk funkční či výkonnostní. Samozřejmě, čím je 

hodnota biologického věku nižší vzhledem k věku kalendářnímu, tím lépe. Rozdíly mezi 

jedinci stejného kalendářního věku mohou být velké, dle lékařů, až desítky let. Tělesná 

výkonnost sportujících starších lidí dokazuje, že celoživotní vykonávání pohybové aktivity 

může pozitivně ovlivňovat pokles výkonnosti až do pozdního stáří. 

Pohybová aktivita prováděná v každém věkovém období musí pochopitelně vždy 

respektovat didaktické zákonnosti s ohledem na individuální zvláštnosti každého jedince, 

především však jeho aktuální zdravotní stav a úroveň tělesné zdatnosti. Obsahová náplň by 

měla být zaměřena zejména na dynamicko silové a vytrvalostní cvičení aerobního 

charakteru a měla by vždy respektovat subjektivní naladění a pocity. Součástí 

každodenního pohybového režimu by mělo být cvičení zaměřené na pohyblivost, pružnost 

a pevnost páteře, na udržování svalové rovnováhy a co nejoptimálnějšího individuálního 

držení těla, které současně může plnit i funkci relaxační s protistresovým účinkem. 

V dnešní době se všeobecně přiznává u velké části populace nedostatek pohybu se 

současným nekompenzovaným nadměrným udržováním statických poloh. Obrovský 

pohybový deficit je negativním důsledkem dnešního životního stylu, který se podílí na řadě 

tzv. civilizačních onemocnění jako je např. obezita, mellitus, ischemické choroby srdeční, 

alergie, u školní mládeže především pak poruchy v držení těla, které se v dospělosti 

projevují degenerativními změnami na páteři (vertebrogenními potížemi). 

I Bursová 2005 I 
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3 Tělesná výchova 

Význam, účel a funkce tělesné výchovy spočívají v souhrnu všech tělesných, 

psychických a sociálních efektů, které nastávají vlivem záměrné pohybové aktivity v 

organismu jedince. 

Pro své příznivé účinky (aktuální i potenciální), je tělesná výchova nezastupitelnou složkou 

obecné výchovy, lidské kultury i vyučovacím předmětem ve škole. Přispívá v nich k 

harmonizaci, komplexnosti a ve výchovně vzdělávacích systémech je i kompenzační 

protiváhou k výchově rozumové, estetické, pracovní a mravní. 

Společným znakem všech pojetí a funkcí tělesné výchovy a sportu je, že pohyb, 

pohybovou aktivitu chápou jako médium procesu, v němž mohou nastávat či nastávají 

pozitivní, ale i negativní změny, tělesné i duševní. Nemusí dokonce jít ani o pohyby 

dokonale zvládnuté, ani o vysoce intenzivní cvičení, aby došlo ke vzniku zmíněných 

účinků. Je však pochopitelné, že dobře naučené pohyby pohybové činnosti s přiměřeným 

obsahem, intenzitou provádění, dobou trvání atd., budou mít účinky na provádějící subjekt 

mnohem příznivější./Rychtecký, Fialová 1998 I 

3 .1 Cíle tělesné výchovy 

Určujícím prvkem projektu výchovy a vzdělání jsou cíle. Ty se vždy modifikují a 

konkretizují ve vztazích k obsahu, prostředkům, podmínkám, učiteli i žákům.Pod 

předmětovými cíli chápeme zamýšlený a očekávaný výsledek , k němuž učitel v 

součinnosti se žáky směřuje. Tento výsledek je vyjádřen v očekávaných změnách, jichž 

vyučování a výchova v tělesné výchově dosahuje ve vědomostech, dovednostech, 

vlastnostech žáků, v utváření jejich postojů, názorů, hodnotové orientace i v jejich osobním 

vývoji.Cílem školní tělesné výchovy je stimulovat a v souladu s vývojovými zákonitostmi i 

individuálními zvláštnostmi rozvíjet: biopsychosociálně účinný celoživotní pohybový 

režim, zdravotní prevenci, pohybové schopnosti, dovednosti a vědomosti, osobní vlastnosti 

a pozitivní postoje žáků k pohybové činnosti. IRychtecký, Fialová 1998 I 
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3 .1.1 Vzdělávací cíle 

Informativní 

- interiorizované poznatky z tělesné kultury 

-osvojené postupy, metody tělesného sebezdokonalování 

- zásady správné životosprávy 

- základní pohybové dovednosti a návyky: chůze, běh, skok, házení aj. 

-osvojení činností z gymnastiky, atletiky, dvou sportovních her, plavání, lyžování, turistiky 

Formativní 

-rozvinuté základní pohybové schopnosti (vytrvalost, síla, rychlost, obratnost) 

- kvalitní pohybový projev (harmonie, ekonomičnost, ladnost, rytmus pohybu, přesnost) 

- senzorické a intelektové schopnosti. 

/Rychtecký, Fialová 1998/ 

3.1.2 Výchovné cíle 

Všeobecné 

-pozitivní charakterové a mravní vlastnosti (kolektivní cvičení a chování, cílevědomost) 

estetické prožívání a hodnocení, tvořivé schopnosti ( zájem utvářet krásný pohyb, lidské 

vztahy) 

- láska k přírodě a ochrana životního prostředí 

Specifické 

- trvale kladný postoj k pohybové aktivitě 

- rozvinuté zájmy o přiměřené druhy tělovýchovné a sportovní činnosti 

-tělesný a funkční rozvoj, tělesná zdatnost 

- snaha o přiměřený výkon v tělovýchovné a sportovní činnosti 
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3.1.3 Zdravotní cíle 

Kompenzační 

- kompenzace jednostranné zátěže ve škole (protahovací, vyrovnávací, dechová a relax. 

cvičení) a regenerace duševních sil a obnovování pozornosti žáků 

Hygienické 

-hygienické návyky (cvičební úbor, sprcha po zátěži, ... ) 

- potřeba zdravého životního stylu (dostatek pohybových aktivit v denním režimu, dostat. 

spánek, .. ) 

Jak uvádí Rychtecký, Fialová 1998, realizací cílů získávají žáci základní tělovýchovné 

vzdělání, které je předpokladem zdraví, pracovní činnosti a aktivního přístupu k životu. 

3.2 Proces vzdělávání a výchovy v tělesné výchově 

Vyučovací proces v tělesné výchově obsahuje z hlediska obsahu i vztahu učitele a žáka 

složky: formativní a informativní./Rychtecký, Fialová 1998 I 

Formativní - výchovná složka je změřena především na utváření a zvnitřnění postojů, 

hodnot, vlastností a sociálních norem žáka. Vychází z bezprostřední interakce mezi 

učitelem a žákem. Je posilována i specifickým výchovným potenciálem předmětu tělesná 

výchova. Efektivita formativního působení závisí na výchovném využití učebního curricula 

(učiva), forem a metod práce, které odpovídají třídě, skupině, nebo i jednotlivým žákům. 

Uplatňuje se při cvičeních zaměřených na rozvoj pohybových schopností, překonávání 

překážek, v řešení nastolených situací a problémů, v rozvíjení samostatného myšlení a 

jednání žáků. 

Informativní - vzdělávací složka se týká především kvalit osvojených poznatků, 

dovedností, činností, intelektových operací aj., i způsobů jejich získávání ve vyučovacím 

procesu. Dominující je rozšíření vztahu "učitel - učivo - žák". Učební obsah tělesné 

výchovy je svojí motorickou podstatou odlišný od obsahu učiva v jiných vyučovacích 
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předmětech, a je proto v procesu v tělesné výchovy specifickým. 

Formativní a informativní složka se ve výchovně vzdělávacím procesu v tělesné výchově 

organicky spojují a doplňují. Realizace výchovně vzdělávacího procesu je dána 

vyučovacími a výchovnými činnostmi, schopnostmi, dovednostmi i osobními vlastnostmi 

učitele, které jsou směřovány projektem výchovy a vzdělání, didaktickými zásadami, 

zprostředkovány formami a metodami práce, zefektivňovány vhodnými učebními 

pomůckami a adekvátní organizací procesu. Druhou podstatnou stránkou realizace 

tělovýchovného procesu je učební činnost žáka. Proces učení (motorické verbální, sociální) 

tvoří jádro učební činností žáka, jak uvádí Rychtecký, Fialová 1998 I 

3 .3 Organizační formy ve školní tělesné výchově 

Výchovně vzdělávací proces ve školní TV je ve svém průběhu, ve volbě obsahu i 

metod, v organizaci i v délce trvání ovlivňován dílčími cíli, podmínkami realizace, úrovní 

účastníků a časovými možnostmi. 

Jak uvádí Rychtecký, Fialová 1998, organizační formu chápeme jako: " vnější 

uspořádání organizačních a didaktických podmínek vyučování, v nichž se realizuje 

výchovně vzdělávací proces". Některé organizační formy jsou typické jen pro určitý článek 

našeho školského systému tělesné výchovy, jiné jsou uskutečňovány ve více jeho článcích. 

Základní organizační formou povinného předmětu tělesná výchova je vyučovací jednotka, 

která trvá 45 minut minimálně 2x týdně, doporučeny jsou 3 jednotky týdně (cíle a obsah 

jsou dány učebními osnovami) i v různých variantách. 

Jak autoři uvádějí, již v mateřské škole je uplatňována řada organizačních forem 

zaměřených na tělesnou výchovu dětí ve věku od 3 do 6 let (vyučovací jednotka, cvičení 

před zaměstnáním = ranní rozcvička, tělovýchovné chvilky, vycházky, předplavecký 

výcvik, aj.) 

Dále na základních školách je tělesná výchova v přírodě doporučena v rozsahu 3- 4x 

60 minut 2x v roce mimo týdenní učební plán a jejím obsahem je aplikace pohybových 
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činností v přírodním prostředí s využitím znalosti a dovedností i z jiných předmětů .. 

Dále zdravotní tělesná výchova, která je doplňujícím předmětem pro zdravotně oslabené 

žáky III. případně II. zdravotní skupiny v rozsahu 2 vyučovacích jednotek týdně a obsah 

tohoto předmětuje vymezen učebními osnovami. I Rychtecký, Fialová 1998 I 

4 Zdravotní tělesná výchova 

Strnad (1996) definuje zdravotní TV jako formu řízené pohybové aktivity, která je 

podle tělovýchovně lékařské kvalifikace určena jedincům tzv. III. zdravotní skupiny. 

Právě pro TV byla naše populace podle směrnic MZ ČR (č.3/1981) rozdělena do 4 

zdravotních skupin. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo v prosince 1990 metodické 

pokyny s účinností od 1.1.1991 "Úprava a výklad směrnice č. 3/1981 MZ ČSR o péči a 

zdraví při provádění TV a sportu", kde uvádí přehled zdravotních skupin /viz kap. 8 /. 

Podle metodického pokynu mají lékaři základní zdravotní péče pouze povinnost 

posuzovat schopnost a způsobilost k povinné a organizované zájmové TV a sportu. 

Zařizování žáků do zdravotních skupin bylo přesunuto na tělovýchovně lékařská 

pracoviště. Tato pracoviště by se měla na požádání vyjadřovat k zařazování oslabených 

jedinců do zdravotní TV jak ve školní TV, tak i v rámci jiných sdružení. Zároveň tato 

pracoviště přebírají i jakousi kontrolní funkci z hlediska lékařského sledování pohybových 

aktivit. Funkce školních lékařů byla zrušena a budoucnost zdravotní TV na školách závisí 

prozatím na iniciativě ředitelů a učitelů TV, v neposlední řadě i rodičů, kteří budou vytvářet 

podmínky pro její rozvoj. 

Zdravotní TV je tedy především určena zdravotně oslabeným jedincům. Zdravotní 

oslabení se může projevovat trvalými nebo dočasnými odchylkami tělesného vývoje, 

tělesné stavby a zdravotního stavu. Zpravidla není překážkou pro školní docházku a 
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vzdělávání, ani nemusí být příčinou omezující pracovní zařazení. Tvoří však kontraindikaci 

zvýšené tělesné námahy při tělovýchovných činnostech, ve kterých je zdůrazňován 

výkonnostní aspekt. I Strnad 1996 I 

4.1 Historie zdravotní tělesné výchovy 

Myšlenku harmonického rozvoje člověka přijali zakladatelé Sokola (Tyrš, Fúgner), 

kteří se ztotožnili s jedinečným historickým vyjádřením "Jest třeba si přát, aby ve zdravém 

těle sídlil zdravý duch." Škvára (1973), kterého považujeme za zakladatele 

zdravotní TV, i on vycházel z hluboké vnitřní identifikace s těmito myšlenkami. Proto 

můžeme uvést, že uvedený myšlenkový základ stál u kolébky zdravotní TV. 

Konec 19. století byl počátkem školního zdravotnictví. Prováděly se zdravotní 

prohlídky školních dětí a dle nich se děti osvobozovaly od tělocviku nebo se tělocvik 

prováděl s určitým omezením. Byla to jakási TV pro zdravotně oslabenou mládež. 

Až v r.1950 byla výnosem ministerstva školství zavedena tzv. "Zvláštní TV" na 

školách všech stupňů jako nepovinná forma. Na základních a středních školách byly do 

zvláštní TV zařazovány především děti s ortopedickým oslabením (se skoliotickým, 

kyfotickým, kyfolordotickým držením, s plochýma nohama atd.). Na vysokých školách 

vznikaly oddíly smíšené pro studující s různými typy oslabení nejen hybného systému, ale 

též srdečně cévního, dýchacího, nervového, atd. Vývoj byl pomalý a teprve r.1982 byla 

oficiálně tato forma začleněna i do Dobrovolného hnutí jako tělesná výchova zdravotně 

oslabených a později pod názvem "Zdravotní TV". Tento název byl zaveden postupně pro 

všechny typy škol. 

Dnes je zdravotní TV začleněna do učebních plánů na fakultách tělesné výchovy a 

pedagogických fakultách, kde se seznamují budoucí učitelé s tímto oborem. Různá 

občanská sdružení organizují vzdělávání cvičitelů zdravotní TV. Tím je dán předpoklad k 

významnému vlivu a rozvoji zdravotní TV./ Hošková, Matoušková 20031 
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4.2 Úkoly zdravotní tělesné výchovy 

Jak uvádí Hošková, Matoušková /2003/, z komplexního pohledu je cílem zdravotní TV 

racionálním způsobem zprostředkovat vliv specificky zaměřené pohybové aktivity v 

rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu a úrovni tělesné zdatnosti oslabeného jedince. 

Mimo to je nutné dbát na zlepšení pohybové a funkční výkonnosti organismu spolu s 

dosažením optimálního tělesného, duševního pohybového rozvoje. 

Tomuto cíli jsou podřízeny zdravotní, vzdělávací a výchovné úkoly tělovýchovného 

procesu.Úkol zdravotní má za úkol předcházet nejrůznějším psycho-somatickým 

poruchám. 

Jak dále Hošková, Matoušková /2003/ uvádějí, získáním adekvátních a optimálních 

pohybových návyků eliminovat důsledky negativního životního stylu. Pozitivně 

ovlivňovat stupeň zdravotního oslabení až k jeho vymizení či kompenzaci stimulací funkcí 

jednotlivých tkání, orgánů a organismu, prostředky spadajícími do kompetence dané 

rozsahem odborné kvalifikace. U dětí a mládeže se podílet na formování organismu, jeho 

jednotlivých částí a utváření funkcí. Zvyšovat funkční výkonnost organismu a celkovou 

zdatnost. Působit na udržování stálosti vnitřního prostředí v mezích zdravotních možností. 

Úkol vzdělávací má vybavit cvičence základními pohybovými dovednostmi a návyky z 

oblasti adekvátních a doporučených pohybových činností s ohledem na stupeň oslabení. 

Prohloubit jejich znalosti o vlastním oslabení a o možnostech jeho ovlivňování. 

A úkol výchovný vytváří u cvičence pozitivní vztah k pohybové aktivitě, který povede 

k trvalému pohybovému režimu a k dalším hygienickým návykům, které se stanou součástí 

péče o vlastní tělo. Utvářet pocit sebedůvěry ve vlastní síly a schopnosti, k životnímu 

optimismu, který pomáhá překonávat dočasné, případně i trvalé zdravotní obtíže a přináší 

radost a uspokojení, což umožní snazší a rychlejší socializaci oslabeného. 

Propojením úkolů zdravotních, výchovných a vzdělávacích může zdravotně oslabený 

jedinec pochopit citlivost organismu a vzájemnou souvislost tělesného a duševního zdraví, 

uvádí Hošková, Matoušková /2003/. 
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4.3 Didaktické zásady a jejich uplatňování ve zdravotní TV 

Didaktické zásady definuje Hošková, Matoušková /2003/, jako obecné požadavky, 

které v souladu s cíli výchovy a zákonitostmi vyučovacího procesu určují charakter 

vyučování a ovlivňují přímo i nepřímo jeho efektivitu. Jsou to obecně platné poučky, které 

byly stanoveny na základě dlouhodobého vědeckého poznávání, dlouholetých zkušeností 

učitelů i výchovných pracovníků. Jejich respektování umožňuje učiteli i cvičiteli 

cílevědomou úspěšnou činnost - vytčení správných cílů, volba optimálních prostředků a 

metod, forem. Požadavky na vědeckost, uvědomělost a aktivnost, přiměřenost, postupnost, 

názornost, soustavnost a trvalost shrnují nejdůležitější znaky a zákonitosti vyučovacího 

procesu, uvádí Hošková, Matoušková /2003/. 

Je v pochopení smyslu a podstaty prováděné činnosti jak učitelem, cvičitelem, tak i 

oslabeným jedincem, kterému vysvětlujeme účel jednotlivých činností i cvičebních tvarů a 

získáváme ho k aktivní spolupráci. 

Volba vhodných metod, prostředků a forem, které působí optimálně na všechny složky 

organismu, vede k utváření kladného vztahu k pohybu vůbec, což umožňuje pozitivní 

ovlivňování každodenního režimu a životního stylu oslabeného a utváření uvědomělého 

přístupu k vlastnímu zdraví i tělesné kráse. 

Ve zdravotní TV především zdůrazňujeme výchovu k pozornosti. Má zvláštní význam, 

protože umožňuje oslabenému vnímat vlastní pohyb. Pozornost soustředěná na pohybový 

vjem vytváří předpoklad pro vědomé vnímání směru, velikosti a rychlosti tělesných pohybů 

a vědomé vnímání polohy těla v prostoru. Jde o pozornost zaměřenou k receptorům, které 

jsou uloženy ve svalech, šlachách a kloubních pouzdrech. Zprostředkovávají vnější 

smyslové popudy. 

S výchovou k pozornosti souvisí i výchova k přesnosti. Přesné provádění pohybů má 

význam při vytváření pohybových stereotypů. Kvalitní pohybové stereotypy vznikají na 

základě přesných informací, které jdou do CNS. Významným prostředkem názornosti je 

dobrý výklad. 
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Předávané vědomosti a dovednosti, empiricky ověřené, by měly tvořit logicky ucelený 

systém - výchovně vzdělávací projekt. Tento požadavek by měl naplňovat i osnovy 

zdravotní TV pro jednotlivé stupně škol a druhy oslabení. Pravidelnost a systematická 

práce by měla vycházet z promyšleného celoročního plánu a každá vyučovací jednotka i 

jiné organizační formy by měly mít cílené zaměření.Jak uvádí Hošková, Matoušková 

/2003/, vedeme cvičence k soustavnosti, ~by pohybový režim se stal základní hygienickou 

potřebou, přirozenou součástí životního stylu. 

Obsah i rozsah učiva, jeho obtížnost a používané způsoby by měly odpovídat ve 

zdravotní TV především zdravotnímu stavu každého jedince. Dále bychom měli brát v 

úvahu psychický rozvoj, tělesné schopnosti a pohybové zkušenosti, věkové a individuální 

zvláštnosti. Zásada přiměřenosti je uplatňována především tím, že provádíme testování a 

sledování účinnosti TV procesu a dle zjištěných údajů volíme přiměřené, optimální 

pohybové činnosti -provádíme individuální výběr a dávkování. 

Výsledkem působení ve zdravotní TV by měly být trvalé vědomosti, dovednosti, 

pohybové návyky, které si oslabený jedinec dokáže kdykoliv vybavit a prakticky je využít 

ve svých běžných činnostech, stanou se mu trvalým návykem a celoživotní orientací ke 

zdravému způsobu života. Toho docílíme správnou aplikací všech didaktických zásad, 

vhodným výběrem všech prostředků, účelným využíváním metod i stupňováním 

požadavků. 

4.4 Didaktické metody 

Jak uvádí Hošková, Matoušková /2003/, jsou to promyšlené a objektivně správně 

vedené pohybové činnosti, jimiž učitel a cvičitel dosahuje vytčených cílů, motivuje a 

usměrňuje činnost cvičence. Lze je dělit podle různých kritérií. Vezmeme-li za základ 

průběh procesu motorického učení a jeho jednotlivé fáze, pak můžeme rozlišovat.Metody 
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seznamování s novými pohybovými činnostmi - dovednostmi, metody nácviku 

pohybových dovedností a metody zdokonalování a upevňování pohybových dovedností. 

Volba metod ve zdravotní TV je především podřízena tzv. vyrovnávacímu procesu, 

který je cíleně zaměřen na ovlivňování důsledků zdravotního oslabení a reedukaci funkcí. 

Učitel nebo cvičitel v prvé řadě věnuje pozornost hybnému systému, kde se realizuje 

pohyb. Vybírá cíleně zaměřené cvičební tvary nebo pohybové činnosti, 

které z hlediska vztahů celku a částí může nacvičovat v celku nebo metodou po částech. 

Ve vyrovnávacím procesu klademe důraz na kompenzaci ve smyslu vyrovnávání. 

Metoda současné kompenzace znamená, že ve výběru cíleného cvičební tvaru sledujeme, 
t 

aby kombinovaná odchylka byla vyrovnávána současně a následné kompenzace, kdy 

principem je to, že se jedním cvičebním tvarem soustředíme na ovlivnění jedné odchylky a 

vzápětí volíme cvičební tvar, který ovlivní odchylku druhou. 

Pokud je to možné, volíme cvičební tvary se současnou kompenzací, které procvičují 

svalové skupiny ve velkém pohybovém rozsahu. Ovšem i cvičení s následnou kompenzací, 

jsou-li dobře metodicky řazena a vedena, jsou vhodná pro vyrovnávání svalové 

nerovnováhy, vedou rovněž cvičence k pocitu harmonického souměrného svalového napětí. 

Obou metod, metody současného a následného vyrovnávání využíváme především u 

cvičebních tvarů zařazených do vyrovnávací části cvičební jednotky. 

/Hošková, Matoušková 2003/ 

4.5 Pohybové aktivity v hodinách zdravotní TV 

Zdravotní TV je otevřeným programem, kde se využívají různé pohybové aktivity. 

Jejich výběr se přizpůsobuje cíli a úkolům zdravotní TV se zřetelem na různé skupiny a 

druhy oslabení v jednotlivých věkových kategoriích. 

Hošková, Matoušková /2003/ uvádějí, že při aplikaci pohybových činností ve zdravotní 
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TV klademe velký důraz na zdravotní hledisko.Vycházíme z neurofyziologické podstaty 

pohybu, abychom především ovlivnili biologickou strukturu organismu, tzn. hybný 

systém, kde se pohyb realizuje. Tento proces nazýváme procesem vyrovnávacím a jeho 

úroveň je závislá na přesném provádění všech pohybových úkonů- na kvalitě pohybu. 

Pohyb je syntézou složky statické, dynamické, dechové a relaxační. I každý užívaný 

cvičební tvar či pohybové činnosti mají také statický, pohybový, dechový a relaxační 

obsah. Při vyrovnávacím cíleně zaměřeném procesu zdůrazňujeme tu či onu složku, 

abychom dosáhli vzájemného funkčního propojení a funkční celistvosti. Jde o soulad -

harmonii jednotlivých složek pohybu, který vede k vytváření kvalitních a správných 

pohybových stereotypů zaručujících ekonomizaci pohybu. Jednotlivým složkám pohybu při 

nácviku věnujeme určitou pozornost a zdůrazňujeme tu či onu složku dle cíle, pro který 

jsme cvičební tvar či pohybovou činnost zařadili. 

Vyrovnávací cvičení jsou cvičení, která vedou k vytváření a upevňování vzpřímeného 

(funkčního i estetického) držení těla v postoji i v pohybu s respektováním všech 

individuálních zvláštností jedince. Cvičení ovlivňují harmonický rozvoj kosterního 

svalstva a jeho tonickou vyváženost a jsou využívána k nácviku základních pohybových 

stereotypů . 

Dechová cvičení, která svým významem metabolickým, mechanickým, formativním a 

regulačním ovlivňují funkčnost celého organismu. Tzn., že podporují rozvoj dýchací 

funkce, podílejí se při výchově ke vzpřímenému držení těla a také přispívají k tělesné i 

duševní relaxaci. 

Relaxační cvičení, která ovlivňují schopnost vědomého uvolňování svalového napětí, 

regulují i celkové psychické uvolnění, čímž se vytvářejí předpoklady pro optimální funkce 

nejen tělesné, ale i duševní. Relaxační cvičení jsou tedy významná tím, že vyrovnávají vtah 

mezi psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva. 

Tato uvedená vyrovnávací cvičení tvoří podstatnou část pohybového programu pro 

všechny druhy oslabení. Strnad vyrovnávací cvičení označuje jako základní proto, že jejich 

přímým nebo zprostředkovaným působením ovlivňuje fyziologické funkce celého lidského 
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organismu.Vyrovnávací, někdy také kompenzační, označuje Čermák ty cvičební tvary, 

jimiž lze cíleně působit na jednotlivé složky pohybového systému s cílem zlepšit jejich 

funkční parametry - kloubní pohyblivost, napětí, sílu a souhru svalů, nervosvalovou 

koordinaci i charakter pohybových stereotypů - a vyrovnat tak nepříznivý poměr mezi 

funkční zdatností pohybového systému, jeho odolnost vůči zatížení na straně jedné a 

funkční nároky, které jsou na něj kladeny, na straně druhé. 

V podstatě jde o jednoduché cvičební tvary zaměřené na určité dílčí úseky pohybového 

aparátu. 

Hošková, Matoušková /2003/ uvádějí, že vyrovnávací cvičení jsou dostupná všem 

kategoriím zdravotně oslabených a zařazujeme je převážně do vyrovnávací části cvičební 

jednotky. V hodinách školní TV by měly být hlavní pohybovou náplní průpravné části, 

protože mohou velmi účinně preventivně ovlivňovat stav hybného systému - vyrovnávat 

svalové dysbalance, předcházet vertebrogenním obtížím a tvoří abecedu pohybové kultury. 

Podle účelového zaměření a převládajícího fyziologického účinku můžeme vyrovnávací 

cvičení dále rozlišit na cvičení: uvolňovací, protahovací a posilovací. 

V podstatě nejde o jednoznačné vymezení jednotlivých typů cvičení, jde o převládající 

účinek, který sledujeme tím či oním cvičebním tvarem. Záleží na tom, který cvičební tvar 

zvolíme, v jaké poloze jej budeme provádět, jaké reflexní mechanismy budeme využívat 

dle fyziologických zákonitostí a na kterou oblast cvičení zacílíme. Účinek opět závisí na 

kvalitě provedení. 

4.6 Formy zdravotní TV 

Cvičební jednotka je základní formou práce, jak ve školní zdravotní TV, kde ji 

nazýváme vyučovací hodinou, tak i v oddílech zdravotní TV různých organizací a institucí. 

Cvičební jednotky jsou vedeny vyškoleným učitelem nebo cvičitelem, který řídí didaktický 

proces, volí obsahovou náplň každé cvičební jednotky, uplatňuje didaktické zásady a 

metodické postupy, sleduje s určitou pravidelností účinnost vyrovnávacího procesu. Cvičící 
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má zaručený kontakt s učitelem nebo cvičitelem, ten sleduje a koriguje provádění 

cvičebních tvarů, doporučuje pohybový režim a vhodné pohybové aktivity a může být 

nápomocen radou při eventuálních zdravotních potížích. Cvičící se také setkává s 

kolektivem cvičenců stejné zdravotní i výkonnostní úrovně, stejného věku. Při tomto 

kontaktu dochází k vzájemnému pozitivnímu ovlivňování, cvičící se snáze zbavují ostychu, 

pocitu méněcennosti a získávají důvěru ve vlastní síly. /Hošková, Matoušková 2003/ 

Cvičební jednotka má úvodní, hlavní a závěrečnou část. Úvodní část slouží k navození 

kontaktu mezi učitelem nebo cvičitelem a cvičencem. Cvičenec se seznamuje s cílem a 

obsahem cvičební jednotky. 

Následují pohybové činnosti, které se volí dle zaměření celé cvičební jednotky, 

především její vyrovnávací části. Zatížení organismu v této části má být pozvolné. Zařazují 

se jednoduché činnosti ve formě drobných her, různé krokové variace, i s hudbou. 

Hlavní část má dvě části, vyrovnávací a rozvíjející. Obsahem vyrovnávací části jsou 

především vyrovnávací cvičení, kterými působíme a ovlivňujeme biologickou strukturu 

organismu. Ty cíleně zaměřujeme do jednotlivých oblastí dle konkrétního cíle, kterého 

chceme v té jedné cvičební jednotce dosáhnout. 

V rozvíjející části rozvíjíme pohybové dovednosti, zvyšujeme pracovní kapacitu funkčních 

systémů organismu, čímž ovlivňujeme tělesnou zdatnost a výkonnost. Zařazujeme také 

činnosti, o které mají cvičenci zájem, abychom podpořili pocit sportovního prožitku. 

V závěrečné části cvičební jednotky v návaznosti na obsah předcházejících částí 

vedeme cvičence k uklidňování. Kompenzujeme činnosti, které byly fyzicky náročnější. 

Dále zdravotně oslabený jedinec dle instrukčních pokynů k provedení a po jeho dokonalém 

zvládnutí je veden k pravidelnému dennímu domácímu cvičení, které by mělo trvat alespoň 

15 - 20 minut. 

Půldenní, denní, dvoudenní a víkendové akce mají velký význam pro zlepšení celkové 
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kondice, jsou kompenzací sedavého způsobu života a jsou i určitou formou integrace do 

společenského života. Obsah i doba trvání vždy musí být přizpůsobeny druhu oslabení 

právě tak, jako míra zatížení. 

Rekondiční pobyty, tzv. ozdravné pobyty mají velký význam, protože můžeme na 

oslabeného působit systematicky po určitý časový úsek. V té době lze také úspěšněji 

nacvičit vyrovnávací cvičení, naučit cvičence vnímat jejich účinek a prožití relaxace. 

Daleko více a ve větším časovém limitu můžeme rozvíjet pohybové dovednosti zvláště v 

mladších věkových skupinách s využitím všech vhodných pohybových činností a zvyšovat 

tak tělesnou kondici. Ozdravné pobyty s ideálním režimem životosprávy, s redukovanou 

stravou a pohybovým programem ukazují možnosti zdravého životního stylu. Během 

pobytu dochází k vzájemnému většímu poznání, navazují se užší kontakty a efekt působení 

se umocňuje v oblasti fyzické i psychické. 

I Hošková , Matoušková 2003 I 

5 Charakteristika individuálně optimálního držení těla 

Individuálně optimální držení těla je jedním ze základních předpokladů správného 

zapojování odpovídajících svalových skupin v průběhu pohybu a efektivního provádění 

jednotlivých kompenzačních cvičení. Kromě toho však umožňuje optimální funkci všech 

vnitřních orgánů, tedy i orgánů zajišťujících neurohumorální řízení pohybové činnosti a její 

požadované energetické krytí. Tím významně ovlivňujeme i úroveň každého sportovního 

výkonu. 

Vzpřímený stoj je výsledkem naší individuální posturální funkce, která zajišťuje 

zaujímání a udržování vzpřímené labilní polohy těla vůči měnícím se podmínkám v 

gravitačním poli a umožňuje tak specifický lidský pohyb. Fixovaná poloha před zahájením 

pohybu, v průběhu a po jeho ukončení pohybu vždy významně určuje velikost měřitelné 

složky výsledného pohybu. V éle nazývá tuto složku tělesného pohybu jako pohyb 

podpůrný a zdůrazňuje neoddělitelnost této složky držící od pohybové v každém 

pohybovém projevu. Néle 1997 I 
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Vzpřímené postavení, které si každý jedinec musí po narození osvojovat, je 

výsledkem složitých reflexních dějů, které se programují v centrální nervové soustavě na 

základě vrozených, geneticky daných pohybových vzorců. Podmínkou tohoto spontánního 

děje je pohybová stimulace, která zajišťuje upevnění reflexních vazeb. Výsledkem je určitý 

vzorec posturální funkce, tj. individuální posturální stereotyp vzpřímeného těla. Uvědoměle 

správné držení těla je výsledkem působení nepodmíněných a kladně podmíněných reflexů. 

Kvalita držení těla je ovlivněna velkou řadou faktorů. Je obrazem vnějšího a vnitřního 

prostředí jedince, odpovídá jeho tělesným a duševním vlastnostem, momentálnímu stavu 

psychických procesů, tělesné stavbě a stavu svalstva. Není to rys trvalý, mění se s vývojem 

jedince a jeho životních podmínek. Je to dynamicky probíhající aktivní proces, který je 

umožněn složitou souhrou zejména posturálních svalů. Koordinační funkce nervové 

soustavy, která řídí, reguluje a kontroluje činnost těchto svalových skupin, probíhá v 

podvědomí, a proto korekce a případná trvalá přestavba této funkce je velice obtížná. Z 

tohoto důvodu je daleko výhodnější věnovat zvýšenou pozornost správnému formování 

držení těla již od nejútlejšího dětského věku. 

Dosud neexistuje a s největší pravděpodobností nikdy existovat nebude standardní 

držení těla, které by bylo jediné možné pro všechny. Držení těla je vždy individuálně 

odlišné. Existují však některé obecně platné ukazatele, podle kterých lze správné držení těla 

charakterizovat. Správné držení těla lze charakterizovat postojem, při kterém jsou 

jednotlivé články těla v optimálním postavení vzhledem k udržení rovnováhy a 

minimálnímu zapojení posturálních svalů a při kterém je zachována fyziologická funkce 

jednotlivých orgánů a soustav těla. /Rychlíková 1985 I 

Konkrétní podobu správného držení těla můžeme přiblížit modelem tzv. ideálního 

držení těla, který odpovídá vysoké úrovni posturální funkce. Při tomto postoji jsou nohy 

volně u sebe, kolena a kyčle nenásilně nataženy. Pánev je v takovém postavení, aby 

hmotnost trupu byla vycentrována nad spojnicí středů kyčelních kloubů. Páteř je plynule 

dvojesovitě zakřivena. Ramena jsou spuštěna volně dolů, lopatky jsou celou plochou 

přiloženy k zadní straně hrudníku a lehce přitaženy k páteři. Hlava je vzpřímena, brada 

svírá s osou pravý úhel. I Bursová 2005 I 
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6 Poruchy pohybového ústrojí 

Pohybové ústrojí je vystaveno jako žádný jiný systém fyzikálním podmínkám, neboť má 

vykonávat mechanickou práci, vyrovnávat působení zemské přitažlivosti, má činnost těla 

urychlovat nebo zpomalovat. K jeho výkonům patří i překonávání energie statické a 

kinetické, a přitom je trvale vystaveno nárokům na tlak, tah a ohyb. 

Bursová /2005/ uvádí, že i nejmenší tkáňové stavební prvky pohybového ústrojí jsou již 

geneticky přizpůsobeny k uvedeným úkolům. Pro vývoj, správnou funkci a socializaci 

pohybového ústrojí jsou dále zapotřebí tvořivé podněty v podobě mechanických sil, které 

vedou zpětně k dotváření všech specifických schopností tkání pohybového ústrojí. Moderní 

životní podmínky s vysokou mechanizací pohybu mění tvořivý vliv prostředí, ve kterém se 

vyvíjí a pracuje hybné ústrojí, a to tak rychle, adaptační procesy se opožďují a objevují se 

nepříznivé následky na hybném ústrojí. 

Protože respektujeme biologický zákon, který nás poučuje o tom, že funkce má tvořivý 

vliv na živé tkáně, je jasné, že pohybové ústrojí pro svou zdatnost a výkonnost potřebuje i 

přiměřenou činnost v moderní civilizované společnosti. Je však jednak jednostranná a 

jednak nedostatečná. Moderní podmínky života nám přinášejí převahu statických 

provozních výkonů, kdy se udržuje dlouhou dobu se neměnící určitá poloha těla. 

Lokomoce (pohyb vpřed) je značně omezena v celodenním režimu. Adaptační přestavba 

pohybového ústrojí na takto změněné podmínky je výrazně zpožděna za rychlostí nástupu 

těchto podmínek, uvádí Bursová /2005/. 

Nutně pak dochází k poruchám pohybového ústrojí, které se projevují v těchto hlavních 

směrech: 

1. Dochází ke změně kvality funkce svalového systému a jeho řízení a z toho vyplý

vají i důsledky pro každodenní činnosti, pro práci, rekreační činnosti, sportovní atd. 

2. Vzniklé dysbalance jsou provázeny bolestmi pohybového ústrojí zejména v oblasti 

páteře. Tyto obtíže představují druhou nejčastější příčinu pracovní neschopnosti, které není 

ušetřena žádná skupina obyvatelstva, sportovce nevyjímaje. 
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3. S poruchami funkce pohybového ústrojí úzce souvisí i poruchy dalších orgánů lidského 

těla, zejména ústrojí dýchacího, oběhového a nervového, výměny látkové atd. 

Změny fyziologického stavu pohybového ústrojí v důsledku moderních podmínek 

civilizace spočívají primárně v poruchách funkce, vyjádřených reflexními změnami, a 

teprve druhotně nastupují poruchy ve smyslu přetížení struktur, poranění a degenerace. 

Nejvýraznější poruchy postihují svalovou funkci, zákonitě se rozvíjí svalová dysbalance, 

nerovnováha, spjatá s přetížením svalstva, které je zaměstnáno převážně zajišťováním 

tělesných poloh a činností vyrovnávajících gravitaci. Svalstvo s převážně postulární funkcí 

má sklon ke zkrácení a hypertonii i v klidovém stavu. Dlouhé trvalé polohy (sed, stoj), 

nevhodné a nerovnoměrné posilování, nerovnoměrné přetěžování svalů, nejrůznější akutní 

a chronické choroby a hlavně nedostatečná nebo jednostranná svalová činnost jsou 

nejdůležitější příčiny vedoucí k nepříznivé situaci, kdy se tyto svaly zkracují a tuhnou. 

Fázické svalstvo, které má převážně za úkol lokomoci, má za nepříznivých civilizačních 

podmínek sklon k oslabení a hypotonii. 

Oba svalové systémy, posturální i fázický, jsou za fyziologických podmínek zcela v 

rovnováze a v životě neustále probíhá snaha lidského organismu o udržení této rovnováhy. 

Nepochybné prvenství z fylogenetického hlediska má přitom svalstvo posturální. Za 

patologických okolností zkracováním a tuhnutím se stává relativně silnějším a působí 

inhibičně na fázické svaly. Následky svalové dysbalance znamenají nedokonalou 

pohybovou funkci, nedokonalou ochranu kloubů. Všechny struktury hybného ústrojí jsou 

vystaveny nefyziologickému zatížení, které je při delším trvání sledováno přestavbou 

struktur až k změnám degenerativního charakteru. Tato nerovnováha je spjata s menší 

pohybovou výkonností, snadnou zranitelností svalů, šlachových úponů, vazů, kloubních 

pouzder, kloubních chrupavek i kostní tkáně. Prvními následky svalové dysbalance bývají 

poruchy funkce převážně s omezením kloubní pohyblivosti provázané bolestmi, které se 

mohou stát trvalými nepříjemnými průvodci života. 

Se svalovou nerovnováhou úzce souvisí i vadné držení těla, např. přetížená hrudní 

kyfóza, zvětšená bederní lordóza, plochá záda, anteflekční držení hlavy, skoliotické držení i 

vady dolních končetin, jako jsou ploché nohy. Podobně i bolestivý vertebrogenní syndrom 

má nejčastěji příčinu ve svalové nerovnováze. 

32 



Bursová 120051 uvádí, že svalová nerovnováha a negativní vliv nedostatečného 

pohybového režimu člověka v moderní společnosti vede i k neekonomickému řízení a 

provádění pohybových činností. 

Je porušena kvalita koordinace hybnosti, časová následnost aktivity různých svalů v 

základních pohybových stereotypech, také stupeň této aktivity je buď nedostatečný, nebo 

jsou aktivovány svaly, které by se v určitém pohybovém vzorci neměly vůbec zapínat. To 

vše nejen zhorší výsledné provedení účelného pohybu, ale také klade nepřiměřené nebo 

nedostatečné nároky na další systémy, jako je metabolismus, srdce a oběh atd. 

Výrazné poruchy také nastávají v činnosti nervového systému a zvláště se projevují v 

oblasti aference a eference regulačního okruhu hybnosti. Například balanční činnost ve 

vzpřímeném stoji je vyrovnaná, neekonomická a vede rychleji k únavě. Je to také 

především následkem chudosti a nedostatečnosti podnětů v aferentním systému člověka v 

moderních podmínkách života. 

Pohybové ústrojí má v organismu výjimečné postavení, které ho mimořádně exponuje 

negativnímu působení civilizace. Na druhé straně však jeho funkce je snadno přístupná 

volním pochodům lidského myšlení a jednání. 

Vypracování cílených tělovýchovných, sportovních a rehabilitačních programů s 

racionálním kontrolovaným tréninkem pohybových funkcí je zaměřeno hlavně na prevenci 

svalové nerovnováhy, což je spojeno i s prevencí bolestivých stavů pohybového ústrojí a 

vede k dosažení optimálních pohybových výsledků. 

I Bursová 2005 I 
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7 Klinické vyšetření svalového systému 

Tato dále popsaná vyšetření jsou prováděna lékařem či odborným terapeutem a 

výsledky by měly být podkladem pro zařazení dětí do zdravotních skupin, v oblasti 

pohybových oslabení. 

Dle Jandy /1981/, při vyšetření stoje aspekcí v prvé řadě vycházíme z postavení pánve, 

neboť pánev je místem, do kterého se promítají téměř všechny odchylky, ať z oblasti DK, 

popřípadě z oblasti trupu. 

Zvýšená anteverze pánve je nejčastější a nejdůležitější z odchylek. Odchylkou je 

zkrácení paravertebálního svalstva, oslabení břišního svalstva, zkrácení jednoho nebo 

všech flexorů kyčelního kloubu a oslabení m. gluteus maximus.Porucha může být 

jednostranná i oboustranná.Hraje-li v syndromu zvýšené anteverze pánve hlavní úlohu 

zkrácení flexorů kyčelního koubu, pak je anteverze pánve primární a hyperlordoza je 

sekundární. Hyperlordoza je v takovém případě poměrně hluboká, ale omezená na lumbální 

segmenty páteře. Trvá-li dlouho, je provázena poměrně výraznou, ale opět krátkou, na 

hrudní segmenty omezenou kompenzační kyfozou.Hrají-li v syndromu zvýšené anteverze 

pánve hlavní úlohu oslabené břišní svaly, je anteverze pánve spíše sekundární a 

hyperlordoza primární. 

Hyperlordoza je méně hluboká než v předchozím případě, je rozsáhlá a zasahuje až do 

oblasti střední hrudní páteře. Anteverze pánve je rovněž méně výrazná a pánev je jakoby v 

prodloužení bederní lordozy. 

Šikmé postavení pánve je způsobeno asymetrickou délkou dolních končetin, a to jak 

funkční tak anatomickou. Příčinou jsou tedy vrozené lehké asymetrie a jiné morfologické 

změny, porušená anatomická osa dolních končetin, asymetricky ploché nohy, stranové 

rozdíly v délce stehenních adduktorů atd .. 

Laterální posun pánve je kompenzací k vyrovnání zešikmení pánve. Je způsoben 

asymetrickou délkou dolních končetin, a to i funkční. 

Torze pánve je spojena s pojmem tzv. sacroiliakální posun. Významnou úlohu zde hraje 
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zkrácený m. piriformis nebo m. iliacus a oslabený m. gluteus max1mus. Zkrácení m. 

piriformis může být často jedinou příčinou torze. 

Rotace pánve je způsobena složitou regulační poruchou. Její těžiště je většinou mimo oblast 

pánevního svalstva. /Janda 1981/ 

Při vyšetření dolních končetin si zezadu všímáme hlavně vnitřní kontury dolních 

končetin. V oblasti stehna má mírně esovitý průběh. Jsou-li horní jednokloubové stehenní 

adduktory zkráceny nebo ve spazmu, pak je vnitřní kontura stehna v proximální třetině 

spíše zešikmena a má tvar výrazného S. Většinou pak je konkavita vnitřní kontury stehna v 

distální polovině zvýrazněna na podkladě kompenzace. Svědčí to pro relativní oslabení 

dvoukloubových adduktorů stehna. 

Všímáme si také konfigurace flexorů kolena, jejich stranových rozdílů. Na straně zkrácení 

je výraznější konvexita stehna, to zvláště ve střední třetině, jako výraz více prominujících 

bříšek ohýbačů. 

Porovnáme podkolenní rýhu, štíhlost Achillovy šlachy, výraznost bříška m. gastrocnemius, 

m. soleus, a to zvláště na vnitřní straně. Silnější šlacha Achillova je většinou asociována s 

výrazněji viditelným bříškem m. soleus, a to zřetelněji na vnitřní straně. To ukazuje na větší 

zkrácení akra končetiny a na typický tzv. akrální typ chůze. Na větší zkrácení m. triceps 

surae lze usuzovat podle napětí Achillovy šlachy, na straně zkrácení je štíhlejší a napjatější. 

Důležitá je konfigurace paty. Normálně jsou obě paty symetrické a mají kulovitý tvar. 

Na straně, která je více zatěžována, je konfigurace spíše kvadratická. Při plochých nohách 

je rozdíl hlavně ve valgozním postavení paty. 

Důležitá je také vizuální analýza sedacího svalstva. Při jeho útlumu dochází k oploštění 

v horním zevním kvadrantu. Dolní část svalu až přesahuje gluteální rýhu. Je-li útlum 

asymetrický, pak na straně většího útlumu visí sval chaběji a oploštění v horním zevním 

kvadrantu je výraznější. Při pohledu zpředu sledujeme především konfigurace m. 

quadriceps, poměr mezi m. rectus femoris, m. vastus medialis. Při relativním přetěžování 

kolena dochází k výrazné hypertrofii m. vastus medialis. Srovnání napětí lig. patellae 

ukazuje na aktivaci čtyřhlavého svalu ve stoji. 

Všímáme si m. tensor fasciae latae. Při jeho zkrácení, a to zvláště při současné anteverzi 
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pánve při celkovém zkrácení flexorů kyčelního kloubu, je jeho bříško výrazně viditelné aj e 

zvýrazněna prohlubeň na laterální ploše stehna. Pravidelně se současně vyskytuje i 

laterální deviace patelly. /Janda 1981/ 

V oblasti bérce sledujeme konfiguraci m. tibialis anterior. Jeho lehké oploštění v 

proximální třetině svědčí pro jeho oslabení. 

V oblasti zad porovnáváme paravertebální svalstvo pravé a levé strany. Dále 

porovnáváme lumbosakrální úseky a thorakolumbální oblast . Normálně JSOU 

lumbosakrální úseky výraznější. 

Je-li však thorakolumbální segment výraznější až hypertrofický a lumbosakrální segment 

dokonce až oploštělý, je to známkou nedostatečné fixace lumbosakrálního přechodu, kdy si 

pacient navykl na stereotyp v němž fixuje trup až ve středních úsecích páteře. Dochází k 

nefyziologicky zvýšenému nároku na lumbosakrální přechod a ke vzniku nestabilního 

kříže. 

Dále sledujeme postavení lopatek, a to hlavně vztah vertebálního okraje k páteři a 

polohu kaudálního úhlu lopatky. Zevní rotace lopatky svědčí pro insuficienci 

adduktorových skupin a převažující m. pectoralis maior. I lehké odstávání dolního úhlu 

lopatky svědčí pro insuficienci m. serratus anterior, lépe řečeno celého komplexu dolních 

fixátorů lopatky. Do této skupiny dolních fixátorů lopatky řadíme m. serratus anterior, 

střední a hlavně dolní vlákna m. trapezius, mm. rhoboidei a do jisté míry i m. latissimus 

dorsi./Janda 1981/ 

Jak dále uvádí Janda /19811, důležitá je oblast mezi vnitřní hranou lopatky a páteří, její 

lehké propadnutí svědčí pro oslabení mezilopatkového svalstva. Tento příznak je opět 

jedním z velmi citlivých indikátorů porušení svalové rovnováhy v oblasti pletence 

ramenního. 

Dále sledujeme konturu horní části m. trapezius. Za normálních okolností tvoří hladkou 

křivku. Při převažujícím nebo zkráceném svalu je zřetelná konvexita a vyrovnání celé 

kontury až k vytvoření tzv. gotických ramen. Kontura zkráceného svalu má průběh v 

jednom oblouku, kdežto sval s myogelosou tvoří křivku jakoby dvouhrbou, s lehkým 

zářezem asi v polovině kontury a poměrně málo vyvinutou částí směrem k úponu. 
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Odlišení však není vždy dobře možné vzhledem k tomu, že se oba stavy tj. zkrácení a 

myogelosy časo kombinují. Kontury je nutné sledovat jak z dorální, tak i z ventrální 

strany./Janda 1981/ 

V oblasti šíje při pohledu zezadu sledujeme především symetrii horní části m. trapezius. Na 

straně zkrácení bývá jeho paravertebální část lehce silnější. Při pohledu zpředu sledujeme 

poměr mezi m. stemocleidomastoideus a hlubokými ohýbači šfje. Na poměr mezi nimi 

usuzujeme tehdy, jestliže šíje je nápadně štíhlá, ale s výrazně viditelnými kývači. Hlava je 

často držena v lehkém předsunu se zvýšenou lordozou krční páteře a nepatmou extenzí v 

cervikokraniálním přechodu. 

Z ventrální strany sledujeme postavení ramen ve smyslu knoflíkových ramen, jsou 

indikátorem hlavně zkráceného m. pectoralis maior. Hodnotíme celý sval, tloušťku přední 

řasy a tvar celého bříška. Zvláště si všímáme zkrácených snopců, jež jdou k druhému 

mezižebří. U mužů srovnáváme výši prsních bradavek a u žen přechod mezi vlastní 

mammou a hrudníkem. Knoflíková ramena jsou výrazem převahy m. pectoralis proti 

mezilopatkovým svalům. 

Jak uvádí Janda /1981/, lépe vyvinutá přední axilámí řasa, resp. svalovina m. pectoralis, 

svědčí o větší hypertrofii tohoto svalu a může být indikátorem jeho zkrácení. Podobně nás 

informuje postavení bradavky u mužů, která na straně hypertrofie nepatmě více prominuje. 

U žen potom nacházíme na straně většího vývinu svalu spíše konvexní přechod mezi 

mammou a hrudníkem. V každém případě tyto asymetrie svědčí o tom, že končetina je 

zřetelně více zatěžována, což může mít význam při interpretaci některých poruch dynamiky 

v oblasti C páteře a z toho vyvěrajících patologických syndromů. 

Na horních končetinách sledujeme nejprve jejich celkové držení. U jedinců se zřetelnou 

tendencí vytvářet zkrácené svaly je držení končetin lehce flekční. V oblasti ramen si 

všímáme hlavně konfigurace m. deltoideus. Při prvních známkách jeho oslabení (např. 

kořenový syndrom C4, nebo cervikobrachiální syndrom) dochází k oploštění jinak 

obloukovité konfigurace, nejzřetelněji v jeho střední části, která zajišťuje obdukci 

v ramenním kloubu. Důležité jsou tzv. thorakobrachiální trojúhelníky. Na straně zkrácení 
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m.quadratus lumborum je tento trojúhelník výraznější (hlubší). Asymetrie může vzniknout 

při jakémkoli laterálním vybočení páteře. /Janda 1981/ 

Po vyšetření tzv. prostého stoje následuje vyšetření stoje se zavřenýma očima. Za 

předpokladu, že u vyšetřovaného nejde o žádnou poruchu v klasickém neurotickém smyslu, 

může být nejistota ve stoji se zavřenýma očima, zvláště v Rombergově stoji poměrně 

dobrou orientací pro určení jemných poruch aference. Nestačí však pouze se soustředit na 

zvětšení oscilací trupu, resp. horní poloviny těla, ale sledujeme i rozkolísané přenášení 

váhy v laterálním směru z jedné končetiny na druhou a ve směru předozadním, což se 

nejvýrazněji projeví na zvýšené hře prstců ( snaží se vyrovnat nestabilitu těžiště). Tato 

zvýšená hra prstců je citlivým příznakem při poruchách aference, spojené s drobnou 

poruchou jemné regulace hybnosti. 

Dále vyšetřujeme stoj na jedné noze. Za patologickou známku oslabených abduktorů 

kyčelního kloubu považujeme již výraznější laterální posun pánve, aniž by došlo k jejímu 

poklesu. Vyšetřovaného nejprve vyzveme, aby stál na obou dolních končetinách v nepatmé 

abdukci a aby se vědomě stabilizoval a aktivací celého hýžďového svalstva. Dále vyzveme 

aby se pacient snažil udržet vědomě těžiště ve střední čáře a nepřenášel váhu na budoucí 

stojnou končetinu. Poté jednu končetinu flektujeme do pravého úhlu v kyčelním kloubu a 

koleni, současně nesmí dojít k úklonu nebo elevaci ramen. Optimální je udržet pánev asi 

15-20 sec. téměř bez laterálního posunu a udržet tak těžiště excentricky jen svalovou 

aktivací. Pokud to pacient nedokáže, může to být výrazem oslabených příslušných svalů, 

popř. jejich špatným zapojením do hybného stereotypu. /Janda 19811 

Současně sledujeme i vyrovnávací hru prstců a oscilaci trupu. Při stoji na jedné 

končetině se obojí vždy postupně zvyšují. Toto zvýšení má undulující charakter, časem 

se postupně 

pomalu zvyšuje a po chvíli opět upravuje. Považujeme to za výraz regulačních pohybových 

mechanismů. Podobně jako při stoji na obou DK, aktivuje zavření očí prakticky ihned i při 

jemných poruchách aference oscilace trupu a zvýšení hry prstců nebo celé nohy. Nejistota 

stoje má pak pravidelně postupně zvyšující tendenci, bez undulujícího charakteru. 
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Při vizuálním klinickém vyšetření chůze necháme vyšetřovaného chodit navyklým 

způsobem, aniž bychom jej korigovali. Podmínkou je, aby vyšetřovaný byl oblečen jen do 

plavek z pružného materiálu, vyšetřujeme zásadně nejprve chůzi bosky. Dle Jandy /1981/, 

při vyšetření chůze aspekcí se podobně jako ve stoji soustřeďujeme v prvé řadě na oblast 

celého pánevního pletence. 

Z hlediska svalové aktivity se všímáme především pohybu ve směru předozadním a to 

hlavně ve smyslu zvyšování anteverze pánve. Co se týče vztahu mezi anteverzí pánve a 

kyčelním kloubem, pak v okamžiku stojné dolní končetiny a maximálního posunu pánve 

vpřed, má být tento posun uskutečňován hlavně extenzí v kyčelním kloubu. Afekce, které 

rozsah extenze v tomto směru omezují, vedou zákonitě ke zvyšování anteverze pánve a k 

přesunu momentu otáčení z kyč. kloubu do lumbosakrálních segmentů.Sledujeme rozsah 

extenze v kyčelním kloubu v okamžiku, kdy končí stojná fáze příslušné končetiny. Rozsah 

je nejlépe vidět při pohledu ze strany. 

Při anteverzním pohybu pánve tedy vedle vlastního pohybu pánve, hodnotíme vztahy 

mezi pánví a femurem. Omezení rozsahu extenze v kyčelním kloubu v poslední fázi, kdy je 

končetina stojná, prakticky znamená, že při každém kroku musí zvýšenou lordotizací 

lumbosakrálního přechodu. 

Druhou posuzovanou oblastí je dále vzhledem k pohybu pánve lumbosakrální přechod a 

jeho lordotizace, popř. kyfotizace během kroku. Relativní zvyšování lordózy vede k 

důvodnému podezření z přetížení této krajiny, popř. je výrazem nestabilního kříže. Při 

analýze kroku si musíme všimnout rovněž vztahů mezi lumbosakrálním a 

thorakolumbálním segmentem. 

Zvláště v případech , kdy jsme zjistili ve stoji relativní hypertrofie thorakobrachiálních 

segmentů vzpřimovačů trupu ve srovnání s lumbálními segmenty, očekávané zvyšování 

lumbální lordózy se současnou nedostatečnou stabilizací celé křížové krajiny při kroku a 

hovoříme o nestabilním a přetíženém kříži. /Janda 19811 

Ke zdůraznění situace může také přispět špatné zapojení břišního svalstva. Jestliže má 

dominantní úlohu špatné zapojování břišního, pak má lordotizace v lumbosakrálních 
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přechodech jiný charakter. Křížová krajina je sice nestabilní, avšak lordotizace se šíří více 

kraniálně.Horní polovina trupu se jakoby opožďuje, dostává se za frontální rovinu a trup 

ztrácí rotační komponentu. Dobrým indikátorem v tomto směru je souhyb ramen a změny 

synkinézy horních končetin. 

Druhým nejdůležitějším orientačním bodem o kvalitě svalstva v oblasti pletence 

pánevního je laterální posun, který nemá být větší než 4 cm. Předpokládá se, že je 

symetrický. Asymetrický laterální posun je výrazem špatného zapojování, až oslabení 

laterálního svalového korzetu pánve, hlavně m. gluteus medius a minimus. Při chůzi se pak 

jedinec stále více zavěšuje na vazivově ligamentosní aparát a aktivuje výrazněji m. tensor 

fasciae latae. Tato porucha se velmi často kombinuje se zvýšeným pohybem pánve ve 

smyslu anteverze v rámci pánevního zkříženého syndromu, uvádí Janda 119811. 

Dalším pohybem, kterého si při chůzi všímáme na pánvi je rotace pánve. Je-li při kroku 

zvýšena vede rovněž k přetížení LS segmentu. Při posuzování velikosti rotace a její 

symetričnosti musíme brát do úvahy současnou kompenzační rotaci horní poloviny 

pletenců ramenních v opačném směru a zvláště souhybů horních končetin. 

Dalším pohybem pánve, který je pouhým okem sotva postřehnutelný je motýlkovitý pohyb 

lopat kyčelních proti sobě. Rozsah tohoto pohybu je asi 1,5 cm. Zřetelně se zmenšuje při 

omezení pohybu v SI kloubu, proto je hodnocení tohoto pohybu možné jen při jednostranné 

poruše. 

V oblasti horní poloviny těla si všímáme v prvé řadě stability a fixace lumbosakrálního 

segmentu a stupně lordózy, resp. jejího rytmického zvyšování. Sledujeme koordinaci 

aktivace paravertebálních svalů levé i pravé strany, lumbálních a thorakálních segmentů. 

Zvyšování lordózy protáhlého typu s určitým opožďováním ramen a sklonem k záklonu 

trupu svědčí pro špatnou koordinaci mezi ventrálními a dorzálními svalovými skupinami. 

Svědčí dále pro snížené zapojování břišních svalů, zvláště přímých, do stereotypu chůze. 

Souhyby horních končetin dávají představu o symetričnosti chůze. Všímáme si jednak 

jejich symetričnosti a analyzujeme, z kterého segmentu souhyb hlavně vychází. 

I Janda 1981 I 
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7.1 Zařazení do zdravotních skupin 

Skupina Charakteristika zdravotního stavu 

I. Jedinci zdraví, přiměřeně vyvinutí, 

s vysokým stupněm trénovanosti 

II. Jedinci zdraví, méně trénovanosti 

Povolené pohybové aktivity 

Školní TV a sport v plném rozsahu 

bez omezení, vyjma omezení podle 

věku a pohlaví 

III. Jedinci oslabeni s trvalými nebo Školní TV s úlevami a zdravotní TV, 

dočasnými odchylkami tělesného výjimečně sportovní činnost dle stupně 

IV. 

vývoje oslabení 

Jedinci nemocní 
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Léčebná TV, zákaz tréninku, závodění i 

školní TV 



8 Pedagogická diagnostika 

Správná diagnóza a vhodný pohybový režim mohou být racionální tehdy, jestliže 

vycházejí z dostatečného množství faktů, získaných vyšetřením- testováním. Vyšetření by 

mělo být objektivní, přesné i detailní. 

Učitel nebo cvičitel prvotní údaje získává od lékařů, kteří na základě lékařského 

vyšetření stanoví diagnózu, zařadí jedince do zdravotní skupiny /viz kapitola 7 I a doporučí 

zdravotní TV. Dále pak provádí vlastní testování na počátku vyrovnávacího procesu a v 

jeho průběhu, aby zjistil účinnost zvolených pohybových činností. 

Ve zdravotní TV jsou doporučovány jednoduché diagnostické metody s ohledem na 

praxi, které poskytují dostatečné informace pro práci. Některé motorické testy mohou být 

ukazatelem pro hodnocení pohybových dovedností zdravotně oslabených, které 

porovnáváme s výsledkem zdravé populace. Vyšetření aspekcí, vyšetření dýchání, vyšetření 

hybnosti statické a dynamické, hodnocení postavy podle Jaroše a Lomčíka, vyšetření 

kloubních rozsahů, vyšetření svalové síly a Mattiaseho test/viz 8.11. Tyto testy patří do 

oblasti biologicko-lékařské a týkají se základních údajů. Z nich pak můžeme hodnotit 

nejen funkční stav některé složky, ale i průběh poruchy, zdravotní odchylky. Zjišťujeme 

zda dochází k zlepšování, k stagnaci, nebo i k zhoršování. 

Výběr testů provádíme vždy s ohledem na druh a velikost oslabení i věk. Bereme v úvahu 

jejich objektivnost, abychom zachytili stav organismu. 

I Hošková, Matoušková 2003 I 
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8.1 Matthiaseho test 

Jde o jednoduchý, relativně spolehlivý a navíc funkčně pojatý test, který plně vyhovuje 

potřebám běžné praxe. Vychází ze známé skutečnosti, že při posturálním oslabení lze tzv. 

aktivní držení těla zaujmout jen na omezenou dobu, obzvláště při větším statickém zatížení. 

vlivem svalové únavy přechází totiž takové držení záhy v držení pasivní, zvykové, s 

uvolněným napětím svalstva. 

Test lze provádět u dětí od 4 let. Jeho výhodou je, že lze postupně během doby 30 sekund 

zjistit i skryté a menší formy vadného držení a přitom vytipovat i jeho jednotlivé složky. 

Provedení testu. Cvičence vyzveme, aby se ve stoji zcela napřímil, současně předpažil (90°) 

a ponecháme ho v tomto postoji 30 sekund (viz obr.) 

- , 

Jestliže se jeho postoj po dobu 30 sekund v podstatě nezmění, je držení těla dobré, pokud 

se však během této doby objeví charakteristické změny v postoji, tj. sklánění hlavy a horní 

části trupu vzad, poklesávání ramen, příp. i předpažených končetin dolů a prohýbání v 

bedrech při současném vyklenování břicha, jde zřejmě o vadné držení těla. 

V případě, že cvičenec vůbec nedokáže předpažit a zaujmout přitom správný vzpřímený 

postoj, jedná se už o fixovanou odchylku, čili vadu držení. 

Hodnotíme vstupní a konečný postoj známkou 1, 2, 3, tedy dvěma známkami. 

I Novotná, Kohlíková 2000 I 
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B PRAKTICKÁ ČÁST 

9 Charakteristika a výběr souborů, forma šetření a metodika kontaktů 

Složení a výběr sledovaných souborů je koncipováno s ohledem k záměru práce, kde se 

snažím průřezovou studií zjistit současný stav výuky zdravotní tělesné výchovy na 

základních školách v uvedené lokalitě. 

Výběr škol byl náhodný, adresy jsem čerpala ze seznamů firmy Mediatel. Vybrala jsem 

dvacet základních škol, kterým jsem doporučenou formou dopisu zaslala průvodní dopis a 

tiskopisy pro anketní šetření. I viz příloha I 

V šetření se táži ve dvaceti otázkách na typ pedagogických vzdělání, jejich aprobace, 

praxi, vyučování při ZTV, spolupráci s rodiči a pediatry při zdravotním oslabení dítěte, 

podmínky pro výuku ZTV na jejich škole a jaká vidí řešení pro zařazení výuky tohoto 

předmětu do rozvrhů. Vše bylo anonymní a tak jsem předpokládala jistou otevřenost. 

Po deseti pracovních dnech jsem všechny školy kontaktovala telefonicky, abych zjistila, 

zda jsou pedagogové ochotni věnovat se této záležitosti. Upřesnila jsem jim znovu záměr 

mé studie a diskutovala jsem o tématu zdravotní tělesné výchovy s vedením školy. 

Většina pedagogů st Je vědoma důležitosti pohybové aktivity svých žáku, avšak 

vzhledem k finančním, prostorovým a časovým okolnostem na školách, nevidí zavedení 

zdravotní TV jako reálné. 
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10 Sběr a vyhodnocení výsledků 

K 31.3.2006 jsem obdržela ze 100 odeslaných tiskopisů pouhých 23, a to ze 7 škol, 

přestože oslovených bylo 20. Viz graf 

V ostatních školách mi při telefonické!, rozhovoru sdělili, že se u nich zdravotní TV 

nevyučuje a že se tedy k daným otázkám nemohou vyjadřovat. 

D spolupracovali 

nespolupracovali 

Jelikož jsem průřezovou studií zjistila, že pouze dvě základní školy mají hodiny zdravotní 

tělesné výchovy zařazeny do rozvrhu vyučování, budu se dále věnovat vyhodnocení většiny 

otázek anketního šetření. Tím bych ráda nastínila důvody, proč tomu asi tak je. 

Získaná data jsou nejprve zpracována graficky a dále v diskusi. 
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1. Jaký typ vysokoškolského studia jste absolvoval( a)? 

D pedagogický 

~ tělovýchovný 

O jiný 

2. Jaký typ aprobace máte pro vyučování tělesné výchovy? 

46 

D pro l.stupeň 

Q proll.stupeň 

Dnemám 



3. Jak dlouhou máte pedagogickou praxi? 

D 1 -5 let 

RII 5 - 1 O let 
D více než 1 O let 

4. Jakou máte kvalifikaci pro vyučování zdravotní tělesné výchovy? 

bl v rámci studia na 
VŠ 

!;! v rekvalifikačních 
kurzech a školeních 

Dnemám 
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5. Absolvujete vzdělávací semináře s tématikou zdravotní tělesné výchovy? 

~ 
~ 

6. Vyučuje se v současné době zdravotní TV na vaší ZŠ? 
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~ 
~ 



7. Vyučujete vy v současné době zdravotní tělesnou výchovu? 

~ 
~ 

7. V případě, že se nevyučuje zdravotní TV na vaší ZŠ, jaký je důvod? 

49 

D nezájem rodičů 

D nezájem ředitele 

• není kvalifikovaný 
učitel 



9. Jak získáváte informace o zdravotním oslabení žáka? 

Dod rodičů 

lf?il od pediatra 

D od TV lékaře 

10. Kdo zařazuje dítě do III. zdravotní skupiny? 

50 

D pediatr 
IQI TV lékař 



ll. Jaké jsou nejčastější důvody k osvobození žáka od TV? 

D metabolické 
poruchy 

Doběhové a 
cévní poruchy 

12. Kolik vyučovacích hodin zdravotní TV týdně probíhá na vaší ZŠ? 

D 1 -10 hod. 

IYI více než 1 O hod. 

DO hod. 
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13.Používáte metodické postupy pro zdravotní TV cílových skupin podle oslabení? 

~ 
~ 

14. Jaká je podle vás spolupráce mezi učitelem TV a lékařem? 
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spíše ano 

O spíše ne 



16. Znáte pokyny k postupu lékaře při posuzování zdravotní způsobilosti k TV? 

15. Je podle vás reálné zařadit hodiny zdravotní TV do rozvrhů pro ZŠ? 

bJ ano - snadně 
~ ne 

Dano - s úskalím i 

D náhradou je RHB 
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16. Máte zájem věnovat se této problematice a v tomto směru se i dále vzdělávat? 

Dano, v mém 
u 

17. Vyjádření vlastního názoru na problematiku zdravotní TV. 

I jakýkoli názor v závěru anketního šetření I 

Id vyjádření učitele 

lg] vyjádření ředitele 

Dbez názoru 
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ll Diskuse k výsledkům 

Zdravotní tělesná výchova jako nepovinný předmět by měla vhodně rozšiřovat 

pohybové možnosti zdravotně oslabených dětí. A to tak, aby se pohyb pro tyto jedince stal 

součástí jejich životosprávy i po dokončení jejich školní docházky. Nejen tedy formou 

cvičení v tělocvičnách, ale i turistikou, plaváním, tancem, sportovními hrami a dalšími 

pohybovými aktivitami, kterými si jedinec osvojuje dovednost a radost z pohybu. 

Na základě výsledků, které jsem získala při studii, musím konstatovat, že zdravotní 

tělesná výchova je prováděna jen ve školách, kde je osobní zájem ředitele, případně 

nadšení pedagoga tělesné výchovy s podporou vedení. Jen na dvou školách, kde se 

zdravotní tělesná výchova vyučuje, nehledají potíže, ale s nadšením a vlastním 

přesvědčením prospěšnosti, se věnují zdravotně oslabeným dětem v hodinách navazujících 

na výuku. V ostatních školách se naráží na limitující faktory proč tento předmět 

nevyučovat. Jisté je, že zdravotní tělesná výchova jako nepovinný předmět, není oproti 

minulé době důvodem k začleňování do rozvrhů a tedy cíleně zabývajícím se předmětem. 

Z výsledků šetření není na prvním místě nedostatek financí, jak bych podle rozhovorů 

očekávala, ale do popředí se staví nezájem rodičů. V nich učitelé spatřují problém. Dnes 

totiž záleží právě na nich, zda na doporučení lékaře chtějí , aby jejich děti absolvovaly 

zdravotní tělesnou výchovu, a to nad rámec jejich rozvrhu. Ředitelé škol často uvádějí, že o 

nabízený předmět rodiče nejeví zájem. Myslím si však, že jde pouze o nedostatek informací 

mezi rodinou, pedagogem a pediatrem. 

Dalším bodem, kterým jsem se podrobněji zabývala, byla kvalifikace pedagogů tělesné 

výchovy. Předpokládala jsem, že většina dotazovaných bude mít kvalifikaci pro 

vyučování tělesné výchovy. Není tomu tak. Drtivá většina učitelů tělesné výchovy mají 

aprobaci pouze pro !.stupeň. Jen tři učitelé mají aprobaci pro II. stupeň, a co je zarážející, 

tři z dotazovaných nemají kvalifikaci pro tělesnou \!)'chovu vůbec. Dokonce jsem se 

z rozhovoru s nejmenovanou ředitelkou dozvěděla, že nemohou sehnat kvalifikovaného 
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učitele tělesné výchovy a na jejich škole tento předmět učí bývalá zdravotní sestra a 

vychovatelka se středním pedagogickým vzděláním. Závěrem mi vysvětlila, že právě proto 

nemohou zařadit výuku zdravotní tělesné výchovy do rozvrhu, přestože jako matka dvou 

malých dětí ví, že by tomu tak mělo být. 

Dále jsem sledovala zájem pedagogů tělesné výchovy a zdravotní tělesné výchovy o 

tuto problematiku a jejich ochotu dále se v tomto oboru vzdělávat. Nabídlajsem tři varianty 

odpovědí, včetně záporné odpovědi. Nevěřila bych, že pedagog vyučující pohybové 

aktivity, ať zdravých či oslabených dětí, může tuto odpověď zatrhnout. Přesto se tomu tak 

stalo v 5 případech z 23 odpovídajících. Zdá se mi toto číslo alarmující a s pohledem na 

odpovědi na předchozí otázku, kdy 6 dotazovaných je přesvědčeno, že zdravotní cvičení 

může plně nahradit léčebný tělocvik na rehabilitačních odděleních, je mi z tohoto zjištění 

smutno.Totiž děti, kteří dochází na rehabilitační oddělení, jsou sledování nejprve lkrát 

týdně a dále lkrát měsíčně. Jedná se o kompenzaci určitých vad či dysbalancí, ale nikdy se 

takto nedá substituovat denní pohybová aktivita, nutná ke správnému vývoji dítěte v růstu. 

Tohoto by si měl být vědom každý tělovýchovný pedagog a jeho prioritou by měl být 

zájem o další vzdělávání se v oboru. Snad i proto, že fyzická zdatnost dětí, jejich 

schopnosti a dovednosti se oproti minulým obdobím horší díky životnímu stylu, spojeného 

se sníženou pohybovou aktivitou. Toto mi potvrdil nejmenovaný ředitel jedné ze 

sledovaných škol, který hodnotil 50% dětí jako oslabených, ať již zdravotně či 

dovednostně. Podotýkám, že vzdělání tohoto ředitele je tělovýchovné, na fakultě 

tělovýchovy a sportu. 

Důvod, proč zdravotní tělesná výchova jako nepovinný předmět není zavedena ve více 

základních školách spatřují dotazovaní v těchto okolnostech: 

• Není zájem rodičů. Ti nejsou odborně informováni o problematice. 

• Chybí finance pro mzdy učitelů zdravotní tělesné výchovy. 

• Není dostatek kvalifikovaných pedagogů pro tento předmět. 

• Není zájem ředitelů škol. 

• Chybí prostory . 

56 



12 Závěr 

• Ve vybrané lokalitě existují jen dvě základní školy s výukou zdravotní tělesné 

výchovy. 

• Až na výjimku, učitelé nemají dostatečnou kvalifikaci pro výuku zdravotní 

tělesné výchovy. 

• Jen část pedagogů má zájem o problematiku zdravotní tělesné výchovy a je 

ochotno se dále v tomto oboru vzdělávat. 

• Třetina dotazovaných se mylně domnívá, že hodiny zdravotní tělesné výchovy 

lze nahradit léčebnou rehabilitací. 

Podle výsledků průřezové studie zjišťuji, že na tělesnou výchovu a zdravotní tělesnou 

výchovu se pohlíží jako na předmět podřadný a ve výuce základních škol nejméně 

důležitý . Pozornost tomuto předmětu není věnována ani ze strany odpovědných orgánů 

tak, aby došlo ke změně legislativy a následnému zlepšení situace v tomto oboru. 
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14 Přílohy 

Tiskopisy anketního šetření včetně průvodního dopisu ředitelům vybraných škol v lokalitě 

Mělník a N eratovice. 
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Vážený pane řiditeli, 
vážená paní ředitelko, 
vážení učitelé tělesné výchovy, 

obracím se na Vás s žádostí o pomoc při vypracování orientační studie stavu předmětu 
zdravotní tělesná výchova na základních školách v městě Mělníku a v Nerativicích. 
Podnětem k této studii je stálá diskuze o stavu pohybového vzdělávání žáků se 
zdravotním oslabením. 
Je známo, že odborná i finanční podpora je poskytována pohybově talentovaným žákům. 
V mé studii bych pak ráda zjistila, zda je v základních školách věnována pozornost i 
oslabeným jedincům. 
Výsledky této studie mi budou stěžejním materiálem pro diplomovou práci v oboru 
tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, který studuji na fakultě tělovýchovy v 
Praze. 
V přiloženém dotazníku bych Vám položila dvacet otázek, které jsem konzultovala s 
vypracovaným šetřením doc.PhDr. Pavla Strnada,CSc. FTVS UK v Praze. Věřím ve Váš 
zájem o danou problematiku a děkuji předem za spolupráci. 
O vyplnění dotazníku prosím alespoň pět učitelů předmětu Tv na Vaší škole, z 1, 111, 
V., a případně Vll tříd, a ředitele /ředitelku/ školy prosím o vlastní stanovisko k dané 
problematice s uvedením celkového počtu dětí ve škole. 

S díky a pozdravem 

V Mělníku 20. února 2006 Martina Pospíšilová DiS 



dotazník k problematice zdravotní tělesné výchovy /ZTV/ na základních 
školách pro učitele, učitelky tělesné výchovy 

třída ZŠ ......... . počet žáků celkem ve třídě .............. . 

ll jaký typ vysokoškolského studia jste absolvoval /absolvovala/ 
a/ pedagogický 
bl tělovýchovný 
cl jiný 

2/ jaký typ aprobace máte pro vyučování tělesné výchovy 
a/ pro !stupeň 
bl pro ll stupeň 
c/nenám 

31 jak dlouhou máte pedagogickou praxi 
a/ 1-5 let 
bl 5-10 let 
cl více než 1 O let 

41 jakou máte kvalifikaci pro vyučování zdravotní tělesné výchovy 
a/ v rámci studia ve vysoké škole 
bl v rekvalifikačních kurzech a školeních 
c/nemám 

51 absolvujete vzdělávací semináře s tématikou zdravotní tělesné výchovy 
a/ano 
bl ne 

61 vyučuje se v současné době zdravotní tělesná výchova na vaší ZŠ 
a/ano 
bl ne 

71 vyučujete vy v současné době zdravotní tělesnou výchovu 
a/ano 
bl ne 



81 kolik let vyučujete zdravotní tělesnou výchovu 
a/ 1-5 let 
bl 5-10 let 
cl více než 1 O let 

91 kolik hodin týdně vyučujete zdravotní tělesnou výchovu 
a/ 1-5 vyučovacích hodin 
bl více než 5 
cl nevyučuji 

1 Ol v případě, že se nevyučuje zdravotní tělesná výchova, jaký je podle vás důvod 
a/ chybí finance 
bl chybí prostory 
cl není zájem rodičů 
dl není zájem ředitele 
el není kvalifikovaný učitel 
fl jiný důvod- popište prosím jaký 

ll/ jak získáváte informace o zdravotním oslabení žáka 
a/ od rodičů 
bl od pediatra 
cl od tělovýchovného lékaře 

121 kdo zařazuje dítě do III.zdravotní skupiny 
a/pediatr 
bl tělovýchovný lékař 

13/jakéjsou nejčastější důvody k osvobození žáka od tělesné výchovy 
a/ oslabení pohybového aparátu 
bl oslabení dýchacího systému 
cl metabolické poruchy 
dl oběhové a cévní poruchy 
el smyslová oslabení 

141 kolik vyučovacích hodin zdravotní tělesné výchovy týdně probíhá na vaší škole 
a/ do 1 O vyučovacích hodin 
bl více než 1 O vyučovacích hodin 
cl na naší škole ZTV neprobíhá 



151 kolik se pravidelně účastní žáků III.zdravotní skupiny v hodinách zdravotní 
tělesné výchovy 

v rámci školy 
a/ více než I O 
bl více než 3 O 
cl více než 5O 

161 používáte metodické postupy pro zdravotní tělesnou výchovu cílových skupin 
podle oslabení 

a/ano 
bl ne 

17 I jaká je podle vás spolupráce mezi učitelem tělesné výchovy a lékařem 
a/ dobrá 
bl spíše ano 
cl spíše ne 

181 znáte pokyny k postupu lékaře při posuzování zdravotní způsobilosti k tělesné 
výchově 

a/ano 
bl ne 

191je podle vás reálné zařadit hodiny zdravotní tělesné výchovy do rozvrhů pro ZŠ 
a/ ano, je to snadné 
bl ne 
cl ano, ale má to úskalí I prosím napište jaká/ 
dl myslím, že ZTV může nahradit rehabilitační léčba a léčebný tělocvik 

201 máte zájem věnovat se této problematice a v tomto směru se i dále vzdělávat 
a/ ano, pokud to bude v zájmu vedení školy 
bl ne, ZTV se na naší škole stejně nevyučuje 
cl ano jistě, je to v mém zájmu 

Váš vlastní názor .... .... .. ...... ...... ..... .... ........ .. .. ... .... ............. ........ .. .... ... ........... ... .. .. ... .... .. . 


