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1. ÚVOD
Vzdělávání

budoucích pedagogických

školách (pedagogických fakultách) a jeho
část přípravy studentů

Praktická

pracovníků

součástí

uskutečňuje

se

se

uskutečňuje

na vysokých

je jak teoretická tak i praktická

již v průběhu

cvičení,

část.

zatím však jen

v izolovaných podmínkách.
Nejdůležitější

složkou praktické přípravy jsou pedagogické praxe, o jejichž koncepci,
uskutečňují

rozsahu a podmínkách v nichž se
nepostradatelnou

součástí vzdělávání

se již delší dobu diskutuje. Jsou

učitelů, kteří

budoucích

se v nich mají seznámit

s prostředím školy a naučit se efektivně aplikovat získané teoretické vědomosti.
Pedagogické praxe absolvuje
studentů

ročně

kolem 300

studentů prezenčního

studia a 100

kombinovaného studia na FTVS UK. Pedagogické praxe probíhají jak na

základních školách tak i na

středních

školách, jsou preferovány pražské školy. Na

základních školách studenti absolvují takzvanou
středních

Průběžnou

pedagogickou praxi, a na

školách takzvanou Blokovou pedagogickou praxi. Student vždy praktikuje pod

vedením svého fakultního

(cvičného) učitele,

který je pro tuto

činnost pravidelně

proškolován fakultou.
Požadavky na učitele se stále zvyšují, a proto i příprava na výkon této profese je stále
náročnější

než

dříve.

Rostou nároky nejen na teoretickou složku

stránku praktickou; avšak zatímco teoretická
zabezpečována,

zvládání praktických

náročnost

aspektů přípravy

stagnuje.

je

přípravy,

plně

ale též na

akceptována a

Přitom náročný

charakter

pedagogické profese vyžaduje, aby se prohloubily a zkvalitnily také dovednostní
kompetence
(Maňák,

učitele,

ovšem v úzké symbióze s pedagogickou a psychologickou teorií

2002).

V této práci se zabýváme hodnocením
výchovy a sportu na práci

učitele tělesné

absolvovaných pedagogických praxí.

7

připravenosti studentů

fakulty

tělesné

výchovy a jejich vlastním hodnocením

2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1. Pedagogické praxe na FTVS UK
studentů

Praxe

FTVS UK

začínají

takzvanými

Hospitačními

praxemi ve školství.

Tuto praktickou přípravu absolvují studenti tělesné výchovy a sportu (dále už jen TVS) ve
ročníku

druhém

v letním semestru v rozsahu 0/2h a studenti

učitelství

ve

třetím ročníku

v zimním semestru taktéž v rozsahu 0/2h jen s tím rozdílem, že mají navíc tzv. modelové
vyučování.

Na tyto Hospitační praxe ve školství navazují Pedagogické praxe ve školách I. Jsou
to průběžné pedagogické praxe, které se odehrávají na základních školách. U studentů TVS
je to ve 3.r. a u studentů učitelství je to ve 4.r. v letním semestru a v rozsahu 0/4h.
V posledním ročníku (u
ročm'k)

studentů

TVS je to 4.

ročník

au

studentů učitelství

je to 5.

středních

absolvují studenti Pedagogické praxe ve školách ll., které se konají na

školách. Tyto praxe probíhají tzv. blokovou formou, tj. 3 týdny v zimním semestru.

2.1.1. Hospitační praxe ve školní tělesné výchově

Hospitační

školní

tělesné

praxe jsou kolektivní

výchovy s následnými

návštěvy studentů

semináři,

které jsou

v různých školách

věnovány

při

prezentaci

výuce

výsledků

pozorování a posuzování různých úhlů pohledů na sledované procesy. Studenti zde sledují
a hodnotí

vyučovací

proces nikoli z pohledu

podporu postupného

přerodu

myšlení

studenta, tedy jedince, který je
vyučování řídí

V

studentů

vyučován,

vyučujícího.

Jde zde o

UK FTVS z pozice žáka,

cvičence,

ale z pohledu

do pozice

učitele,

tedy osoby, která proces

(Tilinger, Fialová, 2002).

průběhu hospitační

základními,

žáků,

středními

praxe ve školství se studenti seznámí s

školami,

učilišti,

různými

typy škol -

sportovními, speciálními, zvláštními,

pomocnými školami- a také s formami výuky

tělesné

výchovy,

uskutečňované

na

popř.
těchto

školách.
Každému studentovi je na
hospitačních
skončení

začátku

semestru zadáno téma, které má v

průběhu

praxí sledovat. Každý student sleduje jinou problematiku, o které, po

všech hospitací, vypracuJe semestrální práci jež musí

závěrečném semináři.
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přednést

a obhájit na

Témata která studenti na hospitacích sledují:
1. Osobnost učitele
2. Řízení vyučovacího procesu
3. Obsah vyučovací jednotky
4. Aktivita a motivace žáků
5. Zatížení žáka
6.

Kázeň, bezpečnost

v hodině TV

2.1.2. Pedagogická praxe ve školách I.

(Průběžná

pedagogická praxe)

učitelství,

Tuto formu pedagogické praxe absolvují studenti 3. r. TVS a 4. r.
rozsahu 0/4, v letním semestru. Probíhá na základních školách

během

v

celého semestru.

Student získává pedagogické zkušenosti jak pozorováním zkušených učitelů tak v průběhu
vlastního pedagogického

působení

pod dozorem svého fakultm'ho

učitele.

Cílem

těchto

aktivit je prohloubení individuálních pedagogických schopností studenta.
Při

této formě praxe působí posluchači na škole jeden až dva půldny každý týden po

dobu jednoho semestru. Praxe je individuální a jednoho
učitel. Záměrem

působení

praxe je dlouhodobé

dobu několika měsíců. Takto je možné
žáků,

dovedností

posluchače

vede jeden fakultní

praktikanta u jedné skupiny mládeže po

dlouhodobě

sledovat

změny

v úrovni výkonnosti a

realizovat jak "zimní" tak i "letní" obsah výuky

tělesné

výchovy na

základní škole (Tilinger, 2002).
Student

začne

s vlastním

pravidelně

4 hodiny

týdně,

minimálně

40 hodin, na

vyučováním

pokud možno stále stejné

něž

si sám

hospitačních
děti.

vytváří přípravy.

zapadat do tématického plánu kabinetu
účastnit

po 4

tělesné

Tímto

vyučuje

hodinách a

způsobem

musí

Aktivity, které student

odučit

učí

musí

výchovy dané školy. Student se také musí

dalších školních akcí (závody, sportovní akce, pedagogické rady a pod.), aby se

lépe seznámil s chodem školy.

2.1.3: Pedagogická praxe ve školách II. (Bloková pedagogická praxe)

Při

učitelství

této praxi, která probíhá blokovou formou

3 týdny v zimním semestru na

Vyučované

mají

středních

učí

studenti 4. r. TVS a studenti 5. r.

školách pod vedením fakultního

učitele.

sportovní aktivity musí vycházet z tématického plánu dané školy. Studenti se

účastnit

hospitací ve výuce jiných

učitelů, výchovně vzdělávacích
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akcí školy

(suplování, dozory apod.), vlastní výuky a besedy s ředitelem školy. Všechny tyto aktivity
studentů mají směřovat k dalšímu rozvoji pedagogických dovedností a seznámení se

s celkovou problematikou života školy a učitelské profese.
Předpokládá

se, že posluchači budou plnit 50- 75 %povinností učitele. V prvním

týdnu hospitují 4 hodiny a učí 8 hodin. Týdenní zátěž by měla být alespoň 12 h účasti na
výuce. Celkově by měl student při třítýdenní praxi absolvovat 8 h hospitací a 36 h vedení
výuky. (Po 4 hodinách hospitací
dnech v
týdne

osobně

odučí

začne učit,

vybraných hodinách,

v jiných,

osobně

učí

vybraných

další 4 hospitace

12 hodin
třídách

uskuteční

týdně, chybějící

mimo

řádný

v následujících

4 hodiny z prvého

rozvrh, vše po

poradě

s

fakultním učitelem) (Tilinger, 2002).

2.1.4. Cíle a úkoly pedagogických praxí

- snažit se poznat chod a charakter školy jako sociálního a organizačm'ho celku,
-poznat specifiku nejen svého předmětu, ale i ostatních vyučovacích předmětů,
-pozorovat žáky jako jednotlivce i třídu jako sociální skupinu,
-osvojit si základní učitelské dovednosti,
- zvládnout základní didaktické a pedagogické metody, techniky a postupy,
- učit se sledovat žáky nejen po stránce vědomostní, ale i po stránce osobnostní a lidské,
- osvojit si základní dovednosti v pozorování a diagnostické
- naučit

činnosti,

se reflektovat školní skutečnost i vlastní pedagogickou činnost,

- vytvořit si základ svého budoucího vyučovacího stylu,
- pochopit základy pedagogické komunikace,
- vybudovat si nebo korigovat své představy o budoucí profesi,
- naučit

se vnímat a akceptovat atmosféru školy a třídy,

- poznat mechanismy mezilidských vztahů v učitelském sboru.
(Podlahová, 2002)

2.2. Poďmínky pro realizaci pedagogických praxí

Podmínky ve kterých se realizují pedagogické praxe na našich

učitelských

fakultách jsou již dlouhodobě nedostačující. Neodpovídají vývoji ve školství, stále
zvyšujícím se nárokům kladeným na učitele ani problematice vzdělávání.

10

Magisterské studium je zaměřeno na získání teoretických i praktických poznatků,
založených na vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, která je jeho neoddělitelnou
součástí (Šebková, Karpíšek, 2001).

Obr.l. Podmínky pro realizaci učitelských praxí (Urbánek, 2005).

2.2.1. Vnější podmínky

Vnější

podmínky jsou dány vzdělávacím systémem a jsou pro praktickou přípravu

budoucích pedagogů určující. Mezi vnější podmínky patří koncepce vzdělávání učitelů,
systém vzdělávání fakultních

(cvičných) učitelů,

fakultní školy a financování

pedagogických praxí.

2.2.1.1. Problémy koncepčního charakteru

Koncepční

problémy praktické přípravy souvisejí s tím faktem, že v našich českých

podmínkách je veškerá (a tedy i praktická) příprava učitelů soustředěna výhradně do jediné
pregraduální akademické fáze (Urbánek, 2003).

ll

2.2.1.2. Existence stávajících fakultních škol

Situace existujících fakultních škol je paradoxní. Legislativně vzato, neexistuje
nikde v ČR školská instituce, která by byla systémově určena k podpoře praktické učitelské
přípravy. Vysokoškolský zákon s takovouto institucí vůbec nepočítá. Nepočítá tedy ani s

tím, že na fakultách, které budoucí učitele vzdělávají,k praxím vůbec dochází. Současný
stav, tedy partnerský vztah mezi školou a fakultou založený na (soukromé) vzájemné
dohodě

dvou institucí, náročné potřeby a problémy praktické přípravy systémově neřeší a

dostatečně ani řešit

nedokáže (Urbánek, 2003).

Pedagogické praxe se tedy uskutečňují na běžných školách, které zajistí fakulta
(kabinet pedagogických praxí) nebo si svou pedagogickou praxi domluví student sám např.
na škole v místě svého bydliště. Z tohoto vyplývá, že každý student má odlišné podmínky
(vybavenost školy pomůckami, sportovišti) a pokud student vykonává praxi mimo Prahu je
velmi pravděpodobné, že jeho fakultním učitelem bude učitel, který pro tuto
proškolen, což se

samozřejmě

činnost

není

promítá do kvality konané praxe.

2.2.1.3. Fakultní učitelé a jejich vzdělávání

Fakultní

učitelé

nebo také

pracovním poměru na základní

cviční učitelé

či střední

jsou

učitelé,

kterí jsou v trvalém

škole, která je zároveň fakultní

(cvičnou)

a pod jejichž vedením studenti absolvují své pedagogické praxe. Po dobu
stávají spolupracovníky vysokých škol a dá se
Fakultními učiteli jsou zpravidla učitelé,

kteří

říci

staršími kolegy

těchto

školou,

praxí se

studentů těchto

fakult.

za sebou mají bohatou pedagogickou praxi a

mohou se tak s praktikantem (budoucím učitelem) podělit o své zkušenosti.
Cviční učitelé

s nimi

přichází

jsou v

podstatě

na školu mládí,

dvojího typu: jedni, se na naše studenty těší, protože

svěžest

a nové nápady. Druzí chápou studenty jako nutné

zlo, které narušuje rutinně zavedený systém práce a zaviňuje zpoždění v probírání látky
(Podlahová, 1998).

Jak uvádí Podlahová (2002) má fakultní učitel tyto povinosti:
- připravit žáky na příchod praktikanta
- seznámit se s praktikantem po stránce jeho ambicí, inklinací, sociálního zázemí a
zkušeností, jeho odbornou a teoretickou úrovní
-zpracovat společně s praktikantem plán praxe (rozvrh náslechů a výstupů)
- podat praktikantovi informaci o

třídě,

její výkonnostní úrovni, kázni, sociálním složení
12

výrazných osobnostech
_vybrat pro praktikanta pracovní místo (sborovna, kabinet)
_informovat praktikanta o škole a jejím vzdělávacím programu
_půjčit

studentovi učebnice, umožnit mu nahlédnout do osnov a školní dokumentace

_ představit praktikanta ostatním kolegům, vychovateli v družině, ostatnímu personálu
_ seznámit praktikanta s chodem školy (dozory,

občerstvení, obědy,

šatny,

bezpečnostní

opatření)

- dohodnout případné hospitace u dalších kolegů
-

připravit

pro praktikanta jednoduché úkoly asistentského charakteru

(pomůcky,

opravy

prací, individuální práce se slabšími žáky)
-pozorovat praktikanta při jeho práci a poskytovat mu zpětnou vazbu
- provést závěrečné hodnocení praktikanta

Tyto povinosti
si jejich

plnění

cvičného učitele

jsou však

víceméně

dobrovolné a není možné aby

student vynucoval. Záleží tedy pouze na každém jednotlivém fakultním

učiteli,

které bude

či

učitelů,

který provádí kabinet pedagogických praxí.

nebude plnit. Z tohoto

důvodu

je velmi

důležitý výběr

fakultních

Velmi podstatnou roli v této selekci hraje zvyšování odbornosti fakultních
(cvičných) učitelů.

fakultními
grantových

učiteli

Kabinet pedagogických praxí na FTVS UK spolupracuje v Praze se 160

ze základních škol a se 150

projektů

učiteli

ze

středních

zvyšovat jejich odbornost. Toto doškolování

škol a snaží se formou
učitelů

je však stále jen

dobrovolnou činností učitelů.
V roce 2004 byl na FTVS řešen grantový projekt VŠ č. 1846Ba nazvaný Podpora
zvyšování odbornosti fakultních

(cvičných) učitelů,

v roce 2005 byl

řešen

obdobný projekt

FRVŠ 170/2005/Ba- Podpora tvorby systému zvyšování odbornosti fakultních (cvičných)
učitelů (Tilinger, Kovář, Lejčarová, 2005).

2.2.1.4. Problém financování praxí

Stejně

tak

paradoxně

jak vysokoškolský zákon

nepočítá

s institucí fakultní školy,

není také v dotační politice pro praxe učitelských fakult nikterak zohledňován normativní
koeficient na studenta tohoto oboru. Přitom je více než jasné, že kvalitně realizované
učitelské praxe musí být také kvalitně ohodnoceny a přirozeně sebou nesou určité finanční

náklady (Urbánek, 2003).
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Pedagogické praxe jsou tedy financovány přímo fakultami nebo katedrami
pedagogických praxí z grantů.
Na
programy

fakultě tělesné

vzdělávání

výchovy a sportu financuje pedagogické praxe
(cvičných)

fakultních

učitelů

jsou

přímo

financovány

fakulta a
katedrou

pedagogických praxí z grantů.

2.2.1.5. Vybavení škol

Podle

organizačních směrnic

Ministerstva školství, mládeže a

každá školní budova vybavena tak, aby se mohlo
projektů.
či

Nemá-li škola objekty, jedná

smlouvy o užívání zařízení).

ředitelství

Učitel tělesné

vyučovat

tělovýchovy

podle platných

má být

vzdělávacích

zajištění

výuky jinde (uzavírá dohody

výchovy se při

zajišťování tělocvičny, hřiště,

o

bazénu či chaty na lyžařský výcvik osobně angažuje (Rychtecký, Fialová, 2002).

Tabulka 1. Základní vybavenost ve školní tělesné výchově (Rychtecký, Fialová, 2002).
Vybavenost
lavičky 8 ks
tyče

Wvbavenost náčiním:

nářadím:

na šplh 8 ks

hrazda posuvná 4 ks
bedna švédská 4 ks
žíněnky

1O ks

míče

plné (2, 3, 4 kg ) 20 ks

míče

na košíkovou 15 ks

míče

na kopanou 15 ks

míče

na odbíjenou 15 ks

koberec pro akrobacii 1 ks

míče na házenou 15 ks
švihadla krátká 40 ks

koza 4 ks

granáty 250 g 15 ks

můstek

míče

kůň

odrazový (orig. Reuter) 4 ks

tyče

s madly

bradla 2 ks ev. 1 bradla o nestejné žerdi

Z vlastních zkušeností

(ať

kriketové 15 ks
krátké 30 ks

lano na

už jako žák základní a

přetahování

střední

2 ks

školy nebo student FTVS

UK) zde musím napsat, že vybavení škol nářadím a náčiním se s hodnotami, které jsou
uvedeny v tabulce

č.l

velmi

často

rozchází.

Některé

školy nemají ani dostatek

míčů

na

všechny míčové hry natož aby byly vybaveny bradly či originálními odrazovými můstky.
Také prostory, kde se uskutečňuje výuka tělesné výchovy jsou často nedostačující a jsou to
spíše taková nouzová řešení.
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2.2.2. Vnitřní podmínky
Vnitřní

podmínky pro pedagogické praxe jsou podmínky vytvářené samotnými

fakultami (kabinety pedagogických praxí), kde se připravují budoucí pedagogičtí
pracovníci. Patří sem nevhodné koncepční zásahy do učitelských studijních plánů a
problémy řízení a podpory praxí.
2.3. Vymezení učitelské profese

Základní otázku - "Je

učitelství

profese?" - kladou

američtí

odborníci A. C.

Omstein aD. U. Levine (1989) ve své knize Základy edukace (Foundations of Education).
Poukazují na to, že až do 20. století měli
povolání (ve srovnání s inženýry,

učitelé relativně

lékaři

aj.) a

nižší odbornou přípravu pro své

současně

i

relativně

nižší pravomoc

rozhodovat o podmínkách svého povolání (In Průcha, 2002).
V roce 1935 vyšel výnos ministerstva školství a národní
byl vydán zkušební

řád

pro zkoušky

(v našem pojetí základní školu).

učitelské způsobilosti

Tělesná

osvěty

pro obecné a

výchova- tento název se zde

již vedena jako samostatný předmět. K pronikavým

změnám

výchovy dochází až od roku 1948. O budoucím

ve

(23.1.1935), jímž
měšťanské

úředně

školy

zavádí- je

vzdělávání učitelů tělesné

vzdělání učitelů

rozhodnuto dekretem prezidenta republiky z 27.9.1945, na jehož

bylo

základě

komplexně

pak vznikají

pedagogické fakulty jako jediná instituce připravující učitele všech stupňů škol.
Omstein a Levin (1989) uvádějí co musí vyznačovat profesi (profesionála):
1. soubor znalostí a dovedností, který přesahuje znalosti a dovednosti laických osob
2. smysl pro službu veřejnosti a celoživotní angažovanost pro ni
3. aplikace výzkumu a teorie v praxi
4. dlouhá doba speciálního výcviku
5. kontrola nad licenčními standardy a/nebo nad požadavky zahájení výkonu
příslušného

povolání

6. autonomie v rozhodování o vybraných sférách vlastrií pracovní činnosti
7. přijetí zodpovědnosti za výkon činností a existující soubor výkonových standardů
8. oddanost práci a klientům
9. používání administrativy k usnadnění práce profesionálů
10. existence samostatných sdružení (komor) příslušníků profese
ll . organizace poskytující akreditace pro individuální profesionály
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12. etický kód pomáhající řešit sporné záležitosti při výkonu profese
13. vysoká úroveň důvěry v jednotlivé pracovníky profese
14. vysoká sociální prestiž a vysoký ekonomický status profesionálů
Dále pak konstatují, že učitelé nesplňují všechna tato kritéria, a proto nemohou být
nazíráni jako profese, nýbrž jako semiprofese. Pro toto pojetí argumentují zmínění autoři
řadou skutečností, jež nacházíme i u nás (vykonávání učitelského povolání bez příslušné

licence, nepřesné vymezení profesních znalostí a dovedností atd.) (In Průcha, 2002).

2.4. Osobnost učitele tělesné výchovy

Učitelská činnost

během

se zdá mnoha lidem zajímavá a snadná snad právě proto, že s ní

svého života všichni

přišli nějakým způsobem

mezi pedagogy spousta učitelů,
říci

kteří

do styku. Navíc

pro toto povolání nemají náležité

díky své bohaté praxi a díky nedostatku kvalifikovaných

taková, že na

učitele

jsou kladeny stále

větší

nároky a proto i

ještě

stále

vzdělání

učitelů.

působí

a učí dá se

Pravda je však

příprava

na výkon této

profese je stále náročnější než dříve a je třeba jí věnovat stále více času.
Vyučovací

a výchovné

činnosti

kladou na osobnost

učitele mimořádné

Optimální struktura a dynamika profesních dispozic (schopností, dovedností,
aj.) i osobnostních vlastností
činnostech,

učitele

zvyšují

funkcích i rolích, které ve

přímo či nepřímo

předpoklady

efektivního

výchovně vzdělávacím

nároky.

vědomostí

působení

ve všech

procesu (všech jeho fázích)

plní (Rychtecký, Fialová 2004).

Charakteristika osobnosti se

vyznačuje určitou

komplexností, ale i odlišností od

jiných jedinců. Existuje mnoho různých definic a významů osobnosti. Jak uvádí Drapela
(2003) osobnost je definována jako dynamický zdroj chování, identity a jedinečnosti každé
osoby. Výraz chování zahrnuje procesy myšlení, emoce, rozhodování, tělesné činnosti,
sociální interakce atd.
V literatuře se objevuje rozpor mezi tím, co do osobnosti

patří,

a co už

nepatří.

Existují teorie založené na určitých koncepcích a empirických analýzách, které pojetí
člověka jako osobnost vykládají.

Svoboda (1971) uvádí, že většina teorií klade důraz na:
•

jednotu tělesného a duševního

•
•
•

podmíněnost osobnosti jak faktory dědičnými,
učení jakožto

tak i sociální interakcí

základní proces, v němž se realizuj e struktura osobnosti

složitost motivace chování jedince
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Objevují se velmi rozdílné koncepce. Mezi tyto koncepce řadíme syntetickou
(osobnost je jedinečný, nedělitelný systém), analytickou (osobnost je souhrn vlastností),
odraz společenského prostředí atd. Můžeme zde najít rozdíly podle toho, zda se klade větší
důraz na chování člověka (vnější projevy osobnosti), nebo na vnitřní projevy jedince.

Všechny výsledky studií mají jen relativní platnost. Žádnou ze známých teorií
nemůžeme prohlásit za jedinou správnou, protože u člověka se vše neustále mění, nic není

definitivní. Každý učitel by měl být po letech činnosti schopen říci, jaké vlastnosti jsou pro
učitele důležité. Souhrn těchto vlastností je příliš rozsáhlý a v praxi nedosažitelný ideál
učitele. I když není jisté, že učitel potřebuje mít všechny tyto vlastnosti, protože úspěchu

lze dosáhnout různými cestami.
2.4.1. Základní pedagogické dovednosti (kompetence)
Kiriacou (1996) uvádí sedm klíčových dovedností, kterými by měl dobrý učitel
vládnout:
1. Plánování a
učební

příprava:

jednotky

dovednosti podílející se na

(vyučovací

hodiny), na

volbě

výběru

cílů

dané

(výstupů),

které

výukových

cílových dovedností

mají žáci na konci hodiny zvládnout, a dovednosti volit nejlepší
dosažení těchto

2. Realizace
žáků

prostředky

pro

cílů.

vyučovací jednotky

do učební činnosti,

(hodiny): dovednosti

obzvláště

potřebné

k

úspěšnému

zapojení

ve vztahu ke kvalitě vyučování.

3. Řízení vyučovací jednotky (hodiny): dovednosti potřebné k takovému řízení a
organizaci

učebních činností během učební

žáků, jejich zájem

jednotky, aby byla udržena pozornost

a aktivní účast na výuce.

4. Klima třídy: dovednosti potřebné pro vytvoření a udržení kladných postojů žáků vůči
vyučování

5.

Kázeň:

a jejich motivace k aktivní účasti na probíhajících činnostech.

dovednosti

potřebné

k udržení pořádku a k řešení všech projevů nežádoucího

chování žáků.

6. Hodnocení

prospěchu žáků:

aplikované jak

při

dovednosti potřebné k hodnocení výsledků žáků

formativním hodnocení (tedy hodnocení s cílem napomoci

dalšímu vývoji žáka), tak při hodnocení sumativním (tedy vedení záznamů a
formulaci zpráv o dosažených výsledcích).

7. Reflexe vlastní práce a evaluace (sebehodnocem): dovednosti

potřebné

hodnocení (evaluaci) vlastní pedagogické práce s cílem ji v budoucnu zlepšit.
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pro

Průcha (2002) uvádí, že pojem "kompetence učitele" je jak v zahraničí tak nyní i

v ceské pedagogické teorii často diskutován. V pedagogickém slovníku je tento pojem
souhrnně definován jako

soubor profesních dovedností a dispozic, kterými má být

;:vbaven učitel, aby mohl efektivně vykonávat své povolání (Průcha, Walterová, Mareš,
1995). Složky profesní kompetence uvádí Spilková (1996) (In Průcha, 2002):

_ kompetence odborněpředmětové ("vědecké základy daných předmětů se stávají stále

více nezbytnou podmínkou")
- kompetence psychodidaktické ("vytvářet příznivé podmínky pro učení - motivovat

k poznávání, aktivizovat myšlení, vytvářet příznivé sociální, emocionální a pracovní klima,
řídit

procesy žákova učení - individualizovat je z hlediska času, tempa, hloubky, míry

pomoci, interpretovat učivo, základy jednotlivých oborů vzhledem k věkovým
zvláštnostem žáků apod.")
- kompetence komunikativní ("nejen ve vztahu k dětem, ale i k
rodičům, kolegům, nadřízeným

- kompetence

organizační

světu dospělých 

a jiným sociálním partnerům školy")

a řídící ("plánovat a projektovat svou činnost, navozovat a

udržovat určitý řád a systém")
- kompetence diagnostická a intervenční (,,jak žák myslí, cítí, jedná a proč, jaké to má
příčiny,

kde má žák problémy, jak mu lze pomoci")

- kompetence poradenská a konzultativní ("zejména ve vztahu k rodičům")
-kompetence reflexe vlastní činnosti (,,já a moje činnost jako předmět analýzy, ze
zjištěného umět

vyvodit důsledky, např. modifikovat své chování, přístupy a metody")

2.4.2. Komunikace

Komunikace Je v nejširším pojetí chápána Jako proces vzájemného doro~umívání.
Pokud sdělování probíhá mezi lidmi, jedná se o tzv. mezilidskou (sociální) komunikaci.
Základní rozdělení komunikace je na verbální (slovní) a nonverbální (mimoslovní
komunikaci). Další rozdělení viz. obr.2.
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Obr.2. Klasifikace prostředků komunikace (Rychtecký, Fialová, 2004).
Prostředky

komunikace

gesta
mimika
volný dia log

ukázka
činy

zaměřený

dialog

referát
předměty

příkaz

kódy, symboly
přednáška

povely

Mareš a Křivohlavý (1989) (ln Kalous, Obst, 1998) na základě analýzy prací řady
autorů

sumarizují základní funkce pedagogické komunikace takto:
pedagogická komunikace

zprostředkovává společnou činnost účastníků či

jednotlivých skupin
zprostředkovává vzájemná působení účastníků

v nejširším smyslu, včetně výměny

informací, zkušeností, ale také motivů, postojů, emocí
zprostředkovává

osobní i neosobní vztahy

formuje všechny účastníky pedagogického procesu, zejména pak osobnost žáků
-

je prostředkem k uskutečňování edukace, neboť výukový cíl, učivo, výukové
metody atd. nemohou vystupovat v pedagogickém procesu přímo, nýbrž ve slovní
či

mimoslovní podobě

konstituuje každý výchovně vzdělávací systém, neboť tvoří jednu z jeho hlavních
složek, zajišťuje jeho fungování, vnáší do něj pohyb, vývoj, dynamiku, udržuje
však i jeho stabilitu
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2.5. Nároky na žáka v tělesné výchově

Musíme si zde položit otázku, jaké nároky kladou pohybové dovednosti na učícího
se žáka. Shrneme li poznatky motorického učení a učení vůbec z posledních let, je možné
chápat z hlediska didaktiky nároky pohybových dovedností jako komplex pěti oblastí:

1. somatické

2. senzomotorické
3. kognitivní
4.emocionální

S. volní
2.5.1. Somatické nároky

Patří
končetinám,
někdy

k nim nejen výška a váha, ale i síla končetin, trupu, délka trupu vzhledem ke
svalová hmota, rozsah kloubní pohyblivosti aj. Na

některé

fyzické faktory se

zapomíná, např. na důsledky pro motorické tempo při cyklických nebo opakovaných

pohybech.
Ne vždy se poznatky analytického charakteru využívají i v pedagogickém procesu.
Nicméně většina učitelů tělesné

výchovy bere fyzické

v úvahu, rozdíl je pouze v didaktickém

přístupu.

předpoklady

V každém

pohybových dovedností na fyzickou stavbu svoji roli v pokroku

svých

případě

učení,

svěřenců

hrají nároky

zejména

důsledky

v motorickém tempu, rozsahu pohyblivosti a obratnosti.

2.5.2. Senzomotorické nároky a průběh

Vzhledem k průběhu motorického

učení

učení můžeme přijmout

všeobecný

předpoklad,

že proces učení začíná vnímáním podrobností úkolu, dále pokračuje postupným
zpřesňováním motorických pokusů a snižováním vědomé regulace průběhu pohybu.

1) Vnímání je základem pro akceptování pohybového úkolu a poznání všech náležitostí
úkolu, tedy pro složku kognitivní a emocionální. Patří sem :
a) senzorická stimulace- sluchová, zraková, taktilní, hmatová, čichová a kinestetická.
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b) selekce podnětů - co je nové; neznámé vybrat z množství podnětů, nepodstatné
eliminovat, přičemž se opíráme o minulou zkušenost.
c) přenesení podnětů a vytvoření představy pohybu - zahrnuje někdy vhled do
problému, např. i individuálního vzhledem ke kinestetické zkušenosti.
2) Připravenost pro motorickou činnost má tři aspekty:

a) mentální -

zahrnuje nejen

myšlenkovým operacím,

percepční

zvláště

úroveň,

ale i pohotovost k nutným

diskriminaci (posouzení rozdílů v podnětech).

b) fyzickou - postavení v prostoru a pozice

těla při

vnímání

podnětů, zaměření

pozornosti, anatomické předpoklady analyzátorů.
c) emocionální - postoj a ochota odpovídat.
3) Realizace - první pokusy o úspěšné provedení dovednosti mohou probíhat ve třech

úrovních:
a) imitací -

přímé

napodobení bez promýšlení podstaty,

odpověď

je i vedena (pasivní

cvičení).

b) pokusem a chybou - nutná bezprostřední zpětná vazba, známý a běžný postup.
c) s porozuměním - zahrnuje pochopení problému, promýšlení
vlastních

předpokladů, nevylučuje

těžkostí

ovšem chyby (proto je zde nutná

cviku a

opět zpětná

vazba).
4) Automatizace - postupné

do stadia automatizace, což

zpevnění

realizace účelných komponent pohybové dovednosti

umožňuje uvolnění

pozornosti na další prvky (terén,

soupeř

aj.).
5) Komplexní realizace, integrace - z hlediska technických nároků správně provedená

pohybová dovednost účelně zapojená do rejstříků dalších pohybových dovedností (např.
vedení míče v utkání).
6) Adaptace a originalita - přizpůsobení dovednosti neobvyklým podmínkám, případně

nové

řešení

zcela

původní

pohybovou aktivitou.

(např.

rohovém kopu). Nejvyšším stupněm je pak kreativita.
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odpoutání se od

soupeře při

2.5.3. Kognitivní nároky

Tato oblast bývá

nejčastěji

podceňována

vzhledem k tomu, že výsledkem

motorického učení je pohybová činnost. Nebo se nanejvýše omezuje na popis vnějšího
pohybového obrazu prezentovaného buď reálně nebo obrazově. Jedná se o:
I) Vědomosti - obsahují jak informace obecnější, tak i specifické pro daný pohyb.

Nejenom popis, ale i vysvětlení principů, metod, vzorců i struktury (nutno oddělit
informace organizační a věcné).

Patří

sem:

a) konkrétní fakta a terminologie nejen pohybu, ale i motorického učení.
b)

vědomosti
údajů

c)

o

způsobech,

jak s fakty zacházet, tj.

především

o metodách klasifikace

a kategorií, i o jejich řazení v prostoru a čase i o způsobech hodnocení.

vědomosti

o myšlenkových operacích

potřebných

pro pokrok v motorickém

učení

(anticipace, diskriminace, abstrakce, generalizace), nikoliv však jako teorie, ale jen
návodně.

2)

v konkrétních

Porozumění

nepostačují
poznatkům,

formálními

jenom

vědomosti.

tzn. že z pozice
vědomostmi,

případech

důležité

Velmi

učitele

učení

by se

měly

je

se pohybové dovednosti jedinci
porozumět

všem

předkládaným

prezentovat tak, aby se nestaly pouhými

ale aby byly pochopeny. U jednoduchých informací

fakta a zapojit je do programu

činnosti.

U

složitějších případů

určitým směrem, eventuelně přenést obecnější

stačí přenést

je nutné fakta interpretovat

poznatky i zkušenosti na danou situaci

či

dovednost.

3) Aplikace - zahrnuje použití abstraktních principů na konkrétní situace. Principy, jejich
poznání a aplikace jsou nutnou součástí procesu osvojení dovedností.

4) Analýza a syntéza musíme

rozdělit

některé složitější

dovednosti probíhající v krátkém časovém úseku

do fází, které poznáváme a

nacvičujeme

v podobě

zčásti

odlišné od

konečné podoby po syntéze do daného celku. Tento proces má své poznávací nároky,

zahrnuje uplatnění myšlenkových operací. Obtížnost úkolu je významným faktorem.

5) Hodnocení- každý jedinec má určíté individuální normy hodnocení dané rozumovým a
emocionálním vývojem osobnosti. Podněty oceňuje i z pohledu racionálního, vzhledem ke
kriteriím vlastním nebo převzatým od učitele.

2.5.4. Emocionální oblast

Požadavek aktivního učení je všeobecně přijímán a promítá se také do snah o
motivační působení na učícího se jedince. Podrobnosti utváření pozitivního vztahu k učení

v konkrétní situaci nejsou však tak známé a nepřikládá se jim takový význam.

]J

Přijímání - je spojeno s množstvím jiných podnětů. Žák se začíná učit tehdy, vnímá li

(percepce), čemu konkrétně se má naučit, samozřejmě také když rozpozná, co se od něho
vyžaduje (kognitivní procesy) a když je ochoten podněty přijímat. Toto přijetí je snazší,
když už má jedinec nějakou zkušenost, která mu může pomoci při akceptování nových
podnětů,

a naopak obtížnější je v tom případě, je-li tato minulá zkušenost nepříjemná.

Přijímání můžeme rozdělit

a)

uvědomování-

na tři stupně:

úzce souvisí s kognitivní oblastí, jedinec bere v úvahu situaci, aniž

by ji promýšlel, prostě registruje daný stav věcí.
b) ochota přijímat- nevyhýbá se podnětům, toleruje je pouze neutrální.
c) pozornost- vyšší
očekávání,

stupeň přijímání,

které je kontrolované,

výběrové,

tzn. zahrnuje

zájem, zaujetí.

2) Odpovídání- je dalším nutným krokem aktivity žáka, který je vtažen do zadané činnosti
a dělá to, co je z hlediska pokroku v učení třeba. Odpovídání má rovněž tři
a) poslušnost- sportovec
nutnost.

Odpověď je

přijímá podnět

a

začíná

stupně:

s činností, kterou ale vnímá jako

pasivní.

b) ochota odpovídat a reagovat - je to dobrovolná aktivita, zapojující i kognitivní a
volní aspekty,

ztotožnění.

c) uspokojení v činnosti- přináší uspokojení, radost, potěšení z činnosti.

3) Hodnocení - v motorickém učení zahrnuje nejen sociální hodnoty, ale i některé
biologicky podmíněné reakce (např. strach, odvaha). Učitel se musí umět vyrovnat a
překonávat jak strach sportovce, tak i sociálně dané averze. Sportovní výkon však

společnost oceňuje, a to se příznivě promítá do vědomí každého. Anxiozita (prožitky

úzkosti) má však i jiné zdroje:
a) přijetí hodnoty cvičení, ve vztahu k výkonu, zdraví atd. je minimální podmínkou
skutečné

aktivity..

b) preference hodnoty znamená úsilí o dosažení cíle, které zapojí vůli a souvisí
s přesvědčením, které má iracionální základ (víra, loajalita).
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, anizace hodnot - je důležitou součástí toho, abychom začlenili pohybové hodnoty

-1)

do hodnotového systému žáka, protože pak je zaručena aktivita a přijímání podnětů.

huzel často jenom v principu. V konkrétních případech musíme stejně přemáhat

1

nc->chotu žáků, i přesto, že jejich celkový hodnotící postoj ke sportu je kladný a aktivní.
Organizace hodnot v hodnotový systém je základem zaměřenosti osobnosti.

2.5.5. N ároky na vůli

Mnoho pohybových dovedností ve sportu je natolik komplikovaných, že i proces
učení

je náročný na vůli jedince (a to nezmiňujeme další stadium postupného zatěžování

i:áků

pro zvyšování výkonnosti).

souvisí s kognitivními i
každý

učitel

Vůle

emočními

je

uvědomělé soustředění

procesy.

Vůle

je

důležitou

musí všímat volních hledisek nácviku

jestliže chce chápat proces

učení

jako

činnost

složkou osobnosti, a proto si

složitějších

celé osobnosti

aktivity na dosažení cíle,

pohybových dovedností,

učícího

se jedince a jestliže

chce tuto činnost efektivně usměrňovat.
Jednodušší volní
jeho

uskutečnění.

U

činnost

se skládá pouze ze dvou

náročnějších činností

prvků,

kam

jsou i volní procesy

patří vytyčení

složitější.

cíle a

K této volní

činnosti patří:

1) Vytknutí cíle - vznik pohnutky, která odráží
podněty,

potřeby

jedince a jiné

motivační,

aktuální

a která vyústí v přání dosáhnout určitého cíle. Toto samotné přání však může

zůstat jen pasivní touhou,

pro kterou jedinec nevyvine žádnou aktivitu.

2) Chtění- je vyšší stupeň spojený se záměrem cíle dosáhnout. Vyznačuje se vyšším
stupněm

aktivity.

3) Rozhodování - je ve své podstatě už druhou fází volního procesu. Jedinec posuzuje
různé pohnutky, dochází k boji motivů, v němž jsou posuzovány cíle i následky. Důležitý

je "obraz" sebe sama, jaký si člověk vytváří, a to i ve vztahu ke skupině.

4) Rozhodnutí - jedinec ukončuje rozhodovací proces a vytváří si určité předsevzetí,
v němž se počítá s překonáním překážek vnitřních i vnějších.

5) Realizace- předpokládá už plán a regulaci činnosti podlé plánu. Podmínkou je určitý"
rozvoj volních vlastností (mezi nejvýznamnější řadíme cílevědomost, rozhodnost,
vytrvalost, sebeovládání a samostatnost), které se stále rozvíjejí tím, jak je člověk
projevuje.
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3.

ÍLE A ÚKOLY PRÁCE

3.1. Cíle práce

Cílem diplomové práce je hodnocení
budoucí práci

učitele tělesné

připravenosti studentů

FTVS na jejich

výchovy a hodnocení jejich názorů na průběh pedagogických

praxí.

3.2. Úkoly práce

1. Podrobné seznámení se s problematikou pedagogických praxí na školách.

2. Využití dotazníku sestaveného Tilingerem a

Kovářem

v r. 2005 pro studenty a

hodnocení jejich vlastní praxe na školách.
3. Zpracování dat z dotazru'ku a jejich interpretace.
4. Návrh využití

výsledků

hodnocení praxe pro možnou úpravu studijních

FTVS a případné doporučení pro vylepšení otázek dotazníku
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programů

na

4.

··z

rUMNÁ ČÁST

4.1. Metodika výzkumu
Pro zjištění připravenosti studentů na pedagogický proces jsme použili metodu
d t.a7.ování, která jako jedna z možných metod sběru dat v empirickém výzkumu, zahrnuje
d tazníková šetření a rozhovor. Je to metoda, která shromažďování dat zakládá na

d tazování osob a je určena pro hromadné získávání údajů. Proto ji bylo vhodné využít ke
b~ru informací pro tuto diplomovou práci.

v dotazníku

bylo

použito

převážně

uzavřených

(strukturovaných)

a

p J!ouzavřených otázek. U uzavřených otázek, jak uvádí Skalková (1983) respondent
n ovlivňuje ani obsah, ani formu

formulovaných

odpovědí,

bylo použito i několik

což je velmi

otevřených

odpovědí,
náročné

ale vybírá z nabízených a

přesně

pro autora dotazníku. Dále v dotazrn'ku

otázek. Ty dávají respondentovi možnost velké volnosti

u odpovědí, což je pro sběr informací, které potřebujeme získat, velmi důležité. Jak uvádí

Gavora (2000), výhodou

otevřených

otázek je, že neomezují respondenta. Nevnucují mu

volbu. Proto jsou zdrojem nových nebo neznámých
získat pomocí

uzavřených

údajů,

které by výzkumník nemohl

otázek. Další informace jsme získali prostudováním osobních

hodnocení praxe, kde se studenti zamýšlejí nad:
organizací praxe
výkonem fakultního

učitele

hodnocením vlastního výkonu
přednostmi
přínosem

a nedostatky vlastního výkonu

praxe

Dotazování se zúčastnilo 107 studentů prezenčního studia 3. ročníku oboru tělesná
výchova a sport a 40 studentů 4. ročníku učitelského studia (tělesná výchova v kombinaci
s druhým předmětem). Praxi vykonávali průběžně v rámci šestého studijního semestru
v rozsahu 0/4h. (studenti TVS 4 hodin hospitací a 36 hodin výuky) a ve zhruba stejném
(objemovém) rozsahu 4 týdnů v průběhu osmého semestru studenti učitelství (4- 8 hodin
hospitací a 24- 28 hodin výuky.) Studenti měli s fakultním učitelem absolvovat 10- 15
rozborových hodin. Dotazník studenti vyplňovali na konci závěrečného semináře k praxím
a po odevzdání vyplněného dotazníku odcházeli z místnosti, aby nerušili ostatní.
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lkem jsme vyhodnotili 147 dotazníků. U jednotlivých odpovědí jsme zjišťovali
ln

j ·dření a případně její procentuální vyjádření. Z dotazníku jsme vyčlenili otázky

l

(n .• h dnocovali jsme všechny otázky z dotazníku) a rozdělili jsme je do těchto oblastí

p dag gické praxe:
a) Osobnost fakultního učitele
b) Vybavení fakultní školy, zázemí pro výuku
c) Plánování a obsah výuky
d) Práce s dětmi
e) Hodnocení vlastního výkonu na pedagogické praxi
f)

Bezpečnost

4.2. Výsledky a diskuse

Hodnocení dat získaných z dotazmlm probíhalo podle témat, které jsme
(viz 4.1. Metodika výzkumu). Otázky jsou proto

seřazeny

vytvořili

podle témat a ne tak, jak byly

použity v dotazníku. Je uvedeno celé znění otázky pro lepší orientaci v jejich hodnocení.
V tabulkách jsou zaneseny kvantitativní hodnoty, pro
četnost odpovědí studentů

výsledcích. Tyto hodnoty zahrnují

přehlednou

orientaci ve

u jednotlivých možností

odpovědí.

a) Osobnost fakultního

učitele

la) Věk učitele
D 25 - 30

0 31 -35

D 36-40

D 41 -45

D 43-55

D 56 a více

Tabulka 2. Věk fakultních učitelů.
Věk

fakultních

učitelů

25-301et

31-351et

36-401et

41-451et

46-551et

nad 561et

Neodpovědělo

17

14

27

21

38

8

22

27

Z cdkového počtu 147 dotázaných studentů odpovědělo na tuto otázku 125 studentů, z
mchž l7 studentů absolvovalo svou pedagogickou praxi pod vedením fakultního učitele

J hož věk byl v rozmezí 25-30 let, u 14 studentů byl věk fakultního učitele 31-35 let, u 27
wdentů 36-40 let, u 21 studentů 41-45 let, u 38 studentů 46-50 let a u 8 studentů přesáhl
ěk fakultního učitele 56 let. Grafické vyjádření věku fakultních učitelů je uveden v Tab.2.

a na obr.3.
Obr.3.Věk fakultních učitelů.
Věk

fakultních učitelů

8

17

38

Ig

25-301et 1!1 31-351et

o 36-401et o 41-451et ~ 46-551et o •

nad 561et

I

2a) Kvalifikace učitele

Absolvent FfVS

0 ano

O ne

O nevím

Aprobace TV

o

o ne

0 nevím

ano

Tabulka 3. Fakultní učitel, absolvent FfVS?
Absolvent FTVS
ano

ne

nevím

neodpovědělo

59

16

56

16

Na otázku zda fakultní učitel je absolventem FfVS odpovědělo 59 studentů "ano", 16
studentů "ne" a 56 studentů na tuto otázku odpovědělo, že neví. Na otázku neodpovědělo

16 studentů.
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Tabulka 4. Aprobace fakultních učitelů.
Aprobace TV
ano

ne

nevím

neodpovědělo

88

4

38

17

. ,a otázku zda fakultní učitel učí ještě jiný předmět než tělesnou výchovu neodpovědělo 17
ze 147 dotázaných studentů. U 88 studentů fakultní učitel učil další předmět, u 4 studentů
neučil

a 38 studentů na otázku neznalo odpověď.

3a) Hodnocení učitele (1-5, kdy 1 znamená velmi mi pomohl,

dozvěděl jsem

se nové

poznatky, které mi umožnili kvalitnější výuku, ... )
Pedagogické a didaktické rady z praxe_
Rozborové hodiny_
Vedení vlastních hodin a přístup k žákovi (zhodnoťte hospitace)_
Pomoc při výuce, zasahování do výuky

(učitel

mi pomohl, nebo mě potopil)_ _

Tabulka 5. Hodnocení fakultních učitelů studenty.
1

2

3

4

5

Neodpovědělo

Pedagogické a didaktické rady z praxe

95

30

1

2

2

17

Rozborové hodiny

89

31

8

o

2

17

Vedení vlastních hodin a pFístup k žákovi

85

38

6

1

1

16

Pomoc při výuce, zasahování do výuky

104

19

o

2

2

20

Odpověď I

známka

Pedagogické a didaktické rady z praxe od fakultních

učitelů

ohodnotilo 95

studentů

jedničkou, 30 studentů dvojkou, jeden student trojkou, 2 studenti čtyřkou a 2 studenti
pětkou.

17 studentů svého fakultního

učitele

v této

činnosti

neohodnotilo.

Rozborové hodiny s fakultním učitelem ohodnotilo 89 studentů jedničkou, 31 studentů
dvojkou, 8 studentů trojkou a 2 studenti pětkou. 17 studentů svého fakultmbo učitele v této
činnosti neohodnotilo.

Vedení vlastních ·hodin učitele a přístup učitele k žákovi ohodnotilo 85 studentů
jedničkou, 38 studentů dvojkou, 6 studentů trojkou, a vždy jeden student čtyřkou a pětkou.

16 studentů svého fakultního učitele v této činnosti neohodnotilo.
Pomoc fakultního učitele při výuce a zasahování do výuky ohodnotilo 104 studentů
jedničkou, 19 studentů dvojkou, 2 studenti čtyřkou a 2 studenti pětkou. 20 studentů svého

fakultního učitele v této činnosti neohodnotilo.
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z ·zemí pro výuku tělesné výchovy

1b)

elka tělocvična- počet_

O Malá tělocvična - počet_

íceúčelové hřiště uved'te rozměry, která hřiště obsáhnou _ _ _ _ _ __ _ __

Atletické hřiště

O Plavecký bazén

O Posilovna, fitness

O Gymnastický sál

Jine:_ _ _ _ _ _ __ _ _ __

odpovědělo

Na tuto otázku

studentů

133

tělocvičnu mělo

ze 147. Velkou

k dispozici 95 studentů z toho 1O studentů mělo k dispozici dvě. 26 studentů nemělo k

Hspozici velkou tělocvičnu. Malou tělocvičnu mělo k dispozici 88
dvě.

18

studentů nemělo

malou

studentů

tělocvičnu. Víceúčelové hřiště může

z toho 23

mělo

využívat 100 škol a

33 ne. Atletické hřiště je u 66-ti škol, plavecký bazén má 17 škol, posilovnu či fitness 19

škol a gymnastický sál 16 škol. U varianty ,jiné", se vyskytly tyto

odpovědi:

brach

volejbal4x, atletický ovál 3x, horolezecká stěna lx, "U" rampa lx a sauna lx.
Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky týkající se kvality a rozsahu výuky na
fakultních školách jsou velmi

různorodé,

což

ovlivňuje průběh,

studenty konaných,

pedagogických praxí.

2b) Modernost pomůcek
O v souladu s novými trendy

O některé nové pomůcky

O částečně zastaralé

O zastaralé

O směs(napůl)

Tabulka 6. Modernost pomůcek.
Odpověď I (Počet I %)

Počet

V procentech (%)

v souladu s novými trendy

30

20,4

snaha o nové pomůcky

29

19,7

směs(napůl staré i nové)

66

44,9

částečně zastaralé

Hi

12,9

zastaralé

3

2,0

neodpovědělo

o

-

Na otázku týkající se modernosti pomůcek odpovědělo všech 147 dotázaných studentů. 30
(20,4%) z nich odpovědělo, že pomůcky byly v souladu s novými trendy, 29 (19,7%)

30

'1. .

namenalo snahu o nové pomůcky, 66 (44,9%) studentů odpovědělo, že pomůcky byly

napůl

staré a nové, 19 (12,9%) volilo

odpověděli,

odpověď: částečně

zastaralé a 3 (2%) studenti

že pomůcky byly zastaralé. Grafické vyjádření modernosti pomůcek je na

ohr.4.
Obr.4. Modernost pomůcek.
Modernost pomůcek

~v

souladu s novými trendy l!l snaha o nové
D částečně zastaralé
~ zastaralé

pomůcky

Dsměs(napůl

staré i nové)

3b) Množství pomůcek

, dostatečné pro všechny žáky

D pro většinu žáků

o

o spíše na ukázku

nedostatečné

pro výuku

o cca pro polovinu žáků

Tabulka 7. Množství pomůcek.
Odpověď I (Počet I%)

Počet

V procentech (%)

dostatečné pro všechny žáky

56

42,1

pro většinu žáků

52

39,1

18

13,5

nedostatečné pro kvalitní výuku

5

3,8

spíše na ukázku

2

1,5

neodpovědělo

14

-

cca pro polovinu

žáků

31

. a tmo část otázky neodpovědělo 14 studentů. 56 (42,1 %) z těch co odpověděli hodnotilo
Jtuaci množství pomůcek jako vynikající tedy dostatečné pro všechny žáky, 52 (39,1 %)
mělo pomůcky pro většinu žáků, 18 (13,5%) pro polovinu žáků, 5 (3,8%) studentů nemělo

dostatek pomůcek pro kvalitní výuku a 2 (1,5%) studenti zvolili odpověď: spíše na ukázku.
Grafické vyjádření množství pomůcek je na obr.5.

Qbr.5. Množství pomůcek.
Množství pomůcek

3,8% 1,5%

Q dostatečné pro všechny žáky

D cca pro polovinu
lil spíše na ukázku

žáků

lil pro většinu žáků
D nedostatečné pro kvalitní výuku

4b) Kvalita pomůcek
O vynikající

O zachovalé O částečně poškozené

o výrazně poškozené o rozbité

Tabulka 8. Kvalita pomůcek.
Odpověď I (Počet 1 %}

Počet

V procentech (%}

vynikající

18

13,5

zachovalé

97

72,9

částečně poškozené

17

12,8

výrazně poškozené

1

0,8

nepoužitelné

o

neodpovědělo

14

o
-

32

a

st

otázky týkající se kvality pomůcek odpovědělo 133 studentů. Kvalitu pomůcek

značilo jako vynikající 18 (13,5%) studentů, 97 (72,9%) zhodnotilo pomůcky jako
~ vale'

zac• •o

'

17 (12 8%) studentů pracovalo s částečně poškozenými pomůckami a 1 (0,8%)

'

tudent s výrazně poškozenými pomůckami. Jako nepoužitelné nehodnotil pomůcky žádný

IUdent. Grafické vyjádření kvality pomůcek je na obr.6.
br.6. Kvalita pomůcek.
Kvalita pomůcek

72,9%

~Vynikající

O výrazně poškozené

1!1 zachovalé
111 nepoužitelné

O částečně poškozené

Sb) Podmínky pro výuku TV hodnotím celkově jako:

Ovynikající

O velmi dobré

O dostačující

o nedostačující

Tabulka 9. Celkové podmínky pro výuku TV.
Odpověď I (Počet I%)

Počet

V procentech(%)

vynikající

27

20,6

velmi dobré

71

54,2

dostačujfcf

32

24,4

nedostačující

1

0,8

neodpovědělo
'--

16

-

33

.1

mto otázku odpovědělo 131 studentů. Celkové podmínky pro výuku TV hodnotilo 27

(:!0.6%) studentů jako vynikající, 71 (54,2%) studentů jako velmi dobré a 32 (24,4%)
.,tudentů hodnotilo situaci jako dostačující. Jako nedostačující zhodnotil situaci 1 (0,8%)

student. Grafické znázornění celkových podmínek pro výuku tělesné výchovy je na obr.7.
Obr.7. Celkové podmínky pro výuku TV.
Celkové podmínky pro výuku TV

54,2%

O vynikající

velmi dobré

D dostačující

D nedostačující

c) Plánování a obsah výuky

lc) Tématický plán
D převzal jsem plán učitele
D mohl jsem si částečně upravit
D mohl jsem si sestavit samostatně
D nepracoval(a) jsem s TP, pouze jsem vypracoval(a)

přípravy

Tabulka 10. Tématický plán
Odpověď

převzal(a)

Počet

jsem plán učitele

mohl(a) jsem si

částečně

31

upravit

68

mohl(a) jsem si sestavit samostatně
nepracoval(a} jsem s TP, pouze jsem vypracoval( a}
.....
neodpovědělo

27
přípravy

8
13

a otázku týkající se tématického plánu neodpovědělo 13 ze 147 dotázaných studentů. 31
lUdentů převzalo tématický plán od svého fakultního učitele a 68 studentů si mohlo

lématický plán částečně upravit. 27 studentů si mohlo tématický plán sestavit samostatně a
studentů

s tématickým plánem nepracovalo, pouze vypracovávali přípravy. Grafické

znázornění práce studentů

s tématickým plánem je na obr.8.

Obr.8. Tématický plán

Tématický plán

68

o převzal(a) jsem plán učitele
• mohl(a) jsem si Gástečně upra\ňt

o mohl(a) jsem si sesta\ňt samostatně
o nepracoval(a) jsem s TP, pouze jsem "Ypracoval(a) přípra"Y
2c) Do výuky jsem zařadil(a) jako hlavní část (počet hodin):

D Atletika se zaměřením na výkon, dovednost v jednotlivých disciplínách_ __ _ __
D Atletika průpravná

celkem ' - - - - - - - - -

O Plavání- - -

D

Sportovní gymnastika_

O Basketbal

D

Volejbal__

J Fotbal

D Florbal
---O Prvky zdravotní TV (v celku alespoň 20 min)

O lakros, interkross__

D

D

Aerobic,

cvičení

s hudbou__

D

Vybíjená__

D

Dobrodružné aktivity_ _

D Baseball, softball__

Jiné uveďte- - - -- - - - --

Atletiku se zaměřením na výkon neučilo 57 (48,3%) studentů, v rozsahu 0-2 hodin ji
učilo 12 (10,2%) studentů, v rozsahu 3-4 hodin ji učilo 20 (16,9%) studentů, v rozsahu 5-6

h dinji učilo 19 (16,1%) studentů, vrozsahu 7-8 hodinji učilo 6 (5,1%) studentů a více

nez

hodin ji učili 4 (3,4%) studentů. Na tuto část otázky neodpovědělo 29 studentů.

Průp ravnou atletiku vůbec neučilo 36 (32,5%) studentů, v rozsahu 0-2 hodin ji učilo 17

(t- J%) studentů, v rozsahu 3-4 hodin ji učilo 16 (14,4%) studentů, v rozsahu 5-6 hodin ji

u ilo 13 (11,7%)

studentů,

v rozsahu 7-8 hodin ji učilo 10 (9,0%) studentů a více než 8

h. dinji učilo 19 (17,1 %) studentů. Na tuto část otázky neodpovědělo 36 studentů.

Plavání neučilo 118 (89,5%) studentů, v rozsahu 0-2 hodin jej učil 1 (0,7%) student, v
r >zsahu

3-4 hodin jej

učili

rozsahu 7-8 hodin také 1 (0,7%) student a více než 8 hodin
tudentů.

učili

2 (1,4%) studenti, v rozsahu 5-6 hodin jej

Na tuto část otázky neodpovědělo 15

učilo

(0,7%) student,

plavání 9 (6,9%)

studentů.

1.ortovní gymnastiku neučilo 39 (29,8%) studentů, v rozsahu 0-2 hodin ji učilo 15
(11,5%) studentů, v rozsahu 3-4 hodin ji učilo 32 (24,4%) studentů, v rozsahu 5-6 hodin ji
učilo

29 (22,1%)

studentů,

v rozsahu 7-8 hodin ji

hodinji učilo 8 (6,1%) studentů. Na tuto
Aerobic a

cvičení

ll (8,3%)

studentů

s hudbou

neučilo

8 (6,1%)

studentů

a více než 8

otázky neodpovědělo 16 studentů.

110 (83,3%)

studentů,

v rozsahu 0-2 hodin jej

učilo

učili

vždy

a v rozsahu 3-4 hodin, 5-6 hodin, 7-8 hodin a více hodin jej

3 (2,3%) studenti. Na tuto

část

Basketbal neučilo 30 (22,7%)
v rozsahu 3-4 hodin jej
studentů,

část

učilo

učilo

otázky neodpovědělo 15
studentů,

v rozsahu 0-2 hodin jej

24 (18,0%)

v rozsahu 7-8 hodin jej

studentů.

učilo

studentů,

učilo

24 (18,0%)

v rozsahu 5-6 hodin jej

15 (11,3%)

studentů

učilo

studentů,

24 (18,0%)

a více než 8 hodin

učilo

basketbal16 (12,0%) studentů. Na tuto část otázky neodpovědělo 14 studentů.
Volejbal neučilo 31 (23,7%) studentů, v rozsahu 0-2 hodinjej učilo 26 (19,8%) studentů, v
rozsahu 3-4 hodin jej

učilo

26 (19,8%)

studentů,

v rozsahu 5-6 hodin jej

učilo

19 (14,5%)

studentů, v rozsahu 7-8 hodin jej učilo 14 (10,7%) studentů a více než 8 hodin učilo

volejball5 (11,5%) studentů. Na tuto část otázky neodpovědělo 16 studentů.
Vybíjenou neučilo 49 (37,2%) studentů, v rozsahu 0-2 hodin ji učilo 40 (30,3%) studentů,
v rozsahu 3-4 hodin ji učilo 25 (18,9%) studentů, v rozsahu 5-6 hodin ji učilo 12 (9,1 %)
studentů, v rozsahu 7-8 hodin ji učili 4 (3,0%) studenti a více než 8 hodin ji učili 2 (1,5%)

studenti. Na tUto část otázky neodpovědělo 15 studentů.
Fotbal neučilo 41 (31,3%) studentů, v rozsahu 0-2 hodin jej učilo 30 (22,9%) studentů, v
rozsahu 3-4 hodin jej učilo 26 (19,8%) studentů, v rozsahu 5-6 hodin jej učilo 15 (11,5%)
studentů, v rozsahu 7-8 hodin jej učilo 15 (11,5%) studentů a více než 8 hodin učili fotbal

4 (3,0%) studenti. Na tuto část otázky neodpovědělo 16 studentů.

36

t'lorb 1 neučilo 46 (34,9%) studentů, v rozsahu 0-2 hodin jej učilo 26 (19,7%) studentů, v

rozsahu 3-4 hodin jej učilo 28 (21,2%) studentů, v rozsahu 5-6 hodin jej učilo 17 (12,9%)
tudť:ntů, v rozsahu 7-8 hodin jej učilo 7 (5,3%) studentů a více než 8 hodin učilo florbal 8

6,0%) studentů. Na tuto část otázky neodpovědělo 15 studentů.
obrodružné aktivity neučilo 114 (86,4%) studentů, v rozsahu 0-2 hodin je učilo 10

7.55%) studentů, v rozsahu 3-4 hodinje učilo 6 (4,55%) studentů, v rozsahu 5-6 hodinje
učili 2 (1,5%) studenti. Na tuto část otázky neodpovědělo 15 studentů.

n:ky zdravotní TV neučilo 103 (78,0%) studentů, v rozsahu 0-2 hodin je učilo 15

(1 1.4%)
uč ilo

studentů,

6 (4,55%)

neodpovědělo

v rozsahu 3-4 hodin je učilo 6 (4,55%)

studentů

15

učilo

studentů,

5 (3,8%)

(2,3%) studenti, v rozsahu 7-8 hodin je
15

část

otázky

studentů.

v rozsahu 3-4 hodin je

neodpovědělo

v rozsahu 5-6 hodin je

a více než 8 hodin je učili 2 (1,5%) studenti. Na tuto

Baseball a softball neučilo 107 (81,0%)
studentů,

studentů,

učili

v rozsahu 0-2 hodin je učilo 15 (11,4%)
studentů,

v rozsahu 5-6 hodin je

2 (1 ,5%) studenti. Na tuto

část

učili

3

otázky

studentů.

Lakros a interkros

neučilo

132 (100,0%)

studentů.

Na tuto

část

otázky

neodpovědělo

15

studentů.

Přehledné uspořádání
znázornění je

dat týkajících se obsahu výuky

na obr. 9.

37

studentů

je v tabulce ll. Grafické

Tabulka ll. Obsah výuky.

o

Aktivita/Počet

O (poč. I%)

hodin
f\tietiku

až

(poč.

2 3

I%)

až

(poč.

4 5

I%)

až

(poč.

6 7

I%)

až

(poč.

Více

8

I%)

(poč.

I%)

bez
odpovědi

se

Izaměřením
57

48,3

12 10,2

20 16,9

19 16,1

6

celkem

36

32,5

17 15,3

16 14,4

13 11,7

10 9,0

Plavání

118 89,5

1

2

1

1

0,7

9

6,9

15

39

15 11,5

32 24,4

29 22,1

8

6,1

8

6,1

16

3

2

1,5

3

2,3

15

na výkon

5,1

4

3,4

29

Atletiku
průpravnou

0,7

1,4

0,7

19 17,1

36

Sportovní
gymnastika

29,8

Aerobic,
cvičení

2,3

2,3

s hudbou

110 83,3

11 8,3

3

Basketbal

30

22,7

24 18,0

24 18,0

24 18,0

15 11,3

16 12,0

14

Volejbal

31

23,7

26 19,8

26 19,8

19 14,5

14 10,7

15 11,5

16

Vybíjená

49

37,2

40 30,3

25 18,9

12 9,1

4

2

1,5

15

Fotbal

41

31,3

30 22,9

26 19,8

15 11,5

15 11,5

4

3,0

16

Florbal

46

34,9

26 19,7

28 21,2

17 12,9

7

8

6,0

15

114 86,4

10 7,55

6

4,55

2

1,5

o o

o o

15

103 78,0

15 11,4

6

4,55

6

4,55

o o

2

15

107 81,0

15 11,4

5

3,8

3

2,3

2

o o

15

132 100,0

o o

o o

o o

15

3,0

5,3

Dobrodružné
aktivity
Prvky
zdravotní TV

1,5

Baseball,
softball

1,5

Ia kros,

interkross

o o

38

o o

Obr.9. Obsah výuky.
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3c) Zájmy dětí:
Největší

odezvu měla(y) hodina(y) _ _ _ _ _ _ __

Nejmenší odezvu měla(y) hodina(y) _ _ _ _ _ _ __

Z odpovědí praktikujících studentů vyplývá, že u žáků mají největší odezvu hodiny
herrn'ho rázu,

hlavně

fotbal a florbal. Nejmenší odezvu měly gymnastické a posilovací

hodiny tělesné výchovy.

d) Práce s dětmi

ld) Před nastoupením praxí jsem měl zkušenost (mimo praxe FTVS) s vedením dětí
Dano

D ne

Tabulka 12. Zkušenosti s vedením dětí před praxí.
Otázka I Odpověď (počet I %)
Před

ano

nastoupením na praxi jsem

zkušenost
s vedením

(mimo

neodpovědělo

ne

měl(a)

FTVS)

praxe

dětr

109

82,6

23

17,4

15

'
Před

nastoupením na pedagogickou praxi již

s vedením
studentů.

dětí

a 23 (17.4%)

studentů

mělo

tuto zkušenost

Grafické znázornění zkušeností

studentů

je na obr.lO.

40

109 (82,6%)

nemělo.

s vedením

studentů

zkušenost

Na otázku neodpovědělo 15
dětí před

pedagogickou praxí

Obr.1 O. Zkušenosti s vedením dětí před praxí.

Zkušenosti s vedením dětí před praxí

17,40%

/oano

ne I

2d) Jak dlouho a jak často pravidelně (každý týden) pracujete s dětmi
O méně než 1 rok

O 1-3 roky

O 3-5 let

O více než 5let

o

o 1 týdně

o 2-3 x týdně

o 4x a více týdně

1 měsíčně

Tabulka 13. Jak dlouho a jak často pracujete

pravidelně s dětmi.

Jak dlouho a jak často pracujete pravidelně s dětmi
méně

28

než 1 rok

1-3 roky

47

3-51et

11

vfce než 5 let

8

1

měsíčně

12

1 týdně

17

2-3 x

týdně

4x a vfce

24

týdně

6

3d) Jak dlouho a jak často pracujete s dětmi alespoň blokově
O pravidelně (aspoň 2 týdny ročně)

O nahodile

o lyžařské kurzy
O škola v přírodě
o jiné_ _ _ _ _ _ _ _ __ _

o letní tábory

41

o sportovní kempy

Tabulka 14. Jak často pracujete s dětmi alespoň blokově.

Jak často pracujete s dětmi
pravidelně (aspoň

alespoň blokově

29

2 týdny ročně)

nahodile

36

nepracuji vůbec

14

kurzy

32

škola v přírodě

8

letní tábory

31

sportovní kempy

24

jiné

18

lyžařské

Obr. ll. Jak často pracujete s

dětmi alespoň blokově.

Jak často pracujete s dětmi alespoň

blokově

14

4d)

o nahodile

1!1 nepracuji wbec

o lyžařské kurzy o škola v přírodě

111 letní tábory

o sporto\tflí kempy

~

Kázeň

jiné

žáka v hodinách:

O byla výborná

O drobné přestupky

o byla obtížně zvladatelná o

byla nezvladatelná

42

o odpovídala očekávání

Kázeň žáků.

Tabulka 15.
Odpověď

Počet

V procentech(%)

8

5,60

49

34,50

72

50,70

byla obtížně zvladatelná

13

9,20

byla nezvladatelná

o

o

neodpovědělo

6

-

byla výborná
drobné

přestupky

odpovídala

očekávání

Na otázku

odpovědělo

S drobnými

přestupky

překvapeno skutečnou

141

studentů.

Jako výbornou ji

se setkalo 49 (34,5%)

studentů.

označilo

72 (50,7%)

situací a pro 13 (9,2%) bylo ukáznění žáků

žádného praktikujícího studenta nebyla situace týkající se

studentů.

8 (5,6%)

obtížně

studentů

zvladatelné. Pro

ukáznění žáků

nezvladatelná.

Grafické znázornění kázně žáků je na obr.

Obr.12.

Kázeň žáků.
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5d) Motivace v hodinách TV:
Chlapci jako celek

D

aktivně

reagovali na jakékoli učivo

D

při určitém učivu převažovala

pasivita

D

aktivně

se účastnili pouze vybraného učiva

D

při většině

D

aktivně

D

při většině

hodin TV převažovala pasivita

D nezajímalo je téměř žádné učivo

Dívky jako celek

D

aktivně

reagovala na jakékoli učivo

D

při určitém učivu převažovala pasivita

se účastnila pouze vybraného učiva
hodin TV převažovala pasivita

D nezajímalo je téměř žádné učivo

Na část otázky týkající se motivace žáků (chlapců)
případech

(32,8%)

žáci

aktivně

určitém učivu převažovala
učivo

reagovali na jakékoli

pasivita. Ve 3 (2,3%)

studentů převažovala

a u 2 (1,5%)

odpovědělo

učivo,

případech

pasivita

13 1 studentů. Ve 43

u 38 (29,0%)

žáky nezajímalo

při většině

tělesné

hodin

studentů při
téměř

žádné

výchovy. 45

(34,4%) studentů odpovědělo, že se žáci aktivně účastnili pouze vybraného učiva.
Motivaci dívek hodnotilo 126
jakékoli učivo a u 44 (34,9%)
2 (1,6%)

případech

převážně

pasivní

pouze vybraného

studentů

studentů převažovala při určitém učivu

nezajímalo dívky téměř žádné

při

jakémkoli

učivu.

učivo

U 44 (34,9%)

učiva. Přehledné uspořádání

aktivně

z nichž u 28 (22,2%) reagovaly

a u 8 (6,4%)

studentů

u dívek pasivita. Ve
studentů

se dívky

byly dívky

aktivně účastnily

dat získaných k otázce motivace

chlapců

dívek je v tabulce číslo 16. Grafické znázornění je na obrázku 12.

Tabulka 16. Motivace žáků.
chlapci
Odpověď
aktivně

I pohlaví

reagovali na jakékoli

učivo

při určitém učivu převažovala

pasivita

nezajímalo je téměř žádné učivo
aktivně

se

účastnili

při většině

hodin TV převažovala pasivita

neodpovědělo

dívky

Počet

v%

Počet

v%

43

32,8

28

22,20

38

29,0"

44

34,90

3

2,30

2

1,60

45

34,40

44

34,90

2

1,50

8

6,40

16

-

21

-

pouze vybraného

učiva

44

na

a

Obr.13. Motivace žáků.

Motivace v hodinách TV
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00% ~i!lb;;r;iiil
reagovali na při určitém učivu
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6d) Moje problémy s ... jsem:
ukázněností žáků

O nedokázal

motivací žáků

O nedokázal vyřešit O řešil s obtížemi O zvládl O nevyskytovaly se

výukou gymnastiky

O nedokázal vyřešit O řešil s obtížemi O zvládl O nevyskytovaly se

vlastní verbální projev

O nedokázal vyřešit C řešil s obtížemi O zvládl O nevyskytovaly se

vyřešit

O řešil s obtížemi O zvládl O nevyskytovaly se

výukou atletiky

O nedokázal vyřešit

O řešil s obtížemi O zvládl O nevyskytovaly se

realizací rozcviček

O nedokázal vyřešit

O řešil s obtížemi O zvládl O nevyskytovaly se

výukou basketbalu

O nedokázal vyřešit

O řešil s obtížemi O zvládl O nevyskytovaly se

výukou volejbalu

O nedokázal

vyřešit

O řešil s obtížemi O zvládl O nevyskytovaly se

výukou

O nedokázal vyřešit

O řešil s obtížemi O zvládl O nevyskytovaly se

45

Tabulka 17. Pedagogické problémy ve výuce.
Problémy /Odpověď
(počet

nedokázal

řešil

vyřešit

s obtížemi

I v%)

nevyskytovaly

bez

se

odpovědi

zvládl

vlastní verbální projev

o
o
o
o

výukou atletiky

1

0,80%

4

3,20%

65

52,40%

54

43,60%

23

o
o
o

0%

3

2,20%

77

57,00%

55

40,80%

12

0%

3

2,40%

73

57,90%

50

39,70%

21

0%

3

2,40%

83

65,90%

40

31,70%

21

ukázněností žáků

motivací

žáků

výukou gymnastiky

realizací

rozcviček

výukou basketbalu
výukou volejbalu

0%

21

15,50%

109

80,10%

6

4,40%

11

0%

23

16,70%

105

76,10%

10

7,20%

9

0%

20

15,70%

75

59,10%

32

25,20%

20

0%

8

5,90%

98

72,60%

29

21,50%

12

Jen 1 (0,8%) student nedokázal vyřešit problémy, které se vyskytly při jeho výuce atletiky.
S obtížemi řešili studenti:
studentů

ukázněnost žáků

21 (15,5%)

a ve výuce gymnastiky 20 (15,7%)

vzniklé problémy s obtížemi jen ojediněle,
počtu příkladů

studentů,

studentů.

převážně

motivací žáků 23 (16,7%)

V ostatní výuce studenti

je zvládali bez problémů a ve velkém

se vůbec nevyskytovaly.

Obr.14. Pedagogické problémy ve výuce.

Pedagogické problémy ve výuce
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46

řešili

výukou
volejbalu

e) Hodnocení vlastního výkonu na pedagogické praxi
le) Vlastní výkon hodnotím:
O vynikající

O velmi dobrý O s drobnými nedostatky

o s velkými nedostatky

Tabulka 18. Vlastní výkon studenta.
Odpověď

Počet

V procentech(%)

vynikající

7

5,30

velmi dobrý

76

57,10

s drobnými nedostatky

50

37,60

s velkými nedostatky

o

o
-

neodpovědělo

Na otázku

14

odpovědělo

133 dotazovaných z nichž jako vynikající hodnotilo

(5,3%) a jako velmi dobrý 76 (57,1 %)

studentů.

svůj

výkon 7

Dalších 50 (37,6%) ohodnotilo své

pedagogické působení jako: s drobnými nedostatky. Žádný z praktikantů nehodnotil své
účinkování

jako : s velkými nedostatky. Grafické

znázornění

hodnocení vlastního výkonu

studenta je na Obr.

Obr.15. Vlastní výkon studenta.

Vlastní výkon studenta

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
vynikají::í

velm dobrý

s drobným
nedostatky
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s velkým nedostatky

O Bezpečnost
lt) Bezpečnost:
D v průběhu praxe nedošlo k žádnému ohrožení zdraví žáků
D v průběhu praxe došlo

občas

k žádnému zdraví žáků, ne však k úrazu

D v průběhu praxe došlo k lehkému úrazu (výron,
D v průběhu praxe došlo
uveďte

opakovaně

odřeniny)

(více než lx) k lehkému úrazu (výron,

odřeniny)

úraz a příčinu._ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

D v průběhu praxe došlo k úrazu -

uveďte

úraz a příčinu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Tabulka 19. Bezpečnost.
Odpověď

Počet

v%

nedošlo k žádnému ohrožení zdraví žáku

91

65,50

občas

20

14,40

20

14,40

3

2,10

5

3,60

8

-

došlo k ohrožení zdraví žáku, ne však k úrazu
(např.

došlo k lehkému úrazu
došlo

opakovaně

došlo k úrazu -

výron,

odřeniny)

(více než 1x) k lehkému úrazu (výron,

uveďte

úraz a

odřeniny)

příčinu

neodpovědělo

Na otázku týkající se bezpečnosti

odpovědělo

139

žáků.

20 (14,4%)

studentů

k žádnému ohrožení zdraví
občas

došlo, ale k úrazu nikoli. Stejný

úrazu a ve 3 (2,1 %)
muselo

řešit vážnější

případech

došlo

studentů.

V 91 (65,5%) případů nedošlo

uvedlo, že k ohrožení zdraví

počet studentů odpovědělo,
opakovaně

žáků

že došlo k lehkému

k lehkému úrazu. 5 (3,6%)

studentů

úrazy: ve dvou případech šlo o zlomeninu prstu na ruce. Jednou šlo o

úraz krční páteře, zásah odpáleným baseballovým míčkem a o rozsáhlou odřeninu kolena.

48

Obr.16.

Bezpečnost.

Bezpečnost
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došlo k úrazu uvedte úraz a
příčinu

S. ZÁVĚRY
základě rozborů dotazníků, vyplněných

Na

studenty po pedagogických praxích a

rozboru jejich osobních hodnocení praxí jsme dospěli k následujícím závěrům.
V osobních
učitelem,

výpovědích studentů,

se studenti velmi

často vyjadřují

v

části

kde hodnotí spolupráci s fakultním

v superlativech. V mnoha případech uvádějí, že

jsou rádi ke kterému učiteli se dostali a měli možnost čerpat zjeho pedagogických
zkušeností, které jsou

prověřeny několikaletou

v jejich vlastní výuce a
např. při

často

učitelem

s fakultním

spolupráce jsou pro

věku.

velkým

mě

ochotě

a snaze napomoci jim

udávají konkrétní rady, které jim fakultní

výuce v problémových

více než 30-ti letý, rozdíl

praxí. Píší o

třídách

apod. Jejich spolupráci

Sám musím uvést, že pro
přínosem

mě

učitelé

poskytli

většinou nepřekáží, někdy

samotného byla spolupráce

a zkušenosti, které jsem získal

během

naší

velmi cenné. Výše uvedené potvrdilo i naše dotazování viz tabulka

5.
Zázemí školy a její vybaveni

pomůckami

v dotazování hodnotili jako uspokojivé a jen ve

a

tělocvičným náčiním

studenti

výjimečných případechjako nedostačující.

Vybavení sice neodpovídá hodnotám uvedeným v tabulce 1., ale ta se jeví spíše jako
finanční náročnosti.

nedostižný ideál v dnešní

tělesné

Celkové podmínky pro výuku

výchovy na fakultních školách studenti hodnotí jako dobré. Je ale

samozřejmé,

že mezi

jednotlivými školami jsou velké rozdíly.
Dotazováním bylo

zjištěno,

že

většina studentů

pracovala s tématickým plánem, je

však otázkou zda měli možnost nahlédnout do Manuálu pro tvorbu školních
programů

v základním

výstupech

učí

jsou

ovlivněny

možnost si vyzkoušet
prvky zdravotní

vzdělávání.

tělesné

cvičení

náročnější

plavání. 103

studentů

studentů mělo

ze 14 7 dotázaných

nevyučovalo

výchovy, zde jde dle mého názoru o chybu samotných

protože tyto prvky se dají
trochu

Aktivity, které studenti ve svých pedagogických

rozdílným zázemím fakultních škol. Jen 14

vyučovat

vzdělávacích

dobře vyučovat

na vlastní

přípravu.

v každé

tělocvičně

Obdobná situace byla

studentů

nebo rovné ploše, jen je to

zjištěna

u výuky aerobiku a

s hudbou, tyto aktivity neučilo ll O studentů ze 147 dotázaných. Studenti dle mého

názoru vyučují aktivity, které jsou jim samotným blízké nebo nejsou náročné na vlastní
přípravu

(sportovní hry). Samotní žáci mají tyto aktivity také v

Před

oblibě.

pedagogickou praxí mělo s vedením dětí zkušenost 109 studentů ze 147

dotázaných, což je 82,6%. Tyto zkušenosti jsou většinou z lyžařských kurzů, táborů atd.
viz. tabulka 14. Studenti ve svých

výpovědích několikrát uvádějí,

50

že

měli při

výuce

problém udržet
studentů mělo

kázeň žáků.

s udržováním

Z dotazování však vyplynulo, že jen malé procento (9,2%)
kázně

že si žáci nedovolí vyrušovat, když je
měl

s udržením

kázně

výpovědích

úspěchem či neúspěchem.

s jakým

změnou zájmů

potvrdilo, že studenti

můj

chlapců.

fakultní

uvádějí

studenti

učitel.

tím,

osobně

jsem

S motivací

žáků

koho neznají delší dobu. Já

Dotazováním bylo

problémy s motivováním dívek než
Je to spojeno se

učí někdo

mnohem menší problémy, než

je to dost podobné. V osobních

ovlivněn

problémy. Tento údaj je dle mého názoru

spíše jak motivovali, než

zjištěno,

že studenti mají

Takové výsledky jsme v podstatě

větší

očekávali.

dívek v dospívání. V podstatě se nám v dotazování

měli největší

problémy s udržením

kázně žáků,

motivací

žáků

a

s výukou gymnastiky (viz. tabulka 17. a obr. 14.).
Vlastní výkon studenti v dotazování hodnotili jako velmi dobrý (57,1%) a
s drobnými nedostatky (37,6%) viz. tabulka 18. a obr. 14.
hodnoceních studenti interpretovali své pedagogické
přednosti uvádějí:

žáků. Největší

respekt

cviků, přínos

praktické ukázky

nedostatky: špatné

časové

působení

Stejně

tak v osobních

jako dobré. Jako

největší

nových aktivit, vypracované

přípravy,

organizační

problémy

rozvržení hodiny,

(efektivita), problémy s navázáním komunikace, problémy s improvizací výuky, problémy
s motivací

žáků,

problémy s kázní

žáků,

problémy s rozdílnostmi nesportovní mládeže

(zásobník cviků), špatný hlasový projev.
Jako hlavní
uvádějí

přínos

pedagogické praxe studenti ve svých osobních hodnoceních

nové praktické zkušenosti a samotnou možnost vyzkoušet si vyučovat.

Výzkum ukázal, že studenti fakulty

tělesné

výchovy a sportu jsou dobře

na práci učitele tělesné výchovy. Drobné nedostatky
po nástupu do pedagogického procesu. Možnou
zjištění

nedostatků

tělesnou

výchovu

především

předmětů

vzdělávacích programů,
může

zpětnou

s cílem fyzického rozvoje,
klíčových

které jsme zjistili se odstraní

vazbou pro výuku na FTVS jsou

vyplývajících z výuky didaktických

jsou v souladu s požadavky na rozvoj
didaktických

studentů,

připraveni

předmětů.

Studenti

výjimečně zařazují

kompetencí. V

současnosti

vyučují

témata, která
prochází

řada

na FTVS inovací, aby byly v souladu s požadavky Rámcových
což se netýkalo dotazovaných

byt podobný výzkum opakován a

v problematice připravenosti

studentů

může

na praxi.

51

studentů.

V dohledné budoucnosti

prokázat jak se inovace projevila
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Přílohy:

Dotazník

Dotazování studentů pedagogických praxí III. TVS a IV.
Jméno
--~--------------Ročník a obor
----------------

učitelství

Zázemí pro výuku TV:
O Velká tělocvična- počet_ O Malá tělocvična - počet_
O Víceúčelové hřiště uveďte rozměry, která hřiště obsáhnou ----------------------O Gymnastický sál
0 Atletické hřiště
O Plavecký bazén
O Posilovna, fitness
O Jiné

------------------------

Pomůcky

pro výuku TV:
Modernost
O směs(napůl)
O v souladu s novými trendy
O některé nové pomůcky
O částečně zastaralé
O zastaralé
Množství
O Dostatečné pro všechny žáky O pro většinu žáků
O cca pro polovinu žáků
O nedostatečné pro výuku
O spíše na ukázku
Kvalita
O Vynikající O zachovalé
O částečně poškozené O výrazně poškozené O rozbité
Podmínky pro výuku TV hodnotím celkové jako (označte):
O vynikající
O velmi dobré
O dostačující

O nedostačující

Fakultní učitel
Věk

O 25-30
Let praxe
O 3-5 let

O 31-350 36-400 41-450 43-550 56 a více
méně

než 3 roky
O 6-10 let

O 11-20 let

O více než 20 let

Pracovní úvazek TV (hodin/týdně)
O 0-5
O 6-10
O 11-150 16-220 více než 22
Kvalifikace učitele
Absolvent FTVS
O ano
Dne
O ne druhý předmět.______
Aprobace TV
D ano
Hodnocení učitele (1-5, kdy 1 znamená velmi mi pomohl, dozvěděljsem se nové poznatky, které
mi umožnili kvalitnější výuku, ... )
Pedagogické a didaktické rady z praxe_
Rozborové hodiny_
Vedení vlastních hodin a přístup k žákovi (zhodnoťte hospitace)_
Pomoc při výuce, zasahování do výuky (učitel mi pomohl, nebo mě potopil)_._
Doporučení učitele

O ano, určitě

pro další praxe
O ano

O nedoporučuji O nevím

Doporučení

školy pro další praxe
O ano, určitě
O ano
Jméno fakultního

O nedoporučuji O nevím

učitele

--------------------54

Škola;__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Tématický plán
D převzaljsem plán učitele D mohl jsem si částečně upravit
Při

D mohl jsem si sestavit samostatně

plánování jsem vycházel

D z tématických celků

D z učiva, které si chci zkusit učit

D ze své specializace

D z učiva, co bez problémů zvládám
Připravy

na vyučovací jednotku:
D plně uplatňuji
D dělám v nich při výuce drobné změny
D jsou pouze orientační
D dělám v nich při výuce zásadní změny
D považuji za zbytečné
Při tvorbě příprav se
D soustředím se na obsah
D soustředím se na organizaci D soustředím na didaktiku
D soustředím se na efektivitu D soustředím se na fyzické zatížení žáka
Tvorba přípravy na 1 VJ mi zabere průměrně:
D do 20 minut
D 20 - 40 minutO 40- 60 minut D více než hodinu
Do výuky jsem zařadil jako hlavní část (počet hodin)
D Atletika se zaměřením na výkon, dovednost v jednotlivých disciplínách._ _ _ __ _
D Atletika průpravná celkem._ _ _ _ _ _ __
D Rozvoj silových schopností._ _ _ __
D Rozvoj rychlostních schopností._ _ __
D Rozvoj obratnostních schopností._ __
D Rozvoj vytrvalostních schopností_ __
D Plavání
D Sportovní gymnastika_
D Aerobic, cvičení s hudbou
D Basketbal
D Volejbal__
D Vybíjená_ _
D Fotbal
D Florbal
D Dobrodružné aktivity_ _
D Prvky zdravotní TV (v celku alespoň 20 min)
D Baseball, softball__
D lakros, interkross__
D Jiné uveďte_ _ _ _ _ _ _ _ __
Využití znalostí ze studia
Rozcvičení

D vždy
D většinou
D občas
Vedení rozcvičení učitelem
D vždy
D většinou
D občas
Použil jsem tento typ rozcvičení:
D ve dvojicích, trojicích
počet_ _
D s hudebním doprovodem
počet_ _
D s náčiním
počet_ _
D medicinbaly
D švihadla
D
D
D

D málokdy

D nikdy

D málokdy

D nikdy

tyče

lavičky
činky

Jiné n~tradiční- jaké_ _ __ _ _..,-Uplatnění

didaktických stylů
a praktického stylu jsem použil (počet opakování):
D reciproční
D se sebehodnocením
D s nabídkou
D s řízeným objevováním
D se samostatným objevováním
D s autonomním
rozhodováním žáka o učivu
Kromě příkazového
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Práce s dětmi
Před nastoupením praxí jsem měl zkušenost (mimo praxe FTVS) s vedením dětí
D ano
O ne
Jak dlouho a jak často pravidelně (každý týden) pracujete s dětmi
D více než 5 let
D méně než 1 rok
O 1-3 roky
D 3-5 let
D 4x a více týdně
D 1 měsíčně
O 1 týdně
D 2-3 x týdně
Pouze blokově
D nahodile
D pravidelně (aspoň 2 týdny ročně)
D sportovní kempy
D letní tábory
D lyžařské kurzy
D škola v přírodě
D jiné_____________________
Kázeň

žáka v hodinách TV
D byla výborná
O drobné přestupky
D odpovídala očekávání
D byla obtížně zvladatelná
D byla nezvladatelná
Motivace v hodinách TV
Chlapci jako celek
D aktivně reagovali na jakékoli učivo D aktivně se účastnili pouze vybraného učiva
D při určitém učivu převažovala pasivita
D při většině hodin TV převažovala pasivita
D nezajímalo je téměř žádné učivo
Dívky jako celek
D aktivně reagovala na jakékoli učivo D aktivně se účastnila pouze vybraného učiva
D při určitém učivu převažovala pasivita
D při většině hodin TV převažovala pasivita
D nezajímalo je téměř žádné učivo
Bezpečnost

D v průběhu praxe nedošlo k žádnému ohrožení zdraví žáků
D v průběhu praxe došlo občas k žádnému zdraví žáků, ne však k úrazu
D v průběhu praxe došlo k lehkému úrazu (výron, odřeniny)
D v průběhu praxe došlo opakovaně (více než lx) k lehkému úrazu (výron, odřeniny)

uveďte úraz a příčinu'---------------------------------------------------0 v průběhu praxe došlo k úrazu- uveďte úraz a příčinu_________________________

Zájmy dětí
odezvu měla(y) hodina(y)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Největší

Vlastní výkon hodnotím (označte)
D vynikající
D velmi dobrý D s drobnými nedostatky

D s velkými nedostatky

Největší

nedostatky:
1._ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2.___________________ 3 . ___________

Největší přednosti:

1._ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2.___________________ 3 ··-----------

Moje problémy s ... jsem
ukázněností žáků

motivací žáků
vlastní verbální projev
realizací rozcviček
výukou gymnastiky
výukou atletiky
výukou basketbalu
výukou volejbalu
výukou

O nedokázal vyřešit
O nedokázal vyřešit
O nedokázal vyřešit
O nedokázal vyřešit
O nedokázal vyřešit
O nedokázal vyřešit
O nedokázal vyřešit
O nedokázal vyřešit
O nedokázal vyřešit

O řešil s obtížemi
O řešil s obtížemi
O řešil s obtížemi
O řešil s obtížemi
O řešil s obtížemi
O řešil s obtížemi
O řešil s obtížemi
O řešil s obtížemi
O řešil s obtížemi
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O zvládl
O zvládl
O zvládl
O zvládl
O zvládl
O zvládl
O zvládl
O zvládl
O zvládl

O nevyskytovaly se
O nevyskytovaly se
O nevyskytovaly se
O nevyskytovaly se
O nevyskytovaly se
O nevyskytovaly se
O nevyskytovaly se
O nevyskytovaly se
O nevyskytovaly se
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