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ABSTRAKT 
 
Název: Vztah dětí s mentálním postižením k pohybovým aktivitám 

 

Subjekt: Výzkumné práce se zúčastnilo 229 žáků (89 dívek a 140 chlapců, průměrný věk 14, 

10 ± 1,22) pražských základních škol praktických a 30 žáků (11 dívek a 19 chlapců, průměrný 

věk 15,92 ± 1, 28 ) pražských základních škol speciálních. 

 

Cíl práce: Zjistit vztah dětí s mentálním postižením, resp. žáků základních škol praktických a 

základních škol speciálních k pohybovým aktivitám. 

 

Metoda: Pro splnění cíle byly použity dva nestandardizované dotazníky. Oba obsahovaly 

deset strukturovaných i nestrukturovaných položek, které zjišťovaly vztah dětí s mentálním 

postižením k pohybovým aktivitám – konkrétně ke školní tělesné výchově (v prvním 

dotazníku) a popř. sportu, který děti provozují ve svém volném čase (ve druhém dotazníku). 

 

Výsledky: Hypotéza, ve které jsme předpokládali největší oblíbenost tělesné výchovy jako 

školního předmětu žáky základních škol praktických i speciálních, se nepotvrdila. Jen velmi 

málo žáků základních škol praktických i speciálních navštěvuje sportovní aktivity ve svém 

volném čase. Zjistili jsme, že je i málo žáků, kteří navštěvují sportovní kroužky při škole. 

Poslední hypotéza zkoumající jak se žáci ke sportu dostali, se nám také nepotvrdila. Škola se 

nestala hlavním místem, kde se žáci o sportu dozvěděli a jak se ke sportu dostali. 

 

Klíčová slova: intelektové postižení, pohybové činnosti, mimoškolní pohybové aktivity, 

základní škola praktická, základní škola speciální, školní tělesná výchova 

  



ABSTRAKT 
 
Title: Relationship of children with intellectual disabilities to physical activities. 

 

Subject: Research work was attended by 229 pupils (89 girls and 140 boys, mean age 14, 10 

± 1, 22) Prague's elementary schools practical  and 30 pupils (11 girls and 19 boys, mean age 

15, 92 ± 1, 28) Prague's elementary schools special. 

 

Goal of the research: To determine the relationship of children with intellectual disabilities, 

respectively pupils in primary schools practical and primary schools special to physical 

activities. 

 

Method: To meet the targets were used two unstandardized questionnaires. Both contained a 

ten-structured and unstructured items that identify the relationship of children with intellectual 

disabilities to physical activity - specifically the school physical education (in the first 

questionnaire) and where applicable sport that kids do in their spare time (in the second 

questionnaire). 

 

Results: Hypothesis, which we assumed most popular physical education as a school subject 

of elementary school pupils of practical and special, has not been confirmed. Very few pupil 

sof primary school special and practical do sport activities in their spare time. We found that 

even the few pupils who attend school’s sporting activities. The last hypothesis investigating 

how pupils get to the sport, were also confirmed. The school hasn‘t become the main place 

where students get informations about the sport and how to get to the sport. 

 

Key words: intellectual disability, physical activity, extracurricular physical activities, 

practical elementary school, speciál elementary schoul, schoul physical education 
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1  ÚVOD 

 
Představy intaktních lidí o mentálně postižených bývají často opředeny mnoha 

nejasnostmi, předsudky, záhadami a často i neopodstatněnými obavami. Mentální 

postižení postihuje nejen psychické schopnosti, ale celou lidskou osobnost ve všech 

jejích složkách. Má tedy rozhodující vliv na vývoj a úroveň rozumových schopností, ale 

týká se také emocí, komunikačních schopností, úrovně sociálních vztahů a možnosti 

společenského a pracovního uplatnění. Oblast sportu zdravotně postižených je v ČR 

rozvíjena zejména v posledních letech. Nemá ještě takovou tradici, avšak sport přináší 

do života nejen dětí s mentálním postižením velké kvality. 

Téma pohybové aktivity dětí s mentálním postižením jsem si zvolila především proto, 

abych si rozšířila přehled o celkové problematice tohoto postižení. Baví mě sportovat 

s dětmi, být jejich trenérem a stále častěji cítím potřebu věnovat se právě dětem 

s postižením, ať už mentálním nebo tělesným. Další důvod byla praxe na základní škole 

praktické v pražských Vokovicích, kde jsem se setkala s dětmi s mentálním postižením 

při vedení sportovního kroužku. Ráda bych při budoucí práci s dětmi využila získané 

poznatky k tomu, aby byla moje práce komplexnější. 

Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, ve které byl řešen vztah žáků 

s mentálním postižením k tělesné výchově a sportu. Do diplomové práce jsme zahrnuli 

více respondentů a základních škol praktických a základních škol speciálních. Vytvořili 

jsme dva nestandardizované dotazníky pro tělesnou výchovu a mimoškolní pohybové 

aktivity zvlášť, abychom mohli výsledky porovnat a prohloubili poznatky 

z jednotlivých oblastí, kde žáci sportují. 

Předkládaná diplomová práce by měla poukázat na to, zda mají děti s mentálním 

postižením (MP) vztah k pohybovým aktivitám, respektive k tělesné výchově a sportu, 

ať už pozitivní či negativní. Dále si klade za cíl zjistit, jestli se děti s MP věnují sportu 

ve svém volném čase či v rámci zájmových sportovních kroužků při škole. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 
2. 1  Mentální postižení 

 
2. 1. 1  Charakteristika mentálního postižení 

 
Za mentálně postižené se považují jedinci, u kterých dochází k zaostávání vývoje 

rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a 

v neposlední řadě k poruchám v adaptačním chování (Švarcová, 2006). 

Krejčířová (2006) uvádí, že mentální postižení je závažné postižení  vývoje 

rozumových schopností prenatální, perinatální nebo postnatální etiologie, které vede 

k významnému omezení v adaptivním fungování postiženého dítěte v jeho sociálním 

prostředí. Základním diagnostickým kritériem je selhání v komplexním inteligenčním 

testu. K diagnóze ale nestačí pouze slabý výkon v testech inteligence, dítě musí 

současně selhávat i v plnění věku přiměřených očekávání ve svém sociálním prostředí.   

Další definice označuje mentální postižení jako stav rozvojového nedostatku, který 

začíná v dětství a vyúsťuje k význačnému omezení intelektu, poznávacích schopností a 

slabé adaptaci na požadavky každodenního života. Pro lidi s mentálním postižením jsou 

typické souběžné nedostatky ve funkci adaptování v nejméně ze dvou z následujících 

oblastí: komunikace, osobní péče, bydlení, sociálně interpersonální dovednosti, 

používání zdrojů společnosti, sebesměřování, funkční akademické dovednosti, práce, 

zábava, zdraví a bezpečnost (http://emedicine.medscape.com/article/289117-overview, 

2008). 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice charakterizuje 

lidi s mentálním postižením jako rovnoprávné občany, kteří mají stejná práva být 

zařazeni do společnosti při jakémkoliv stupni postižení a mají možnost žít nezávislým 

způsobem života (http://www.spmpcr.cz/cs/uvod/, 2008).  
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2. 1. 2  Etiologie mentálního postižení 

 
Když se narodí mentálně postižené dítě nebo při pozdějším odhalení jeho mentálního 

postižení se zájem rodičů i jejich okolí často zaměří na otázku příčiny této skutečnosti. 

Žádají od lékařů jasné a jednoznačné vysvětlení, jak a proč k mentálnímu postižení 

došlo. K tomuto zájmu je vede obava, aby se postižení neopakovalo při narození dalšího 

dítěte, ale často i přání najít toho, kdo tuto skutečnost „zavinil“. Je zde celá řada 

různých příčin, které mohou vést k mentálnímu postižení. Tyto příčiny se vzájemně 

podmiňují, prolínají a spolupůsobí. 
 

Podle Lečbycha (2008) příčiny, které vedou k MP mohou být různorodé. Zpravidla jsou 

to: 

1. variace normálního rozložení četností1

2. genetické vlivy2

3. prenatální poškození plodu 

4. perinatální poškození dítěte 

5. časně postnatální poškození dítěte. 

 

2. 1. 2. 1  Prenatální příčiny mentálního postižení 

  

V prenatálním období působí celá řada vlivů, mezi nimiž hrají důležitou roli vlivy 

dědičné - hereditární. Do těchto vlivů řadíme nejen po předcích zděděné nemoci, které 

postupně vedou k MP, ale také to, že dítě dědí po rodičích nedostatek vloh k určité 

činnosti.  

Převažujícím faktorem pro vznik MP jsou z  kvantitativního pohledu specifické 

genetické poruchy. Vlivem mutagenních faktorů (záření, dlouhodobé hladovění, 

chemické vlivy) dochází k mutaci genů, k aberaci chromozomů či změnám v jejich 

počtu.

                                                 
1 Ad. 1 Variací normálního rozložení četností rozumíme, že určité procento naší populace bude spadat do 
pásma mentálního postižení prostým rozložením biologických jevů, jak zachycuje Gaussova křivka 
(Lečbych, 2008). 
 
2 Ad. 2 Mezi genetické vlivy řadíme mentální postižení na podkladě chromozomálních odchylek a 
vrozené poruchy metabolismu. Lečbych (2008) uvádí, že asi v 25% případů mentálních postižení jsou 
etiologickými faktory právě chromozomální a metabolické poruchy. 
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Syndromy způsobené změnou počtu chromozomů, zvláště pak tzv. trizomie se svým 

nejznámějším a nejrozšířenějším reprezentantem – Downovým syndromem 

způsobeným trizomií chromozomu 21 (příčina 23 % mentálních postižení) – tvoří 

největší skupinu příčin mentálního postižení (Müller, Valenta, 2003). 

Downův syndrom (DS) může vzniknout na podkladě tří různých etiologických vlivů. 

Nejčastěji vzniká jako již zmíněná trizomie 21. chromozomu. Jako druhý etiologický 

vliv můžeme uvést poruchu disjunkce během buněčného dělení. Poslední se nám jeví 

spojení 21. a 15. chromozomu. DS je kromě postižení intelektu charakteristický 

mongoloidním zjevem (Lečbych, 2008).  

Další skupinu prenatálních vlivů tvoří environmentální faktory a onemocnění matky 

v době těhotenství, kdy platí zákonitost, že čím dříve k patologii dojde, tím fatálnější to 

má následky pro zdraví dítěte. Můžeme sem zařadit onemocnění matky zarděnkami, 

kongenitální syfilis, toxoplazmózu, otravy olovem a přímou intoxikaci embrya či plodu, 

ozáření plodu, alkoholismus matky apod. Na vznik mentálního postižení může mít i vliv 

nedostatek plodové vody – oligohydromnion, dále vrozené vady lebky a mozku (Müller, 

Valenta, 2003). 

 

2. 1. 2. 2  Perinatální příčiny mentálního postižení 

 

Perinatální encefalopatie (neboli organické poškození mozku) bývá udávána jako 

příčina potíží, které se označovaly termínem lehká mozková dysfunkce a které asi ve 

dvacetině až desetině případů způsobují i mentální postižení (Zvolský, 2006).  

K dalším perinatálním faktorům patří podle Zvolského (2006) a Fischera, Škody (2008) 

mechanické poškození mozku při porodu vlivem nedostatku kyslíku. 

V neposlední řadě jsou to předčasný porod a nízká porodní váha dítěte, také 

nefyziologická těžká novorozenecká žloutenka, při které bilirubin neodchází z těla a 

působí toxicky na nervovou soustavu (Zvolský, 2006). 

 

2. 1. 2. 3  Postnatální příčiny mentálního postižení 

 

V době po narození může způsobit MP mnoho vlivů, mezi něž patří zánět mozku 

způsobený mikroorganismy, mechanické vlivy jako traumata, mozkové léze při 

nádorovém onemocnění, krvácení do mozku a zvláště v pozdějším období onemocnění 
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vedoucí k deterioracím inteligence typu Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby, 

alkoholové demence, schizofrenie, epileptické demence apod.  

Snížení intelektových schopností může zapříčinit i senzorická, citová a sociokulturní 

deprivace dětí vyrůstajících v nepřátelském, odcizeném, nepodnětném rodinném 

prostředí či dětí v institucionální péči. Toto prostředí se může podílet na poklesu 

inteligenčního kvocientu až o 20 bodů (Müller, Valenta, 2003). 

Pokud nastane postnatální poškození mozku, jehož následkem je narušení vývoje 

rozumových schopností, je stanoveno, že do diagnostické skupiny mentálních postižení 

budou zahrnovány pouze takové defekty, které vznikly v prvních 18 měsících věku 

dítěte (Fischer, Škoda, 2008). 

 
2. 1. 3  Klasifikace mentálního postižení 

 
MP představuje výrazně sníženou úroveň inteligence. Pro rozdělení MP se používá 

mezinárodní klasifikace podle ICDH-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí, postižení a 

handicapů podle světové zdravotnické organizace (WHO), MKN-10, kategorie F70-

F79) (pozn. aut. myšleno mentální postižení) (Slowik, 2007).  

 

Podle MKN-10 je mentální retardace (pozn. aut. myšleno mentální postižení) dělena: 

 

o F70 – lehká mentální retardace (IQ 50-69) 

o F71 – středně těžká mentální retardace (IQ 35-49) 

o F72 – těžká mentální retardace (IQ 20-34) 

o F73 - hluboká mentální retardace (IQ pod 20) 

o F78 – jiná mentální retardace 

o F79 – nespecifikovaná mentální retardace. 
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2. 1. 3. 1  Lehké mentální postižení  

  

Lehké mentální postižení, někdy také zvané „familiární“, je tvořeno určitou genetickou 

transmisí a nepříznivými vnějšími vlivy jako sociokulturní deprivací, ekonomickým 

nebo fyzickým strádáním a nedostatkem stimulace. 

V negenetickém poškození je etiologie lehkého mentálního postižení (LMP) plodu asi 

v 10 % případů, vlivy sociální a kulturní způsobují postižení asi v 30 %, polygenní 

dědičností je dáno 60 % případů. U skupiny LMP je do tří let typické opoždění nebo 

zpomalení psychomotorického vývoje, mezi třetím a šestým rokem nápadnější 

problémy: malá slovní zásoba, opožděný vývoj řeči a komunikativních dovedností, 

různé vady řeči, obsahová chudost, nedostatečná zvídavost a vynalézavost, stereotyp ve 

hře (Švarcová, 2006). 

Nejvýraznější problémy v období školní docházky jsou konkrétní mechanické myšlení, 

omezená schopnost logického myšlení, slabší paměť, vázne analýza a syntéza, jemná a 

hrubá motorika je lehce opožděna, objevují se poruchy pohybové koordinace (Pipeková, 

2006).  

Snížená rozumová kapacita se projevuje při učení a nácvik běžných dovedností a 

návyků trvá delší dobu. Myšlení je velmi jednoduché, konkrétní, opakující se, 

nesamostatné a nepřesné. Přiměřeného rozvoje logického myšlení je velmi těžké 

dosáhnout. Paměť je mechanická s individuálně různou kapacitou. Řeč může být 

postižena ve všech svých složkách, v oblasti porozumění řeči, ve slovní zásobě, 

v gramatické tvorbě a ve výslovnosti. Velmi často se objevuje dyslalie a vývoj řeči se 

opožďuje. V mnoha případech mají děti zafixované stereotypy, které nedovedou použít, 

pokud se dostanou do stresové situace. V oblasti emociální je patrná citová nezralost, 

neadekvátnost citů vzhledem k podnětům, nízká sebekontrola a značná sugestibilita 

(Vágnerová, 1991, in Vítková, 2004).  

Podle Krejčířové (2006) se postižení stává zjevné až na vyšších vývojových úrovních, 

kdy začne být od dítěte očekáváno řešení složitějších úkolů či situací. Tyto děti většinou 

dobře zvládají výuku podle osnov základní školy praktické. Většina těchto dětí se po 

ukončení školní docházky vyučí v prakticky zaměřených učebních oborech nebo zaučí 

pro jednoduchá zaměstnání a při dostatečné sociální opoře dosahují tito lidé v dospělosti 

téměř úplné samostatnosti. 

Výchovné působení a rodinné prostředí mají pro socializaci důležitý význam. Emoční a 

sociální zralost lidí s LMP dohromady s rysy osobnosti významně ovlivňují schopnost 
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uplatnění ve společnosti. Tato skupina tvoří 4/5 osob s mentálním postižením(80 %) a 

vyskytuje se asi u 2,5 % populace (Vítková, 2004).  

 

2. 1. 3. 2  Středně těžké mentální postižení  

 

U většiny lidí se středně těžkým mentálním postižením (STMP) lze zjistit organickou 

etiologii. Genetickými příčinami jsou v 10 % chromozomální anomálie, ve 3 % vrozené 

poruchy metabolismu. 

Velmi opožděný je raný psychomotorický vývoj, v šesti až v sedmi letech dosahují děti 

se STMP úrovně maximálně tříletého dítěte. Vývoj jemné a hrubé motoriky je opožděn 

a přetrvává až do dospělosti. Řeč je zpomalená ve vývoji, agramatická a častá dyslalie 

přetrvává do dospělosti. Dále je řeč velmi jednoduchá nebo zůstává pouze při 

nonverbální komunikaci s porozuměním jednoduchým verbálním instrukcím. Myšlení 

je stereotypní, nepřesné, zaměřené na nepodstatné, ale nápadné detaily. Paměť je 

mechanická a má malou kapacitu. Emocionálně jsou tito postižení labilní a 

nevyrovnaní, charakteristický je infantilismus, dráždivost a negativismus. Lidé se 

(STMP) zpravidla bývají  plně mobilní a fyzicky aktivní. Výskyt v populaci lidí s MP je 

asi 12 % (Vítková, 2004). 

Děti se STMP obvykle docházejí do základních škol speciálních, kde jsou nejčastěji 

podle jejich programu vzdělávány. Výuka je zaměřena spíše na zvládání praktických 

dovedností. Cíleně zaměřená stimulace je však pro ně velmi důležitá, zařazení do školy 

je mimoto významné i z hlediska rodičů – jejich děti již nejsou označené za 

„nevzdělatelné“. Při kvalitním a cíleném vedení většina dětí zvládne dovednosti 

sebeobsluhy a osvojí si jednoduché pracovní činnosti. V dospělosti se pak mohou lidé 

se STMP uplatnit v chráněných dílnách nebo v různých programech podporovaného 

zaměstnávání (Krejčířová, 2006). 

 

2. 1. 3. 3  Těžké mentální postižení  

 

Příčiny u těžkého mentálního postižení (TMP) jsou genetické a negenetické. Mezi 

negenetické příčiny patří poškození zárodečné buňky embrya, plodu a novorozence. 

Velmi často se objevují malformace centrální nervové soustavy (CNS) a infekce 

způsobující těžké poruchy struktury a funkce mozkové činnosti. Výrazně je opožděn 

psychomotorický vývoj již v předškolním věku. Značná je pohybová neobratnost a 
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dlouhodobé osvojování koordinace pohybů. Dlouhodobým tréninkem si může jedinec 

osvojit základní hygienické návyky a částečně i jiné činnosti týkající se sebeobsluhy, 

někteří však nejsou schopni udržet tělesnou čistotu ani v dospělosti (Vítková, 2004). 

Omezení psychických procesů a nápadnosti v koncentraci pozornosti se zdá být velmi 

značné. Rozvoj komunikativních dovedností je minimální, řeč je jednoduchá, omezená 

na jednotlivá slova nebo skřeky a nemusí se vůbec vytvořit. Pro tyto jedince je typická 

nestálost nálad a velká impulzivita. Lidé s TMP poznávají blízké osoby, ale jsou 

celoživotně odkázáni na péči jiných osob. Vzdělávají se podle odpovídajícího 

vzdělávacího programu v základních školách speciálních, ale vzdělávání je značně 

omezené. Tvoří 7 % z celkového počtu osob s MP a v populaci 0,3 % (Pipeková, 2006).  

 

2. 1. 3. 4  Hluboké mentální postižení  

 

Hluboké mentální postižení je většinou organické etiologie. Ve většině případů jde o 

kombinované postižení. Poznávací schopnosti se téměř nerozvíjejí, lidé s HMP jsou 

maximálně schopni diferencovat známé a neznámé podněty a reagovat na ně pozitivně 

či negativně. Výskyt v celkovém počtu jedinců s mentálním postižením je 1 % a 

v populaci 0,2 % (Vágnerová, 2004). 

 

„Spolu s postižením intelektu je u těchto dětí pravidlem i velmi těžké postižení 

pohybové, často jsou zcela imobilní nebo schopny jen minimálního pohybu, většinou si 

neosvojí ani základy mluvené řeči a porozumění řeči bývá omezeno na některé běžné 

pokyny.“ (Krejčířová, 2006, s. 199)  

 

2. 1. 3. 5  Jiné mentální postižení 

 

Tato kategorie by měla být použita pouze pokud je stanovení stupně mentálního 

postižení pomocí obvyklých metod je velmi nesnadné, a to pro přidružené senzorické 

nebo somatické postižení například u nevidomých, neslyšících, nemluvících i u jedinců 

s těžkými poruchami chování, osob s autismem či u těžce tělesně postižených osob 

(Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. Revize, 1992).  
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2. 1. 3. 6  Nespecifikované mentální postižení 

 

Této kategorie se využívá při diagnostice případů, kdy je prokázáno mentální postižení, 

ale není dostatek informací, aby bylo možné zařadit postiženého do jedné z výše 

uvedených kategorií (Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. Revize, 1992).  

 

2. 2  Vzdělávání žáků s mentálním postižením 

 
Pokud je schopnost dítěte prospívat v běžném školském systému omezena, mělo by mít 

každé takové dítě přístup do zařízení a institucí, jež byly konstituovány tak, aby vyšly 

vstříc jeho potřebám. Výchovu a vzdělávání lidí s MP chápeme jako celoživotní proces. 

Kognitivní procesy probíhají u lidí s MP podstatně pomaleji než u intaktní populace, 

stále výrazněji vystupuje potřeba jejich permanentního rozvíjení, stálého opakování a 

prohlubování jejich znalostí a dovedností (Švarcová, 2001). 

Podle Vítkové, Bartoňové (2007) se u nás děti a žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami vzdělávají od roku 1989, s významným akcentem od roku 2005 (zákon č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání), v hlavním vzdělávacím proudu. Žáci se zdravotním postižením se mohou 

vzdělávat v základních školách (ZŠ) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

ZŠ praktická vzdělává přednostně žáky s LMP. Žáci se STMP mají právo se vzdělávat 

v ZŠ speciální.  

Právo na vzdělávání lze najít v Listině základních práv a svobod, jakož i v dalších 

zákonech. Například v Zákoně o rodině (zákon č. 94/ 1963 Sb.), který ukládá zákonným 

zástupcům dítěte odpovědnost za jeho vzdělání, nebo v Zákoně č. 563/2005 Sb., o 

pedagogických pracovnících) (Černá, 2008). 

Podle Strnadové (2008) se z legislativního hlediska ke vzdělávání žáků s MP školního 

věku vztahují následující vyhlášky a zákony. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Žáci s těžkým mentálním 

postižením jsou většinou vzdělávání podle zákona 561/2004 Sb., paragrafu 48 a 49 

v rámci základní školy speciální. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 
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2. 2. 1  Základní škola praktická 

 
Pokud žák absolvuje vzdělávací program základní školy praktické, získává základní 

vzdělání. Klientelu základní školy praktické (ZŠP) tvoří převážně žáci s LMP, můžou se 

tu také vzdělávat žáci s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se zdravotním 

a sociálním znevýhodněním, žáci s lékařskou diagnózou autismus a žáci se souběžným 

postižením více vadami) (Pipeková, 2006). 

Pro žáky s LMP je určena příloha Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání (RVP ZV) upravující jejich vzdělávání; respektuje sníženou úroveň 

rozumových schopností žáků, jejich fyzické i pracovní možnosti a předpoklady, 

vymezuje podmínky pro vzdělávání a specifikuje úroveň klíčových kompetencí na 

konci základního vzdělání. Mezi cíle vzdělávání řadíme osvojení si strategie učení, 

motivování žáků pro celoživotní učení, podněcování je k tvořivému myšlení, logickému 

uvažování, k řešení problémů a ke komunikaci, rozvíjení schopnosti spolupráce, vedení 

žáků k toleranci k jiným lidem a jejich kulturám, v neposlední řadě pomáhání žáků 

poznávat vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi (Bartoňová, Vítková, 

2007). 

Cílem ZŠP je vybavit absolventy takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které 

je připraví po absolvování na přijetí odborného učiliště, praktické školy a v současnosti 

již také středního odborného učiliště, eventuálně dalších typů středních škol. U 

absolventa ZŠP se předpokládají základní vědomosti ze všeobecně vzdělávacích 

předmětů. Nemělo by mu činit potíže srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou 

formou a zvláštní důraz je kladen na manuální zručnost a fyzickou zdatnost. Vzdělávací 

program je koncipován tak, aby fungoval jako otevřený a pružný systém, který nebrání 

respektování individuálních zvláštností včetně individuálního pracovního tempa žáků. 

Uvedeným cílům odpovídá i skladba vyučovacích předmětů a učební plán školy. 

Organizační členění základní školy praktické dospělo po mnoha peripetiích do stavu: 3 

+ 3 + 3, tedy první tři postupné ročníky – nižší stupeň, 4.–6. postupný ročník – střední 

stupeň, 7.–9. postupný ročník – vyšší stupeň (Franiok, 2008). 

Fisher, Škoda (2008) uvádí, že síť ZŠP v České republice zahrnuje více než 500 

takovýchto škol. O zařazení žáka do školy rozhoduje ředitel školy, je však podmíněno 

souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte. 
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2. 2. 2 Základní škola speciální 

 
 „Základní škola speciální se odlišuje od ZŠ organizačními formami vzdělávání a 

obsahovým zaměřením výuky. Učivo je redukováno na osvojení si základních dovedností 

v jednotlivých vzdělávacích oblastech a oborech, prakticky zaměřených činností a 

pracovních dovedností. Je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní rozumových 

schopností, psychických zvláštností, nedostatečnou úrovní koncentrace pozornosti a 

nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Základním vzděláním v základní škole 

speciální se dosahuje stupeň základy vzdělání.“ (Bartoňová, Vítková,  2007, s. 73) 

 

V základní škole speciální (ZŠS) se vychovávají a vzdělávají žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami a s takovými nedostatky rozumového vývoje, pro které se 

nemohou vzdělávat v běžné škole nebo v ZŠP. Jsou však schopni si osvojit alespoň 

některé prvky vzdělání. Obsah výchovně-vzdělávací činnosti se zaměřuje na 

vypěstování návyků sebeobsluhy, osobní hygieny, rozvíjení přiměřených poznatků a 

pracovních dovedností s předměty denní potřeby. V ZŠS se vzdělávají zpravidla žáci 

s MP středního stupně. Vzdělání v ZŠS je desetileté. Cíl a těžiště práce spočívá ve 

výchovné a vzdělávací činnosti, která žákům umožňuje, aby si ve vhodně upravených 

podmínkách a při odborně speciálněpedagogické péči osvojili elementární vědomosti, 

dovednosti a návyky potřené k uplatnění v praktickém životě a aby dosáhli maximální 

možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob (Franiok, 2008).  

Švarcová (2006) uvádí jako cíle rozvíjení fyzických i psychických schopností a 

předpokladů žáka, dále vybavit žáky takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, aby 

se v maximální možné míře mohli zapojit do společenského života.  

ZŠS se tedy zaměřuje na celkový duševní a tělesný rozvoj žáků při důsledném 

respektování jejich individuálních zvláštností. Organizačně je ZŠS rozdělena na čtyři 

základní stupně, a to na 1. nižší stupeň – 3 roky, 2. střední stupeň – 3 roky, 3. vyšší 

stupeň – 2 roky, 4. pracovní stupeň – 2 roky (Franiok, 2008). 
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2. 3  Tělesná výchova žáků s mentálním postižením 

 
2. 3. 1  Charakteristika předmětu tělesná výchova 

 
Tělesná výchova je jedna ze složek výchovy, která poskytuje základní pohybové 

vzdělání, zlepšuje zdraví a zvyšuje fyzickou kondici. Na školách je tělesná výchova 

povinný předmět v rozsahu dvou až tří hodin týdně. Podle Mužíka, Stojaníkové, 

Sedláčkové (2005) má tělesná výchova (TV) oficiálně rovnoprávné postavení 

s ostatními předměty školního kurikula, avšak ze strany mnoho škol dochází k  

podceňování.  
TV žáků s MP se zaměřuje kromě úkolů zdravotních na rozvíjení pohybových 

dovedností, se současným rozvíjením činnosti ostatních analyzátorů, myšlení a řeči. 

Pohybové aktivity sehrávají významnou roli v komplexním rozvoji dětí s MP. Pohyb je 

prostředkem sebevyjádření, prostředkem interakce s materiálním a sociálním 

prostředím, prostředkem k poznání sebe sama (Karásková, 1997).  

Nedostatek pohybu u dětí má negativní vliv na jejich harmonický vývoj, a to fyzický, 

psychický i společenský. Jen při pravidelné, všestranné a pestré pohybové aktivitě se 

může dítě optimálně rozvíjet, odolávat nepříznivým vlivům civilizace, vyrůst v jedince 

vysoké výkonnosti, schopného plnit všechny úkoly, které na něj dnešní společnost klade 

(Adamírová, Javůrek, 1988).  

 

2. 3. 2  Tělesná výchova na základní škole praktické  

 
Pro výuku TV je použito Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP), 

který je platný od 1. září 2005 (http://www.vuppraha.cz/wp-

content/uploads/2009/12/rvpzv-lmp.pdf, 2009).  

Vzdělávací obsah TV se podle RVP ZV-LMP (2005) dělí do tří tématických bloků: 

činnosti ovlivňující zdraví, činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností a 

činnosti podporující pohybové učení. V TV se myslí i na rehabilitační a vyvažující 

cvičení, kde pro pohybové vzdělávání žáků je důležité nejen rozvíjení pohybového 

nadání, ale zároveň i korekce zdravotních oslabení v běžných i specifických formách 

pohybového učení – v povinné tělesné TV, případně ve zdravotní TV. Korektivní a 

14  



speciální vyrovnávací cvičení mohou být preventivně zařazována a využívána v 

hodinách TV všech žáků nebo jsou využívána pro žáky se zdravotním oslabením místo 

činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení (Výzkumný ústav pedagogický 

v Praze, 2005). Vzdělávací obsah TV na ZŠP bude uveden v příloze č. 4 na konci práce. 

 

2. 3. 3  Tělesná výchova na základní škole speciální 

 
Od 1. září 2010 zahájily všechny školy, které mají v rejstříku škol obor vzdělání 

základní škola speciální, výuku podle podle RVP ZŠS v 1. a 7. ročníku. 

TV je zaměřena na dosažení co nejvyššího stupně tělesné zdatnosti, odolnosti a 

otužilosti. Vede i k pěstování hygienických návyků, dobrému vztahu k práci a sportu. 

Učitel upravuje obsah tématických celků tělesné výchovy s ohledem na postižení žáků 

(Švarcová, 1997).  

Týdenní časová dotace předmětu TV pro žáky ZŠS je pět hodin týdně. Vzdělávací 

obsah TV se stejně jako na ZŠP dělí do tří tématických bloků: činnosti ovlivňující 

zdraví, činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností a činnosti podporující 

pohybové učení (http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP-ZSS_kor-

final.pdf).  

V rámci RVP shledáváme v TV žáků ZŠS jako důležité zejména zdokonalování 

základních lokomocí a pohybových dovedností. Dále se mají cíleně připravit na 

pohybovou činnost a její ukončení. Oproti tomu v TV žáků ZŠP už jde také o rozvoj 

rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností. Žáci se učí 

manipulovat se zatížením a prohlubují si znalosti a dovednosti jednotlivých sportů. 

Vzdělávací obsah TV na ZŠS bude uveden v příloze č. 5 na konci práce. 

 

2. 3. 4  Úkoly tělesné výchovy na školách pro žáky s mentálním postižením   

 
TV by měla žákovi umožnit poznat vlastní pohybové možnosti a omezení, uvědomovat 

si je, respektovat je a využívat je k cílenému ovlivňování svého tělesného a duševního 

stavu (Karásková, 2005). 
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Zdravotní úkol 

 

Hlavním úkolem TV žáků s MP je upevnění zdraví, vytvoření podmínek pro nápravu 

nedostatků tělesného vývoje a pro zvýšení odolnosti organismu. Splnění zdravotního 

úkolu TV zajišťují zejména rušná cvičení, průpravná cvičení a relaxace. Mezi rušná 

cvičení patří například rozcvičení poklusem nebo během, rozcvičení kolektivní hrou, 

rozcvičení švihadlem nebo rušné pohyby končetinami. Průpravná cvičení slouží 

k nácviku a návyku správného držení těla. Mají preventivní a vyrovnávací úkol, při 

jejich provádění se zdůrazňuje vědomé úsilí cvičence při zaujímání a udržení správného 

postoje nebo polohy těla.  

Důležitá je také tělesná a psychická relaxace. Její působení spočívá v uvolňování 

jednotlivých svalových skupin celého těla i psychického napětí (Kysučan, 1990). 

 

Vzdělávací úkol 

 

Vzdělávací úkol TV spočívá v možnosti ovlivňování psychiky prostřednictvím rozvíjení 

pohybových dovedností. Vylepšení motorických nedostatků může velmi pozitivně 

ovlivnit psychický rozvoj celé osobnosti. Jedinec přichází do styku s rozličnými 

předměty a jevy okolí prostřednictvím pohybové činnosti. Motorika mu umožňuje 

vyhledávat nové jevy prostředí, ale také je vnímat a nalézat mezi nimi vzájemné vztahy, 

což ovlivňuje proces myšlení. Rytmus řeči lze ovlivnit rytmickým pohybem končetin. 

Rozvíjení pohybové paměti a vytváření pohybů v představách ovlivňuje kladně rozvoj 

všech druhů paměti a představivosti. Uvedené možnosti kladného vlivu motorických 

aktivit na psychické procesy nacházejí velké uplatnění v tělesné výchově žáků s MP.  

 

K nim můžeme ještě přiřadit zkvalitnění různých aspektů procesu vnímání, rozvoj 

diferenciačních schopností jednotlivých analyzátorů a jejich vzájemné koordinace 

(Kysučan, 1990). 

Podle Rychteckého, Fialové (1998) se vzdělávací úkoly dělí na informativní a 

formativní. Mezi informativní úkoly patří například osvojené postupy a metody 

tělesného sebezdokonalování, zásady správné životosprávy, základní pohybové 

dovednosti a návyky a osvojení činností z gymnastiky, atletiky, dvou sportovních her, 

plavání, lyžování, turistiky atd. Mezi formativní úkoly patří rozvinuté základní 
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pohybové schopnosti jako síla, rychlost, vytrvalost, obratnost, pohyblivost a rovnováha. 

Dále kvalitní pohybový projev, senzorické schopnosti a intelektové schopnosti. 

Výchovný úkol 

 

Výchovné úkoly spočívají ve využití prvků a prostředků TV v ostatních složkách 

výchovy a úzce souvisejí s úkoly vzdělávacími. Nejdůležitějším výchovným úkolem je 

získání trvalého zájmu o tělesná cvičení a návyku pravidelného cvičení. TV přispívá 

k navykání na fyzickou námahu a zkvalitňování pohybové koordinace. Některé formy a 

prostředky TV působí na rozvoj estetického cítění. Široké možnosti poskytuje TV pro 

mravní výchovu mládeže s mentálním postižením. Skupinové hry například zlepšují 

sociální a mentální funkce. V motivovaných činnostech se vytváří pevnější kolektivní 

vztahy, smysl pro spolupráci, rozvíjí se vůle a pocit zodpovědnost (Kysučan, 1990). 

 
2. 3. 5  Osobnost a činnost učitele tělesné výchovy na školách pro žáky s mentálním 

postižením 

 
Rychtecký, Fialová (1998) uvádějí, že každý učitel ve výchovně-vzdělávacím procesu, 

ale i mimo něj, působí jako objekt svou profesionalitou (kvalifikací, odpovědností za 

výsledky vyučování, řízením formalizovanými verifikovanými postupy, zobecněnými 

principy, zkušenostmi a dovednostmi), ale zároveň i jako subjekt svou osobností 

(psychickými vlastnostmi, hodnotovou orientací, vlastními zkušenostmi atd.). 

Objektivní a subjektivní působení od sebe nelze oddělit. Vzájemně se ovlivňují a 

prolínají.   

Podle Karáskové (1991) je vyučovací činnost jev, který je realizací podstaty osobnosti 

učitele. Činnost učitele je možnost determinovat objektivně, ale současně ji učitel dává 

subjektivní charakteristiku. 

Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících může být pedagogickým 

pracovníkem ten, kdo je plně způsobilý k právním úkonům, má odbornou kvalifikaci 

pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, je bezúhonný a zdravotně 

způsobilý.  
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Karásková (2005) uvádí následující profesní kompetence: 

 

1. Odborná kompetence 

Jedním z požadavků na učitele TV je teoretické a praktické zvládnutí obsahu předmětu 

TV v rámci vzdělávacího programu příslušné školy. Z oblasti teoretické je velký důraz 

kladen na důležité základní vědomosti z teorie tělesné kultury, z didaktiky TV, 

aplikované TV a zdravotní TV, na znalosti fyziologických a psychologických aspektů 

pohybových činností, dále také na znalost pravidel her a soutěží nebo poskytování 

dopomoci. 

 

2. Pedagogická kompetence 

Je nezbytné nutné zvládnutí základních poznatků ze společenských věd, zejména 

pedagogiky, psychologie a speciálněpedagogických disciplín, a to formou 

vysokoškolského studia (Karásková, 1991).  

 

3. Organizační kompetence 

Učitel by měl řídit činnost žáků s přehledem a sebevědomě, jeho pokyny by měly být 

srozumitelné a jednoznačné. Vytváření organizačních podmínek pro realizaci vyučovací 

jednotky (VJ) je nedílnou složkou organizační kompetence. Učitel - dobrý organizátor 

při přípravě na VJ plánuje nejen obsahový záměr VJ, ale také prostorové uspořádání 

nářadí, vymezení pohybu žáků v prostoru a v čase a respektuje bezpečnost žáků 

(Karásková, 2005).  

 

4. Komunikační kompetence  

Interakce mezi učitelem a žákem probíhá komunikací, která může být verbální nebo 

neverbální. Verbální projev učitele by měl být smysluplný a pro žáka zejména 

srozumitelný. Srozumitelnosti lze dosáhnout tím, že učitel volí jednoduché věty s  

výrazy, kterým žák s MP rozumí. Učitelův verbální projev by měl být přiměřeně hlasitý 

a přiměřeně rychlý, aby žák stačil sledovat souvislosti. Neverbální komunikace zahrnuje 

obecně všechny projevy mimo slova. Ve VJ TV v základní škole speciální nebo 

praktické nabývá neverbální komunikace značných rozměrů. Patří sem pohybová 

demonstrace učitele, jeho postoj a držení těla nebo celková pohybová kultura, gesta a 

mimika, míra fyzické vzdálenosti nebo akustická neverbální komunikace (Karásková, 

2005). 
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Platt (2001) navrhuje následující postupy pro komunikaci:

o podat žákovi základní pokyny velmi zjednodušeně 

o udržovat oční kontakt během pokynů 

o mluvit jasně a přímo  

o používat slova a výrazy, které budou přiměřené věku 

o všechny verbální pokyny by měly být krátké 

o všechny dialogy by měly být ověřeny, s cílem zajistit porozumění žáků 

o předvést všechny motorické pohyby a před tím požádat žáky, aby se zapojili do 

pohybu. 

 
2. 3. 6 Osobnost a činnost žáka s mentálním postižením v tělesné výchově 

 
Žák s MP se liší od žáka běžné školy zejména deficitem v oblasti kognitivní. Typickým 

znakem je omezenější potřeba zvídavosti a preference podnětového stereotypu. Myšlení 

je zjednodušené, omezené a vázané na konkrétní skutečnost (Fisher, Škoda, 2008). 

Pozornost je typická menší stálostí a rozsahem, projevuje se snížená schopnost 

soustředit se na více činností současně. U těchto žáků převládá mechanická paměť, 

uchování a znovuvybavení je málo přesné a souvisí s emoční silou okolností procesu 

vnímání. Slovní zásoba je menší  a také řeč je po obsahové stránce chudší a jednodušší. 

Vzhledem ke snížení úrovně intelektových schopností jsou to emoce, které se výrazně 

podílí na chování žáka. Velmi typické pro žáky s MP je emoční labilnost a náladovost 

(Karásková, 2005).  

Fisher, Škoda (2008) dodávají, že obvykle jde o zvýšenou dráždivost a větší pohotovost 

k afektivním reakcím. 

I v oblasti volní se u žáka s MP objevují odlišnosti. Žák není schopen samostatně čelit 

překážkám a setrvat u určité činnosti delší dobu. V oblasti sociální sféry nemůžeme říct, 

že je tento žák lepší nebo horší, je pouze jiný než žák běžné školy. Přesto však současný 

stav veřejného mínění stále nepřipouští hladký průběh socializace žáka. Žáci s MP se 

jeví jako nezralé osobnosti, existují u nich poruchy v interpersonálních vztazích a 

komunikaci. Můžeme konstatovat, že se mentálně postižení žáci neliší svoji tělesnou 

výškou a hmotností od intaktní populace. Celkově se organismus žáka s MP jeví jako 

snáze unavitelný (Karásková, 2005). 
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2. 3. 6. 1 Motorické zvláštnosti žáků s mentálním postižením 

 

Tak jako v rozumovém vývoji i v tělesném vývoji dětí s MP se ve většině případů 

setkáváme se zaostáváním nebo odchylkami ve srovnání s ukazateli tohoto vývoje u 

intaktních dětí. Je mnoho dokladů o tom, že včasné poškození CNS vyvolává poruchy 

v celkovém somatickém stavu a vývoji dítěte. Somatické zvláštnosti, stupeň MP a 

etiologie ovlivňují celkový charakter motoriky a zvláštností pohybového vývoje. Je 

například známo, že děti s MP a s organickou podmíněností postižení začínají později 

chodit. V odborných publikacích jsou za symptomy motorického deficitu nejčastěji 

uváděny motorická neobratnost, motorický infantilismus, zaostávání v motorickém 

vývoji, nesprávné držení těla, disharmonická chůze, pohybová chudost nebo používání 

nadměrného množství neúčelných pohybů (Kysučan, 1990). 

U MP závisí možnost rozvoje motoriky na závažnosti základní vady. Důležité jsou také 

příčiny MP. U MP vzniklého na základě organického poškození CNS se často projevují 

v motorické oblasti příznaky dětské mozkové obrny, které motorické možnosti velmi 

omezují. Žáci se závažnou formou MP bývají značně omezeni v oblasti hrubé i jemné 

motoriky. Ale i u lehké formy MP můžeme nacházet určité odchylky týkající se kvality 

motorické koordinace, obratnosti a rychlosti pohybů (Přinosilová, 2007). 

 

2. 3. 6. 2 Motorická diagnostika žáků s mentálním postižením 

 

Úroveň motoriky je důležitá i pro rozvoj dalších kompetencí. V rámci motoriky 

diagnostikujeme zvlášť hrubou a jemnou motoriku. Postižení motorického vývoje může 

být v souladu s úrovní MP, může s ní být dokonce etiologicky spojená. Týká se 

nejčastěji motorické koordinace, obratnosti a rychlosti (Černá, 2008). 

Vývoj motoriky zjišťujeme buď podle výkonů v motorických testech, nebo podle 

výkonových norem motoriky (Přinosilová, 1999). 

Diagnostika hrubé motoriky zahrnuje pohybovou aktivitu velkých svalových skupin, 

ovládání a držení těla, koordinaci a rytmizaci pohybů, lokomoci (chůze, běhy, skoky). 

Klasickou metodou je motometrická škála Oseretzkého, která je určena pro věk 4 až 16 

let. Oblasti, které jsou pomocí této škály zjišťovány, jsou přesnost a rychlost 

izolovaných pohybů a dvou současných pohybů, dynamická koordinace horních 

končetin (podávání, předávání) a celého těla (kotouly, skoky), pohybová rychlost, 

statická koordinace těla či pohybová paměť. Opoždění v motorické oblasti lze podle 
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této škály rozdělit na lehké motorické opoždění (MP o 1-2 roky), střední motorické 

opoždění (MP o 2-3 roky) a těžké motorické opoždění (MP o 3-5 let) (Přinosilová, 

1999). 

Používanější metodou v České republice je Orientační test dynamické praxe, známý 

také jako Míkův test. Míkův test je určený pro vyšetření dětí předškolního věku s 

opožděným vývojem. Jeho součástí je i vyšetření školní zralosti. Obsahuje osm položek, 

které jsou zaměřeny na pohyby rukou, nohou a jazyka (Přinosilová, 2007). 

Diagnostika jemné motoriky zahrnuje pohyby drobných  svalových  skupin,  tzn. 

motoriku  ruky včetně grafomotoriky, oromotoriky (pohyby dutiny ústní), logomotoriky 

(pohyby mluvidel), mimiky a senzomotoriky. Přehled zkoušek pro jemnou motoriku je 

uveden níže: 

o Poppelreuterova zkouška (přemísťování cihliček z jedné poloviny pracovní 

desky na druhou) 

o Dexterimetr (přemísťování kroužků na zprohýbaném drátu z jednoho konce na 

druhý) 

o Šrouby (odšroubování a znovu zašroubování šroubů a matic do otvorů na desce) 

o Walterova zkouška (přemísťování válečků z prohloubeniny jedné desky do 

prohloubeniny druhé desky) (Přinosilová, 1999). 
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2. 4  Pohybové aktivity dětí s mentálním postižením 

 
„Sportování dětí není jen cestou zvyšování výkonnosti a přípravy na závody. Je to 

dlouhodobá a často velmi složitá výchovná činnost, kterou spolu ruku v ruce vykonávají 

trenéři, vedoucí a rodiče. Na jejím konci by měl stát vždy člověk, kterému sport dal 

především krásné dětství plné kamarádů, zábavy a prožitků.“ (Perič, 2004, s. 9) 

 

Podle Karáskové (2002) v rozvoji jedince s MP sehrávají významnou roli sportovní 

aktivity. Sportovní činnosti v příjemném a stimulujícím prostředí evokují uvolnění, 

smích a příjemné prožitky dětí s MP. 

 

2. 4. 1  Volnočasové pohybové aktivity při základních školách  

 

Od školy jako všeobecně rozšířené vzdělávací a výchovné instituce se očekává 

vytváření předpokladů pro úspěšný vstup příslušníků mladé generace do 

profesionálního, občanského i volnočasového života. Dobrovolná účast na 

volnočasových aktivitách školy vytváří prostor pro rozvoj individuálních předpokladů 

účastníků, plní funkci vzdělávací a výchovnou, kulturní a sociálně-preventivní, 

zdravotní (regenerační a relaxační), odpočinkovou a kompenzační. Na našich 

základních školách je to formou pravidelných zájmových činností ve školním klubu 

(Hofbauer, 2004). 

 

2. 4. 2  Mimoškolní volnočasové pohybové aktivity  

 

Mimoškolními pohybovými aktivitami (MPA) se myslí činnosti, kterým děti věnují svůj 

volný čas, většinou ve sdruženích a zařízeních mimo školu. Pro nás tedy zejména ve 

sportovních klubech a oddílech (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008).  

Podle Hofbauera (2004) je volný čas doba, kdy člověk nevykonává činnosti pod vlivem 

závazků, jež vyplývají z jeho sociálních rolí, pro děti tedy zejména školy. Také jsou to 

činnosti, do kterých člověk vstupuje s očekáváními, účastní se jich na základě svého 

svobodného rozhodnutí a které mu přináší příjemné zážitky a uspokojení. 
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2. 4. 3  Význam sportu pro děti s mentálním postižením 

 

Podle Lejčarové, Tilingera (2002) je nabídka sportovních aktivit co největšímu okruhu 

zájemců největším cílem sportovních aktivit pro děti s MP. Současný životní styl má za 

následek pokles habituální tělesné aktivity spojený se vznikem civilizačních 

onemocnění, snižováním úrovně fyzické zdatnosti, odolnosti a výkonnosti.  

Sport jednoznačně umožňuje získat nové kamarády, zvýšit sebevědomí, přispívá 

k orientaci ve světě i u nás v České republice a neposledně pomáhá také sportovcům 

s MP naučit se trávit volný čas smysluplně a pozitivně. Nesmíme opomenout, že sport 

přispívá k rozvoji dobrého zdraví. Dále je tu také soutěživost a reprezentace, děti s MP 

si díky sportu můžou získat pozornost, podporu a úctu blízkého okolí (Svoboda, 

Tilinger, 2001). 

Sportování se tedy nabízí jako jedna z mnoha možností náplně volného času (Hrušková, 

Matoušek, Landischová, 2005, in Matoušek, Koláčková, Kodymová, 2005). 

Sportovci soutěžící s mentálním jak na vrcholové úrovni, tak rekreačně jsou nejen 

vzorem pro ostatní, ale také napomáhají k odstraňování předsudků a ignorace ze strany 

většinové společnosti, které mohou velmi negativně ovlivňovat život osob s MP. Sport 

také může změnit život rodičů a celé rodiny dětí s MP (Svoboda, Tilinger, 2001). 

V biologické oblasti se jedná o rozvíjení výkonnosti neporušených funkcí a vytváření 

náhrady za funkce porušené. Je to proces kompenzace, edukace či reedukace. Zmírňuje 

důsledky vyrovnávání se s handicapem. Sport učí přijímat sociální role a zlepšuje 

komunikaci mezi postiženými i nepostiženými. Velmi významné je dodržování 

obvyklých norem společenského chování, odpovědnosti a dochvilnosti. V neposlední 

řadě sport pomáhá snižovat riziko civilizačních faktorů (Jansa, Dovalil, 2007). 

 

2. 4. 4 Sportovní trénink dětí s mentálním postižením 

 

Sportovní aktivity dětí s MP jsou spojeny s obdobím vývoje dětského organismu a 

trénink je v zásadě potřeba chápat jako budování základů všestranného rozvoje. Velmi 

důležitá je podpora přirozeného vývoje, rozvoj pohybových schopností a dovedností s 

využitím takových prostředků a postupů, které by přinášely dítěti radost, podporovaly 

rozvíjení kladného vztahu k účasti ve sportu a vzbuzovaly touhu být lepší, touhu 

pracovat na svém zdokonalení.  
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Organizace sportovních aktivit musí být založena na herním principu, poskytování 

zábavy, prožitku a dobrodružství (http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/sportmp/sport_mp.pdf 

/, 2009).  

Sportovní trénink dětí s MP je záměrný a promyšlený výchovně vzdělávací proces, 

který se zaměřuje na rozvoj sportovní výkonnosti a celkový rozvoj osobnosti. U osob se 

zdravotním postižením se uskutečňuje osvojováním pohybových dovedností, rozvojem 

pohybových schopností, psychiky a výchovy. Vždy je nutné respektovat druh či velikost 

postižení , možný vývoj a omezení z toho vyplývající. U dětí s MP musíme počítat se 

ztíženým řízením pohybu, kvůli obtížnému chápání nebo nepochopení pohybové 

struktury. V zásadě je ale možná adaptace na zatížení a zatěžování. Vyskytuje se vetší 

unavitelnost, nižší zdatnost a limitace výkonu (Jansa, Dovalil, 2007). 

Adaptačními podněty jsou tělesná cvičení, která mají všeobecně rozvíjející význam. Je 

důležité se vyvarovat toho, aby se stále stejné podněty opakovaly. Docházelo by 

k psychické únavě a ke ztrátě motivace. U dětí s MP je žádané, aby zatěžování bylo 

postupné, všestranné, pestré a mírné intenzity. Mělo by být prokládáno odpočinky a 

uvolňováním. Je důležité vytvořit nejprve základní podmínky pro zahájení činnosti a 

přesvědčit se o způsobu optimální komunikace (Jansa, Dovalil, 2007). 

Podle Periče (2004) můžeme hovořit o třech zásadních cílech sportovní přípravy dětí, 

které trenér mládeže, ale i učitel musí mít vždy na paměti: 

 

1. Nepoškodit děti 

Tento cíl zahrnuje naprosto nevhodné činnosti, bez ohledu na možné následky v 

následujícím období. Nevhodně můžeme na děti působit po stránce psychické, či 

tělesné. Psychická stránka nemusí být příliš zřetelná, tyto poruchy bývají nenápadné, ale 

o to závažnější. Může se to projevit stavy úzkostnosti, frustrace, vznik různých psychóz, 

tyto stavy mohou způsobit i psychické onemocnění, mnohdy spojené s ukončením 

účasti ve sportu a vytvořením velmi negativního celoživotního vztahu k pohybovým 

aktivitám. Tělesná poškození krátkodobá v podobě různých zranění, či tělesná 

poškození dlouhodobého či trvalého charakteru jsou právě výsledkem systematického 

nevhodného zatěžování a přináší takové změny, které na kratší či delší čas omezují 

pohybovou aktivitu jedince, někdy dokonce zamezí jeho další účasti v aktivním sportu. 
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2. Vytvořit u dětí kladný vztah ke sportu  

Zde je velmi důležitý vhodný přístup trenéra. Pokud trenér zdůrazňuje výkon a 

upřednostňuje péči o lepší sportovce před těmi horšími, ti horší, bez dobrého výkonu, 

dříve nebo později odchází znechuceni a zatrpklí ze sportu jinam, do jiných aktivit, kde 

se mohou prosadit. Úkolem trenéra mládeže je podporovat kladný vztah k pohybu, ke 

sportu i u těch, kteří nebudou nikdy v budoucnu vrcholovými sportovci. Pohybová 

aktivita a sport, zejména dětí a mládeže, musí být radost, musí přinášet potěšení a 

zábavu. 

 

3. Vytvořit základy pro pozdější trénink 

Dítě může získat návyk, potřebu pravidelné účasti ve sportu, pravidelného navštěvování 

tréninků. Praxí je potvrzeno, že do puberty je ideální období pro osvojení základních 

dovedností v technické přípravě, zvládnutí techniky pohybu, vedení míče, driblingu, 

apod. Důraz na rozvoj těchto dovedností a schopností vytváří dobré základy pro 

pozdější sportovní trénink. 

 

Podle Frömela, Novosada a Svozila (1999) považujeme za nejzávažnější indikátory 

pohybové aktivity: 

o strukturu, objem a intenzitu pohybové aktivity 

o účast v organizované pohybové aktivitě 

o míru zvládnutí určité pohybové činnosti 

o míru vědomostí o určité pohybové činnosti a celkově o tělesné kultuře 

o vztah mezi sportovními zájmy a realizovanou pohybovou aktivitou 

o vztah k pohybové aktivitě 

o míru uspokojení z pohybové aktivity. 
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2. 5  Soutěže a organizace pro sportovce s mentálním postižením 

 
Sportovci vyžadující podporu ve vzdělávání a sociálních situacích z důvodu MP můžou 

závodit na dvou typech větších soutěží, podle toho, která organizace je pořádá. Může to 

být INAS-FID (International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability – 

Mezinárodní sportovní federace pro jedince s postižením intelektu), nebo Special 

Olympics – Speciální olympiáda (Daďová, Čichoň, Švarcová, Potměšil, 2008).  

 
2. 5. 1  Český svaz mentálně postižených sportovců 

 

Český svaz mentálně postižených sportovců (ČSMPS) je vedle Hnutí Speciálních 

olympiád jednou ze dvou organizací, zabývajících se sportovními aktivitami osob s MP 

v České republice. 

ČSMPS je občanským sdružením samostatných sportovních oddílů, odborů, klubů a 

tělovýchovných jednot, případně dalších organizací a jednotlivců (dále jen oddílů), 

které zajišťuje tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost sociální skupiny 

sportovců s mentálním postižením. Členy svazu jsou především sportovci s MP, jejich 

doprovodné osoby - bez rozdílu věku. Za sportovce s MP jsou pokládány osoby, které 

na základě pedagogicko-psychologického vyšetření, prokazujícího snížení rozumových 

schopností, jsou vzdělávány a vychovávány v zařízeních pro MP – ZŠP, ZŠS, na ZŠ se 

speciálních vzdělávacím programem, praktické škole, odborném učilišti, jiné zařízení 

podobného typu a MP, kteří jsou vychováváni v domácím prostředí v rodině 

(http://www.uzps.cz/svazy/csmps/sport_intelektove_postizenych/historie_a_soucasnost

_sportu_v_cr/). 

U zrodu tohoto svazu stál dr. Josef Kvapilík, který v roce 1992, na základě kontaktů se 

světovým sportovním hnutím MP, přistoupil na filosofii INAS-FMH (Mezinárodní 

sportovní federace osob s mentálním postižením, International Sports Federation for 

Persons with Mental Handicap) a zaregistroval ČSMPS jakožto občanské sdružení. Od 

svého vzniku je svaz členem Unie zdravotně postižených sportovců a Českého 

paralympijského výboru. Založení svazu umožnilo připravit takový strategický rozvoj 

sportu MP, který zpřístupnil sport všem zájemcům, a to na různých úrovních - od 

soutěží v rámci ústavu, školy či klubu, přes městské či regionální soutěže k soutěžím 

mistrovství ČR. Na práci zakladatele svazu navázal v pořadí druhý předseda ČSMPS, 
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dr. Pavel Svoboda, který vede svaz doposud 

(http://www.uzps.cz/svazy/csmps/sport_intelektove_postizenych/historie_a_soucasnost

_sportu_v_cr/). 

Posláním svazu je všestranně podporovat rozvoj tělesné výchovy, sportu a turistiky pro 

mentálně postižené sportovce všech věkových kategorií na území Čech, Moravy a 

Slezska a vytvářet podmínky pro činnost všech sdružených článků. V zájmu celkového 

rozvoje spolupracuje s dalšími organizacemi, které se touto činností zabývají, a 

ostatními orgány, i příslušnými ministerstvy, jež pečují o zdravotně postižené občany a 

rozvoj TV a sportu. Samostatnou kapitolu pro ty skutečně nejlepší představuje 

reprezentace České republiky na mezinárodních soutěžích. Již v roce 1992 se naši 

sportovci zúčastnili 1. paralympiády mentálně postižených v Madridu, do té doby pro 

nás nejrozsáhlejší akce. Od téhož roku se činnost ČSMPS postupně rozvíjí, ustálil se 

systém soutěží, rozvíjí se mezinárodní spolupráce 

(http://www.uzps.cz/svazy/csmps/sport_intelektove_postizenych/historie_a_soucasnost

_sportu_v_cr/). 

 

2. 5. 2 Speciální olympiády  

 
Název Speciální olympiády je označení pro celosvětové sportovní hnutí, které je 

otevřené pro osoby s MP. Special Olympics International (SOI) je oficiálně uznáno 

Mezinárodním olympijským výborem a začleněno do struktury světových soutěží 

(Válková, 1988). 

SOI  byly založeny v roce 1968 v USA paní Eunice Kennedyovou – Shriverovou. 

Sportování je zde pojímáno jako prostředek rozvoje osobnosti a integrace lidí s MP. 

Cílem SO je umožnit co největšímu počtu lidí s MP pravidelně sportovat a účastnit se 

soutěží bez ohledu na absolutní výkonnost. V současné době je v tomto celosvětově 

rozšířeném hnutí zapojeno více než 140 zemí 

(http://www.specialolympics.cz/cz/index.htm, 2009).  

SOI pořádají letní i zimní hry pro osoby s MP. Speciální letní olympiády se konají 

každé čtyři roky v roce předcházející letním olympijským hrám. Ve srovnání s 

Deaflympiádami a paralympijskými hrami je medializace těchto her stále rozsáhlejší 

(DePauw, Gavron, 2005). 
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U SOI musí mít všichni závodníci primární diagnózu MP (vstupní kritérium pro IQ je 

80 a méně, dolní hranice IQ není určena – tzn. že se mohou zapojit i jedinci s těžkým 

mentálním postižením). Jsou klasifikováni podle předchozích úspěchů a na základě 

pozorování systémem „divizí“ po maximálně osmi závodnících tak, aby soutěž byla pro 

závodníka co nejsmysluplnější (http://www.specialolympics.cz/cz/index.htm, 2009).  

Věkové kategorie jsou pro individuální sporty: 8 – 11 let, 12 – 15 let, 16 – 21 let, 22 – 

29 let, více než 30 let. Pro týmové sporty jsou to pak: méně než 15 let, 16- 21 let, a více 

než 22 let (Daďová, Čichoň, Švarcová, Potměšil, 2008). 

Soutěží se v „pásmové“ soutěži, která je soutěží mezi sportovci s přibližně stejnou 

úrovní výkonnosti. Proto se můžou konat např. 4 soutěže v běhu na 100 m pro 4 různé 

úrovně výkonnosti. To znamená, že v tomto případě budou 4 držitelé zlatých medailí v 

disciplíně 100 m. Speciální olympijský program může v současnosti zahrnovat 19 

letních sportů (atletika, plavání, gymnastika, badminton, košíková, volejbal, kopaná, 

házená, kuželky, bocce, vzpírání, jezdectví, bruslení na kolečkových bruslích, 

cyklistika, jachting, softbal, tenis, stolní tenis, golf) a 5 zimních sportů (sjezdové 

lyžování, běžecké lyžování, krasobruslení, rychlobruslení a halový hokej). Účast na 

hrách je umožněna všem sportovcům s MP, kteří jsou zapojeni do pravidelné sportovní 

činnosti ve sportovních klubech. Pro tuto olympiádu nejsou stanoveny výkonnostní 

limity a nikdo není předem vyloučen pro nesplnění výkonu. Kritériem výběru je 

celoroční aktivita a snažení jedince. Odměňováni jsou všichni účastníci 

(http://www.specialolympics.cz/cz/index.htm, 2009).  

 

2. 5. 2. 1  České hnutí speciálních olympiád  

 

České hnutí speciálních olympiád (dále jen ČHSO) je dobrovolnou zájmovou 

organizací, která sdružuje jednotlivce a kolektivy, zapojené do programu speciálních 

olympiád, a ostatní 

osoby a organizace, které se rozhodly podporovat myšlenky programu. ČHSO vychází z 

humanitárních ideálů sportování a integrace osob s mentálním postižením v návaznosti 

na ideje a činnost světového a evropského hnutí SOI, tj. zejména poskytovat příležitost 

celoročního sportovního tréninku a sportovních soutěží v různých sportech 

olympijského typu pro lidi s mentálním postižením ve věku osmi let a výše, dávat jim 

soustavnou příležitost rozvíjet tělesnou zdatnost, osvědčovat odvahu a odhodlání, 

prožívat radost, sdílet a rozvíjet dovednosti a přátelství se svými rodinami, ostatními 
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sportovci Speciálních olympiád a celým společenstvím 

(http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/sportmp/sport_mp.pdf /).  

Mezi cíle a úkoly ČHSO patří: 

o iniciovat podporu českých státních orgánů, hospodářských, společenských a 

jiných organizací pro rozvoj tělovýchovné aktivity mentálně postižených a 

reprezentaci ČR na SOI 

o popularizovat a propagovat sportování a integraci osob s MP jak ve směru 

zaměření speciálních olympijských aktivit, tak i v souvislosti s celkovým 

zlepšením systému péče o osoby s MP 

o koordinovat cílevědomou i spontánní sportovní aktivitu mentálně postižených 

o vytvářet potřebné metodické organizační a finanční předpoklady pro zapojení do 

těchto aktivit ve spolupráci se SOI a českými orgány a organizacemi 

(http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/sportmp/sport_mp.pdf /). 

 

2. 5. 3 Mezinárodní sportovní federace pro osoby s mentálním postižením 

 

Tato organizace byla založena v roce 1986 (s názvem INAS-FMH, od roku 1999 INAS-

FID) a je charakterizována jako mezinárodní sportovní federace, reprezentující zájmy 

osob s mentálním postižením v oblasti sportovních aktivit. V Evropě má INAS-FID 

vlastní organizaci, INAS-FID Europe, sdružující 30 zemí. INAS-FID přijal definici MP 

WHO. Z této definice se vychází při registraci sportovců s MP, která je podmínkou k 

účasti sportovců na soutěžích organizovaných IPC či INAS-FID (http://www.inas-fid-

europe.com/index.php?mod=page&ac=page&id_page=5, 2008). 

Registrován může být sportovec prostřednictvím testování v zemi, za kterou sportuje. 

Testování provádějí experti (psychologové, speciální pedagogové) a pouze tito mohou 

potvrdit, že jedinec splňuje pravidla odpovídající definici WHO. 

INAS-FID je přesvědčen, že jedinci s MP mají právo zúčastnit se sportovních soutěží 

dle vlastního výběru, na úrovni schopností, kterými disponují. To se může uskutečňovat 

v „pásmových“ soutěžích, jako jsou (SOI) (viz Kapitola 2. 5. 2), nebo v otevřené 

soutěži, která je vlastní INAS-FID. Otevřená soutěž je soutěž stejná jako pro 

nehandicapované olympioniky.  

INAS-FID organizuje mistrovství světa a Evropy v následujících sportech: plavání, 

kopaná, košíková, stolní tenis, atletika, klasické lyžování, tenis, přespolní běh, sálová 
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kopaná, cyklistika. Sportovci s MP startovali poprvé na paralympijských hrách 

neoficiálně v letech 1992 (letní paralympiáda v Barceloně a Madridu) a 1994 (zimní 

paralympiáda v Lillehammeru). První oficiální účast je spojena s letní paralympiádou v 

Atlantě 1996, kde soutěžili atleti a plavci, a zimní paralympiádou v Naganu 1998, kde 

se představili běžci na lyžích.  
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3  CÍL A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 
 
3. 1  Cíl a úkoly práce 
 

Cílem práce bylo zjistit, jaký mají žáci s mentálním postižením vztah k pohybovým 

aktivitám, respektive k tělesné výchově a sportu. 

 

Pro splnění cíle jsme stanovili následující úkoly: 

1. Prostudovat odbornou literaturu, která se zabývá danou problematikou. 

2. Vytvořit nestandardizovaný dotazník a ověřit ho na vybrané ZŠ praktické a ZŠ 

speciální. 

3. Požádat o souhlas etické komise s možností provedení výzkumu. 

4. Kontaktovat pražské ZŠ praktické a ZŠ speciální a domluvit se s vedením, zda je 

možné s žáky výzkum provést. 

5. Vyplnit nestandardizované dotazníky na pražských ZŠ praktických a ZŠ 

speciálních, popř. v třídách ZŠ speciálních při ZŠ praktických, které s realizací 

výzkumu souhlasily, ve všech třídách 2. stupně.  

6. Na základě zodpovězených otázek data graficky zpracovat. 

7. Na základě získaných informací porovnat výsledky žáků ze základní školy 

praktické a základní školy speciální a napsat závěry.  
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3. 2  Pracovní hypotézy 
 

Při tvorbě hypotéz jsme vycházeli z obou nestandardizovaných dotazníků, kdy jsme 

z otázek vybrali ty nejzajímavější pro náš výzkum. Dále jsme vycházeli z teoretických a 

praktických poznatků o problematice MP.  

 

1. Předpokládáme, že u všech skupin žáků ZŠS a ZŠP je tělesná výchova nejvíce 

oblíbený předmět ve srovnání se zbylými uvedenými předměty 

v nestandardizovaném dotazníku. Tělesná výchova je předmět, při kterém se 

žáci uvolní, přijdou na jiné myšlenky, užijí si zábavu a  odpočinou si od stejného 

typu vyučování ostatních školních předmětů. 

2. Předpokládáme, že nejvíce 30 % žáků 6. a 7. tříd ZŠP, 20 % žáků 8. a 9. tříd 

ZŠP a nejvíce 20 % žáků ZŠS bude navštěvovat sportovní oddíl nebo klub mimo 

školu. Sport ve volném čase není u žáků s MP často navštěvovanou aktivitou, 

proto myslíme, že sportujících žáků mimo školu nebude příliš. 

3. Předpokládáme, že nejméně 60 % žáků 6. a 7. tříd ZŠP, nejméně 50 % žáků 8. a 

9. tříd ZŠP a nejméně 40 % žáků ZŠS bude navštěvovat sportovní kroužek při 

škole. Možnost navštěvovat sportovní kroužky při škole se nám zdá být jako 

nejjednodušší způsob, jak se žáci ke sportování mohou dostat. 

4. Předpokládáme, že nejméně 50 % dětí, které uvedly, že sportují ve svém volném 

čase, se dostaly ke sportování díky škole. Myslíme si, že škola je prostředí, které 

se pro žáky stává hned po rodině nejdůležitějším místem, kde získávají 

informace z okolí, tedy i o pohybových aktivitách. 
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4  ORGANIZACE A METODIKA VÝZKUMU 
 
4. 1  Výzkumný soubor 

 
Výzkumný soubor byl tvořen 229 žáky (92 dívek a 137 chlapců, průměrný věk 14, 03 ± 

1, 21 roků) z osmi ZŠP (Bártlova, Libčická, Lužiny, Práčská, Radotín, Vachkova, 

Vokovice, Ružinovská) a 30 žáky (11 dívek a 19 chlapců, průměrný věk 15, 9 ± 1, 29 

roků) ze čtyř ZŠS (Libčická, Lužiny, Radotín, Ružinovská) v Praze. Jednalo se o žáky 

šestých, sedmých, osmých a devátých tříd.  

Oslovili jsme 10 ZŠS. Zde nebyl problém s komunikací, s výzkumem by nám většinou 

rádi pomohli, problém byl, že jejich žáci byli těžce mentálně postižení a pro naši práci 

nevhodní. Nakonec se do výzkumu participovali pouze 4 ZŠS. Dále jsme oslovili 13 

základních škol praktických, které většinou bez potíží souhlasili s výzkumem. Výzkum 

jsme provedli na 8 základních školách praktických, se ostatními 5 ZŠP jsme se 

nedohodli na termínu.  

Žáky druhého stupně základních škol praktických a speciálních jsme si vybrali zejména 

pro jejich lepší pochopení nestandardizovaného dotazníku. Myslíme, že tito žáci ve 

svém volném čase častěji sportují, což jsme chtěli také hodnotit v druhém 

nestandardizovaném dotazníku pro sportovce. Velký rozdíl mezi počtem žáků ZŠP a 

ZŠS je dán převahou diagnozy lehčího mentálního postižení mezi žáky a jejich následné 

zařazení do základní školy praktické. Do našeho výzkumu jsme se snažili zahrnout v co 

největším počtu i žáky ZŠS, kteří mají těžší stupeň mentálního postižení. Jelikož by 

nám nedokázali na nestandardizovaný dotazník odpovědět, nemohli jsme od nich získat 

výsledky v takové míře.  
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Tabulka č. 1: Charakteristika výzkumného souboru  

 

Škola Počet žáků Pohlaví Průměrný věk 

ZŠS 30 
19 chlapců (63%) 
11 dívek (37%) 15, 9 ± 1, 29 

6. a 7. třídy ZŠP 85 
52 chlapců (61%) 
33 dívek (39%) 13, 0 ± 1, 08 

8. a 9. třídy ZŠP 144 
85 chlapců (59%) 
59 dívek (41%) 14, 9 ± 0, 98 

Dohromady 259 
156 chlapců (60%) 
103 dívek (40%) 14,22 ± 1, 34 

 

4. 2  Metody získávání dat 

 
Pedagogický výzkum má za účel systematicky popisovat, analyzovat a objasňovat různé 

jevy edukační reality, dále může formulovat otázky, identifikovat problémy a 

objasňovat je. (Průcha, 2009). 

Pro realizaci našeho výzkumu jsme zvolili nestandardizovaný dotazník, do kterého jsme 

podle Chráska (2007) zařadili strukturované, nestrukturované, polostrukturované i 

škálované.  

Podle Čábalové (2011) je dotazník způsob písemného kladení otázek, který vede 

k hromadnému získávání odpovědí.  

Snažili jsme se formulovat otázky konkrétně a jasně, aby to žáci dobře pochopili. 

Zohlednili jsme dobu trvání vyplnění nestandardizovaného dotazníku žáky. Žáci 

s mentálním postižením nevydrží být dlouho pozorní. Proto jsme přizpůsobili počet a 

obsah otázek jsme schopnostem věku, který nemůžeme brát chronologicky, ale spíše 

mentálně. 

Nestandardizovaný dotazník, který byl určen pro všechny žáky, byl sestaven z deseti 

otázek, které měly zjistit vztah dětí s mentálním postižením k tělesné výchově. (viz 

Příloha č. 2).  

Druhý nestandardizovaný dotazník byl určen pouze pro žáky, kteří se ve svém volném 

čase věnují nějaké pohybové aktivitě. Také obsahoval deset otázek, které zjišťovaly, 

jaký mají děti vztah k jejich vybrané pohybové činnosti (Příloha č. 3).  
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4. 2. 1 Úvodní pilotáž 

 

Pro náš výzkum bylo velmi důležité ověřit sestavený nestandardizovaný dotazník. 

Požádali jsme pana ředitele základní školy praktické a speciální Ružinovská, jestli 

bychom zde mohli provést pilotáž. Vybrali jsme deset žáků 7. třídy základní škole 

praktické, 12 žáků 8. třídy základní školy praktické a dva žáky 7. třídy základní školy 

speciální.  

S pilotáží nám pomáhali vyučující. Žáci rozuměli většině otázkám velmi dobře. Zjistili 

jsme, že téměř všichni žáci neporozuměli dvěma otázkám. Problém byl pro obě otázky 

stejný. Týkalo se to negace otázky a možnosti odpovědi, žáci byli zmatení, jestli mají 

odpovědět ano či ne. Otázky jsme upravily tak, aby odpověď na ně byla jasná.  

Také jsme do našeho výzkumu zahrnuli známkovací škálu od 1 - 5, kterou jsme použili 

v prvních dvou otázkách. Známkovací škála pro žáky byla vhodná, brali ji jako 

známkování ve škole.  

Druhý nestandardizovaný dotazník pro sportující děti jsme hodnotili pouze s panem 

ředitelem. Zdál se mu být dostatečně přiměřený a neměl k němu připomínky. 

 

4. 3 Sběr dat 

 
Sběr dat probíhal v následujícím harmonogramu: 

 

Příprava a vytvoření dvou nestandardizovaných dotazníků …….… listopad 2010 

Úvodní pilotáž………………………………………….…………... únor 2011 

Zahájení výzkumu, výzkum ve školách………………….………… březen, duben 2011 

Ukončení výzkumu ve školách…………………………….……….. květen 2011 

Zpracování výsledků……….……………………………………… červenec, srpen 2011 

 

Nestandardizované dotazníky byly za naší asistence vyplňovány v příslušné škole 

v předem domluveném termínu. Dotazování probíhalo za účasti pedagoga a většinou 

trvalo přibližně 30 minut. Jednotlivé otázky jsme se žáky procházeli společně, aby 

všichni porozuměli znění. Případné dotazy jsme zodpověděli.  

Na základních školách speciálních jsme dotazníky vyplňovali zvlášť s každým žákem. 

Často jsme za něj museli odpovědi dopsat, jelikož by to sám nedokázal. Žáci s těžším 
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stupněm mentálního postižení se naučí například jednotlivá písmenka nebo čísla, ale 

nezvládnou celé věty. Občas žáci nedokázali odpovědět na otázku. Byla pro ně příliš 

složitá, nebo měli problém s vyjadřováním. V tomto případě nám pomohl odpovědět 

vyučující. Pokud ani vyučující neznali odpověď, danou otázku jsme ve výzkumu 

nehodnotili. 
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4. 4  Analýza dat 

 
Při analýze dat jsme vycházeli z výsledků nestandardizovaných dotazníků. Při této 

analýze jsme mohli zjistit, jaké jsou rozdíly mezi žáky základních škol praktických a 

speciálních. Dále také mezi skupinami tříd, které jsme vytvořili na ZŠP.  

Odpovědi z nestandardizovaných dotazníků jsou zpracovány formou absolutních a 

relativních četností do tabulky, následně grafů a jsou doplněny o komentář, který 

interpretuje  získané výsledky. Pro přehlednost jsme data zpracovali pro každý 

nestandardizovaný dotazník zvlášť. 

První nestandardizovaný dotazník (viz Příloha č. 2) byl určen pro všechny žáky, kteří se 

účastnili výzkumu. Obsahoval deset otázek. První dvě otázky byly hodnoceny stejným 

způsobem, jaký žáci znají ze školy. To je pomocí stupnice od jedné do pěti, kdy 

jednička je hodnota nejlepší a pětka je hodnota nejhorší. Ve zbylých osmi otázkách si 

mohli žáci vybrat následující odpovědi: ano, ne nebo neodpovědět, pokud by nechtěli.  

Kde bylo uvedeno jiné, mohli žáci vypsat jiné důvody, které by rádi na otázku 

odpověděli. 

Ve druhém nestandardizovaném dotazníku mohli žáci na deset otázek, které jsme do něj 

zařadili, odpovědět následovně: ano, ne nebo neodpovědět, pokud by nechtěli.  Kde 

bylo uvedeno jiné, mohli žáci vypsat jiné důvody, které by rádi na otázku odpověděli. 

(viz Příloha č. 3). 
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5 VÝSLEDKY  

 
Výsledky práce jsou prezentovány pomocí grafů. Nejdříve uvedeme hodnocení pro 

nestandardizovaný dotazník, na který odpovídali všichni žáci, týkající se vztahu žáků k 

pohybovým aktivitám, respektive k tělesné výchově a sportu. Před každým grafem je 

zhodnocení výsledků s odkazem na příslušný graf. 

Druhý nestandardizovaný dotazník byl připraven pro žáky, kteří ve svém volném čase 

sportují.  
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5. 1 Nestandardizovaný dotazník pro všechny dotazované žáky 
 

Na tento nestandardizovaný dotazník odpovídali všichni  žáci, kteří se zúčastnili 

výzkumu. Celé hodnocení je rozdělené pro jednotlivé skupiny, tj. žáci ZŠS, žáci 6. a 7. 

tříd ZŠP a žáci 8. a 9. tříd ZŠP. Níže budou uvedené vždy pro jednu otázku tři grafy, 

pro každou skupinu zvlášť. Na konci otázky je hodnocení pro všechny skupiny 

dohromady. 

 

Otázka č. 1 od dotazovaných žáků zjišťuje, jaký mají vztah k vybraným předmětům ve 

škole. Pomocí této otázky jsme chtěli zjistit, jak je předmět tělesná výchova oblíbený a 

také jak si vede mezi ostatními běžnými vyučovanými předměty. Výsledky jsme 

seřadily od nejméně oblíbeného předmětu.  

Žáci ZŠS hodnotili předměty pozitivně. Všechny předměty se vešly pod hodnotu 2, 

průměr je dokonce 1,5 (viz Graf č. 1). Tělesná výchova byla žáky označena jako 

nejoblíbenější předmět. Oba předměty obdržely hodnotu 1, 3.  

 

Graf č. 1: Oblíbenost školních předmětů žáky ZŠS 
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Mezi žáky 6. a 7. tříd ZŠP jsme našli větší rozdíly v oblíbenosti předmětů. Mezi 

nejoblíbenější tělesnou výchovou a nejméně oblíbeným českým jazykem je rozdíl 1,1. 

Průměr všech předmětů je 1,9 (viz  Graf č. 2). 
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Graf č. 2: Oblíbenost školních předmětů  žáky 6. a 7. tříd ZŠP 
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Žáci 8. a 9. tříd ZŠP ohodnotili český jazyk (2, 6) jako nejméně oblíbený předmět stejně 

jako žáci 6. a 7. tříd ZŠP. Průměr všech předmětů je zde nepatrně vyšší, a to 2. Zároveň, 

na rozdíl od předešlých skupin, nemají tělesnou výchovu jako svůj nejoblíbenější 

předmět (viz Graf č. 3).  

 

Graf č. 3: Oblíbenost školních předmětů žáky 8. a 9. tříd ZŠP 
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Překvapily nás výsledky hodnocení školní tělesné výchovy. Předpokládali jsme, že bude 

hodnocená jako nejoblíbenější předmět u většiny žáků, což se nepotvrdilo u žáků 8. a 9. 

tříd, u kterých vyšla tělesná výchova jako druhý nejoblíbenější předmět. Zjistili jsme, že 
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celkově ohodnotilo tělesnou výchovu jedničkou 65, 3% žáků. Z toho bylo 26, 7% dívek 

a 38, 6% chlapců. Pouze 3, 5% žáků ohodnotilo tělesnou výchovu pětkou.  

  
Jaký mají žáci vztah k jednotlivým pohybovým činnostem ve školní tělesné výchově 

jsme zjišťovali v otázce č. 2. Výsledky jsou seřazené od nejméně oblíbené pohybové 

činnosti. Mezi žáky ZŠS vyčnívaly z hodnocení honičky (1,5), ostatní činnosti se 

pohybovaly blízko okolo celkového průměru 2 (viz Graf č. 4). 

 

Graf č. 4: Oblíbenost pohybových činností v tělesné výchově u žáků ZŠS 
 

2. Jaký máš vztah k jednotlivým pohybovým činnostem v 
tělesné výchově?

2,3 2,2 2,2
2 2 1,9 1,9

1,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Štafetové
hry

Florbal Posilování Fotbal Vybíjená Basketbal Rozcvička Honičky

 
 

Pro žáky 6. a 7. tříd ZŠP byla průměrná hodnota pohybových činností vyšší (2,3) a 

z tohoto průměru lehce vybočovala pouze vybíjená o 0,5 (viz graf č. 5). Nejhůře byla 

hodnocena rozcvička s hodnotou 2, 8. 
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Graf č. 5: Oblíbenost pohybových činností v tělesné výchově u žáků 6. a 7. tříd ZŠP 
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Mezi žáky 8. a 9. tříd ZŠP byla opět nejoblíbenější vybíjená s hodnotou 2. Celkový 

průměr je stejně jako u 1. otázky u této skupiny nejvyšší, 2,6 (viz Graf č. 6). 

 

Graf č. 6: Oblíbenost pohybových činností v tělesné výchově u žáků 8. a 9. tříd ZŠP  
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Celkově není příliš překvapivé hodnocení rozcvičky, která není mezi žáky ZŠP příliš 

oblíbená (2, 8 a 3, 0). Žáci ZŠS mají rozcvičku raději (1, 9). I když je rozcvička pro děti 

neoblíbenou částí tělesné výchovy, je velmi důležitá. Je to příprava organismu na zátěž. 

Měla by žáky naučit, že před pohybovou činností je zapotřebí se zahřát, protáhnout a 

uvolnit. Měli bychom se snažit o zpestření rozcvičky. Udělat ji zábavnou formou, aby ji 

žáci brali jako součást TV, stejně jako jiné činnosti.  

Očekávali jsme kladné hodnocení vybíjené, která se u žáků 6., 7., 8., a 9. tříd ZŠP stala 

nejoblíbenější činností v tělesné výchově. U žáků ZŠS byla vybíjená hodnocená 

známkou 2, což je velmi podobné jako u žáků 6. a 7. tříd ZŠP (1, 8) a stejné jako u žáků 

8. a 9. tříd ZŠP. 

Oproti tomu jsme předpokládali, že florbal bude celkově hodnocený lépe. Poslední 

dobou se stává čím dál více oblíbenou sportovní činností mezi žáky ZŠ. Je to zábavná 

sportovní hra, do které je možné začlenit velký počet žáků.  

 

V otázce č. 3 jsme se žáků ptali, co se jim na tělesné výchově nejvíce líbí. Žáci mohli 

odpovědět ano, ne nebo neodpovědět, pokud nechtěli. Z grafu č. 7 je patrné, že tělesná 

výchova žáky ZSŠ baví. Žáci mají nejraději hry s kamarády, a to v 93, 3%. 

Překvapivým výsledkem je 90% žáků, kteří berou pohyb v TV jako potřebný a zdravý. 

60 % žáků bere TV jako odpočinek od učení. Polovině žákům (50 %) se líbí, že TV učí 

jiný učitel, než na běžné školní předměty. Dále uvedli žáci následující čtyři důvody, 

proč se jim TV líbí. Důvody jsou seřazené podle četnosti: mám rád tělesnou výchovu, 

protože tam můžu trénovat atletiku (2x), baví mě hrát fotbal (1x) a jeden žák uvedl, že 

ho baví tělesná výchova.  

 

43  



Graf č. 7: Důvody, proč mají žáci ZŠS tělesnou výchovu rádi 
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U žáků 6. a 7. tříd ZŠP také převažovaly kladné odpovědi. Jako odpočinek od učení ji 

bere celých 88 % žáků a je také vyšší procento těch, kterým se líbí, že tělesnou výchovu 

učí jiný učitel – 67 %. Jiné důvody uvedli: při tělesné výchově hrajeme fotbal (7x), 

vybíjenou (6x), florbal (4x), basketbal (2x) a přehazovanou (2x), můžu dělat front-flipy 

(2x), atletika, plavání, lezení, možnost blbnout při tělesné výchově, možnost se hýbat, je 

to pro mě radost, kruhy, tělesná výchova mě povzbudí, rychleji mi uteče škola, mrazík, 

tanec, tenis, skákání a tělesnou výchovu učí jiný vyučující (1x) (viz Graf č. 8). 

 

Graf č. 8: Důvody, proč mají žáci 6. a 7. tříd ZŠP tělesnou výchovu rádi 
 
 

3. Co se ti na tělesné výchově líbí?

80

62
57

76 75

57

38

5

23 26

8 8

28

0 0 2 1 2 0
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

Hry
s kamarády

Hodně
pohybu

Je to pro mě
radost

Pohyb je
potřebný a

zdravý

Odpočinek
od učení

Tělesnou
výchovu učí

jiný učitel

Jiné

ano
ne
bez odpovědi

 
Odpovědi žáků 8. a 9. tříd ZŠP se nijak výrazně neliší od odpovědí ostatních skupin. 

Pouze je zajímavé, že 33 % žáků se nelíbí hodně pohybu při tělesné výchově.  
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Na poslední podotázku, kde mohli žáci sami uvést, proč se jim líbí TV, odpověděli 

takto: můžu hrát florbal (7x); vybíjenou (7x) a hry (7x); baví mě sportování (4x) a 

atletika (4x); baví mě gymnastika (3x); můžeme cvičit venku (2x), hrát fotbal (2x) a 

házenou (2x) ;baví mě plavání (2x); máme nejlepší paní učitelku (2x) a baví mě celá 

tělesná výchova (2x). Následně po jedné odpovědi: basketbal, na tělesné výchově je 

sranda, při tělesné výchově hubnu a sílím, tanec a skákání na trampolíně (viz Graf č. 9).  
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Graf č. 9: Důvody, proč mají žáci 8. a 9. tříd ZŠP tělesnou výchovu rádi 
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Z grafů č. 7, 8 a 9 můžeme vidět oblíbenost her s kamarády. Uvedlo to 87, 6% všech 

dotazovaných žáků. Myslíme si, že málo dětí uvedlo, že je tělesná výchova baví 

například proto, že si tam užijí legraci se spolužáky, naučí se nové dovednosti, 

vyzkoušejí si nové sporty nebo že díky pohybu mohou udělat něco pro sebe a své tělo. 

Pouze u žáků 8. a 9. tříd ZŠP můžeme vidět vyšší procento jedinců, kterým se nelíbí 

hodně pohybu při tělesné výchově, z naší zkušenosti je to dáno vyšším věkem, kdy jsou 

děti celkově pohodlnější. 

 
Otázka č. 4 se zabývala tím, co by chtěli žáci v tělesné výchově změnit. U žáků ZŠS 

jsme se dozvěděli, že 55 % žáků chce něco v TV změnit, 39 % nechce nic měnit a 6 % 

žáků neodpovědělo (viz Graf č. 10). Nejvíce žáků, tj. 60% by chtělo využívat nové 

pomůcky. To bychom mohli označit za výsledek, který se dal předpokládat. Je velmi 

důležité žáky s MP podněcovat novými pomůcky, nápady nebo činnostmi. Oproti 

intaktním žákům udrží pozornost velmi krátce, proto je to velmi žádoucí. Níže jsou 

uvedené 4 další nápady na změnu tělesné výchovy, které žáci vyplnili: přál bych si více 

volnosti (1x), nic bych neměnil (1x), rád bych jezdil na kole v TV (1x) a chtěl bych 

méně přísného vyučujícího (1x). 
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Graf č. 10: Názory žáků ZŠS na změny v tělesné výchově 
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Ohledně žáků 6. a 7. tříd ZŠP jsme se dozvěděli, že 65% žáků by rádo něco měnilo a35 

% ne. Níže jsou jiné nápady, které žáci 6. a 7. tříd ZŠP uvedli, seřazené od 

neoblíbenějšího: 4 žáci by si přáli mít lepší hřiště, 2 žáci by si přáli chodit na tělesnou 

výchovu a 2 žáci uvedli, že by si přáli změnit v tělesné výchově všechno. Dále uvedeme 

nápady, které byly vždy po jedné odpovědi: přál/a bych si mít 6 hodin tělesné výchovy, 

dělat salta, použít kladinu, hrát baseball, více se protahovat, více cvičit sami, více běhat, 

jeden žák by změnil vyučujícího a jeden žák by si přál mít vlastní tělocvičnu (viz Graf 

č. 11). 

 

47  



Graf č. 11: Názory žáků 6. a 7. tříd ZŠP na změny v tělesné výchově 
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Z 8. a 9. tříd ZŠP by 61 % žáků chtělo něco změnit, 37 % nepotřebuje nic měnit a 2 % 

žáků neodpověděli (viz Graf č. 12). Do nabídky jiné napsalo 28 žáků následující 

odpovědi, hodnocené od nejpočetnější: přáli bychom si chodit na tělesnou výchovu ven 

(5x), zařadit více her a mít nového učitele (4x), více volnosti při tělesné výchově a 

zařadit paintball (2x). Dále byla uvedena vždy jen jedna odpověď: přál/a bych si nové 

hřiště, přál/a bych si novou moderní tělocvičnu, nechci nosit sportovní úbor, jsem 

spokojený/á, rád bych jezdil/a v tělesné výchově na kole nebo na koni, hrát hokej, hrát 

volejbal, zařadit plavání, zařadit cvičení s činkami a jeden žák by změnil všechno. 
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Graf č. 12: Názory žáků 8. a 9. tříd ZŠP na změny v tělesné výchově 

 

4. Co bys rád v tělesné výchově změnil?

77

124

91
108

41
28

64

18

52
34

101

3 2 1 2 2
0

20
40
60
80

100
120
140

Chtěl bych
mít více
hodin

tělesné
výchovy

Chtěl bych
si sám více
vybrat, co
budeme v

tělesné
výchově

dělat

Rád bych
využíval více
sportovních
pomůcek

Chtěl bych
zkoušet i
jiné nové

sporty

Jsem
spokojený
s tělesnou
výchovou

Jiné

ano
ne
bez odpovědi

 
 

53 % žáků ZŠS, 82 % žáků 6. a 7. tříd ZŠP a 86 % žáků  8. a 9. tříd ZŠP by si chtěli 

sami více vybírat, co budou v TV dělat. Pro vyučujícího to může být mírná komplikace, 

jelikož se musí řídit RVP, resp. školními vzdělávacími programy. Pozitivní je zájem 

žáků, který by bylo dobré podpořit. Z grafů č. 10, 11 a 12 je patrné velké procento (62, 

6%) žáků nespokojených s tělesnou výchovou. Žáci by si přáli chodit ven, využívat i 

jiná sportoviště nebo haly. Také by si 69, 9% žáků přálo zařadit nové a netradiční 

sporty. Pro žáky by to bylo pěkné zpestření výuky TV. Bohužel jsou zde potíže 

se zajištěním prostorů pro tyto sporty a v neposlední řadě financování těchto činností. 

Dále jsme zjistili, že 55, 6% žáků by chtělo mít více hodin tělesné výchovy. Je to více 

než polovina. Rozšíření počtu hodin TV by bylo velmi žádoucí a přínosné. Pro žáky 

s MP je škola většinou jedinná možnost, jak se ke sportování dostanou. Také je obtížné 

sedět celý den ve škole, v jedné třídě, na jednom místě. Možnost rozptýlit se pohybem, 

nebo změnou činnosti by byla pro žáky s MP opravdu vítaná. 

 

Jaké mají žáci názory na svého vyučujícího jsme se dozvěděli v otázce č. 5. 

Vyučujícího hodnotili žáci ZŠS většinou pozitivně. Podle názoru 53 % žáků je přísný a 

50 % žáků by nechtělo být jako on a není to jejich životní vzor (viz Graf č. 13). Níže 

jsou uvedené jiné názory žáků na vyučujícího: dává možnost výběru (2x), hodný/á (1x) 

a přísný/á (1x). 
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Graf č. 13: Názor žáků ZŠS na vyučujícího tělesné výchovy 
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Žáci 6. a 7. tříd ZŠP odpovídali podobně jako žáci ZŠS. 68, 2% žáků by si nepřálo být 

jako jejich vyučující TV. 64, 7 % žáků označilo svého vyučujícího jako přísného. Níže 

jsou uvedené jiné názory žáků na vyučujícího: hodný/á (3x), šikovný/á (1x), často 

naštvaný/á (1x), nic moc (1x) a jeden žák uvedl, že když v hodinách tělesné výchovy 

zlobí, rozčílí se (viz Graf č. 14). 

 

Graf č. 14: Názor žáků 6. a 7. třídy ZŠP na vyučujícího tělesné výchovy 
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U žáků 8. a 9. tříd ZŠP jsme neobjevili nic překvapivého. Podle názoru 40 % žáků se 

učitel nezapojuje do hodiny, což není dobrý výsledek (viz Graf č. 15). Zajímaly nás 

názory žáků na vyučující tělesné výchovy, které vypsali do jiného: hodný/á (4x); 

dobrý/á (3x); pomáhá, když máme problém (1x); rozumí nám, můžu se svěřit (1x) a 

upřímná (1x). 

 

Graf č. 15: Názor žáků 8. a 9. třídy ZŠP na vyučujícího tělesné výchovy 
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S naší otázkou, jestli je vyučující při tělesné výchově hodný se ztotožnila většina žáků 

(87 % žáků ZŠS, 79 %  6. a 7. tříd ZŠP a 72 % žáků 8. a 9. tříd ZŠP). Oproti tomu 

poměrně velké množství žáků (38, 2%) si myslí, že je vyučující příliš přísný. Z grafu 

jsou patrné velké rozdíly mezi skupinou žáků ZŠS (40%) a 6., 7. tříd ZŠP (31, 8%) 

oproti žákům 8., 9. tříd ZŠP (19, 4%) ohledně otázky, jestli je vyučující tělesné výchovy 

jejich vzorem. Nejstarší žáci by vyučujícího nechtěli mít za životní vzor, oproti mladším 

žákům. Domníváme se, že tento fakt může být hodně ovlivněn věkem, kdy 

předpokládáme, že starší děti si více uvědomují sami sebe. Už lépe vědí, jaký by chtěli 

být v budoucnu, jaké postoje by chtěli zaujmout a jak se chovat. Kdežto u mladší žáků 

se tyto postoje teprve vyvíjejí a lépe přijmou někoho ze svého okolí, jako životní vzor. 
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Z čeho mají žáci v hodinách TV strach a obavy jsme se dozvěděli v otázce č. 6. Úrazu 

se obává 46, 7% žáků ZŠS. To je téměř polovina dotazovaných. Když jsem vedli 

sportovní kroužek žáků s MP, všimli jsem si, že jsou více opatrnější než intaktní žáci. 

Před prováděním složitějších pohybových činností se projevovaly obavy žáků. Proto 

jsme vždy důsledně vysvětlili a názorně ukázali, co budeme dělat (viz Graf č. 16).  

Dva žáci ZŠS uvedli jiné obavy: bojím se cvičení na nářadí a bojím se dělat kotrmelce 

vzad. 

 

Graf č. 16: Obavy žáků ZŠS v hodinách tělesné výchovy 
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Nejvíce se žáci 6. a 7. tříd ZŠP obávají úrazu (41, 2%). 24, 7% žáků 6. a 7. tříd ZŠP 

nemá rádo prohru (viz Graf č. 17). Prohra je při pohybových činnostech velmi 

emocionální záležitost. Myslíme, že i mezi intaktní společností není prohra oblíbená. Na 

druhou stranu má velký výchovný efekt, jelikož učí žáky vyrovnat se s nepříjemnou 

situací a ovládnout své emoce. Mezi žáky 6. a 7. tříd ZŠP jeden žák vypsal, čeho jiného 

se obává: bojím se, že mi někdo při TV ublíží. 
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Graf č. 17: Obavy žáků 6. a 7. tříd ZŠP v hodinách tělesné výchovy 
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Žáci 8. a 9. tříd ZŠP se také nejvíce bojí úrazu, a to v 36, 8 %. 20, 8% se obává, že 

nebude přijato do týmu (viz Graf č. 18). Když jsme žáky s MP rozdělovali do týmů, 

snažili jsme se předejít situaci, aby ti nejméně šikovní zůstali jako poslední. Dovolíme 

si tvrdit, že toto je chyba, kterou dělají vyučující TV velmi často. Pro žáky s MP to 

může být velmi nepříjemné a frustrující. Níže uvedeme, jak jsme se snažili postupovat, 

pokud nastala tato situace při vedení žáků s MP. Nejslabší žáky jsme určili jako 

kapitány, aby mohli vybírat zástupce družstva. Nebo jsme rozdali čísla, které kapitáni 

neznali, aby nevěděli, koho vybírají. Také jsme žáky rozdělovali sami. 

6, 3% žáků 8. a 9. tříd ZŠP uvedlo jiné důvody, proč se obávají TV: spolužáci se mi 

budou smát; spolužáci mi budou nadávat; bojím se naschválů nebo že si ublížím; 

obávám se pádů a mám strach ze švédské bedny. Dále se bojí lezení po žebřinách, 

cvičení na nářadí, šplhání po tyči, dělat kotrmelce vzad a že si zapomenou cvičební 

úbor.  
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Graf č. 18: Obavy žáků 8. a 9. tříd ZŠP v hodinách tělesné výchovy 
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Velmi překvapivě dopadly výsledky ohledně úrazu a ostudy v tělesné výchově. Více 

než polovina žáků se obávala těchto dvou aspektů. Úraz může souviset s předešlou 

zkušeností žáka. Dále by to mohlo být vysoký počet žáků na jednoho vyučujícího, popř. 

na jednoho vyučujícího a asistenta. Žáci s MP jsou opatrnější než intaktní žáci a mají o 

sebe větší strach. Také mohou mít obavy, že danou pohybovou činnost nezvládnou. 

Přijde jim neúměrná jejich pohybové výkonnosti. Ostudy by se mohli žáci s MP obávat 

proto, že ve třídě není vytvořený dobrý kolektiv a najdou se spolužáci, kteří se 

posmívají ostatním, pokud se jim něco nepodaří. Nepříznivý počet nám vyšel také u 

otázky, ve které žáci odpovídají, jestli mají obavy, že je spolužáci nepřijmou do týmu. 

Počty žáků jsou následující: ano, mám obavy (33, 3 %  žáků ZŠS, 35, 3 % žáků 6. a 7. 

tříd ZŠP, 20, 8 % žáků 8. a 9. tříd ZŠP). Naopak nás příliš nepřekvapilo, jaké další 

možnosti žáci uvedli. Většinou to byl strach ze známých činností, jako je například: 

skok přes bednu, šplh po tyči nebo obavy z pádu. 
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Otázka č. 7 se zabývala tím, jestli žáci jezdí na školní sportovní kurzy a popřípadě na 

jaké druhy kurzů.  

 

Graf č. 19: Účast žáků ZŠS na školních sportovních kurzech 
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Graf č. 20: Účast žáků 6. a 7. tříd ZŠP na školních sportovních kurzech 
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Graf č. 21: Účast žáků 8. a 9. tříd ZŠP na školních sportovních kurzech 
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Z grafů jsme zjistili, že účast na kurzech není veliká. Oproti tomu jsme se dozvěděli, že 

hodně žáků by si na školní sportovní kurzy přálo jezdit (37 % žáků na ZŠS, 82 % žáků 

6. a 7. tříd ZŠP a 49 % žáků 8. a 9. tříd ZŠP). Důvody, proč školy nepořádají pro své 

žáky sportovní kurzy by mohly být: nedostatek pedagogů či asistentů, nedostatek 

financí, obavy pedagogů se na kurz se žáky vydat nebo nezájem pedagogů.  

 

57  



Účast žáků na závodech či soutěžích za školu nás zajímala v otázce č. 8. Školních 

soutěží či závodů se zúčastnilo 66, 7% žáků ZŠS (viz Graf č. 22). Žáci ZŠS uvedli 

následující sporty, ve kterých soutěžili: atletika (15x), plavání (7x), ping pong (3x) a 

florbal (1x).  

 

Graf č. 22: Participace žáků ZŠS na školních závodech a soutěžích 
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Školních soutěží se zúčastnilo 56, 5% žáků 6. a 7. tříd ZŠP (viz Graf č. 23). Níže jsou 

uvedené sporty, ve kterých závodili: plavání (15x), atletika (11x), florbal (9x), vybíjená 

(6x), basketbal a fotbal (3x), badminton a přehazovaná (2x), běhání (1x), sportovní hry 

(1x), tancování (1x) a tenis (1x).  
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Graf č. 23: Participace žáků 6. a 7. tříd ZŠP na školních závodech a soutěžích 
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Školních soutěží se zúčastnilo 63, 9% žáků 8. a 9. tříd ZŠP (viz Graf č. 24). Soutěžili 

v následujících sportech: florbal (29x), atletika (21x), fotbal (20x), vybíjená (17x), 

plavání (14x), přehazovaná a ping pongu (5x), basketbal (3x) a tanec (2x).  

 

Graf č. 24: Participace žáků 8. a 9. tříd ZŠP na školních závodech a soutěžích 
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Pro nás potěšujícím výsledkem je poměrně vysoká účast žáků (60, 2%) na sportovních 

soutěžích nebo závodech. Oproti tomu není příliš příznivý počet žáků, kteří ještě 

nesoutěžili za školu a kteří by si to ani nepřáli. Z vedení hodin TV nebo sportovních 

kroužků na ZŠP můžeme vyvodit následující důvody, proč se žáci nechtějí zapojovat do 

školních soutěží. Jsou to nedostatečná motivace, sebedůvěra a obavy žáků ohledně 

soutěžení.  

 

Otázka č. 9 se zabývá participací žáků na školních sportovních kroužcích. Sportovní 

kroužek při škole navštěvuje 33 % žáků ZŠS (viz Graf č. 25). Mezi nejvíce 

navštěvovaný kroužek patří zdravotní tělesná výchova, na kterou chodí 23 % žáků. 

Zdravotní tělesná výchova není přímo sportovní kroužek, avšak na ZŠS ho nabízejí jako 

odpolední činnost, na kterou se žáci mohou přihlásit. Zdravotní tělesná výchova je pro 

děti velmi důležitá, aby se naučili správně pracovat se svým tělem. Druhý a zároveň 

poslední sportovní kroužek je ping pong, na který chodí 10 % žáků. 

 

Graf č. 25: Návštěvnost školních sportovních kroužků žáky ZŠS 
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Pouze 29 % žáků 6. a 7. tříd ZŠP navštěvuje školní sportovní kroužek (viz Graf č. 26). 

Z vedení hodin TV víme, že žáci mají nejraději hry. Proto není neočekávané, že nejvíce 

žáků tj. 12 % chodí ve škole na sportovní hry. Dále chodí na  florbal (5 %); tance (4 %); 

ping pong; taekwon-do a turistický (2 %); koně a plavání (1 %). 
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Graf č. 26: Návštěvnost školních sportovních kroužků žáky 6. a 7. tříd ZŠP 
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U žáků 8. a 9. tříd ZŠP byly výsledky nejméně příznivé. Z grafu vyplynula 19, 4 % 

návštěvnost sportovních kroužků žáky (viz Graf č. 27). Na nejoblíbenější kroužek 

florbal chodí 6 % žáků, sportovní hry (5 %), fotbal a tance (3 %), zdravotní tělesná 

výchova a ping pong (2 %). Příliš potěšujícím neshledáváme, že tradiční sporty jako je 

atletika a plavání navštěvuje v obou případech pouze 1 % žáků. 

 

Graf č. 27: Návštěvnost školních sportovních kroužků žáky 8. a 9. tříd ZŠP 
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Z grafů jsme se dozvěděli, že je velmi nízká návštěvnost sportovních kroužků při škole.  

Možné důvody by mohly být: malý zájem žáků a rodičů navštěvovat sportovní kroužek, 

nedostatek financí jak ze strany školy tak rodičů, nedostatečná nabídka sportovních 

kroužků ZŠS a ZŠP, málo pestrá nabídka různých druhů sportů nebo nedostatek 

pedagogů pro vedení sportovního kroužku. 

 

Zda žáci navštěvují nějaký sport v rámci sportovních oddílu ve svém volném čase jsme 

se ptali v otázce č. 10. Za velmi  závažný výsledek považujeme celkově nízkou 18% 

návštěvnost pohybových činností mimo školu (viz Graf č. 28). Zejména malý zájem se 

projevil u žáků ZŠS (3, 3%) a žáků 8. a 9. tříd ZŠP (16, 7%). Z vlastních zkušeností 

můžeme tento výsledek potvrdit. Čím jsou žáci straší, sportování je baví méně. Vyvíjejí 

menší aktivitu, jsou línější a pohyb jim už nepřináší takovou radost.  Proto je velmi 

důležité je v tomto období vhodně stimulovat, aby u sportu zůstali.  

 

Graf č. 28: Návštěvnost pohybových činností žáky ve volném čase 
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5. 2 Nestandardizovaný dotazník pro děti, které ve volném čase 

sportují 

 
Na tento dotazník odpovídali pouze žáci, kteří ve svém volném čase sportují. Pro 

každou otázku jsme vytvořili jeden graf. Níže uvádíme informace k této části výzkumu 

(viz Tabulka č. 2). Procenta, která jsou uvedena v závorce vyjadřují počet sportujících 

dětí z jednotlivých skupin. 

 

Tabulka č. 2: Charakteristika 2. nestandardizovaného dotazníku 

 

Škola Počet dětí Pohlaví Průměrný věk 

ZŠS 1 
1 chlapec (3,3 %)  

 0 dívek (0 %) 14 let 

6. a 7. třídy ZŠP 20 
13 chlapců (15, 3 %) 

7 dívek (8,2 %) 12, 9 let ± 0, 93 

8. a 9. třídy ZŠP 21 
16 chlapců (11,1 %) 

 5 dívek (3,5 %) 14, 8 let ± 0, 70 

Celkem 42 
30 chlapců (11,6 %) 

 12 dívek (4,6 %) 13, 83 let ± 1, 25 

 

V otázce č. 1 jsme se dětí ptali, jaký sport ve svém volné čase dělají. Sporty jsme 

seřadili podle nejpočetnější návštěvnosti (viz Graf č. 29).  

Fotbal se ve 22 % stal nejoblíbenějším sportem, který děti ve svém volném čase 

navštěvují. V České republice je v mládežnických kategoriích velmi rozšířený. 

Výhodou je, že je to týmový sport a je finančně dobře přístupný pro většinu rodin. Na 

fotbal nechodí žádná dívka, pouze chlapci. Druhý nejvíce navštěvovaný sport se stal 

florbal v 15%. Z vlastní zkušenosti můžeme uvést, že pokud dětem při pohybové 

činnosti nabídneme, jaký sport by chtěly hrát, florbal většinou vyhraje. Florbal opět 

navštěvují pouze chlapci. Dívky dávají přednost plavání (4, 8%) a jízdě na koni (4%). 

Velmi mile nás překvapila pestrost sportů, které děti dále uváděly, jako například box (9 

%), sokol (7 %) nebo šerm (2 %). Jediný sportující zástupce ZŠS chodí na atletiku.  
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Graf č. 29: Druh pohybové činnosti, kterou děti navštěvují 
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Frekvence tréninků nás zajímala v otázce č. 2. Odpovědi jsme seřadili sestupně. Velmi 

potěšující výsledek je, že nejvíce dětí tj. 40 % sportuje třikrát týdně. Z vlastních 

zkušeností považujeme tuto frekvenci tréninků jako optimální pro děti s MP. 2krát 

týdně dochází 22 % dětí a 1krát týdně 20 % dětí. Trénovat 5krát týdně už vyžaduje 

opravdové nadšení pro danou pohybovou aktivitu, proto není nečekané, že takto často 

sportují pouze 4 % dětí (viz Graf č. 30). 

 

Graf č. 30: Jak často děti sportují 
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V otázce č. 3 jsme se zabývali délkou tréninku. Děti mohly samostatně vypsat, jak je 

dlouhý trénink. Odpovědi jsme seřadili od nejčastěji udávané délky pohybové činnosti 

(viz Graf č. 31). Nejobvyklejší délku tréninku 2 hodiny uvedlo 37 %. My jsme 

předpokládali, že nejčastější délka tréninku bude 90 minut, to potvrdilo pouze 17 % 

dětí. 7 % dětí uvedlo, že trénují 4 až 5 hodin týdně. Myslíme, že by se nenašel žádný 

trenér, který by děti takto zatěžoval. V neposlední řadě by to děti nemohly stíhat 

z časových důvodů. Domníváme se, že tento výsledek nemůžeme brát jako 

vypovídající. 

 

Graf č. 31: Délka pohybové činnosti 
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Dále nás v otázce č. 4 zajímalo, jak dlouho se děti sportu věnují. Odpovědi dětí budou 

seřazené od nejpočetnější odpovědi (viz Graf č. 32). 

Pro nás významným výsledkem je  nejvyšší počet dětí tj. 43 %, které se věnují sportu 

déle než tři roky. Mohlo by to znamenat, že si sport oblíbily, baví je a proto u něj 

zůstaly delší dobu. Od 22 % dětí jsme se dozvěděli, že se sportu věnují 1 – 2 roky, což 

je také pozitivní výsledek. Našlo se 13 % dětí, které  začaly sportovat v nedávné době a 

sportu se tedy věnují teprve 0, 5 – 1 rok. 
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Graf č. 32: Doba, kterou se děti sportu věnují 
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Otázka č. 5 se zabývala názory dětí na jejich trenéra (viz Graf č. 33). Výsledky 

porovnáme s názory žáků ZŠS a ZŠP na jejich vyučujícího TV. Žáci ZŠS berou svého 

vyučujícího jako hodného v 87 %. Děti si myslí o svém trenérovi nebo trenérce, že jsou 

hodní v 84 %. Žáci 6. a 7. tříd ZŠP považují vyučujícího jako hodného v 79 %, žáci 8. a 

9. tříd ZŠP v 72 %. V následující otázce jsou patrné velké rozdíly mezi trenérem a  

vyučujícím TV. Nejméně nespravedlivý jsou trenéři. Pouze 8 % dětí označilo trenéra, 

jako nespravedlivého. Důvodem by mohl být velký respekt a akceptace trenéra ze strany 

dětí – sportovců. Dále uvedeme, kolik procent žáků si myslí, že je jejich vyučující TV 

nespravedlivý: 23% žáků ZŠS, 34% žáků 6. a 7. tříd ZŠP, 55 % žáků 8. a 9. tříd ZŠP. 

Pro žáky ZŠP nemusí být vyučující dostatečnou autoritou a proto na ně může působit 

nespravedlivě.  
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Graf č. 33: Názor dětí na svého trenéra 

 

5. Jaký/jaká je tvůj trenér/ka? 

38
32

23

4

15
20

3

12

22

34
27

23

5
2 1

8
4 3

0
5

10
15
20
25
30
35
40

H
od

ný
/á

, č
as

to
ná

s 
ch

vá
lí

Za
po

ju
je

 s
e

s 
ná

m
i d

o
ho

di
ny

P
řís

ný
/á

N
es

pr
av

ed
liv

ý/
á

Č
as

to
 n

a 
m
ě

kř
ič

í, 
kd

yž
 m

i
ně

co
 n

ej
de

Je
 to

 m
ůj

 ž
iv

ot
ní

vz
or

, c
ht
ěl

 b
yc

h
bý

t j
ak

o 
on

/o
na

ano
ne
bez odpovědi

 
 

Zajímalo nás, jak se děti ke sportu dostaly. Zeptali jsme se jich na to v otázce č. 6. 

Výsledky jsme seřadili sestupně (viz Graf č. 34). Nejvíce dětí tj. 48 % se ke sportu 

dostalo díky rodině. To bychom označili jako pozitivní výsledek, předpokládali jsme, že 

rodina by měla být v tomto směru na prvním místě.  Závažným výsledkem je pouze 9 % 

dětí, které uvedly, že se o sportu dozvěděly díky škole nebo vyučujícím. Škola je totiž 

nejen pro děti s MP, ale pro všechny děti druhá veliká oblast, hned po rodině, kde  se 

dozvídají mnoho informací. Ve školním prostředí je může mnoho věcí ovlivnit či 

nasměrovat. Nečekaně 41% dětí odpovědělo, že je ke sportování dovedli jejich 

kamarádi. U dětí jsme vypozorovali oblibu mít na tréninku své kamarády. To může být 

velikou motivací pro děti, proč u sportu vydržet a proč chodit trénovat.  
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Graf č. 34: Způsob, jakým děti se sportem začaly 
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Otázka č. 7 zjišťovala, kolik dětí se ve svém sportu účastní soutěží, závodů nebo 

zápasů (viz Graf č. 35). 78 % dětí odpovědělo, že ve svém sportu soutěží. Soutěžení se 

může stát pro děti velkou motivací do budoucích tréninků, zároveň je to pro ně jedna 

z motivací, proč trénovat.  

 

Graf č. 35: Participace dětí na soutěžích nebo závodech 
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Co se dětem na sportu líbí jsme se chtěli dozvědět v otázce č. 8. Děti mohly sami 

vypsat, co se jim na sportu líbí. Odpovědělo 8 dětí, vždy po jedné odpovědi: skákání 

přes bednu; opičí dráha; je to legrace; nemám při sportu starosti; budu silnější a lépe se 

ubráním; líbí se mi,  když se pereme na tréninku; při pohybu jsem sama sebou a 

poslední odpověď byla, líbí se mi všechno, hlavně když je nějaký pohyb. 

Výsledky sportujících dětí porovnáme s názory žáků ZŠS a ZŠP na pohyb v TV. 

Ohledně her s kamarády na tom byli nejlépe žáci ZŠS. 100% odpovídajících žáků má 

hry rádo. Dále seřadíme výsledky ostatních skupin podle oblíbenosti: žáci 6. a 7. tříd 

ZŠP (94 %) a žáci 8. a 9. tříd ZŠP (88 %). Nejméně oblíbené jsou u sportovců (71 %) 

(viz Graf č. 36). Z těchto výsledků můžeme usoudit, že hry jsou celkově velmi 

oblíbenou činností, zejména ve školní TV.  

Největší oblíbenost pohybu byla u dětí, které ve svém volném čase sportují, a to v 91%. 

Dále seřadíme výsledky žáků podle oblíbenosti pohybu: 86 % žáci ZŠS, 73 % žáci 6. a 

7. tříd ZŠP a 65% žáci 8. a 9. tříd ZŠP. Jelikož jsem si mohla vyzkoušet být jako trenér i 

učitel, mohu výsledky potvrdit. Děti, které sportují dobrovolně ve svém volném čase 

mají  z pohybu opravdu radost. Žáci mohou brát TV jako povinnou aktivitu a ne vždy je 

sportování musí bavit.  

 

Graf č. 36: Co mají děti na sportu rády 
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Otázka č. 9 se zabývala zájmem dětí sportovat i v budoucnosti. Jak nám 

nestandardizovaný dotazník napovídá,  93 % dětí by chtělo do budoucna navštěvovat 

pohybové aktivity. Jako důvod uvedlo 50 % dětí z 93% odpovídajících, že je sportování 

baví. Překvapující je druhý nejčastější důvod, proč děti sportují. 11 % dětí uvedlo, že je 

sportování zdravé. Tento pozitivní výsledek vypovídá o informovanosti dětí o tom, co je 

pro ně dobré. V budoucnu by nechtělo sportovat 5 % dětí, protože už je sport nebaví. 

Z vlastních zkušeností víme, že děti přestávají chodit na pohybovou činnost pro 

nezájem. Mohlo to být nedostatečnou motivací a stimulací trenéra nebo malou pestrostí 

tréninků. Také si sportovec mohl najít jiné volnočasové aktivity  (viz Graf č. 37 a Graf 

č. 38). 

 

Graf č. 37: Důvody, proč děti chtějí dále sportovat 
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Graf č. 38: Důvody, proč děti nechtějí dále sportovat 

 

9b Proč bys nechtěl/a do budoucna dále sportovat?

1

2
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Jestli by si chtěly děti v budoucnu vyzkoušet i jiné nové sporty nás zajímalo v poslední 

otázce č. 10. Nepředpokládali jsme malý zájem 57 % dětí, které by rády vyzkoušely 

nové sporty. Všeobecně se při práci s dětmi setkáváme s chutí zkoušet nové činnosti. 

Mysleli jsme, že sportovní činnosti by mohly být jedny z nich. Nejlepší výsledek tj. 15 

% dětí by chtělo vyzkoušet hokej. To je velmi obvyklý a tradiční sport v České 

republice. Na druhé straně je patrná nápaditost dětí zkoušet modernější pohybové 

činnosti jako beach fotbal, lyžování, lukostřelbu nebo různé druhy bojového umění (viz 

Graf č. 39). 
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Graf č. 39: Zájem dětí o zkoušení nových sportů 

 

10. Chtěl/a bys do budoucna vyzkoušet i jiné sporty?
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6  DISKUZE 
 
V souvislosti s provedeným výzkumem bychom se rádi zmínili o skutečnostech, které 

z něho vyplynuly. 

V první otázce výzkumu, jak si stojí tělesná výchova mezi ostatním předměty, nás 

zajímala oblíbenost tělesné výchovy mezi dotazovanými žáky. Na základních školách 

praktických i na základních školách speciálních je tělesná výchova jeden 

z nejoblíbenějších předmětů. Domníváme se, že je to z následujících důvodů: oproti 

běžným školním předmětům je typická změna stylu učení, žáci nemusí sedět v lavicích, 

mají prostor pro uvolnění energie a odpočinou si od učení. Aby žáci dostali z předmětu 

dobrou známku, není potřeba vynakládat stejné úsilí jako u většiny předmětů, jelikož 

tělesná výchova je většinou hodnocena kladně. S tím souhlasí autoři Mužík, 

Stojaníková, Sedláčková (2005), kteří uvádějí, že hodnocení v tělesné výchově je 

obdobné jako v jiných předmětech školního kurikula, avšak známce z tělesné výchovy 

je přisuzována nižší vážnost.  

Dotazováním se zjistilo, že 86 % žáků 6. a 7. tříd ZŠP, 82 % žáků 8. a 9. tříd ZŠP a 53 

% žáků ZŠS by ocenilo možnost více si samostatně vybírat v tělesné výchově, co budou 

dělat. Tyto výsledky se značně ztotožňují s výzkumem autora Dobrého (2006), který se 

zabývá vnitřní motivací žáků k pohybovým aktivitám. Doporučuje podporovat 

uvědomovaný výběr činností. Což neznamená, že si žáci mohou dělat, co chtějí, ale že 

jim vyučující může doporučit, co by pro ně bylo dobré a vhodné, a nechá žáky vybrat. 

S tímto tématem souvisí zájem respondentů zkoušet v tělesné výchově nové sporty. To 

by chtělo 75 % žáků 8. a 9. tříd  ZŠP, 72 % žáků 6. a 7. tříd ZŠP a 53 % žáků ZŠS. 

Bohužel v RVP ZV-LMP (2005) pro základní školu praktickou a v RVP ZŠS (2008) 

pro základní školu speciální převládají klasické sporty, které se vyučují celá desetiletí. 

O atraktivních  či zábavných aktivitách je v RVP pouze jeden řádek. Domníváme se, že 

je důležité ponechat základní pohybové aktivity. Ale stejně důležité se zdá být 

z hlediska výzkumu a odpovědí respondentů zařadit i nové, moderní sporty a lákavé 

pohybové aktivity, které by žáky bavily a umožňovaly jim se těšit na tělesnou výchovu 

ve větší míře. 

Každý z nás si na lidi kolem sebe vytváříme různé názory a postoje, které se mohou 

velmi lišit. Avšak v hodnocení vyučujícího tělesné výchovy jsme nenašli příliš mnoho 

rozdílů mezi žáky ZŠS a žáky ZŠP.  
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Z výzkumu je patrné, že 87 % žáků ZŠS, 79 % žáků 6. a 7. tříd ZŠP a 72 % žáků 8. a 9. 

tříd ZŠP vnímá svého vyučujícího jako hodného. Tyto výsledky korespondují s názorem 

sportujících dětí na svého trenéra. 84% sportujících dětí souhlasí, že je jejich trenér 

hodný. Dále jsme se dozvěděli, že 23 % žáků ZŠS, 34 % žáků 6. a 7. tříd ZŠP a 28 % 

žáků 8. a 9. tříd ZŠP nepovažuje svého vyučujícího jako nespravedlivého. To je pro 

pohybové aktivity v tělesné výchově velmi podstatné, označili bychom to jako pozitivní 

výsledek. Pokud by vyučující působil na žáky nespravedlivě, mohlo by to působit 

demotivačně do dalších pohybových činností. Nehledě na to, že by vyučující vůbec 

nešel vzorem. Názory žáků na vyučujícího TV se příliš neshodují s názory žáků na 

trenéra. Našlo se pouze 8 % sportujících dětí, které považují svého trenéra za 

nespravedlivého. To přičítáme způsobu práce trenéra s dětmi. Trenér má možnost 

vytvořit si se svěřencem osobnější vztah. Naše výsledky se neshodují s výzkumem 

Bendla (2001), do kterého zahrnul 895 žáků 7. ročníku ZŠ. Žáci si přejí vyučujícího, 

který bude přísný, ale budou cítit, že mu na nich záleží. Dále bude humorný a připraví 

pro ně zajímavou výuku. V porovnání s naším výzkumem žáci většinou uváděli, že by 

akceptovali vyučujícího, který je hodný, dobrý nebo šikovný. Pouze 1 žák odpověděl, 

že je vyučující srandovní. 

Nepotvrdila se nám velká účast žáků na školních sportovních kurzech. Na školní 

sportovní kurzy jezdí pouze 40 % žáků ZŠS, 32 % žáků 6., 7. tříd ZŠP a 25 % žáků 8., 

9. ZŠP. Osvojování atraktivních dovedností na sportovních kurzech je nenásilně 

spojeno se získáváním nových vědomostí. Emocionálnost přírodního prostředí vhodně 

umocňuje i výchovné formování dítěte. Ze strany školy se zdá být překážkou pro 

pořádání kursů nedostatek pedagogů, ať už z hlediska počtu, tak z hlediska finančního. 

To potvrdili autoři Vlček, Janík (2010), kteří ve své publikaci uvádí největší problémy, 

kterým česká školní tělesná výchova musí čelit, což je nedostatek financí. Z pohledu 

rodiny by to mohl být nezájem a také finanční prostředky. Od žáků jsme se dozvěděli, 

že 82 % žáků 6. a 7. tříd ZŠP, dále 49 % žáků 8. a 9. tříd ZŠP a 37 % žáků ZŠS by si 

přálo na školní sportovní kurzy jezdit.  

Participace žáků na školních soutěžích a závodech je velmi vysoká, oproti jiným akcím 

pořádaných základními školami praktickými a speciálními, jako jsou sportovní kursy a 

nabídka sportovních kroužků. Nespatřujeme velké rozdíly mezi jednotlivými skupinami 

našeho výzkumu. Za školu soutěžilo 67 % ZŠS, 56 % 6. a 7. tříd ZŠP a 64 % 8. a 9. tříd 

ZŠP.  
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Účast na soutěžích nebo závodech může žákům přinést nové zážitky, sportovní úspěchy 

nebo kamarádství. Významná je motivace do dalších sportovních a pohybových 

činností. Soutěžení přináší radost a dobrý pocit z reprezentace školy. V neposlední řadě 

se mohou pochlubit doma, že se zúčastnili soutěže nebo závodu.  

Závažným výsledkem pro náš výzkum je nízká účast žáků na školních sportovních 

kroužcích. I když procenta žáků, kteří navštěvují sportovní kroužek při škole jsou stále 

nízká, pokud porovnáme výsledky s Lejčarovou (2007), zjistíme, že se tato situace 

mírně zlepšuje. Lejčarová (2007) ve svém výzkumu zjistila, že se z 153 žáků ZŠP do 

pohybové aktivity nabízené školou zapojuje pouze 16 žáků tj. 10 %. V rámci naší 

bakalářské práce jsme zjistili pouze 7 % participaci žáků ZŠP. Z našeho výzkumu je 

patrné, že sportovní kroužky při škole navštěvuje 29 % žáků 6. a 7. tříd ZŠP a 19 % 

žáků 8. a 9. tříd ZŠP. Z jednotlivých sportů, které žáci v rámci sportovních kroužků 

navštěvují, se nám často objevuje ping pong. Dále již tradičně atletika, plavání, fotbal 

nebo florbal. Ve výčtu sportů postrádáme novější sporty nebo pohybové aktivity, které 

by mohli žáci zkoušet a které by je mohli bavit. Jsou to například frisbee, zumba, 

softball nebo squash. 

Na rozdíl od Lejčarové (2007), která zjistila, že do mimoškolních pohybových aktivit se 

ze 153 žáků ZŠP zapojují pouze 3 žáci tj. 2 %, jsme zjistili, že se zapojuje  25 % ZŠP 6. 

a 7. tříd ZŠP a 17 % žáků 8. a 9. tříd ZŠP. Výsledky ze ZŠS můžeme porovnat 

s výzkumem z naší bakalářské práce. Do mimoškolních sportovních aktivit se 

zapojovalo 27 % žáků ZŠS oproti našem 3 % žáků ZŠS. Souhlasíme s názorem 

Karáskové (1997) na pohybové aktivity, které sehrávají významnou roli v komplexním 

rozvoji dětí s mentálním postižením a proto bychom se je měli snažit co nejvíce 

podpořit ze strany školy a rodiny. Náš výzkum odhaluje nevelký počet dětí s mentálním 

postižením, pro které pohybové aktivity sehrávají významnou roli. 

Každého baví jiný druh sportu, každý chápe pojem sportování podle svého a chce mu 

věnovat úsilí a čas dle svého uvážení. Můžeme však konstatovat, že děti uvedly mnoho 

druhů sportů,  kterým se věnují a ještě pestřejší nabídku sportů, kterým by se 

v budoucnu chtěly věnovat.  

Fotbal dosáhl nejvyšší participace respondentů (22 %) a florbal se stal druhým 

nejnavštěvovanějším sportem (15 %). Je to moderní, populární, ale hlavně kolektivní 

sport. Dále děti uvedly box (9 %); sokol (7 %); jízda na koni, thai box, hip hop, atletika, 

tancování, plavání (4 %) nebo airsoft, judo, ragby a šerm (2 %).  
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Důležitou otázkou je, kdo děti přivedl ke sportování. Nejvíce dětí tj. 48 % se ke sportu 

dostaly díky rodině. Velmi závažně se jeví pouze 9 % dětí, které uvedly, že se ke 

sportování dostaly díky vyučujícímu nebo škole. Podle Potměšila a Šnajdra (1997), kteří 

se ve svém výzkumu zabývají hlavní motivací osob s postižením ke sportu není 

překvapením, že 41 % dětí se ke sportu dostalo díky svým kamarádům. Autoři uvádějí 

kamarády jako největší motivaci, proč děti sportování baví. 

V Evropské chartě sportu (1987) se uvádí, že lidé ať již s postižením nebo bez něj, 

provozují sport ze stejných motivů, a to obzvláště pro radost. Dovolíme si souhlasit. 

Děti to ve výzkumu uvedly v 89 %. Děti mají rády hodně pohybu při své pohybové 

aktivitě.  

Udivující je nejfrekventovanější odpověď: „Sportování mě baví, protože pohyb je 

potřebný a zdraví “, kterou uvedlo 91 % dětí. To znamená, že děti racionálně uvažují 

nad sportem, jako pohybovou činností téměř ze všech stran: radost, zdraví, kamarádi a 

pohyb.  
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7 ZÁVĚR 
 
V této diplomové práci jsme se věnovali dětem s mentálním postižením a jejich vztahu 

k pohybovým aktivitám. Cílem bylo zjistit pomocí dvou nestandardizovaných dotazníků 

vztah 259 žáků základních škol praktických a speciálních k pohybovým aktivitám, 

respektive tělesné výchově a sportu. 

 

Hypotéza č. 1, ve které jsme předpokládali, že tělesná výchova je nejvíce oblíbený 

školní předmět se nám nepotvrdila. Tělesná výchova je nejoblíbenější předmět pouze 

pro žáky ZŠS a žáky 6. a 7. tříd ZŠP. Nestala se nejoblíbenější pro žáky 8. a 9. tříd ZŠP.  

Hypotéza č. 2 předpokládající max. 20% účast na soutěžích žáky ZŠS, max. 30% účast 

žáky 6. a 7. tříd ZŠP  a max. 20% účast žáky 8. a 9. tříd ZŠP se nepotvrdila. 

Z nestandardizovaného dotazníku jsme se dozvěděli, že na sport mimo školu chodí 3, 

3% žáků ZŠS; 23, 5% žáků 6. a 7. tříd ZŠP  a 14, 6% žáků 8. a 9. tříd ZŠP.  

Pouze 33% ZŠS, 29% žáků 6. a 7. tříd ZŠP  a 19% žáků 8. a 9. tříd ZŠP navštěvuje 

sportovní kroužek při škole, což vyvrátilo hypotézu č. 3. Předpokládáme, že sportovní 

kroužek při škole provozuje více žáků vybraných ZŠ. Výsledky, které nám vyšly, byly 

skoro odpovídající, avšak na potvrzení hypotézy (20% žáků ZŠS, 30% žáků 6. a 7. třídy 

ZŠP a 20% žáků 8. a 9. tříd ZSP) nestačily. 

Ani poslední hypotéza č. 4 se nám nepotvrdila. Předpokládali jsme, že informace o 

možnosti sportování podané školou nám potvrdí 50% dětí, které ve svém volném čase 

sportují. Mysleli jsme, že škola je společně s rodinou na prvním místě ohledně 

informací o možnostech volnočasových aktivit. Výsledky ovšem mluví jinak. Pouze 9, 

5% sportujících dětí uvedlo školní prostředí  jako prostředí, kde se o sportu dozvěděly. 

 

Z výsledků je patrné, že si žáci základních škol speciálních a základních škol 

praktických nevybírají sport a pohybové aktivity jako jednu z náplní svého volného 

času. Z toho vyplývá, že pohybovým aktivitám se v podstatě věnují zejména ve škole, 

při hodinách tělesné výchovy. Z našich výsledků je také patrné, že žáci nejsou 

s tělesnou výchovou příliš spokojeni. Myslíme si, že je zapotřebí zapracovat na celém 

systému, zpestřit hodiny tělesné výchovy a pokusit se vytvořit dostatečně příjemné 

prostředí, které bude žáky s mentálním postižením stimulovat k radosti z pohybu a 

zájmu sportovat ve svém volném čase. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 
CNS   Centrální nervová soustava 

ČSMPS  Český svaz mentálně postižených sportovců  

DS   Downův syndrom 

INAS-FID  Mezinárodní sportovní federace pro osoby s postižením intelektu 

MKN-10  10. revize mezinárodní klasifikace nemocí 

MP   Mentální postižení 

RVP ZV  Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

RVP ZV-LMP Rámcový vzdělávací programu pro základní vzdělávání s přílohou                       

upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením  

SO   Speciální olympiády 

TV   Tělesná výchova 

WHO   Světová zdravotnická organizace 

ZŠ   Základní škola 

ZŠP   Základní škola praktická 

ZŠS   Základní škola speciální 

85  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86  



Příloha č. 1  

 

Souhlas etické komise 

Vzor informovaného souhlasu 
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Příloha č. 2 
 
 
Nestandardizovaný dotazník pro všechny dotazované žáky 
 
 
Tělesná výchova z mého pohledu 
 
Třída: 
Věk: 

Pohlaví:    dívka  chlapec  

 
 
 
Ohodnoť jednotlivé části dotazníku podle tvého vztahu k nim:  
 
 
Svůj vztah vyjádři zakroužkováním určitého čísla podle uvedeného hodnocení – 
známky jako ve škole. Příklad označení: 
 
 
 
Hodnocení: 1 - oblíbený, 2 - spíše oblíbený, 3 - neutrální, 4 - spíše neoblíbený, 5 - 
neoblíbený  
 
  
 
 
Mám rád pohyb:     Oblíbené 1 2 3 4 5
 Neoblíbené  

 
 
 

 
 
1) Jaký máš vztah k jednotlivým předmětům ve škole? 

 
 

Český jazyk:    1 2 3 4 5  
 
Matematika:    1 2 3 4 5 
  
Tělesná výchova:   1 2 3 4 5  

 
Výtvarná výchova:                  1 2 3 4 5  
 
Hudební výchova:                   1 2 3 4 5 
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Pracovní výchova:                         1 2 3 4 5 
 

2) Jaký máš vztah k jednotlivým pohybovým činnostem v tělesné výchově? 
  
 

Fotbal:     1 2 3 4 5  
 

Basketbal:    1 2 3 4 5  
 
Florbal:    1 2 3 4 5 
 
Vybíjená:    1 2 3 4 5  
 
Štafetové hry:     1 2 3 4 5  
  
Posilování:    1 2 3 4 5  
 
Honičky:                                  1 2 3 4 5  
 
Rozcvička:                               1 2 3 4 5  
 
 
 
Nyní bude v dotazníku tento typ hodnocení:  
 
 
Příklad otázky a hodnocení:  Sportuješ rád?   ANO  NE   

Pokud na otázku nechceš odpovědět, nech čtverečky volné: ANO  NE  

 
 
3) Co se ti na tělesné výchově líbí? 

 
 
a) hry s kamarády:   ANO  NE                 

 
b) hodně pohybu:   ANO  NE                             

 
c) je to pro mě radost:   ANO  NE                 
 
d) myslím, že je pohyb potřebný a zdravý:   ANO  NE                
 
e) odpočinek od učení:   ANO  NE  
 
f) tělesnou výchovu učí jiný učitel:   ANO  NE          
 
g) jiné: …………………………………………………………… 
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4) Co bys rád v tělesné výchově změnil? 
   

a) chtěl bych mít více hodin tělesné výchovy:   ANO  NE      
     
b) chtěl bych si sám více vybrat, co budeme v tělesné výchově dělat:   ANO  NE 

 
      

c) rád bych využíval více sportovních pomůcek:   ANO  NE  
 

d) chtěl bych zkoušet i jiné nové sporty:   ANO  NE  
 

e) jsem spokojený s tělesnou výchovou:   ANO  NE  
 

f) jiné:   …………………………………………………………….. 
 
       
 
5) Jaký/jaká je pan/paní učitel/ka v tělesné výchově?  

 
a) hodný/á, často nás chválí:   ANO  NE  

b) zapojuje se s námi do hodiny:    ANO  NE  

c) přísný/á:   ANO  NE  

d) nespravedlivý/á:   ANO  NE  

e) často na mě křičí, když mi něco nejde:   ANO  NE  

f) je to můj životní vzor, chtěl bych být jako on/ona:   ANO  NE  

g) jiné:  ………………………………………………… 

 
 
6) Označ, z čeho máš v hodinách tělesné výchovy největší strach? 

 
 

a) nemám strach z ničeho:    ANO  NE     
 

b) bojím se úrazu:   ANO  NE                            
 

c) bojím se ostudy :   ANO  NE  
 

d) mám obavy, že mě spolužáci nepřijmou do týmu:   ANO  NE            
   

e) bojím se prohry:   ANO  NE                   
 

f) bojím se, že mi něco nepůjde :   ANO  NE    
 

g) jiné: ………………………………………………………………… 
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7) Jezdíte se školou na kurzy?  

 
ANO    NE  
 
Pokud ano, označ na které:  

 
a)   lyžařský kurz (učíme se základy lyžování)   

b)   turistický kurz (kurz, na kterém se učíme poznávat přírodu, chodíme na 

procházky, poznáváme okolí a památky)   

c)   cyklistický kurz (kurz, na kterém se jezdí na kolech)   

d)   jiný kurz:  

 

Pokud ne, chtěl by si se školou na kurzy jezdit?  ANO    NE  
     
8) Účastnil ses někdy závodů nebo soutěže za školu: 
 

ANO  NE  
 
a) Pokud ano, v čem jsi soutěžil?  ………………………… 
 
b) Pokud ne, přál by sis za školu soutěžit:   ANO  NE  
 
b) Proč by sis přál / nepřál za školu soutěžit? …………….. 

 
 

9) Chodíš ve škole na sportovní kroužek?  
 
ANO  NE  
 
Pokud ano, na jaký?    ……………….. 

Kolikrát týdně?           ..……………… 

Jak dlouho trvá?          ………………. 

 
 

10) Chodíš na nějaký sport do oddílu nebo klubu mimo školu? 
 

ANO  NE  
 
 
 
 

Za vyplnění dotazníku Ti děkuje studentka UK FTVS, Sylvie Slavíková.
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Příloha č. 3 
 
 
Nestandardizovaný dotazník pro děti, které sportují 
 
 
Sportovní aktivity mimo školu: 

 
 

1) Na jaký sport chodíš?  ………………. 
 

2) Kolikrát týdně:  …………….  
 
3) Jak dlouhý je trénink?  ………………………. 
 
4) Jak dlouho chodíš na sport? 

 
a)  méně než půl roku   

b)  0,5-1 rok    

c)  1 – 2 roky   

d)  2-3 roky   

e)  3 roky a více   

 
5) Jaký je pan/paní trenér/ka? 

 
a)   hodný/á, často nás chválí:   ANO  NE  

b)   zapojuje se s námi do tréninku:   ANO  NE  

c)   přísný/á:   ANO  NE  

d)   nespravedlivý/á:   ANO  NE  

e)   často na mě křičí, když mi něco nejde:   ANO  NE  

f)   je můj vzor, chtěl/a bych být jako on/a:   ANO  NE  

 

 
6) Jak ses ke sportu dostal? 

 
a) rodina    

b) škola (učitel)    

c) kamarádi    

d) internet    

e) televize    

f) jiné:  ………………. 
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7) Zúčastňuješ se ve svém sportu závodů nebo zápasů? 
 

ANO  NE  
 

  
8) Co se  ti na sportu líbí? 

 
 

a) hry s kamarády:   ANO  NE             
 

b) hodně pohybu:   ANO  NE                    
 

c) je to pro mě radost:    ANO  NE             
 
d) pohyb je potřebný a zdravý:   ANO  NE   
 
e) odpočinek od učení:   ANO  NE             
 
f) jiné, vypiš co se Ti líbí:     
……………………………………………………………… 

                                  
 

9) Chtěl bys do budoucna dále sportovat? 
 

ANO    
 
Proč bys chtěl sportovat?  
………………………………………………………………… 
 
NE   

 
Proč bys nechtěl sportovat? ……………………………………………………………... 
 
 

 
 

10) Chtěl bys do budoucna vyzkoušet i jiné sporty? 
 

ANO    NE  
 

Pokud ano, vypiš jaké: 
 
 
 
 

Za vyplnění dotazníku Ti děkuje studentka UK FTVS, Sylvie Slavíková. 
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Příloha č. 4 

 

Vzdělávací obsah tělesné výchovy podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním 

postižením 

 

Podle Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (2005) sem patří: 

 

1. Činnosti ovlivňující zdraví  
 

Žák by měl: 

o pochopit zásady zatěžování; změřit úroveň své tělesné zdatnosti jednoduchými 

zadanými testy  

o usilovat o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj 

pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování 

základních lokomocí  

o cíleně se připravit na pohybovou činnost a její ukončení  

o využívat základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy  

o odmítat drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem  

o vhodně reagovat na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobit 

pohybové aktivity  

o znát základní zásady poskytování první pomoci a zvládat zajištění odsunu 

raněného  

o uplatňovat bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu  

 
Mezi obsah učiva náleží:  

o význam pohybu pro zdraví: pohybový režim, pohybové aktivity, rekreační 

sport 

o rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností 

o zdravotně orientovaná zdatnost: kondiční programy, manipulace se 

zatížením 

o prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí: 

průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, vyrovnávací, relaxační 
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cvičení, cvičení ke správnému držení těla, korekce jednostranného zatížení a 

jiná zdravotně zaměřená cvičení 

o hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech: hygiena, vhodné oblečení 

a obutí v nestandardním prostředí, improvizované ošetření a odsun raněného. 

 

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 

Žák by měl: 
o zvládat v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a aplikovat je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech  

o posoudit provedení osvojované pohybové činnosti, označit příčiny nedostatků 

 

Mezi obsah učiva patří: 

o pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry 

o gymnastika: akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a nářadím 

o rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem: 

základy rytmické gymnastiky, jiné kondiční formy cvičení s hudbou a 

rytmickým doprovodem, cvičení s náčiním, tance 

o průpravné úpoly: střehový postoj, držení, pohyb v postoji 

o atletika: starty, rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu (podle 

schopností a možností žáků), základy překážkového a štafetového běhu, 

skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí (podle 

možností a vybavení školy) 

o sportovní hry: herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, utkání podle 

pravidel pro danou věkovou kategorii 

o turistika a pobyt v přírodě: základní poznatky z turistiky, přesun a chůze 

v terénu, táboření, základní turistické dovednosti, ochrana přírody, 

modifikace orientačního závodu, příprava a dokumentace turistické akce 

o plavání: (podle podmínek školy), další plavecké dovednosti, zdokonalení 

plaveckého způsobu, případně další plavecký způsob, aquagymnastika, 

skoky do vody, prvky zdravotního plavání 

o pobyt v zimní přírodě: lyžování, snowboardig, bruslení, běžecké lyžování, 

lyžařská turistika, sjezdové lyžování nebo jízda na snowboardu, bezpečnost 

pohybu v zimní horské krajině, jízda na vleku 
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o další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků). 

 

3. Činnosti podporující pohybové učení 

 
Žák by měl: 

o užívat osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, 

diváka  

o naplňovat ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné 

soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu 

přírody při sportu  

o dohodnout se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a 

dodržovat ji  

o rozlišovat a uplatňovat práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, 

diváka  

o sledovat určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotit je  

o spolurozhodovat osvojované hry a soutěže  

 

K obsahu učiva patří: 

o komunikace v TV: odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností, 

smluvené povely, signály, gesta, značky, vzájemná komunikace při 

osvojovaných pohybových činnostech 

o organizace prostoru a pohybových činností: v nestandardních podmínkách, 

sportovní výstroj a výzbroj - výběr a ošetřování 

o historie a současnost sportu: významné sportovní soutěže a sportovci 

o pravidla osvojovaných pohybových činností: her, závodů a soutěží 

o zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech 

o měření výkonů, posuzování pohybových dovedností. 
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Příloha č. 5 
 
Vzdělávací obsah tělesné výchovy podle Rámcového vzdělávacího plánu pro 

základní školu speciální 

 
Podle Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (2008) sem patří: 

 
1.  Činnosti ovlivňující zdraví  
 
Žák by měl :  

o usilovat o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o zdokonalování 

základních lokomocí a pohybových dovedností  

o cíleně se připravit na pohybovou činnost a její ukončení  

o využívat základní kompenzační a relaxační techniky  

o uplatňovat bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu  

o znát zásady ošetření drobných poranění, umět požádat o pomoc  

 

Učivo: 
o význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, pohybové aktivity  

o rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností  

o prevence a korekce svalových dysbalancí, průpravná, kondiční, koordinační, 

koncentrační a postřehová cvičení, kompenzační, vyrovnávací, relaxační 

cvičení, cvičení ke správnému držení těla a jiná zdravotně zaměřená cvičení  

o hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech, vhodný oděv a obuv ve 

specifickém prostředí. 

 
2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 
Žák by měl : 

o zvládat v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a využívat je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech  

o snažit se o co nejsprávnější provedení pohybové činnosti  

 
Učivo: 

o pohybové hry s různým zaměřením, pohybové hry s netradičními pomůckami  

o gymnastika, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí  

o rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem  
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o atletika: starty; běhy na dráze, v terénu (podle schopností a možností žáků), skok 

do dálky, skok do výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí (podle možností 

a vybavení školy)  

 sportovní hry s upravenými pravidly (výběr podle možností školy)  

o plavání: prvky zdravotního plavání (podle podmínek školy)  

o turistika a pobyt v přírodě, základní poznatky z turistiky, chůze a orientace v 

terénu; táboření, základní turistické dovednosti, ochrana přírody  

o základní techniky jízdy na lyžích, na sáňkách a bobech; pobyt v zimní přírodě; 

bezpečnost pohybu v zimní horské krajině a při pohybových aktivitách na sněhu 

(podle podmínek školy)  

o další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků). 

 
3. Činnosti podporující pohybové učení 

 
Žák by měl : 

o dodržovat dohodnutou spolupráci v družstvu při kolektivních hrách  

o sledovat určené prvky pohybové činnosti a výkony 

 
Učivo: 

o komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy odborné 

terminologie, vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových činnostech  

o historie a současnost sportu, významné sportovní soutěže  

o pravidla osvojovaných pohybových činností, základní pravidla her. 
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