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Abstrakt :
V bakalářské práci se budu zabývat dopomocí a záchranou v některých prvcích
gymnastiky na ZŠ. V teoretické části budu popisovat jednotlivé cviky. V praktické části
se budu pomocí pozorování a analýzy dotazníků žáků i učitelů zaobírat úrovní podávané
dopomoci a záchrany. Ráda bych zjistila faktory, které tyto skutečnosti ovlivňují a
jejich případné důsledky.

Klíčová slova:
Dopomoc, záchrana, pozorování, dotazník

Abstract:
I will deal with help and rescue in some elements of gymnastics at primary school in my
bachelor thesis. In the theoretical part I will describe the specific exercises. I will also
examine the level of help and rescue in accordance with the observation and analysis of
questionnaires of pupils and teachers in the practical part. I would like to find the
factors that influence those facts and their possible consequences.
Key words:
Help, rescue, observation, questionnaire
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1 ÚVOD
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na důležitou součást gymnastiky, totiž
na dopomoc a záchranu prováděnou při některých cvičebních prvcích. Mnou prováděný
výzkum se bude skládat ze dvou částí. V první části půjde o výzkum pozorováním
na základních školách v hodinách tělesné výchovy, zabývající se cviky ze sportovní
gymnastiky. Jedná se o cviky z akrobacie (kotoul vpřed a vzad, stoj na rukou a přemet
stranou) a přeskoku (skrčka, roznožka). Druhou částí mé práce bude dotazník. Ten bude
rozdán všem dětem v hodinách, na které budu docházet a dále jejich učitelům. Budu
sledovat, jak je v hodinách prováděna správná dopomoc a záchrana a jestli se můj závěr
bude shodovat s výsledky z dotazníku.
Výběr tohoto tématu má svůj důvod. Stále více dětí v současné době se nezajímá
o žádný sport. A když už ano, tak nejčastěji vrcholově nebo velmi profesionálně. Dnes
už stále méně nacházíme střední cestu, kdy se dětem dostává všestranného sportovního
zaměření. Na hodinách tělesné výchovy je tento úpadek velice citelný. Z vlastní praxe,
kterou jsem absolvovala na střední škole, jsem se zabývala úvahami, že je velmi těžké
dnešní generaci žáků zaujmout. Dochází k alternativním způsobům výuky a například
na cvičení gymnastiky nezbývá čas a ani chuť. Stále častěji se od klasického cvičení
gymnastiky upouští a žáci ani základní cviky nezvládají. Domnívám se, že z tohoto
důvodu učitelé tak dobře nezvládají dopomoc a záchranu, protože na hodinách se cvičí
minimálně. Dochází také i k častějším úrazům, protože žáci nejsou zvyklí na tento druh
cvičení a jsou více ˏˏnemotorní´´. Tento fakt přispívá k celkovému úpadku kvality
v hodinách tělesné výchovy.
Při hodinách gymnastiky nejde pouze o motivaci žáků, ale mělo by jít hlavně
o jejich bezpečí. Když se žáci cítí dobře, tak se jim i více daří a cvičení je baví.
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2 PROBLÉM A CÍL PRÁCE

Hlavním cílem mé práce je analýza záchrany a dopomoci ve vybraných prvcích
sportovní gymnastiky na základní škole.
Ve své práci se budu snažit odpovědět na tyto základní otázky:
1. Dochází nebo nedochází k dopomoci a záchraně při hodinách gymnastiky na
ZŠ?
2. Ovlivňuje úroveň dopomoci a záchrany podané učitelem případné obavy žáků ze
cvičení gymnastiky?
Na tyto otázky se pokusím odpovědět výzkumem, který je založený na vlastním
pozorování hodin gymnastiky a analýze dotazníku, které vyplní žáci i učitelé.
Tyto dva způsoby výzkumu mi společně pomohou k přesnějšímu a
komplexnějšímu výsledku.

Na základě mnou vytyčených cílů se budu snažit odpovědět na tyto otázky:
1.1 Jaká je úroveň dopomoci a záchrany na ZŠ?
1.2 Je podávána dopomoc a záchrana při nácviku, průběhu nacvičování i klasifikaci
daného cviku?
1.3 Asistují při dopomoci a záchraně i spolužáci?

2.1 Ovlivňuje podanou dopomoc a záchranu vzdělání učitele?
2.2 Ovlivňuje správná dopomoc a záchrana případné obavy žáků ze cvičení?
2.3 Ovlivňuje správná dopomoc a záchrana případné úrazy žáků na hodinách
gymnastiky?
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3 TEORETICKÉ POZNATKY
3.1 Gymnastika
Při cvičení v tělesné výchově je nejdůležitější při prováděných cvicích zabezpečit
zdraví cvičence. Dopomocí a záchranou v gymnastice se moje práce bude zaobírat. Jak
můžeme žákům pomoci k lepšímu provedení cviku a jak zabránit úrazu? Toto vše by
měl každý učitel vědět a správně provést.
Jedna z hlavních složek v systému tělesné výchovy je gymnastika. Tvoří velkou
část učebních hodin na základních školách, středních školách, ale je i součástí různých
kroužků pro mládež. Na různém nářadí a při různých cvičebních prvcích se mohou žáci
poranit, proto je velmi důležité je naučit, jak správně cvik provádět. Při nácviku je
nutnou součástí dopomoc a záchrana žáka.
ˏˏGymnastiku chápeme jako otevřený systém metodicky uspořádaných
pohybových činností esteticko- koordinačního charakteru se zaměřením na tělesný a
pohybový rozvoj člověk, na udržení a zlepšení zdraví´´ [13]
Gymnastická cvičení vedou k tělesné a duševní pohodě. Cvičení pomáhá ke
správnému držení těla, ale také k osvojení správných pohybových návyků. Napomáhá
pohybovým schopnostem, kterými jsou vytrvalost, obratnost, síla a rychlost. [13]
Gymnastika vede ke koordinaci pohybu, která je závislá na pohyblivosti
kloubních spojení, na síle svalových zapojovaných soustav a na bioenergetické kapacitě
organismu člověka. Ta ovlivňuje cvičence při delším trvání nebo opakování
pohybových činností a ke schopnosti odolávat únavě. [9]
Při cvičení je důležitých několik zásad. U zásady uvědomělosti je velice
důležitá motivace cvičenců. Neustále podněcování, průběžné hodnocení a hlavně
přesvědčivost o prospěchu gymnastických cvičení. Zásada názornosti je tvořena
představou pohybu. Soustavná zásada je postavena na správném uspořádání
gymnastických cvičení. Při zásadě přiměřenosti je hlavním faktorem pohlaví, věk a
vyspělost cvičících. Pomocí zásady trvalosti se vytvářejí návyky, které tvoří podstatu
práce trenéra. [9]
Slovo gymnastika bylo přeloženo ze starořeckého slova:
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gymnos- nahý
gymnazein- cvičiti nahý

Gymnastika má dlouholetou historii. Její význam ovlivňovalo historické,
politické, ale také ekonomické prostředí. Kořeny najdeme už ve starověku. Například
v Číně, v Egyptě nebo Indii, kde bylo základem tělesné a duševní zdraví. Velký rozvoj
nastal v Antickém Řecku. Ideálem byla harmonie těla a duše člověka, která se nazývá
kalokagathie. Ve středověku naopak došlo k úpadku zájmu o člověka samotného a
vzdělanost díky náboženství. [1,4, 7, 13]
Jednou z nejdůležitějších součástí základní gymnastiky jsou systémy, které se
objevily v 18 a 19. století. Největším přínosem bylo nové nářadí. Německý turnérský
systém byl zaměřen na zdravotní cviky, dále na rozvoj síly, vytrvalosti a dobrou kondici
vojáků. Švédský systém rozlišoval čtyři druhy gymnastiky: pedagogickou, estetickou,
vojenskou a léčebnou. Využíval pohyb k léčebným prostředkům. [1,4, 7, 13]
V Čechách jeden z nejznámějších propagátorů tělesných cvičení byl dr. Miroslav
Tyrš a Jindřich Fügner, kteří byli zakladateli tělovýchovné organizace Sokol. Ten byl
založen 16. února 1862, po názvem ,, Tělocvičná jednota Pražská´´ (název Sokol od
roku 1865). Cílem bylo procvičení těla, zvyšování zdatnosti a branná připravenost. [1,4,
7, 13]
Největších úspěchů ve sportovní gymnastice zaznamenala naše země díky
gymnastce Věře Čáslavské, která vyhrála mnoho evropských, světových titulů. Na
Olympijských hrách získala 7 zlatých medailí. [7]

3.2 Pravidla ve sportovní gymnastice
Sportovní gymnastika, jak už bylo uvedeno, prošla historickým vývojem. Ve
víceboji žen se ustanovily čtyři disciplíny - čtyřboj: přeskok, bradla, kladina a prostná.
U mužů se závodí v šesti disciplínách- šestiboj: prostná, kůň, kruhy, přeskok, brdla,
hrazda. V současnosti jsou zařazovány pouze volné sestavy s pevnými pravidly,
vázajícími se ke sportovní gymnastice. Na závodech se mohou zavést prvky pouze
bezpečně zvládnuté už na tréninku. Ve sportovní gymnastice se posuzuje jak obtížnost,
tak také přesnost provedení. Výkon je bodován dvěma skupinami rozhodčích. Jedna
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sleduje obtížnost prvků a určí ji známkou. Druhá skupina hodnotí techniku a provedení
cviku. [5, 1]
Hlavní organizací je Mezinárodní gymnastická federace (FIG Fédération
Internationale Gymnastique). Gymnastika je členěna podle různých přístupů. Podle FIG
dělíme gymnastiku závodního odvětví na sportovní gymnastiku, moderní gymnastiku,
skoky na trampolíně, sportovní aerobik, sportovní akrobacie, akrobatický rokenrol a na
různé druhy nezávodní gymnastiky. V centru mého zájmu budou cviky ze sportovní
gymnastiky. [1]
Nejvyššími mezinárodními gymnastickými soutěžemi jsou OH, MS a ME, které
mají různá pravidla týkající se závodů družstev a jednotlivců. [5]

3.3 Záchrana a dopomoc v gymnastice
Důležitou součástí při cvičení gymnastiky je záchrana a dopomoc.
Záchranou rozumíme aktivní zajištění cvičence před možným úrazem, v začátcích
nácviku může cvičitel díky pomoci ulehčit provedení cviku. ( HÁJKOVÁ, Jana.
Kapitoly z gymnastiky na 1.stupni základní školy pro denní a distanční studium, str.5)
Záchrana a dopomoc nejsou spolu totožné, ale jsou spolu v úzkém vztahu.
Mají několik společných rysů. Například je u nich zapotřebí účast druhé osoby. U obou
musíme mít znalosti a dovednosti, které se týkají pedagogického zaměření a následně
cvičební praxi. Dále jsme s cvičencem v přímém fyzickém kontaktu. Při dopomoci
můžeme použít pomůcky, jako jsou lanče, speciální žíněnky apod. U obou technik
napomáháme psychicky k odvaze a soustředění na výkon. [7]
Dopomoc můžeme rozdělit na přímou a nepřímou. Přímá je charakteristická
fyzickým kontaktem. Cvičence postrčíme, zdvihneme, podržíme, někdy pomůže pouhý
dotek. Přímá dopomoc vychází ze správné techniky cviku. Důležité je vycházet ze
stádia nácviku. Jestli daný cvik cvičenec cvičí poprvé nebo v jaké části nácviku se
nachází. Podle charakteru prvku je vedena dopomoc. Nejčastěji ke zvětšení nebo
zmenšení rychlosti, která může vést až k blokování. Dále fixace, podržení v určité
poloze, atd. Při přímé dopomoci se musíme řídit danými pravidly. Přímou dopomoc
poskytujeme vždy u nových prvků, u cviků po delší přestávce a u chybných návyků.
Musí být přiměřená k danému cviku. Cvičenec musí vnímat svoji iniciativu, nesmí být
unaven a vysílen. Dopomoc musí být provedena v pravý okamžik. Pokud to není
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zapotřebí, tak není nutné dopomoc provádět při provedení celého cviku. Nepřímá
dopomoc nám usnadňuje nácvik prvků bez přímého fyzického kontaktu. Patří sem různá
nářadí, která nám pomohou ke správnému provedení. Například šikmá plocha nebo
žíněnka na kotoul vzad, šikmá plocha při nácviku výmyku, zavěšený předmět na nácvik
odrazu atd. Do nepřímé dopomoci patří verbální a neverbální signály. Přímá i nepřímá
dopomoc v podstatě ulehčuje a urychluje nácvik. Napomáhá k rychlejšímu pochopení a
pozitivně přispívá při strachu. [7]
Záchranu můžeme také rozdělit na přímou a nepřímou. Přímá záchrana je
charakteristická fyzickým zásahem dohlížejícího při nezdaru v technice cvičícího.
Vychází z nesprávné techniky daného cviku. Je zde několik faktorů ovlivňující
záchranu. Závislost je na povaze cviku, na hmatu, dohmatu, způsobu provedení a směru
pohybu. Vše je ovlivněno také fyziologickými parametry cvičence, tak zachránce:
výška, váha, věk. Při záchraně je důležité vědět, jak je cvičenec vyspělý a zdatný. O
všech cvičebních prvcích musí zachránce předem vědět. Cvičitel musí mít vědomosti a
zkušenosti, které budou signalizovat eventuální nebezpečí. Nejdůležitější však je
správná technika záchrany. Musí vědět, kde cvičence uchopit a v jaký moment.
Záchrana nevede pouze k bezpečnosti při cvičení, ale také k psychické podpoře. Při
nepřímé záchraně používáme různé pomůcky: lanče, obří žíněnky, plachty, sítě atd. [7]
Součástí bezpečnosti je sebezáchrana. Jde o zabránění úrazu samotnou akcí
cvičícího. Závisí na pohotovosti, vyspělosti, šikovnosti cvičence. Dopomoc, záchrana,
sebezáchrana jsou součástí gymnastických cvičení. Podílejí se na bezpečnosti a
efektivitě. Jsou závislé na metodickém postupu a praxi, které by neměly být nikdy
opomenuty. [7]

3.4 Výběr gymnastických cviků
Na základních školách by měla probíhat gymnastika ve všech ročnících. Měla
by být přizpůsobena věku žáka, tak i individuálním rozdílům. Nyní školy učí podle
Rámcově vzdělávacího plánu, který si tvoří každá škola sama. Proto můžeme vidět
různost nástupu cviků pro žáky v jiném ročníku. Někde se učí stoj na rukou ve 3.
třídách, jinde zase až na 2.stupni. Zařazení daného cviku do hodin gymnastiky je dáno
tedy školou. [8, 15]
Výběry cviků, které budu v mém výzkumu zkoumat, jsou opodstatněné. Od
roku 2004 se školy řídí svým harmonogramem, který si každá škola tvoří sama a podle
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něhož se uskutečňuje výuka. Před tímto zavedením nového školského zákona byly
všechny osnovy pro školy stejné. [8, 15]
Při výběru cviků, které jsem zařadila do výzkumu, jsem se řídila spíše jimi a
vlastním úsudkem, co by žáci ZŠ měli zvládnout. Například u cviku stoj na rukou, podle
příručky ,, Vzdělávací program základní škola´´ byl zařazen žákům od 3.tříd. Dnes
zařazení cviků závisí pouze na škole. Klady tohoto systému si může vyvodit každý sám.
[8, 15]

3.5 Akrobacie
Cvičení jsou vybírána podle věku, pohlaví, výkonnosti a individuálních specifik
cvičence. U akrobacie jsou využívány různé druhy koberců, akrobatické pásy a žíněnky.
Musíme dávat pozor na jejich vhodný výběr. Například při nácviku různých kotoulů a
dalších cviků, kde může dojít ke zranění kvůli tvrdému povrchu, použijeme spíše měkčí
žíněnky. Naopak u cviků, kde potřebujeme mít oporu a balanci, zvolíme tvrdší podklad.
[3]

3.5.1 Kotoul
Charakteristika:
Kotoul je přetáčivý pohyb kolem pohybové pravolevé osy, kde dochází k postupnému
kontaktu jednotlivých částí trupu s podložkou. Nejčastěji je prováděn ze dřepu do
dřepu. Kotoul můžeme provést skrčmo, schylmo, toporně a prohnutě. [3]

Fyziologické předpoklady:
Při začínajícím nácviku všech cviků je zapotřebí zahřátí celého organismu, následně
protažení a posílení. Pohybovou schopností pro provedení kotoulu je potřebná síla v
pletenci ramenním a síla břišních svalů. Při jejich nedostatku může dojít k nesprávnému
provedení až k úrazům. [3]

Správné provedení:
Kotoul nejčastěji provádíme z dřepu (u předškolních dětí ze vzporu stojmo
rozkročného). Nejdříve předklon trupu a hlavy, následně dohmat rukama na zem. Tím
dochází ke změně těžiště těla vpřed a snadnější kotoulové rotaci. Dále dopneme nohy a
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pokrčíme ruce v loktech. Nejdůležitějším a také nejnebezpečnějším okamžikem je
přenesení těžiště po dohmatu rukou na podložku, při přechodu přes krční a hrudní páteř.
Rychlejší průběh pohybu nám dopomůže k lepšímu přechodu z rotace do dřepu. [1]

Dopomoc:
Při celkovém provedení kotoulu je dobré kombinovat nepřímou a přímou dopomoc.
Při nácviku nám může pomoci například nakloněná rovina, která pomůže v rotačním
pohybu. U přímé dopomoci a záchraně se snaží cvičitel žáku pomoci a zajistit bezpečí
při cviku. Učitel klečí bokem u cvičícího. U kotoulu se musí dávat velká pozornost ve
fázi, kdy hmotnost hlavy spočívá na rukou. Musíme dbát o opření temene hlavy o
podložku, nikoliv opření čela. Hlava se nesmí stát opěrným bodem. Cvičitel provádí
dopomoc položením ruky pod zátylek cvičícího a následným tlakem ho nutí
k předklonu hlavy. Dalším typem dopomoci je při přechodu z momentu rotace do dřepu.
Zde cvičitel chytí cvičícího za ruce v předpažení a táhne ho směrem vpřed. (v příloze:
Fotografie č.1), [1, 3]

Nejčastější chyby žáků:
 Děti nepředkláněly hlavu a následně se stavěly na hlavu, kdy dochází k zátěži
krční páteře a možnému úrazu.
 Nedávaly ruce před sebe, ty se nestaly opěrnými body a děti dopadly na hlavu či
záda.
 Nedocházelo k plynulému pohybu. Na začátku cviku naskakovaly děti z dřepu
na ruce či hlavu.
 Docházelo k neúplnému sbalení i k rovným zádům.
 U vyšších ročníků docházelo k malému odrazu nohou a tudíž pomalé rotaci
kotoulu, která vedla k nedokončení cviku do dřepu. Do dřepu si pomáhaly
rukama za zády. [3]

3.5.2 Kotoul vzad
Charakteristika:
Řadíme mezi základní pohybové dovednosti, u kterých musíme být nadměrně opatrní.
Kotoul vzad je shodný s provedením kotoulu vpřed. Cvik se provádí směrem vzad.
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Dochází k rotačnímu, koordinačnímu pohybu a pomoci paží. Nejčastěji je prováděn ze
stoje a dřepu do dřepu. [1]

Fyziologické předpoklady:
Důležité je zahřátí, protažení a následně posílení těla dítěte. U kotoulu vzad je více než
u kotoulu vpřed důležitá síla ramenního pletence. Žák by měl udržet na svých rukou
svoji váhu. Odlehčení je velmi důležité hlavně kvůli hrozbě poškození krční páteře.
Důležitá je také páteř a záda u rotace a sbalení, které napomáhají ke správnému
provedení. [3]

Správné provedení:
Cvik provádíme pádem vzad přes kolébku, který zajišťuje rotaci. Základem je co
největší sbalení, kterému napomáhá skrčení nohou. Velmi důležitá je práce rukou, která
zajišťuje nadlehčení a přechod přes hlavu v momentě největší zátěže. Hlava je neustále
v předklonu. Ruce jsou těsně u ramen vedle uší a prsty směřují vzad. [1,3]

Dopomoc a záchrana:
Při dopomoci/záchraně učitel stojí bokem k žákovi. Nejdůležitější moment pomoci je
v poloze leh-skrčit přednožmo povýš, kdy učitel pomáhá uchopením za boky. Ruce
žáka směřují tahem vzhůru a učitel mu pomáhá v nadlehčení. Důležitá je správná
vzdálenost učitele od žáka a vhodný moment pomoci. Při špatném načasování může
dojít k přetížení krční páteře a dopomoc je tedy zbytečná. Důležitá je i rychlost při
kotoulu vzad. Učitel přiměřeně vyvine tlak na bedra do směru rotace v poloze žáka lehskrčit přednožmo povýš. Pomůže mu k rychlejšímu přesunu přes krční páteř zpět do
dřepu. Dopomoc musí být individuálně přiměřená. (v příloze: Fotografie č.2), [3]

Nejčastější chyby žáků:
 Nejčastější chybou dětí je, že nepoužívají při kotoulu vzad ruce. Velmi často se
dotýkaly pouze částečně a to pěstmi nebo jen hřbetem ruky. Následkem může
být přepadávání těžiště těla do strany v průběhu cviku. Dochází k přetížení
krční páteře a může dojít k poranění zápěstí.
 Často děti chybují ve sbalení v kotoulu, k tomuto sbalení často vůbec nedochází.
Následně dochází ke ztrátě rychlosti pohybu.
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 V některých případech žáci ukláněli hlavu ke straně. Důvodem může být právě
špatný vzpor v rukách. Hrozí poranění krční páteře.
 Žáci ojediněle zapomněli na předklon hlavy. Může dojít k otřesu hlavy.
 Na 1.stupni velká část dětí dokončila kotoul vzad pouze do kleku místo do
dřepu. [3]

3.5.3 Stoj na rukou
Charakteristika:
Stoj na rukou je rovnovážná poloha, která je velmi obtížná. Náročná je díky malé ploše
opory a vzdálenosti těžiště cvičícího od místa opory. Pro některé je obtížností pocit
polohy těla hlavou dolů a udržení vlastní hmotnosti těla. [1]

Fyziologické předpoklady:
Základním předpokladem správného provedení stoje na rukou je zpevnění celého těla.
Velkou pozornost musíme upřít na sílu pletence ramenního kvůli podpoře paží, na
kterých je veškerá váha těla. Dále na břišní, zádové, hýžďové svaly a na průpravu
vnitřního svalstva. Měli bychom cvičícího připravit na pocit polohy těla hlavou dolů a
na udržení hmotnosti vlastního těla. [1, 3]

Správné provedení:
Stoj na rukou začíná výkrokem odrazové nohy a následným zanožením švihové nohy.
V tomto okamžiku jsou ruce v šíři ramen a směřují dostatečně vpřed dohmatem na
podložku. Zpevněné tělo se dostává do vertikální roviny paže-trup-nohy. Hlava je
částečně zakloněná a oči sledují mírně rozevřené prsty kvůli lepší koordinaci. Důležité
je, aby cvičící byl vytažen z ramen. Stoj na rukou je charakteristický výdrží, po které se
přednožením odrazové nohy a narovnání trupu dostaneme do výchozí polohy. [1,3]

Dopomoc:
V začátcích nácviku stoje na rukou můžeme volit přímou, tak i nepřímou dopomoc a
záchranu. Nejčastěji u nepřímé dopomoci používáme na udržení rovnováhy pevnou
oporu (např. ribstol s žíněnkou atd.) Stejně jako u kotoulů se záchrana a dopomoc
používá technicky stejně. Učitel poskytuje dopomoc/záchranu bokem k žákovi
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uchopením dolní končetiny nad kolenem. Místo uchopení je blíže k těžišti těla a lépe
udržitelné. (v příloze: Fotografie č.3, 4), [3]

Záchrana:
Hlavní částí záchrany je udržení rovnováhy v kolmici. V některých případech se
snažíme žáka nadnášet, aby nepůsobila jeho váha tolik na oporu rukou a nezpůsobila
úraz. Další fází záchrany je přechod zpět do stoje spatného. Žák může mít tendenci krčit
paže. Učitel tedy musí chytit žáka rukou u pasu, přes tuto učitelovu ruku se žák zvedá.
( v příloze: Fotografie č.3, 4), [3]

Nejčastější chyby žáků:
 Nejčastější chybou žáků u stoje na rukou je, že zapomínají zaklánět hlavu a
nekoukají na konečky prstů.
 Značná část žáků neumí odhadnout sílu odrazu. Při malém odrazu nedosáhnou
kolmice a vrací se zpět do stoje. Naopak při prudkém odrazu je větší
pravděpodobnost úrazu. Často žák neprovede výdrž ve stoji na rukou, projde za
kolmici a při špatné záchraně může dojít k pádu.
 Další chybou je špatné zpevnění těla a povolení rukou. U špatného zpevnění
dochází ke kymácení a nemožnosti udržet rovnováhu. Žáci, kteří cvičí
s pokrčenými pažemi, se na nich často neudrží a může dojít také k úrazu. [3]

3.5.4 Přemet stranou
Charakteristika:
Přemet stranou, ,,hvězda“ je základním akrobatickým prvkem. Charakteristický je
přetáčivý pohyb kolem předozadní osy a postupnou dvou oporovou fází. Oporné body
horní a dolní končetiny by se měly nacházet ve stejné přímce. [1]

Fyziologické předpoklady:
Fyziologické předpoklady pro provedení přemetu stranou jsou podobné, jako u stoje na
rukou. Důležitá je síla pletence ramenního, aby žák udržel hmotnost vlastního těla.
Nesmíme zapomenout ani na břišní, hýžďové a zádové svaly, spolu s posílením
vnitřního svalstva, které nám napomáhá ke správnému držení těla. [3]
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Správné provedení:
Přemet stranou nejčastěji vychází z polohy vstoje. Jako první uděláme delší krok vpřed,
kdy se při podřepu předkloníme a pootočíme trup. Následuje zanožení švihové nohy do
maximální polohy. První ruka, která je pokládána na zem, musí být v dostatečné
vzdálenosti a druhá položena v šíři ramen. Pomocí odrazu odrazové nohy a maximálním
roznožení se tělo dostane do přechodu přes stoj na rukou. Poslední hnací částí je odraz
ruky, která nám pomůže do vzpřímeného postoje. Dokončení přemetu stranou je ve stoji
rozkročném. Pomůckou může být čára na žíněnce nebo namazání rukou magnéziem,
které udělá stopu. Ze stop lze rozpoznat, zda dochází k dohmatu v přímce. [1, 3]

Dopomoc a záchrana:
Přemet stranou by se měl s žáky cvičit alespoň až po částečném zvládnutí stoje na
rukou. Dopomoc se provádí v pohybu spolu s žákem. Důležitá je rychlost, která musí
být v souladu s cvičícím. Učitel stojí za zády žáka a uchopuje ho zkříženým úchopem za
pas. Zkřížený úchop je prováděn z toho důvodu, aby učitel mohl pomoci žákovi v celém
provedení cviku. Jedná se jednu s nejtěžších záchran u základních cviků v provedení
zručnosti a správného načasování. (v příloze: Fotografie č.5), [1, 3]

Nejčastější chyby žáků:
 Nejčastější chybou žáků je, že se bojí. Měli bychom pomoci žákům překonat
tento strach výraznou motivací nebo povzbuzením. Může mít za následek malý
odraz, tím se trup nedostane do kolmice.
 Velmi často dochází k vysazení v bocích, které vede k porušení roviny ve stoji
na rukou.
 Chybou se stává dohmat rukou blízko odrazové nohy. Dochází k porušení úhlu
v ramenním kloubu a žák neprojde stojem na rukou.
 Další chybou po přemetu stranou je dopad do dřepu. Příčinou bývá malý odraz
ruky, která jako poslední opouští základnu. Dále umístění švihové nohy, která je
daleko od dohmatu. [3]
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3.6 Přeskok
a) Roznožka
b) Skrčka
Přeskok je jednou z disciplín víceboje jak pro muže, tak ženy. Technika je závislá
jak na dispozicích cvičence, tak na technickém vybavení. Mezi nejpoužívanější patří
koza, švédská bedna a kůň. Nově je na závodech zařazen gymnastický stůl. Velmi
důležitý je u přeskoku odraz. U mladších dětí spíše volíme můstek a u starších můžeme
použít i trampolínu, která je koordinačně náročnější. [1,3,5]
Každý přeskok se skládá z několika fází. První fází je rozběh, který by měl být
stupňovaný. Další je náskok a odraz z můstku. Náskok by měl být nízký, dlouhý a
prováděn s mírným přednožením. Následný odraz je prováděn snožmo a dynamicky.
Paže směřují ze zapažení do předpažení povýš. Následuje první letová fáze, ve které se
cvičící odrazil z můstku, ale nedochází ještě k dohmatu na nářadí. Po první letové fází
dochází k dohmatu a následně k odrazu z přeskokového nářadí, které nám dá silovou
energii do druhé letové fáze. Posledním je doskok, kde dochází k utlumení nárazu.
Vždy bychom měli dopadat na obě končetiny, které jsou zhruba v šíři boků a trup
v mírném předklonu. Po vzpřímení zaujmeme závěrečný postoj ve stoji spatném. [1,3,5]
Skoky můžeme rozdělit na přímé a převratové. Mezi přímé patří hlavně roznožka,
skrčka a schylka. U převratových skoků tělo prochází stojem na rukou, a tedy dochází
k přetočení o 360 stupňů i více. [1,3,5]

Fyziologické předpoklady:
Během nácviku přeskoku se jako první setkáme s rozběhem a odrazem. Při rozběhu je
důležitá vhodná stupňovaná frekvence. Pro dynamický a správně provedený odraz
potřebujeme dostatečnou silovou schopnost dolních končetin. Velký nápor je kladen na
horní končetiny, které musí udržet nápor hmotnosti vlastního těla a ještě následný
odraz. Je tedy potřeba posílit svaly pletence ramenního. Při přeskoku je důležité pevné
držení těla, kterého docílíme motoricko-funkční přípravou. [3]
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3.6.1 Roznožka
Charakteristika:
Roznožka patří mezi základní typy přeskoku. Možno provádět se zášvihem i bez něj.
Důraz je kladen na sílu odrazu a velikost roznožení při přechod přes nářadí. [5]

Správné provedení:
Po rozběhu a odrazu z můstků je tělo mírně prohnuto při prvním kontaktu s náčiním.
K dohmatu musí dojít dříve, než těžiště těla začne klesat. Spolu s následným odrazem
paží dochází k roznožení dolních končetin. Velikost roznožení je dáno typem nářadí,
rozběhem a dispozicím cvičence ke sportu. Při doskoku dochází ke snožení a následně k
podřepu. [1, 3, 5]

Dopomoc a záchrana:
Dopomoc a následně záchrana se dává čelem k cvičícímu. Tento způsob je zvolen
z důvodu rizika kopnutí při dopomoci z boku. V okamžiku dohmatu cvičitel uchopí
cvičence za paže, co nejblíže k ramenům. A pomáhá při přechodu přes nářadí. Zde
dochází k přechodu z dopomoci na záchranu. Při doskoku je potřeba udělat krok, dva,
vzad podle potřeby, aby vyučující nepřekážel cvičícímu při dopadu. [3]

Nejčastější chyby žáků:
 Nejčastější chybou je bojácnost, která vede ke zpomalení při rozběhu, menšímu
odrazu a může končit pádem. Velmi často nastává v takové situaci blok, kdy žák
nedokáže při opakovaných pokusech přeskočit nářadí. V tomto případě by měl
cvičitel podpořit žáka větší dopomocí a psychicky pomoci například snížením
nářadí nebo přiblížením můstku. Nemělo by se ani zapomínat na dostatečné
povzbuzení do výkonu a motivaci.
 Všeobecně je nejčastější chybou u přeskoku odraz a náskok. Nejčastěji žáci
nenaskakují snožmo nebo ze špatného místa můstku.
 Chybou přeskoku týkající se roznožky jsou většinou pokrčené nohy při přechodu
přes nářadí.
 Mezi častější chyby patří doskok, u kterého ruce nejsou v poloze zapažení.
Dochází k předklonu trupu a ztrátě stability. [3]
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3.6.2 Skrčka
Charakteristika:
Skrčka patří mezi základní způsoby přeskoku. Může být prováděna bez zášvihu nebo
těžším způsobem se zášvihem. Důraz je kladen na sílu odrazu a plynulý přechod přes
nářadí ve sporu, nohy skrčmo přednožmo. [5]

Správné provedení:
Při rozběhu, náskoku, odrazu a první letové fází dochází ke stejnému provedení jako u
roznožky. Dohmat rukou na nářadí by měl být v letové fázi pod ostrým úhlem. U skrčky
je zapotřebí více síly v odrazu paží, který zvedne trup nad dohmatovou plochu a utvoří
se prostor pro nohy. Následný odraz paží by měl být proveden dříve, než dojde ke
skrčení nohou. Ve druhé letové fázi dochází k dopnutí nohou, narovnání těla a
k doskoku. [1, 5]

Dopomoc a záchrana:
Dopomoc/záchrana u skrčky je prováděna dle uvedené literatury dvěma způsoby. První
způsob, který je nejčastěji prováděn, je že cvičitel stojí vedle nářadí a uchopí cvičence
za paži jednou nebo oběma rukama co nejblíže u ramene. Snaží se mu pomoci při celém
přechodu přes nářadí. Druhý způsob je prováděn podobně jako u roznožky. Cvičitel
stojí za nářadím a uchopuje cvičence za obě paže co nejblíže u ramen a posouvá se s
ním směrem vzad podle potřeby. [1, 3, 5]

Nejčastější chyby žáků:
 Podobně jako u roznožky je velmi častou chybou bojácnost, která vede ke
zpomalení při rozběhu, menšímu odrazu a může končit pádem. Nemělo by se
proto zapomínat na dostatečné povzbuzení do výkonu a motivaci.
 I u skrčky mnoho žáků chybuje u odrazu a náskoku. Nejčastěji žáci nenaskakují
snožmo nebo ze špatného místa můstku.
 Mezi častější chyby také patří doskok, u kterého mají žáci ruce v
poloze zapažení. Dochází k předklonu trupu a ztrátě stability.
 Typická chyba u skrčky je, že žák dostatečně neskrčí nohy při přeskoku a
dopadne na kolena na nářadí. Závěr dopadu na kolena může také vycházet z
malého odrazu nebo z pocitu strachu. [3]
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3.7 Ontogeneze žáka
Pro učitelství na základních školách je velice důležitá vývojová psychologie.
Děti se věkem rozvíjí jak psychicky, tak fyzicky. Pro můj výzkum jsou tyto faktory
velice důležité. Jak pro výzkum pomocí pozorování, tak také u zpracování dotazníku.
Výzkum byl prováděn na 1. a 2.stupni ZŠ. Rozdíly mezi žáky jsou nemalé. [2, 10]

Specifika věkových období
Mladší školní věk (6-11 let):
Začátek tohoto období je dán nástupem do školy. Dítě prochází zásadní životní
změnou, která je dána změnou prostředí, novými sociálními rolemi a jako školák řadou
povinností. V tomto období se zlepšuje senzomotorická koordinace a motorická
výkonnost. Děti mají potřebu zvýšené pohybové aktivity. K rozvoji hrubé motoriky se
při nástupu do školy přidává jemná motorika. Dochází k uvědomělosti psychické
činnosti, tedy záměrné pozornosti a uvědomělosti. Dále děti posuzují skutečnost
pomocí více hledisek. Nastupuje také schopnost posoudit podstatu skutečnosti. Na
vyplnění dotazníku jsem z tohoto důvodu zvolila žáky od 3. tříd. Je velmi důležité žáky
kladně hodnotit a povzbuzovat je k lepšímu výkonu. [2, 10]

Pubescence (11-15 let):
Toto období patří k jednomu z nejdynamičtějších v lidském životě. Dochází
k přechodu mezi dětstvím a dospělostí. K největším změnám dochází po stránce
biologické, psychické a hlavně pohlavní. Pubescenci můžeme rozdělit:
a) Prepubescence – Do této kategorie patří děti ve věku od 11 do 13 let. U chlapců
se může toto období opozdit až o 2 roky.
b) Pubescence – Patří sem děti ve věku 13-15 let.
Myšlení je v této fázi vývoje důsledné a systematické. Vytvářejí si vlastní
identitu a zkoumají svůj zevnějšek. Mezi pohlavími vznikají rozdíly, které se tvoří
pomocí činností žláz s vnitřní sekrecí a pohlavních žláz. K největším změnám dochází
v tukovém tkanivu, svalové hmotě a vnitřních orgánech. [6, 10]
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4 HYPOTÉZA
Práce řeší několik problémů. Zde jsou vytyčeny ty nejdůležitější, které prověří,
zda dochází ke správné dopomoci a záchraně na ZŠ.
1. Předpokládám, že 90 % učitelů bude umět provést správnou dopomoc a
záchranu na ZŠ.
2. Předpokládám, že u 90 % učitelů ovlivnilo jejich vzdělání správnou techniku
domoci a záchrany.
3. Předpokládám, že 25 % žáků se obává provádět cviky v souvislosti s podávanou
dopomocí a záchranou.
4. Předpokládám, že 10 % žáků má úrazy v hodinách gymnastiky z důvodu
nesprávné nebo neprovedené dopomoci a záchrany.
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5 METODY PRÁCE
Metody práce pomáhají ke zpracování výzkumného materiálu. V mé výzkumné
práci jsem zvolila dvě metody práce: pozorování a dotazník.

5.1 Pozorování
Pozorování je cílevědomé a uvědomělé vnímání skutečnosti. Základem jsou
jasné a jednoznačné otázky s přesným naplánovaným pozorováním. Mezi negativa patří
náročnost na čas a vytrvalost. Dále přítomnost pozorovatele může ovlivnit výsledek
výzkumu. Nesmíme zapomínat ani na objektivitu. [12]
Pozorování můžeme rozdělit do několika etap:
1) Přesné vymezení cíle
2) Analýza zkoumaných jevů
3) Strategie záznamu pozorovaného jevu
4) Zjištění poznatků [12]

5.2 Dotazník
Dotazování patří mezi nejčastější způsob získávání dat při průzkumech.
Umožňuje sběr požadovaných dat od všech dotazovaných stejným způsobem.
Shromažďování údajů má charakter komunikace mezi lidmi, při které je třeba
dotázanému sdělit otázky a jeho odpovědi zaznamenat. Jedná se tedy o komunikaci
mezi tazatelem a respondentem. [11]

Nejběžnější způsoby sběru údajů jsou:
 vyplnění písemných dotazníků
 dotazování formou předčítání otázek, na které respondent odpovídá – osobně,
telefonicky
 sběr dat pomocí PC – internetové stránky, elektronická pošta
Základem dotazníku či rozhovoru jsou otázky, jejichž odpovědi je nutné
zpracovat. [11]
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5.3 Získané výsledky z výzkumu (pozorování)
5.3.1 Kotoul
Nejčastější chyby při dopomoci/záchraně:
 V některých případech (hlavně na1.stupni) vyučující neukázal správné provedení
kotoulu. Nedocházelo také k vysvětlení cviku a upozornění na nejčastější možné
chyby.
 Někteří učitelé, hlavně na1.stupni, nevěděli, jak se správná dopomoc dělá. Velmi
často nepomohli, částečně pomohli nebo pomohli špatně. Nejčastěji žáky drželi
jen na zádech, kdy jim dopomohli k rychlejší rotaci. [3]

Záchrana a dopomoc při hodinách:

Způsoby hodnocení:
ANO- Záchrana a dopomoc byla provedena správně.
NE- Záchrana a dopomoc nebyla provedena žádná. Učitel u cvičícího nebyl přítomen
nebo neproběhla žádná snaha o záchranu.
ČÁSTEČNÁ- Záchrana a dopomoc zde proběhla pouze částečně nebo provedení nebylo
odpovídající. Učitel nemohl zajistit dopomoc a záchranu po celou dobu prováděného
cviku. Nebyla zde pomoc celková, ale jen částečná. Například učitel žáka pouze postrčil
u přechodu z momentu rotace do dřepu, ale opomenul dopomoc při první fázi. V první
fázi dochází položením ruky pod zátylek a tlakem k nucení k předklonu hlavy. K této
částečné záchraně a dopomoci může docházet i obráceně, kdy je opomenuta naopak
druhá fáze.
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Graf č.1: Zastoupení záchrany a dopomoci při kotoulu, I. Stupeň

I. Stupeň
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ČÁSTEČNÁ

40%

ANO- Byla provedena záchrana a dopomoc
NE- Nebyla provedena záchrana a dopomoc
ČÁSTEČNÁ- Dopomoc/záchrana byla provedena částečně

V této oblasti byla zjevná nedostatečná dovednost pedagogů při dopomoci a
záchraně. Z grafu vyplývá, že 40 % učitelů ovládá správnou dopomoc v kotoulu, další
část se snaží pomoci žákům k lepším výkonům nebo je zachránit před zraněním.
Bohužel ne vždy jejich pomoc byla správná. Z 40% nedocházelo při cvičení kotoulu
k vůbec žádné dopomoci/záchraně.

Graf č.2: Zastoupení záchrany a dopomoci při kotoulu, II. stupeň

II. Stupeň

25%
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ANO
NE
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ANO- Byla provedena záchrana a dopomoc
NE- Nebyla provedena záchrana a dopomoc
ČÁSTEČNÁ- Dopomoc/záchrana byla provedena částečně

Na 2. stupni docházelo k záchraně a dopomoci podobně jako na 1. stupni.
Polovina učitelů nedává dopomoc/záchranu žákům žádnou. A 25 % ji podává a dalších
25 % částečně.

5.3.2 Kotoul vzad
Nejčastější chyby při dopomoci/záchraně:
 Velmi často hlavně na1.stupni nedokážou učitelé správnou dopomoc a záchranu
žáku poskytnout. Nejčastěji žáky postrčili na zádech, aby jim pomohli
v rychlejší rotaci.
 Nedocházelo k nadlehčení těla při přechodu přes krční páteř.
 Učitelé nedávali pozor na předklon hlavy už v začátku provádění kotoulu.
 Mezi chyby také můžeme zařadit i chybějící ukázku správného provedení
kotoulu vzad a jeho slovní doprovod. [3]

Způsoby hodnocení:
ANO- Záchrana a dopomoc byla provedena správně bez chyb.
NE- Záchrana a dopomoc nebyla provedena žádná. Učitel u cvičícího nebyl přítomen
nebo neproběhla žádná snaha o záchranu.
ČÁSTEČNÁ- Záchrana a dopomoc zde proběhla pouze částečně nebo provedení nebylo
odpovídající. Učitel nemohl zajistit dopomoc a záchranu po celou dobu prováděného
cviku. Nebyla zde pomoc celková, ale jen částečná. U kotoulu vzad velmi často dochází
pouze k vyvinutí nátlaku v oblasti beder a zapomíná se v nadlehčení žáka v oblasti boků
(někdy tato dopomoc stačí). V některých případech dochází ke špatnému načasování
v podávání dopomoci a záchrany.
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Záchrana a dopomoc při hodinách:
Graf č.3: Zastoupení záchrany a dopomoci při kotoulu vzad, I. stupeň

I. Stupeň
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NE- Nebyla provedena záchrana a dopomoc
ČÁSTEČNÁ- Dopomoc/záchrana byla provedena částečně

Snaha o dopomoc a záchranu při kotoulu vzad na 1. stupni byla velká. I když
většina učitelů pomohla žákovi pouze částečně. Úplně správnou dopomoc/záchranu
umělo provést 25% vyučujících a dalších 75% se snažilo o částečnou nebo aspoň o
nějakou dopomoc s chybami. Na žádné hodině jsem nezaznamenala cvičení kotoulu
vzad bez žádné pomoci učitele.
Graf č.4: Zastoupení záchrany a dopomoci při kotoulu vzad, II. stupeň
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ANO- Byla provedena záchrana a dopomoc
NE- Nebyla provedena záchrana a dopomoc
ČÁSTEČNÁ- Dopomoc/záchrana byla provedena částečně

Snaha o správnou dopomoc a záchranu nebyla moc velká. 35 % učitelů
neprovedlo žádnou záchranu. Dalších 30 % ji provedlo částečně nebo s chybami. Pouze
35 % pedagogů zvládlo dopomoc a záchranu bez chyb.

5.3.3 Stoj na rukou
Nejčastější chyby při dopomoci/záchraně.
 Nejčastější chybou dopomoci/záchrany je špatné uchopení žáka při cvičení.
Velmi často jsem se setkala s přidržením dolních končetin v oblasti lýtka a
kotníku. Dále v oblasti pasu, kdy se naopak dívky velmi často prohýbají
v bedrech.
 Důležitá je taky příprava na samotný cvik a její ukázka. Například různá
zpevňovací cvičení, která v některých případech neproběhla.
 Neměli bychom také zapomínat na vysvětlení cviku a možné hrozící nebezpečí
úrazu. [3]

Způsoby hodnocení:
ANO- Záchrana a dopomoc byla provedena správně bez chyb.
NE- Záchrana a dopomoc nebyla provedena žádná. Učitel u cvičícího nebyl přítomen
nebo neproběhla žádná snaha o záchranu.
ČÁSTEČNÁ- Záchrana a dopomoc zde proběhla pouze částečně nebo provedení nebylo
odpovídající. Učitel nemohl zajistit dopomoc a záchranu po celou dobu prováděného
cviku. Nebyla zde pomoc celková, ale jen částečná. Do částečné dopomoci a záchrany
patří například špatné místo uchopení v oblasti dolní končetiny. Dále dopomoc byla
provedena správně, ale už u přechodu zpět do stoje spatného nebylo žáku pomoženo.
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Záchrana a dopomoc při hodinách:
Graf č.5: Zastoupení záchrany a dopomoci při stoji na rukou, II. stupeň

II. Stupeň
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NE- Nebyla provedena záchrana a dopomoc
ČÁSTEČNÁ- Dopomoc/záchrana byla provedena částečně

Díky obtížnosti tohoto cviku byla snaha o záchranu a dopomoc větší než u
předchozích cviků. 50 % učitelů provedlo pomoc správně a bez chyb. Dalších 35 %
mělo snahu o dopomoc a záchranu, ale například s chybami. I přes těžké provedení 15
% učitelů nepodalo žákům vůbec žádnou záchranu.

5.3.4 Přemet stranou
Nejčastější chyby při dopomoci/záchraně:
 Největší chybou je, že dopomoc ani záchrana nebyla provedena žádná.
V některých případech částečná. V ojedinělých případech učitelé nevěděli, jak
se správná dopomoc/ záchrana vůbec dělá. Musím připomenout, že tento cvik je
vyučován na2.stupni, tedy učiteli, kteří jsou ve větší míře specializovaní na
tělesnou výchovu.
 Častou chybou byla dopomoc úchopem za končetiny, které učitelé v některých
případech nestačili vůbec uchopit nebo byli pokopáni žáky.
 Nejčastější chybou byl nesoulad záchrany učitele s pohybem žáka při provedení.
 Pokud učitel nevěděl, jak žákovi pomoci, neprovedl dopomoc raději žádnou.
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 Důležitá je průprava stoje na rukou kvůli zpevnění, která v některých případech
nebyla provedena. [3]

Způsoby hodnocení:
ANO- Záchrana a dopomoc byla provedena správně bez chyb.
NE- Záchrana a dopomoc nebyla provedena žádná. Učitel u cvičícího nebyl přítomen
nebo neproběhla žádná snaha o záchranu.
ČÁSTEČNÁ- Záchrana a dopomoc zde proběhla pouze částečně nebo provedení nebylo
odpovídající. Učitel nemohl zajistit dopomoc a záchranu po celou dobu prováděného
cviku. Nebyla zde pomoc celková, ale jen částečná. Nejčastější chybou dopomoci a
záchrany u přemetu stranou bylo špatné načasování a soulad s žákem. Dále často
docházelo ke špatnému úchopu za pas.

Záchrana a dopomoc při hodinách:
Graf č. 6: Zastoupení záchrany a dopomoci při přemetu stranou, II. stupeň

II. Stupeň
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ANO- Byla provedena záchrana a dopomoc
NE- Nebyla provedena záchrana a dopomoc
ČÁSTEČNÁ- Dopomoc/záchrana byla provedena částečně

U toho cviku je dopomoc a záchrana velmi těžká. Pouze 15% učitelů umělo
správnou dopomoc/záchranu provést. Dalších jen 30 % jenom částečně s obtížemi a
přes polovinu 55 % nepomohlo žákům vůbec.
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5.3.5 Roznožka
Nejčastější chyby při dopomoci/záchraně:
 Velmi často jsem se setkala s dopomocí, která byla prováděna z boku. Učitel
držel žáka při přechodu přes nářadí za paži. Hrozí zde kopnutí od žáka při
roznožení a tím i jeho vychýlení při přeskoku, kdy hrozí úraz oběma
zúčastněným.
 Bohužel v některých případech nedocházelo k žádné dopomoci a ani záchraně a
to i u žáků1.stupně.
 V hodině jsem se setkala i s nevhodným zajištěním doskoku, kde došlo k úrazu.
 Častou chybou uvedených případů je nepoučení o správném provedení skoku.
[3]

Způsoby hodnocení:
ANO- Záchrana a dopomoc byla provedena správně bez chyb.
NE- Záchrana a dopomoc nebyla provedena žádná. Učitel u cvičícího nebyl přítomen
nebo neproběhla žádná snaha o záchranu.
ČÁSTEČNÁ- Záchrana a dopomoc zde proběhla pouze částečně nebo provedení nebylo
odpovídající. Učitel nemohl zajistit dopomoc a záchranu po celou dobu prováděného
cviku. Nebyla zde pomoc celková, ale jen částečná. Například učitel neuchopí žáka co
nejblíže u ramen. Dále ke správnému postavení, které má být čelem k žákovi, nikoliv
z boku.
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Záchrana a dopomoc při hodinách:
Graf č.7: Zastoupení záchrany a dopomoci při přeskoku: roznožka, 1. stupeň

I. Stupeň
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ANO- Byla provedena záchrana a dopomoc
NE- Nebyla provedena záchrana a dopomoc
ČÁSTEČNÁ- Dopomoc/záchrana byla provedena částečně

Na1.stupni byla velmi často záchrana/dopomoc provedena pouze částečně, tj.
60%. 40 % učitelů umělo správně žákům pomoci. Neobjevil se případ, kdy by učitel
nepodával záchranu/dopomoc vůbec žádnou.

Graf.č 8: Zastoupení záchrany a dopomoci při přeskoku: roznožka, II. stupeň

II. Stupeň
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Na2.stupni ZŠ je provedena záchrana/dopomoc správně a bez chyb u 50%
případů. U starších žáků se předpokládá větší dovednost a zkušenost s přeskokem. Dále
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přeskok roznožka patří mezi nejlehčí typ přeskoku. Zřejmě z těchto důvodů nebyla,
pravděpodobně, záchrana 100 procentní. 28% procent učitelů pomohlo žákům částečně
nebo částečně dobře.

5.3.6 Skrčka
Nejčastější chyby při dopomoci/záchraně:


I u dopomoci a záchrany skrčky byly prováděny podobné chyby jako u
roznožky. V některých případech nedocházelo k dopomoci ani záchraně žádné
nebo pouze k částečné.

 V jednom případě došlo ke špatnému zajištění doskoku.
 Aby nedocházelo k úrazům, je třeba cvik správně slovně popsat, provést ukázku
a vysvětlit možné dotazy ze strany žáků.
 Jednou z chyb při dopomoci je špatné uchopení, které bylo za předloktí. Tímto
uchopením může cvičitel žákovi podlomit ruku při vzporu přes nářadí. [3]

Způsoby hodnocení:
ANO- Záchrana a dopomoc byla provedena správně bez chyb.
NE- Záchrana a dopomoc nebyla provedena žádná. Učitel u cvičícího nebyl přítomen
nebo neproběhla žádná snaha o záchranu.
ČÁSTEČNÁ- Záchrana a dopomoc zde proběhla pouze částečně nebo provedení nebylo
odpovídající. Učitel nemohl zajistit dopomoc a záchranu po celou dobu prováděného
cviku. Nebyla zde pomoc celková, ale jen částečná. Například učitel neuchopí žáka co
nejblíže u ramen. Dále nedochází k souladnému přechodu s žákem přes nářadí.
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Záchrana a dopomoc při hodinách:
Graf č.9: Zastoupení záchrany a dopomoci při přeskoku: skrčka, I. stupeň
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ČÁSTEČNÁ- Dopomoc/záchrana byla provedena částečně

Během mého výzkumu 75 % procent učitelů provedlo dopomoc bez chyb, dále
několik jednotlivců 10 % s chybami nebo částečně a 15% nepomohlo žákovi vůbec.

Graf č.10: Zastoupení záchrany a dopomoci při přeskoku: skrčka, II. stupeň

II. Stupeň
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ČÁSTEČNÁ- Dopomoc/záchrana byla provedena částečně
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ČÁSTEČNÁ

Více než polovina učitelů 60 % provedla pomoc bez chyb, 20% částečně nebo
s chybami a 20% neprovedla vůbec.

5.3.7 Celkové hodnocení výzkumu záchrany a dopomoci na ZŠ
Podle mého vlastního úsudku a nastudované odborné literatury jsem se snažila
posoudit současnou situaci záchrany a dopomoci v hodinách gymnastiky na ZŠ. Podle
zjištění při pravidelném docházení na hodiny gymnastiky jsem dospěla k několika
závěrům.
Na 1. stupeň nastupují šestileté děti a většina z nich se setkává s cvičením
gymnastiky vůbec poprvé. Hned na začátku nácviku zvoleného prvku, před provedením
cviku, mnohdy chyběla velmi důležitá ukázka a poučení, jak daný cvik zacvičit.
Důležitá je také informace o možném úrazu při neuposlechnutí instrukcí. Bez názorné
ukázky někteří žáci nemohli vůbec pochopit, co se od nich očekává. Měla by zde
probíhat stoprocentní záchrana a na začátku trénování nového cviku dopomoc. Bohužel
podle mého výzkumu se tak neděje. Z celkového průměru, který vychází ze všech cviků
výše uvedených, dochází ke správné dopomoci a záchraně pouze u 46 % učitelů. Za
správnou dopomoc/záchranu považuji takovou, která je provedena bez jakýchkoliv
chyb, co se provedení a načasování týče.
Dále částečnou dopomoc a záchranu provádí 41 % pedagogů. Zde se mohou
objevit menší chyby, jako nesprávné uchopení nebo špatné místo úchopu žáka. Dále se
objevil případ nevhodného načasování nebo přecenění žáků o jejich úspěšnosti, kde
učitel nevynaložil takové úsilí.
Žádná záchrana/dopomoc se objevila u 13 % učitelů. Nedochází zde ani
k minimální snaze záchrany natož dopomoci. V nejhorším případě učitel není vůbec
přítomen u cvičení žáků. Zde docházelo k možnosti úrazu žáků. Z mého pohledu je
třináct procent chybějící dopomoci a záchrany mnoho.
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Graf č.11: Celkové zastoupení záchrany a dopomoci u všech cviků na I. stupni
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NE- Nebyla provedena záchrana a dopomoc
ČÁSTEČNÁ- Dopomoc/záchrana byla provedena částečně

Na 2. stupni se předpokládá, že žáci se s cvičením gymnastiky setkali již
na1.stupni ZŠ a základní cviky umí. Ne vždy se na toto tvrzení můžou učitelé
spolehnout. Při zajišťování náslechů na základních školách jsem se setkala se školou a
učiteli, kteří si nepřáli mojí přítomnost na hodinách s argumentem, že gymnastiku
necvičí. Z mého pohledu to přivádí k domněnce, že i starší žáci mohou být úplnými
začátečníky. Dále nesmíme zapomenout na strach jedinců a náhlou kolizi. Z toho
vyplývá, že záchrana by měla probíhat na všech hodinách a to i u žáků, které dobře
známe a kteří se nám jeví jako zdatní cvičenci. Dopomoc by také měla být součástí
záchrany.
Větší pozornost dáváme převážně u žáků, které neznáme, nebo nepatří mezi
fyzicky zdatné. Z výsledku mého výzkumu 39 % učitelů zvládlo záchranu/ dopomoc
bez chyb a obtíží.
S menšími chybami zvládlo 28 % učitelů vést hodinu s případnou pomocí.
Zde docházelo například k nesprávnému uchopení nebo načasování pomoci.
Třetina učitelů na2.stupni nezvládala nebo neprovedla záchranu ani dopomoc.
Jak jsem se už zmínila, u některých žáků není dopomoc už účelná, ale k záchraně žáka
by mělo docházet u každého cvičení. Na některých hodinách jsem se setkala, že učitel
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nebyl vůbec v blízkém kontaktu s žákem a neměl šanci mu pomoci například
při nebezpečí pádu. Tím žáka opět vystavoval možnému úrazu.

Graf č.12: Celkové zastoupení záchrany a dopomoci u všech cviků na 2. stupni
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ČÁSTEČNÁ- Dopomoc/záchrana byla provedena částečně

5.4 Analýza záchrany a dopomoci z pohledu žáků
Pro komplexní zjištění aktuálního stavu záchrany a dopomoci jsem vybrala
formu dotazníku. Ten byl rozdán na třech základních školách v hodinách gymnastiky,
kde probíhal také výzkum. Na ZŠ Boženy Němcové v Jaroměři, ZŠ v Josefově a na ZŠ
v Rasoškách. Dotazník byl rozdán jak žákům, tak i učitelům. Podle výsledků můžeme
zjistit, jak hodina probíhá a jak jí vidí obě strany. Dále bude provedeno celé hodnocení,
jaké jsou největší chyby a co jim předchází. Na závěr provedu srovnání výzkumu, tedy
můj pohled na hodinu a výsledek z dotazníku.
Dotazník řeší několik problémů. Týkají se předně toho, zda je žákům podávána
při cvičení záchrana a dopomoc, kým je prováděna a její důsledky. Ty částečně
zdůvodňují, jestli se žák bojí při cvičení nebo měl při cvičení úraz.
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Otázka č.1: Chodím do třídy:
Graf č.13: Otázka č. 1- Chodím do třídy:

Dotazovaní žáci

41%
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II. Stupeň

59%

I .stupeň
II. stupeň

Dotazovaných žáků bylo celkem 152. Po konzultaci s učiteli vyplňovali
dotazník pouze žáci na 1. stupni ve 3., 4. a 5. ročníku. Vyplněno bylo 62 dotazníků. Na
2. stupni byl tento počet 90. Výsledky jsou rozdílné a posuzovány podle stupně
vzdělávání zvlášť.

Otázka č.2: Poučuje vás pokaždé učitel/ka o správném provedení cviku.
Před samotným cvičením by mělo probíhat poučení žáků o správném provedení cviku a
upozornění o možném zranění.
1.stupeň: Z dotazníku vyplývá, že byli všichni seznámeni se správným provedením
procvičovaného cviku a možným zraněním.
2.stupeň: 93 % souhlasí s tímto tvrzením.

Otázka č.3: Je ti pomáháno při cvičení.
1.stupeň: 96 % žáků tvrdí, že učitel jim vždy pomáhá u cvičení. 4 % došli k názoru, že
jim není pomoženo ze strany učitelů.
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Graf č. 14: Otázka č.3: Je ti pomáháno při cvičeni, I. Stupeň
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2.stupeň: Kladně odpovědělo 86 % na otázku s provedenou záchranou a dopomocí a
14 % nikoli.

Graf č. 15: Otázka č.3- Je ti pomáháno při cvičeni, II. Stupeň
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Otázka č.4: Pomáhá ti…
U dalších podobných otázek žáci na1.stupni odpovídali více méně totožně. Naopak
na2.stupni se různili. U této otázky bylo více variant odpovědí ˏˏvždycky, občas,
nikdy´´.
2.stupeň: 42 % žáků odpovědělo kladně. Více než polovina 51 % se domnívají, že je jim
podávána záchrana a dopomoc občas a 7 % se domnívá, že jim není pomáháno nikdy.
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Graf č.16: Otázka č. 4- Pomáhá ti.., 2.stupeň
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OBČAS- Pouze občas je podána žákovi záchrana a dopomoc
NIKDY- Nikdy není žákovi podána záchrana a dopomoc

Dalším typem otázek je trénování nového cviku a jejich záchrana/ dopomoc.

Otázka č. 5, 6: Pomáhá ti učitel při novém cviku.
1.stupeň: Všichni žáci se shodují, že jejich učitelé jim vždy pomáhají při nacvičování. U
další totožné otázky, kde je mezi tím, co odpověděli žáci ,,občasná“ záchrana/ dopomoc,
dopadla odpověď shodně jako u předešlé otázky. S původním tvrzením souhlasilo 94 %
a 6 % žáků souhlasilo s občasnou pomocí.

Graf č. 17: Otázka č. 6- Je ti poskytována záchrana při výuce nového cviku, I. stupeň
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2.stupeň: 91 % žáků zastává názor, že je jim pomáháno při novém cviku a zbylých 9 %
nikoli. U další podobné otázky týkající se záchrany u výuky nového cviku kladně
odpovědělo 66 % s pomocí od učitelů, dalších 26 % zastávalo názor, že je podána
záchrana/dopomoc částečně a 8 % nesouhlasilo, že je jim podávána záchrana/dopomoc.
Graf č. 18: Otázka č. 6- Je ti poskytována záchrana při výuce nového cviku, II. Stupeň
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Dalším tipem jsou otázky zabývající se dopomocí a záchranou při známkování.

Otázka č.7,8: Je ti poskytována stejná dopomoc i při známkování (klasifikaci)
nacvičovaného cviku?
1.stupeň: 35 % žáků jsou názoru, že jim není poskytována dopomoc, protože jí
nepotřebují. Žádný z žáků nepotvrzuje, že by mu dopomoc nebyla podána a přitom by ji
potřeboval. Více než polovina 65 % zakroužkovala, že je jim dopomoc dávána jen
občas. A žádný žák si nemyslí, že mu je podávána dopomoc při klasifikaci vždycky.

Na otázku: Je ti při klasifikaci/ známkování dávána záchrana? Odpovědělo ano 79 %
žáků. 12 % si myslí, že je jim podána záchrana jen občas a 9 % ne.
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Graf č. 19: Otázka č.8- Je ti při klasifikaci/ známkování dávána záchrana, I. Stupeň
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2.stupeň: Žáci odpovídali na stejnou otázku týkající se dopomoci při klasifikaci. 32 %
žáků si myslí, že jim není poskytována dopomoc při tomto známkování, protože jí
nepotřebují. Naopak 7 % by bylo rádo, kdyby jim učitel pomohl. 59 % procent zastávají
názor, že je jim dávána dopomoc jenom občas a pouze 2 % si myslí, že je jim pomáháno
i u klasifikace stejně.

Graf č. 20: Otázka č. 8- Je ti při klasifikaci/ známkování dávána záchrana, II. Stupeň

II. Stupeň

41%

27%

ANO
NE
OBČAS

32%

U otázky: Je ti při klasifikaci/známkování dávána záchrana? Žáci odpověděli, že ano 27
%, občas 41 % a 32 % si nemyslí, že je jim v tomto případě dávána záchrana.
Tyto dvě otázky jsou si velmi podobné, ale významem rozdílné. Před každým
vyplněním dotazníku v hodinách byly dětem dány instrukce o vyplnění a podáno
vysvětlení ke každé otázce. Díky tomu pochopili i rozdíl mezi dopomocí a záchranou.
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Otázka č. 9: Kdo ti pomáhá při cviku? Učitel, spolužák nebo učitel i spolužák?
1.stupeň: 91 % odpovědělo, že je jim pomáháno pouze ze strany učitelů a zbytek 9 %
uvádí, že učitel i spolužák. V žádném případě jim nepomáhá pouze spolužák.
2.stupeň: 37 % žáků odpovědělo, že jim pomáhá pouze učitel. U dalších 52 % je jim
pomáháno jak ze strany učitelů, tak i spolužáků. U starších dětí si pedagog může dovolit
více spolupracovat s žáky ohledně správné dopomoci spolužákům. 11 % pomáhá pouze
spolužák, k čemuž by nemělo, dle mého názoru, docházet. Vždy by měl být u provedení
cviku přítomen i učitel.
Otázka č. 10: Bojíš se udělat nějaké cviky.
Tato otázka je rozdělena na více odpovědí.
1.stupeň: ano 6%, 47 % se bojí občas a 47 % se nebojí zacvičit žádný cvik.
Další částí této otázky je otevřená otázka: „Jaký cvik se bojí žáci provádět“. Nejvíce
žáků se bojí přeskoku. V některých hodinách se často bojí i dalších cviků jako je stoj na
rukou a přemet stranou. Tyto cviky se na některých hodinách na 1. stupni necvičí, proto
v dotazníku nejsou tak často uvedeny. Nejčastěji je uváděno zranění, kterému může
předcházet právě pád u přeskoku.

Graf č. 21: Otázka č.10- Bojíš se udělat nějaké cviky1.stupeň
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2.stupeň: Některé prvky se bojí provádět 18 % žáků. Další část 49 % dotazovaných děti
se bojí pouze občas. A 33 % žáků se nebojí žádného cviku.
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Graf č. 22: Otázka č. 10- Bojíš se udělat nějaké cviky2.stupeň
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Další dvě otevřené otázky jsou velmi přínosné. Mezi nejčastější cviky, u
kterých se žáci bojí, patří přemet stranou, stoj na rukou a přeskok. Ale i kotoul, který
trénují už mnoho let. Nechybělo ani cvičení na hrazdě, kruhách nebo šplhání.
V některých případech mi žáci odpověděli, že se bojí zacvičit všechny cviky. Důvody
byly nejčastěji takové, že jim není pomoci, jsou nešikovní, gymnastiku necvičí tak
často, aby si na cviky zvykli nebo v minulosti měli úraz. Mezi další důvody, proč jsou
žáci bojácní, jsou možné úrazy, které jim hrozí, jejich nešikovnost nebo v minulosti jim
nebylo po cvičení dobře (nevolnost, motání hlavy, atd.) Dále se bojí, že zraní učitele
nebo spolužáka při jejich dopomoci nebo záchraně.

Otázka č. 11: Cítíš se při dopomoci bezpečněji.
1.stupeň: 97 % souhlasilo, že se cítí při dopomoci bezpečněji a pouze 3 % žáků
odpovědělo, že nikoliv.
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Graf č. 23: Otázka č. 11- Cítíš se při dopomoci bezpečněji, I. Stupeň
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2.stupeň: Na stejnou otázku kladně odpovědělo 67 %. Dalších 33 % žáků se necítí při
dopomoci bezpečněji.
Graf č. 24: Otázka č. 11- Cítíš se při dopomoci bezpečněji, II. Stupeň
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Otázka č. 12: Měl/a jsi úraz při hodině gymnastiky.
1.stupeň: Celkem 6 % žáků mělo někdy úraz na hodině gymnastiky a zbylých 94 %
nikoliv.
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Graf č. 25: Otázka č. 12- Měl/a jsi úraz při hodině gymnastiky, I. Stupeň
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2.stupeň: U starších žáků úrazů přibylo. Dohromady 14 % mělo někdy úraz a 86 % ne.

Graf č. 26: Otázka č. 12- Měl/a jsi úraz při hodině gymnastiky, 2. stupeň
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Otázka č.13: Důvod tvého úrazu.
1.stupeň: Mezi odpověďmi je například „moje nepozornost“, kterou jako jedinou
označili žáci v 6 případech.
2.stupeň: Žáci vybrali různé důvody jejich úrazu. Ve 42 % předcházela jejich úrazu
vlastní nepozornost. 4 % žáků se přiznala, že prováděla to, co jim bylo zakázáno, a
mohli si za úraz sami. U 33 % žáků jim nikdo při cvičení nepomohl. A zbylým 21
žákům byla záchrana provedena, ale špatně.
Otázka č.14: Více se bojíš po úrazu cvičit.
1.stupeň: Více než polovina, 55 % žáků, se bojí. Zbylých 45 % nikoli.
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Graf č. 27: Otázka č. 14- Více se bojíš po úrazu cvičit, I. Stupeň
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2.stupeň: Zde dochází k více úrazům, přesto 65 % dotazovaných žáků se nebojí,
zbylých 35 % ano.

Graf č. 28: Otázka č. 14- Více se bojíš po úrazu cvičit, II. Stupeň
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5.5 Analýza záchrany a dopomoci z pohledu učitelů
Dotazník byl rozdán i 18 učitelům, kteří dané hodiny vyučovali. Otázky jsou zaměřené
na to, jestli umí podávat správnou záchranu a dopomoc. Dále se řeší, kde se ji učili a
jestli jsou rozdíly v jejich studiu.

Otázka č.1: Dokážete rozlišit pojmy dopomoc a záchrana.
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Polovina učitelů odpověděla ,ano“, pojmy znám. Druhá polovina pojmy znala, protože
si je logicky odvodila. Nikdo neodpověděl, že tyto pojmy nezná.

Otázka č.2,3: Myslíte si, že zvládáte dopomoc v gymnastice.
77 % se vyjádřilo, že ovládají správné provedení záchrany i dopomoci.
U podobné otázky: „Ovládáte dovednost správného provedení záchrany a dopomoci“.
Kladnou odpověď zvolilo pouze 69 % dotazovaných.

Graf č.29: Otázka č. 2- Myslíte si, že zvládáte dopomoc v gymnastice.
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Otázka č. 4, 5: Dopomoc provádíte sám nebo i s pomocí žáků.
Na otázku, jestli dopomoc provádí učitel sám, odpovědělo 87 %, zbylých 13 %
dopomoc provádí s pomocí žáků. Průměrný věk žáků, kteří pomáhají, je 13-15 let.
Výjimečně mladší 9-12.

Otázka č. 6: Když cvičební prvek klasifikujete, dáváte při cviku dopomoc/záchranu. 72
%

dotazovaných

pedagogů

odpovědělo,

že

zvládají

klasifikaci

a

zároveň

dopomoc/záchranu. 21 % pomáhají ještě zdatnější žáci a 7 % nedává žákům žádnou
záchranu ani dopomoc z důvodu předešlého trénování.

Otázka č. 7: Bojíte se s dětmi provádět některé prvky týkající se gymnastiky.
79 % se vyjádřila, že ano. Někteří uváděli i důvody. Mezi nimi byl nejčastěji strach o
bezpečnost a zdraví žáků, ale také nepohyblivost, neohebnost dětí i jejich vyšší
hmotnost.
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Otázka č. 8, 9, 10: Obáváte se, že nezvládnete dopomoc a záchranu při náročnějších
prvcích. Ano označilo 25 % učitelů, občas 50 % a 25 % se neobává, že by to nezvládlo.

Graf č. 30: Otázka č. 8- Obáváte se, že nezvládnete dopomoc a záchranu při
náročnějších prvcích.
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Podobně jako u dopomoci, tak také i u záchrany 23 % dotazovaných se obává
nezvládnutí, dalších 23 % občas a zbylých 54 % se neobává vůbec.

Graf č. 31: Otázka č. 9- Obáváte se, že u některých prvků nezvládnete záchranu?

Otázka č. 9
23%

23%

ANO
NE
OBČAS

54%

Všichni učitelé se dále setkávají s dětmi, které se bojí provádět gymnastické prvky.

Otázka č. 11, 12: Stal se při vaší hodině gymnastiky úraz.
29 % učitelů se vyjádřilo, že na jejich hodině gymnastiky se stal úraz. Necelá polovina
byla názoru, že úrazu předcházel fakt, že žáci byli nepozorní a nedělali to, co měli. A že
děti v dnešní době jsou více „ nemotorné“. Nikdo z pedagogů neoznačil odpověď, že
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důvodem byla chybná záchrana. I když někteří žáci na2.stupni uváděli jako důvod jejich
úrazu právě špatnou záchranu.
Nyní přicházejí otázky, zabývající se důsledkem toho, že někteří učitelé nezvládají
správnou dopomoc nebo záchranu. Dochází díky tomu k možným úrazům a k faktu, že
se děti bojí cvičit. Nejdříve otázky týkající se vzdělání učitelů.

Otázka č. 13, 14, 15: Máte magisterské vysokoškolské vzdělání.
Celkem 79 % má magisterské vysokoškolské vzdělání. Pouze 64 % je plně
kvalifikovaných učit hodiny tělesné výchovy.
A 65 % učitelů z 1. stupně mají učitelství se specializací TV. Po rozhovoru s některými
učiteli jsem došla k zjištění, že záleží také na typu studia. U dálkového studia je
minimum praktických vyučovacích hodin a na učení záchrany a dopomoci tak nezbývá
mnoho času.
64 % označilo, že absolvovalo denní studium, 14 % dálkové a 22 % nejdříve docházela
na denní později také na dálkový typ studia.

Otázka č. 16, 17: Vyučovalo se při vašem studiu správné provedení dopomoci
a záchrany. Ano označilo celkem 69 %.
Na velice podobnou otázku: Učil/a jste se provádět na VŠ správnou dopomoc,
odpovědělo, že ano pouze 54 % učitelů. Podle mého úsudku je toto procento malé.
Z toho vyplývá, že celých 46 % učitelů se na svých vysokých školách správně
prováděné záchraně a dopomoci nevěnovalo.

Záchrana a dopomoc by měla být

zařazena jako nejdůležitější náplň učebních hodin. Jde zde o bezpečnost a zdraví žáků.
Toto zjištění je v mém průzkumu zásadní.

Graf č. 32: Otázka č. 16- Vyučovalo se při vašem studiu správné provedení dopomoci
a záchrany.
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Otázka č. 16

31%
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Otázka č. 18: Setkal/a jste se se správným nácvikem gymnastických prvků i mimo vaše
studium.
Studenti VŠ, budoucí učitelé, se často setkávají se sportem i mimo svoji školu.
Získávají tak nové poznatky a dovednosti. To dokazuje i 54 % dotazovaných, kteří se
setkali s nácvikem gymnastických prvků i mimo studium. Mohli poznat a naučit se
některé hmaty při záchraně druhých. Nejčastěji v různých gymnastických kroužcích
a hlavně v TJ Sokol. Dále při samostatném studiu při škole.

Otázka č. 19: S ohledem na Vaši praxi, bylo by dobré věnovat více pozornosti nácviku
dopomoci a záchrany v rámci studia na VŠ.
71 % souhlasí, že by bylo vhodné zaměřit se více na tuto problematiku.
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6 DISKUZE
Ve své práci jsem použila dva typy metod zkoumání. První je metoda
pozorování a druhým typem je forma dotazníku. Cílem je vyhodnocení a srovnání
výsledků pomocí vlastního úsudku a porovnání vlastního pozorování s dotazníky, které
byly vyplněny dotazovanými. V hypotézách mé práce jsou uvedeny hlavní otázky,
kterými jsem se zabývala.
Hypotéza č.1: Předpokládám, že 90 % učitelů bude umět provést správnou dopomoc
a záchranu na ZŠ.
Hlavní kladenou otázkou je, jestli je prováděna správná dopomoc a záchrana
na ZŠ. Z výsledku výzkumu pomocí pozorování na1.stupni vychází, že 46% učitelů
zvládá toto bez chyb a špatného načasování. Toto číslo vychází dohromady ze všech
cviků, které byly na hodinách ve třídě zacvičeny. Podle mého úsudku, je toto číslo
velice nízké. Částečnou dopomoc a záchranu zvládá 41% zkoumaných učitelů. Při
sečtení obou procent, se může zdát, že zastoupení je dostačující. Ale hlavním úkolem
pedagogů je, kromě samotné výuky, zajistit bezpečí žáků. Z tohoto důvodu mi přijde
dopomoc a záchrana na1.stupni nedostačující.
Na2.stupni byl výsledek ještě o něco horší. 39% učitelů ovládá záchranu a
dopomoc bez jakýchkoliv obtíží. Dalších 28% částečně nebo je zde snaha o správné
provedení, ale nestalo se tak. I když tento výsledek vychází poněkud hůře než ten
na1.stupni, musíme vzít v potaz, že v hodnocení jsou i cviky, které jsou pro
žáky2.stupně poněkud lehčí a několikrát opakované. Tedy předpokládáme, že by měly
být zvládnuty. To také předpokládáme i u žáků, které se s cvičením sportovní
gymnastiky někdy setkali. Z tohoto důvodu učitel na2.stupni nepomáhá žákům u
některých cviků, ale stačí pouze jím podaná záchrana. U některých cviků například.
kotoulu

je

i

záchrana

nepotřebná.

Přesto

z grafů,

které

jsou

uvedeny

u každého cviku, vidíme, že je dopomoc a záchrana nedostačující i zde, ale ne
v takovém měřítku.
Otázkou, zda je prováděna správná dopomoc a záchrana na ZŠ, jsem se
zabývala i v dotazníku jak pro žáky, tak pro učitele. 96 % žáků na1.stupni toto tvrzení
potvrzuje, že jim učitel pomáhá při cvičení gymnastiky. Musíme ale vycházet
z poznatků, že tyto dotazníky vyplňují žáci ve věku od 9 do 12 let. Ti nemají dostatečné
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vědomosti o hodnocení správné dopomoci a záchrany. Zda jim učitel doopravdy
a správně pomáhá nebo nikoli. Také vyhodnocení otázek může některým žákům dělat
problém, i když na začátku vyplňování byli seznámeni s tím, čeho se dotazník týká.
Na2.stupni výsledky dopadly poněkud jinak. Část žáků si je vědoma, že jim není vždy
podána záchrana/dopomoc. Touto problematikou se v mém dotazníku zabývalo několik
otázek. Například u otázek typu, zda jim pomáhá učitel při cvičení, 86 % žáků
odpověděla ano. Ale u otázek týkající se klasifikace a současné záchrany/dopomoci
pouze 2% odpovědělo, že je jim pomáháno stejně jako u trénování toho cviku. Dále u
otázky, zda žákům pomáhají učitelé, zhruba polovina žáků 58 % odpověděla, že jim
pomáhají pouze občas a vždy jen u 26 %. Vidíme malé rozdíly v typu otázek, které jsou
zvoleny schválně podobně. Ale na každou je odpovězeno jinak. Z těchto odpovědí
vyplývá, že žáci si jsou vědomi, že nedochází vždy k záchraně a dopomoci v hodinách
gymnastiky.
Na tuto otázku, týkající se zvládnutí správné dopomoci a záchrany, odpovídali
také učitelé. Tak jako u žáků, tato problematika byla rozebrána ve více otázkách. 77 %
dotazovaných odpovědělo, že ovládají správné provedení. U otázky týkající se
prováděné klasifikace a zároveň dopomoci/záchrany 79 % dotazovaných odpovědělo
ano. Z těchto odpovědí vyplývá, že existují také učitelé, kteří si jsou vědomi toho, že
nezvládají zcela dobře dopomoc a záchranu (21 %).
V hypotéze jsem uvedla předpokládaných 90 % učitelů, kteří budou umět
provézt správnou dopomoc a záchrana na ZŠ. Může se zdát, že 90 % je dost vysoké
číslo, ale bezpečí žáků je na prvním místě a mělo by být co nejdůkladněji zajištěno.
Pomocí pozorování jsem dospěla k vůbec nejhorším výsledkům. Pouze 46 %
dotazovaných učitelů zvládá záchranu a dopomoc bez chyb. V dotazníku skoro všechny
děti na 1. stupni zaujímají názor, že jim pomáhá učitel. Na2.stupni se podle otázek dost
odpovědi různily. V některých případech je jim podána záchrana a dopomoc vždy,
někdy občas a v některých případech skoro nikdy. V dotazníku učitelů je si zhruba 78 %
vědoma správné pomoci žákům, tedy u 22 % to tak není.

Hypotéza č.2: Předpokládám, že u 90 % učitelů ovlivnilo jejich vzdělání správnou
techniku domoci a záchrany.
Druhá hypotéza se týká učitelů, zda ovlivnilo jejich vzdělání správnou techniku
domoci a záchrany v hodinách gymnastiky. Z pozorování ani dotazníku nemůžeme
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přesně zjistit, jestli ovlivnilo vzdělání jejich úroveň dovednosti v záchraně/dopomoci. Je
to spíše individuální záležitost. Ale můžeme částečně zjistit eventuality, které mohou
ovlivňovat. Jedním z nich je úplné vzdělání s danou specializací. Na základních školách
tedy magisterské vysokoškolské vzdělání. Celkem 79 % dotazovaných má toto vzdělání
a pouze 64 % je plně kvalifikovaných učit hodiny tělesné výchovy. Tyto údaje mohou
velmi ovlivňovat úroveň záchrany a dopomoci v TV. Dalším typem je otázka zabývající
se tím, zda vzdělání ovlivnilo správnou techniku. Vyučovala se záchrana a dopomoc
během vašeho studia? Na tuto otázku kladně odpovědělo 69 % dotazujících. Spolu
s většinou učitelů, jsem názoru, že by se měly VŠ více zabývat touto problematikou ve
vzdělávání budoucích učitelů.
Na moji hypotézu nemůžeme přesně odpovědět, zda 90 % učitelů ovlivnilo
jejich vzdělání. Ale víme, že vzdělání je jeden z podstatných ukazatelů.

Hypotéza č.3: Předpokládám, že 25 % žáků se obává provádět cviky v souvislosti
s podávanou dopomocí a záchranou.
Další posuzovaná hypotéza je ta, při níž jsem zkoumala, zda nedostatečná
záchrana či dopomoc ovlivňuje strach nebo obavy žáků při cvičení. V rámci mého
pozorování jsem se setkala s evidentním strachem žáků z cvičeného prvku. Také z
dotazníků vyplývá, že se cítí při dopomoci bezpečněji. 97 % žáků z1.stupně s tím
souhlasí. Oproti tomu žáci na2.stupni se necítí zřejmě příliš bezpečně, protože kladně
odpovědělo pouze 67 % a 33 % se necítí bezpečně. Příčinou může být jak špatná
dopomoc/záchrana nebo jednoduše tito žáci tolik nevěří svému učiteli nebo sami sobě.
Z dotazníku vyplývá, že všichni učitelé se setkali s žáky, kteří se bojí cvičit gymnastiku.
Pomocí pozorování jsem zjistila, že žáci se bojí cvičit gymnastiku a to
především dívky na2.stupni. K tomu přispívá i změna jejich tělesných proporcí
a psychická vyspělost spolu s větším strachem o svoji osobu. [6]
Nemůžeme ale zjistit, do jaké míry je jejich bojácnost ovlivněna podávanou
záchranou a dopomocí pouze samotným pozorováním. Pomocí dotazníku jsem zjistila,
že 33 % žáků na2.stupni se necítí při dopomoci bezpečněji.
Při sečtení obou procent z 1. a 2. stupně, se pouze 18 % obává provádět cviky
vzhledem k dopomoci a záchraně. Tuto svoji hypotézu mohu označit jako shodnou
s provedeným výzkumem.
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Hypotéza č. 4: Předpokládám, že 10 % žáků má úrazy v hodinách gymnastiky z důvodu
nesprávné nebo neprovedené dopomoci a záchrany.
Poslední hypotéza, kterou jsem si kladla, se týká úrazu žáků. Zda na něj měla
vliv nesprávná dopomoc a záchrana. Opět z výzkumu pomocí pozorování není
zjistitelná. Z dotazníků vyplněných na1.stupni vyplývá, že 6 % žáků mělo někdy
na hodině gymnastiky úraz. Všichni zastávají názor, že důvodem úrazu byla jejich
nepozornost. Jak jsem se už zmiňovala, žáci na1.stupni nemají schopnost dostatečně
vyhodnotit, zda jim jejich učitel správně prováděl dopomoc a záchranu.
Na2.stupni se 14 % žáků vyjádřilo, že mělo úraz na hodině gymnastiky. Důvody
jejich úrazu jsou různé. Žáci v tomto věku umí lépe analyzovat příčiny. 33 %
odpovídajícím nikdo při cvičení nepomohl a uvádí tento důvod jako příčinu jejich
úrazu. Pro náš výzkum je důležitý výsledek 21 %, který uvádí, že těmto žákům byla
provedena záchrana, ale podle jejich úsudku byla provedena špatně.
Pokud čísla opět zprůměrujeme, můj předpoklad 10 % žáků s úrazy, kde byla
na vině špatně provedená dopomoc a záchrana, byl správný. Z toho vyplývá, že
neprovedení žádné nebo špatné záchrany má vliv na úrazy žáků.
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7 ZÁVĚR
Závěrem mé bakalářské práce bych ráda shrnula předpokládané hypotézy
s výsledky mého výzkumu pomocí pozorování a dotazníků. Oba výzkumy jsou
prováděny od listopadu 2012 do dubna 2013.
Můj předpoklad, že 90 % učitelů umí provést správnou dopomoc a záchranu,
byl mylný. Z pozorování vyplývá, že na obou stupních základního vzdělávání průměrně
ovládá správnou dopomoc a záchranu 40 % učitelů. Z dotazníků toto nelze přesně
vyhodnotit, jelikož odpovědi se na jednotlivých stupních vzdělávání velmi lišily. Pokud
žáci odpovídali na otázku, zda jim je pomáháno vždy, tak souhlasně průměrně
odpovědělo pouze 61 % dotázaných. Dle mého úsudku je toho procento velmi nízké.
Zajistit bezpečnost při cvičení je jednou z hlavních povinností učitele při tělesné
výchově.
Na hypotézu, že u 90 % učitelů ovlivnilo jejich vzdělání správnou dopomoc
a záchranu nelze jednoznačně odpovědět. Lze předpokládat, že úplné vysokoškolské
vzdělání s kvalifikací v tělocviku je ideální, ale nedosažitelné pro všechny ZŠ. Ze 79 %
vysokoškolsky vzdělaných učitelů mělo 64 % kvalifikaci v tělocviku. Z těchto učitelů se
záchranu a dopomoc na vysoké škole učilo 69 % dotázaných. V dotaznících se většina
oslovených pedagogů vyjádřila souhlasně s potřebou zvýšit počty hodin dopomoci
a záchrany při studiu TV na VŠ.
Z výzkumu pozorováním nelze jednoznačně zjistit procento žáků, kteří se
cvičit obávají. Z dotazníků však vyplynulo, že obavami ze cvičení trpí 33 % žáků
z 2.stupně. Na1.stupni jsou si žáci ve cvičení jistější. 97 % vykazuje spokojenost
s podanou dopomocí a záchranou vzhledem ke svému bezpečí. Toto souhlasné
stanovisko vykazuje pouze 67 % žáků na2.stupni. Pokud vyjádříme průměr 1. a 2.
stupně, pak se pouze 18 % obává provádět cviky vzhledem k dopomoci a záchraně.
Tuto svoji hypotézu mohu označit jako shodnou s výzkumem.
Co se týká úrazů, zaznamenala jsme opět rozpor mezi 1. a 2. stupněm ZŠ. Na
1. stupni úraz v gymnastice vykázalo 6 % žáků, ale všichni označili jeho důvod vlastní
nepozornost. Na 2. stupni se staly úrazy 14 % žáků, z nichž 33 % uvádí, že jim při
cvičení nebyla poskytnuta žádná dopomoc ani záchrana. 21 % z nich uvedlo jako důvod
svého úrazu špatně provedenou záchranu. Pokud čísla opět zprůměrujeme, můj
59

předpoklad 10 % žáků s úrazy, kde byla na vině špatně provedená dopomoc a záchrana,
byl správný.
Pomocí výzkumu pozorováním jsem vysledovala nejčastější chyby při
dopomoci a záchraně u zkoumaných cviků. Před samotným cvikem často nedocházelo
k ukázce a k poučení o správném provedení cviku. Při kotoulu vzad učitelé nejčastěji
žáka pouze postrčili na zádech a nenadlehčili jeho tělo při přechodu přes krční páteř. U
stoje na rukou bylo nejčastější chybou špatné místo uchopení při dopomoci a záchraně.
Mezi nejčastěji prováděné chyby při přemetu stranou byl nesoulad pohybu žáka ze
záchranou učitele. Při přeskoku - roznožce mnoho učitelů provádělo záchranu z boku
k nářadí. Častou chybou u skrčky bylo naopak špatné místo uchopení žáka.

Možnost využití práce:
Přínos své bakalářské práce vidím především pro svou budoucí práci, snahu
o zajištění bezpečnosti žáků. Výstupem by také měl být impulz k důrazu na výuku
dopomoci a záchrany na školách, připravujících budoucí pedagogy- tělocvikáře.
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9 SEZNAM PŘÍLOH
9.1 Seznam fotografií
Kotoul
Fotografie č.1:

Kotoul vzad
Fotografie č.2:
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Stoj na rukou
Fotografie č.3,4:

Přemet stranou
Fotografie č.5:
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9.2 Dotazník pro žáky
Dotazník pro žáky

1) Chodím do třídy:
a) 1-5. třída
b) 6-9. třída
2) Poučuje vás pokaždé učitel/ka o správném provedení cviku?
a) ano
b) ne
3) Je ti pomáháno při cvičení?
a) ano
b) ne
4) Pomáhá ti:
a) vždycky
b) občas
c) nikdy
5) Pomáhá ti učitel při novém cviku?
a)ano
b) ne
6) Je ti poskytována záchrana při výuce nového cviku?
a) ano
b) občas
c) ne
7) Je ti poskytována stejná dopomoc i při známkování(klasifikaci) nacvičovaného
cviku?
a) ne, protože ji nepotřebuji
b) ne, ale rád bych jí měl
c) občas
d) vždycky
8) Je ti při klasifikaci/známkování dávána záchrana?
a) ano
b) občas
c) ne
9) Kdo ti pomáhá při cviku?
a) učitel
b) spolužák
c) učitel i spolužák
10) Bojíš se udělat nějaké cviky? (např. přemet stranou-hvězda, přeskok před kozu atd.)
a) ano
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b) občas
c) ne
Pokud ano nebo občas uveď, jaké cviky se bojíš zacvičit a důvod:
Cvik:…………………………………………………………………………………….
Důvod: …………………………………………………………………………………..

11) Cítíš se při dopomoci bezpečněji?
a) ano
b) ne
12) Měl/a jsi úraz při hodině gymnastiky?
a) ano
b) ne
13) Důvod tvého úrazu:
a) Moje nepozornost
b) Dělal/a jsem to co bylo zakázané
c) Nikdo mi při cvičení nepomohl
d) Při cvičení mi pomohl, ale špatně
14) Více se bojíš po úrazu cvičit?
a) ano
b) ne
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9.3 Dotazník pro učitele
Dotazník pro učitele
1) Dokážete rozlišit pojmy dopomoc a záchrana?
a) Ano, pojmy znám.
b) Ano, protože je logicky odvodím.
c) Ne
2) Myslíte si, že dobře zvládáte dopomoc v gymnastice?
a)ano
b) ne
3) Ovládáte dovednost správného provedení záchrany a dopomoci?
a) Ano
b) Ne
4) Dopomoc provádíte sám nebo i s pomocí žáků?
a) Sám/a provádím dopomoc
b) S dopomocí žáků
5) Jestli jste u předchozí otázky odpověděl/a s dopomocí žáků, uveďte jejich
průměrný věk:
a) 6-8 let
b) 9-12 let
c) 13-15 let
6) Když cvičební prvek klasifikujete, dáváte při cviku dopomoc/záchranu?
a) Ano, stíhám klasifikaci a záchranu sám.
b) Ano, pomáhají mi zdatnější žáci.
c) Ne, prvek by měl být zvládnut.
7) Bojíte se s dětmi provádět některé prvky týkající se gymnastiky?
a) ano
b) ne
Z důvodu…………………………………………………………………………….
8) Obáváte se, že nezvládnete dopomoc při náročnějších prvcích? př. přemet
stranou)
a) Ano
b) Občas
c) Ne
9) Obáváte se, že u některých prvků nezvládnete záchranu?
a) Ano
b) Občas
c) Ne
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10) Setkáváte se s dětmi, které se bojí udělat daný gymnastický prvek? (např. stoj na
rukou, přeskok)
a) ano
b) ne
11) Stal se při vaší hodině gymnastiky úraz?
a) ano
b) ne
12) Zranění v gymnastice pocházejí nejčastěji:
a) Děti byly nepozorné a nedělaly, co měly.
b) Děti jsou v dnešní době více „nemotorné“
c) Důvodem byla chybná dopomoc.
13) Máte magisterské vysokoškolské vzdělání?
a) ano
b) ne
14) Jste plně kvalifikovaný/á učit hodiny tělesné výchovy?
a) ano
b) ne
15) (Otázka pro učitele 1.stupně)
Jste absolventem učitelství pro 1.stupeň se specializací TV?
a) Ano
b) Ne
16) Jaký typ studia jste absolvoval/a?
a) denní
b) dálkové studium
c) denní a později dálkové studium
17) Vyučovalo se při vašem studiu správné provedení dopomoci a záchrany?
a) Ano
b) Ne
18) Setkal/a jste se s nácvikem správnosti gymnastických prvků i mimo vaše
studium?
a) ano
b) ne
Jestli ano, uveďte kde…………………………………………………………………….

19) S ohledem na vaši praxi, bylo by dobře věnovat více pozornosti nácviku
dopomoci a záchrany v rámci studia na VŠ?
a) Ano
b) Ne
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