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ÚVOD

Dnešní doba je velmi hektická, plná spěchu a honby za čímkoliv. Rodina už se 

nesetkává doma u večeře tak, jako tomu bývalo dříve. Děti rostou rodičům před očima 

a veškerá starost o ně se přesouvá na ně samé. Děti se musí vypořádat s denními

aktivitami, kterých se dříve účastnily spolu s rodiči, samy. Nedostatek času a uspěchané 

tempo života tak spěje k nezdravému životnímu stylu. Na jedné straně se ve školách 

snaží pedagogové zavádět nové metody práce, díky nimž děti neprosedí celou 

vyučovací hodinu v lavici, na druhou stranu se stále můžeme v hodinách tělesné 

výchovy setkat s tím, že se děti této výuky aktivně neúčastní. Dětem chybí pohyb, ale 

ani ho samy nevyhledávají. Jsou méně pohybově nadané a zdatné. Bohužel si tento fakt 

uvědomí až v dospělosti, když budou mít zdravotní problémy. 

Téma diplomové práce jsem si vybrala především pro jeho aktuálnost a úzkou 

provázanost s tělesnou výchovou, která je mým druhým aprobačním předmětem.

Cílem diplomové práce je vytvoření specifického výukového programu, který 

bude integrovat oblast tělesné výchovy a výchovy ke zdraví a bude uplatnitelný ve 

výuce výchovy ke zdraví, jejíž součástí by měla být implementace témat zaměřených na 

význam pohybu pro zdraví. 

Teoretická část práce se zabývá životním stylem současnosti, pohybovými 

aktivitami a problematikou sportu. Ke splnění cíle bylo také nutné prostudovat 

kurikulum v oblasti podpory zdraví. Praktická část obsahuje analýzu školního 

vzdělávacího programu vybrané školy vzhledem k implementaci vzdělávací oblasti 

Člověk a zdraví. Dále se zabývá vztahem žáků k pohybu, jež byl obsahem 

dotazníkového šetření. Shrnutím výsledků analýzy a dotazníkového šetření vzniklo 

několik návrhů, jak integrovat výchovu ke zdraví s tělesnou výchovou. 



CÍL A ÚKOLY PRÁCE

Cílem práce je na základě prostudované literatury, provedené literární rešerše      

a výzkumného šetření, zjišťujícího postoje k pohybové aktivitě a zdravému životnímu 

stylu mezi žáky 6. ročníků vybrané školy, vytvořit návrh specifického programu

uplatnitelného ve výuce výchovy ke zdraví. 

Úkoly práce:

1.) vypracovat charakteristiku životního stylu se zaměřením na pohybové aktivity 

v návaznosti na jejich dnešní zastoupení v životě člověka

2.) na vybrané základní škole provést analýzu školního vzdělávacího programu 

vzhledem k implementaci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví

3.) uskutečnit dotazníkové šetření mezi žáky 6. ročníků vybrané školy

4.) na základě výsledků provedené analýzy a dotazníkového šetření vytvořit 

specifický program, který bude integrovat nové souvislosti pohybu do výchovy 

ke zdraví

5.) aplikovat a ověřit tento specifický program, který integruje tělesnou výchovu a 

výchovu ke zdraví ve výuce výchovy ke zdraví na vybrané škole.
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TEORETICKÁ ČÁST

1 ŽIVOTNÍ STYL DNEŠNÍ DOBY

1.1  Životní styl

Každý člověk má nějakou představu o tom, co je to životní styl. Uměl by na tuto 

otázku odpovědět a zajisté by to bylo správně. Někdo považuje životní styl za to, jak se 

chová, jiný zase jak se obléká nebo jak tráví svůj volný čas, další považuje životní styl 

za své materiální zázemí, jiný za svůj kulturní život. 

Ucelené spojení životní styl se aktivně vžilo po roce 1990, kdy došlo k největším 

změnám v naší společnosti. „Obecně lze říci, že životní styl je projevem lidské 

osobnosti v nejširším smyslu – v interakci s různými okruhy jejího životního, především 

sociálního prostředí je jedinečným způsobem svázán s tím, jak jedinec (popř. skupina, 

event. populace) strukturuje svůj čas a jakými činnostmi je naplňuje.“ 1 Podle Machové 

životní styl zahrnuje formy dobrovolného chování v daných životních situacích, které 

jsou založené na individuálním výběru z různých možností. (MACHOVÁ, J., 2009, 

s.16). Synonymem může být životní způsob, způsob života, životní sloh, dále je možné 

ho ztotožňovat také s životní úrovní nebo kvalitou života. 

Na životní styl je důležité nahlížet také v materiálních a kulturních aspektech. 

Materiálním aspektem rozumíme životní úroveň, kde je indikátorem např. vybavenost 

domácnosti, kulturním aspektem chápeme úroveň kulturní, kde může být indikátorem 

návštěva koncertů nebo využití volného času sportem či jinými aktivitami. 

Z hlediska ovlivnění zdraví představuje životní styl nejvýznamnější faktor. „Je 

tedy stěžejní determinantou zdraví.“ 2 Do mnoha oblastí lidského života se promítá 

životní styl (společnost, rodina, škola, sport, volnočasové aktivity). Ačkoliv se každý 

člověk rozhoduje sám a dobrovolně ve prospěch svého chování, je ve většině případů 

ovlivňován rodinnou tradicí a zvyklostmi. Aby se tedy rozhodl správně, musí 

akceptovat a zohlednit např. svůj hodnotový žebříček, postoje, vzdělání, zaměstnání, 

                                               
1 DUNOVSKÝ, J. Sociální pediatrie. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-254-9, s.135.
2 MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. a kol. Výchova ke zdraví. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 
ISBN 978-80-247-2715-8, s. 16.
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věk, pohlaví, ale musí také získat informace o zdraví, měl by vědět, jaké aspekty zdraví 

pozitivně podporují a naopak. 

Děti by se měly vzdělávat v problematice zdraví již od útlého věku spolu 

s formováním postojů ke zdraví. To by mělo probíhat především v rodině a v okruhu 

nejbližších a samozřejmě ve škole mateřské, základní. 

Lidé preferují různé životní styly, ve většině případů však nejsou uspokojivé. 

Největším problémem je nevhodná výživa ve spojení s nízkou nebo nulovou pohybovou 

aktivitou. Podle Machové zdraví nejvíce poškozuje

 „kouření

 nadměrný konzum alkoholu

 zneužívání drog

 nesprávná výživa

 nízká pohybová aktivita

 nadměrná psychická zátěž

 rizikové sexuální chování“3

Tyto všechny faktory, které ovlivňují naše zdraví negativně, nikdy nepůsobí samostatně 

a jsou provázány. I naopak, pozitivní účinky na zdraví tedy bude mít jen komplexní 

dodržování zásad zdravého způsobu života.

Zdravý způsob života podle Marádové zahrnuje:

 pravidelný denní režim (zdravá životospráva, dostatek spánku, pravidelné 

stravování)

 pohybové aktivity 

 zásady osobní hygieny 

 duševní pohodu

 ochranu před působením znečištěného životního prostředí

 ochranu před úrazy 

 plnohodnotnou výživu

 odpovědné chování v nejrůznějších životních situacích

 odolnost vůči škodlivým vlivům 

                                               
3 MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. a kol. Výchova ke zdraví. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 
ISBN 978-80-247-2715-8, s. 16.
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 odolnost vůči špatným návykům

 pohodu v mezilidských vztazích.

1.2  Životní styl současnosti

I když jsme zdraví, nemáme nikdy zaručeno, že zdraví zůstaneme, že se nám 

nemoc vyhne. „Zdravotní stav každého člověka závisí z velké části na tom, jakým 

způsobem žije a jak se ke svému zdraví chová. To znamená, že náš životní styl do 

značné míry určuje, jaké bude naše zdraví tělesné i duševní, jestli se budeme cítit 

šťastně a spokojeně.“4

V posledních letech dochází k velkým socioekonomickým změnám naší 

populace. Všudypřítomná svoboda, která nám umožňuje strukturovat si vše podle sebe, 

svých představ a možností, nemusí být jen pozitivní. Lidé se odcizují a zaměřují pouze 

na sebe. Další změnou je technický pokrok, který s sebou přinesl změnu životního stylu 

v sedavý způsob života. Nejvíce lidí bydlí ve výškových domech, kde používají výtahy, 

cestou do práce jedou autem nebo městskou hromadnou dopravou, v práci nahradily

manuálně zručné řemeslníky stroje a automaty. Dospívající mládež si už nevybírá 

řemeslné povolání typu truhlář, instalatér nebo prodavačka, ale stále častěji směřuje na 

vysoké školy pro akademické tituly, které opět za několik let uplatní v kanceláři při 

osmihodinové pracovní době. „Uvádí se, že pouze 11 % ekonomicky činného 

obyvatelstva v České republice dnes vykonává zaměstnání spjaté s fyzicky náročnou 

prací.“5

Ve svém volném čase pak opět sedí nebo leží, u počítače nebo u televize, které 

ovládají dálkovými ovladači. Veškerý úbytek pohybu zasáhl do každé domácnosti. 

Domácí práce nahradili robotické vysavače, myčky nádobí nebo parní žehlicí lisy. 

I když by snad někteří lidé chtěli jít po práci na procházku na čerstvý vzduch, 

nemohou, neboť jsou v práci od rána do večera, aby finančně zajistili rodinu, splatili 

hypotéku a vyhnuli se exekutorům. Převládající nedostatek času na rodinu a děti má

často za následek zhoršení mezilidských vztahů nebo rozpad rodiny.

                                               
4 MARÁDOVÁ, E. Rodinná výchova, Zdravý životní styl I. 2.vyd. Praha: Fortuna, 2003. ISBN 80-7168-
712-X., s. 8.
5 MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. Výchova ke zdraví. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-
80-247-2715-8. , s.44.
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„Člověk se však celým svým fylogenetickým vývojem utvářel k tomu, aby 

obstál v životním prostředí, obstaral si potravu a uchránil se před nebezpečím.“ 6 Dnes 

se ale naskýtají takové problémy, které kvalitu života zhoršují a život předčasně 

zkracují. Dochází mnohem více k ohrožování lidstva civilizačními chorobami7. Jsou to 

skupiny onemocnění, které jsou právě propojené se současným životním stylem. Jejich 

vznik nemá za příčinu jen naše genetická výbava, nejhlavnější příčinou jejich vzniku je 

průmyslová velkovýroba velkovýroba a dále příjem energeticky bohatých jídel, která 

jsou převážně živočišného původu. Dalšími faktory vzniku civilizačních onemocnění je 

významný úbytek fyzické aktivity, nedostatek spánku či zvýšený stres.  Naše zdraví ale 

ovlivňují také další nevhodné způsoby chování – kouření, konzumace alkoholu, drog a 

jiných návykových látek.

Shrneme-li to, jaké nejčastější příčiny stojí za vznikem civilizačních 

onemocnění, můžeme definovat základní stavební kameny zdravého životního stylu: 

správná výživa, duševní zdraví a pohybová aktivita.

Výživa musí být vyvážená. Měla by být rozmanitá a pestrá tak, aby byl zajištěn 

dostatečný přísun živin, vitaminů a minerálů a také by měla zajišťovat příjem energie, 

který odpovídá jejímu výdeji. Doporučené složení stravy představuje pyramida zdravé 

výživy. Oproti tomu nesprávná výživa, která člověku škodí, ovlivňuje jeho výkonnost 

nebo citové vnímání. „K poškozování zdraví dochází při nedostatečné výživě, 

nevyvážené výživě, přejídání nebo při psychogenně podmíněné poruše příjmu 

potravy.“8 Právě správným usměrněním výživy lze ovlivnit možná rizika onemocnění 

(ischemická choroba srdeční, nádorová onemocnění), snížit tělesnou hmotnost, hladinu 

krevního cukru a také snížit vysokou hladinu cholesterolu v krvi. Protože je jedním 

z hlavních strategických záměrů Světové zdravotnické organizace (WHO) podpora 

zdravé životosprávy, stanovila pro Evropu výživová doporučení, která se týkají 

spotřeby potravin, další pak jejich úpravy či stravovacího režimu. 

                                               
6 MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. Výchova ke zdraví. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-
80-274-2715-8, s.17.
7 Skupina nemocí, na jejichž vzniku se výrazně podílejí negativní faktory moderní civilizace. (Kolektiv 
autorů, 1999, s.163).
8 MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. Výchova ke zdraví. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-
80-274-2715-8, s.35.
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Světová zdravotnická organizace stanovila následující výživové cíle, kterých by měla 

lidská populace dosáhnout (Společnost pro výživu [online], 2013).

 Upravit příjem celkové energetické dávky u různých populačních skupin 

v souvislosti s pohybovým režimem tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi 

příjmem a výdejem 

 snížit příjem tuku u dospělé populace tak, aby celkový podíl tuku 

v energetickém příjmu nepřekročil 30 % optimální energetické hodnoty

 přijaté nasycené mastné kyseliny by měly být nižší než 10% (20g)

 snížit příjem cholesterolu na max. 300 mg za den

 snížit spotřebu přidaných jednoduchých cukrů na maximálně 10 % z celkové 

energetické dávky

 snížit spotřeby kuchyňské soli (NaCl) na 5 – 6 g za den (dávat přednost soli 

obohacené jodem)

 zvýšit příjem kyseliny askorbové (vitaminu C) na 100 mg denně

 zvýšit příjem vlákniny na 30 g za den u dospělých

 zvýšit příjem dalších ochranných látek (minerálních látek, vitaminů) a 

přírodních nutrientů, které by zajistily v těle ochranné procesy.

Nedílnou součástí zdravého životního stylu je i duševní zdraví. To zahrnuje

například odolnost vůči širokému spektru škodlivých vlivů, které má za následek právě 

duševní problémy, poruchy a nemoci. Měli bychom se naučit oddělovat práci a volný 

čas a během něj si kvalitně odpočinout. Každý člověk může odpočívat jinak, vždy by 

ale mělo dojít k regeneraci organismu. Nedílnou součástí duševního zdraví je spánek, 

který samozřejmě upevňuje i naše fyzické zdraví. „Absence spánku vede k vážným 

poruchám, a to nejen v oblasti centrální nervové soustavy (únavnost, nesoustředěnost, 

podrážděnost, chybování), ale i v oblasti somatické (vegetativní poruchy, žaludeční, 

trávicí poruchy).“ 9

                                               
9 MOUREK, J. Fyziologie. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1190-7, s.175.
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2  POHYBOVÉ AKTIVITY

2.1 Pohyb jako součást životního stylu

„Pohybová aktivita se obvykle definuje jako jakýkoli tělesný pohyb spojený se 

svalovou kontrakcí, která zvyšuje výdej energie nad klidovou úroveň.“10 Samotný 

pohyb jako nedílná součást zdravého životního stylu slouží k zachování a upevnění 

zdraví. „Pohyb udržuje naši tělesnou schránku v kondici, napomáhá fyzické i psychické 

rovnováze. Pohyb udržuje děje v našem těle v základním rytmu, pravidelnou funkci 

životně důležitých orgánů, látkový metabolismus a je velmi důležitou prevencí mnoha 

onemocnění.“11

I když je tělo v klidu, pohyb se stále děje, např. cirkulace krve, dechové pohyby 

nebo srdeční stahy. Stejně tak, jako dochází k nesprávným návykům v oblasti 

stravování nebo duševního zdraví, i v této oblasti dochází k jejímu zhoršování, tedy 

k úbytku pohybu (hypokineze12). Tento jev můžeme pozorovat nejen u dospělých lidí, 

ale čím dál tím více u dětí školou povinných. Opět se vracíme k minusům moderní 

doby, kdy je velmi pravděpodobné, že děti tráví většinu času u počítačů a pohybové

aktivity pomalu mizí z jejich života. A pokud je snad uvidíme venku v parku, bude to 

nejspíše s mobilním telefonem v ruce a internetovým připojením. Hypokineze je dnes 

velmi významný problém. V jejím důsledku může dojít ke vzniku chorob a civilizačních 

onemocnění. 

V následujících tabulkách (č.1, č.2), které vznikly na základě informací 

z prostudované literatury (BYDŽOVSKÝ, 2006, COOPER, 1990, ČEVELA A KOL., 

2009, HRONZOVÁ, 2011, KREJČÍK, 2007, POKORNÝ, 1994, SRNSKÝ, 2007, 

STREJČKOVÁ, 2007, ŠRÁMOVÁ, 1994) byly vytvořeny přehledy subjektivních a 

objektivních zdravotních komplikací, keré v důsledku hypokineze vznikají.

                                               
10 MŠMT (online). Pokyny EU pro pohybovou aktivitu. (cit.2013-03-23). Dostupné na internetu 
http://www.msmt.cz/sport/pokyny-eu-pro-pohybovou-
aktivitu?highlightWords=pokyny+pro+pohybovou+aktivitu, s.3. 
11 ŠÍPKOVÁ, O. a kol. Buď fit s ČT. 1.vyd. Praha: Edice České televize, 2006. ISBN 80-85005-64-6, 
s.15.
12 Hypokineze je nedostatek pohybu. (Machová, 2009, s.54)
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Tabulka č.1 – Zdravotní komplikace v důsledku hypokineze

Subjektivní zdravotní komplikace

Pohybový a kosterní aparát

Svalové dysbalance, bolesti zad, krku, 

hlavy, menší pohyblivost, zvýšená 

lomivost kostí

Nervová soustava
Hormonální a metabolické poruchy, 

poruchy vědomí, smrt

Trávicí soustava Bolesti břicha, krvácení, zácpa, nadýmání

Hormonální soustava, látková výměna
Poruchy srdce, cév, ledvin, smrt, přetížení 

těla v důsledku velké hmotnosti

Imunitní systém
Bolesti nádorových onemocnění, smrt, 

dušnost

Oběhová soustava
Bolesti, dušnost, poruchy vědomí, smrt, 

ztráta hybnosti,závratě

Tabulka č.2 – Nemoci v důsledku hypokineze

Objektivní změny – nemoci

Pohybový a kosterní aparát Zkrácení svalů, oslabení svalů, 

osteoporóza

Nervová soustava Cévní mozkové příhody, neurózy

Trávicí soustava Vředy, poruchy trávení

Hormonální soustava, látková výměna Obezita, diabetes mellitus

Imunitní systém Rakovina, astma

Oběhová soustava Ateroskleróza, vysoký krevní tlak, 

ischemická choroba srdeční, embolie

Je nutné uvědomit si i jiné hodnoty pohybu. Pohyb ovlivňuje zdraví fyzické 

(fyzickou kondici), zdraví psychické (prevence stresu, ovládá emoce) a má také 

neopomenutelnou socializační (začleňující) a komunikační fuknci. Tak jako správně 

složená strava patří pohyb neodmyslitelně do našeho denního režimu. 
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2.2  Pohybová aktivita

Jak již bylo řečeno, všichni lidé mají společný jeden z několika projevů 

existence, a to pohyb. Pohybová aktivita (činnost)13 byla vždy nedílnou součástí života 

člověka už od jeho vývoje. I když nedostatek pohybu necítíme tak, jako například 

nedostatek jídla, je pohybová činnost nepostradatelná pro správné fungování lidského 

těla a jeho orgánů. Každý člověk si může vybrat takovou pohybovou činnost, která mu 

vyhovuje a je příjemná. Lidskému tělu nezáleží na tom, zda sportujete14 na vrcholové 

nebo rekreační úrovni. Pro organismus je ale důležité dodržovat hlavní zásady, které 

Blahušová (Blahušová, 2006) shrnuje pod označením FITT. Jsou to:

F – frekvence 

Frekvencí rozumíme počet cvičebních lekcí během jednoho týdne.  Abychom získali 

optimální výsledky, bylo by vhodné cvičit denně několik minut. Je pochopitelné, že 

z časových důvodů je toto nemožné, proto bychom měli cvičit třikrát až pětkrát týdně 

nejméně 30 minut.

I – intenzita

Intenzita cvičení je množství energie vydané při pohybové činnosti. Pokud by byla 

intenzita příliš malá, nebude člověk pociťovat téměř žádné nebo nulové výsledky. 

Pokud by ale byla intenzita příliš vysoká, bude to velmi náročné pro naše srdce. Proto 

by si měl každý člověk hlídat při cvičení svou tepovou frekvenci a cvičit optimální 

intenzitou. Tu zjistíme výpočtem naší maximální tepové frekvence a pokud se člověk 

pohybuje mezi 60 – 80 % své maximální tepové frekvence, cvičí optimální intenzitou.

                                               
13 Pohybová aktivita jsou záměrné praktické pohyby jejímiž prostředky jsou tělesná cvičení (systematická 
motorická činnost). Má především preventivní a regenerační charakter.
14 Sport je pohybová aktivita, která má jasně daná pravidla a soutěžní charakter.

Maximální tepová frekvence = 220 - věk
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Tepovou frekvenci by si měl umět každý člověk změřit na krční tepně nebo na zápěstí. 

Další zkouškou, jak zjistit optimální intenzitu je mluvní test – člověk by měl při cvičení 

být schopný souvisle mluvit bez lapání po dechu.

T – trvání 

Trvání cvičební lekce nebo pohybové činnosti závisí na cíli, který by měla splnit. Dále 

na druhu cvičení, neboť je zřejmé že např. sprinterský a plavecký trénink nemůže trvat 

stejně dlouho a v neposlední řadě na čase, který je pro cvičení vymezen ( opět klasický 

trénink versus kruhový trénink), osobních potřebách a možnostech cvičence. Pro 

dosažení optimálních výsledků by měla být dodržena následující struktura (tabulka č.3).

Tabulka č. 3 – Struktura pohybové činnosti

ČÁST LEKCE DÉLKA (minuty)

Úvodní část (zahřátí) 5  -15

Hlavní část  (kondiční část) 20  -60

Závěrečná část (uklidnění) 5 – 15

T – typ cvičení

Typ cvičení záleží na konkrétním cíli cvičebního programu, lekce. Dále na úrovni 

cvičence, na jeho zájmech, časových možnostech a samozřejmě možnostech 

materiálních (vybavení tělocvičny, hřiště apod.).

Tyto výše vyjmenované principy FITT, které vznikly spojením prvních písmen 

čtyř základních principů cvičení, by měly vést k tělesné zdatnosti. „Fitness neboli 

tělesná zdatnost je schopnost těla efektivně fungovat s optimální účinností a 

hospodárností.“15

Tělesná zdatnost je i přes možnost jejího ovlivnění principy FITT ovlivňována 

také čtyřmi fyziologickými složkami. Jsou jimi: vytrvalost, svalová síla, flexibilita a 

složení těla. Tyto složky jsou do jisté míry geneticky určené, ale zároveň danými 

principy ovlivnitelné. 

                                               
15 BLAHUŠOVÁ, E. Group exercise manual. 1.vyd. Praha:www.wellness.cz, 2006, s.25.
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Vytrvalost

Vytrvalost definuje Jansa, Dovalil (2007) jako komplex předpokladů provádět činnost 

s požadovanou intenzitou co nejdéle nebo ve stanoveném čase s co nejvyšší intenzitou, 

tj. v podstatě odolávat únavě. Vytrvalostní schopnosti vychází z energetického 

zabezpečení dané činnosti. Podle toho se vytrvalost dělí na dlouhodobou, střednědobou, 

krátkodobou a rychlostní. Dlouhodobá vytrvalost umožňuje vykonávat pohybovou 

činnost déle než 10 minut, střednědobá po dobu 8 – 10 minut a krátkodobá vytrvalost je 

podle Dovalila (2007) schopnost vykonávat činnost co možná nejvyšší intenzitou po 

dobu 2 – 3 minut. Rychlostní vytrvalost znamená vykonávání pohybové činnosti co 

nejdéle (do 30 sekund) s maximální možnou intenzitou. Vytrvalost má velký význam 

vzhledem k neustálému prodlužování doby trvání sportovních výkonů. Na kvalitu 

vytrvalostních schopností má vliv množství pomalých vláken ve svalu, zásobení svalů 

krví, kapacita srdečního systému, zásoba zdrojů, ale i správná technika. Nejjednodušším 

hodnocením vytrvalostních schopností je dle Hájkové (2006) srdeční (tepová) 

frekvence. 

Svalová síla

Podle Jansy, Dovalila (2007) je síla pohybová schopnost překonat, udržet nebo brzdit 

určitý odpor. Mimo síly jako mohutnosti svalového stahu je nutné brát v úvahu také 

rychlost svalového stahu při působení na odpor a také trvání pohybu a počet opakování 

v čase. Z hlediska funkce svalů, které se podílejí na každém pohybu rozlišujeme 

agonisty16, synergisty17, fixátory18, antagonisty19. Na úroveň svalové síly má vliv 

jednotlivý podíl vláken ve svalech. Hodnotícím kritériem svalové síly je např. velikost 

překonaného odporu, výdrž v obtížné poloze nebo počet opakování.

Flexibilita

Flexibilita znamená pohyblivost. Ta je podle Jansy, Dovalila (2007) schopností člověka 

vykonávat pohyby ve velkém kloubním rozsahu. Uplatňuje se ve všech sportovních 

odvětvích a její snížený práh, nejčastěji z důvodu zkrácení svalů, zvyšuje riziko zranění. 

Úroveň flexibility určuje tvar a druh kloubu a také pružnost tkání. Negativně na 

                                               
16 Agonista je vykonavatel pohybu.
17 Synergista napomáhá k vykonání pohybu.
18 Fixátor je sval s funkcí fixace kloubního spojení.
19 Antagonista je protichůdný sval k agonistovi.
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pohyblivost působí únava a psychický stav (napětí). Rozsah flexibility hodnotíme 

pomocí testů nebo obtížných prvků. 

Složení těla

Lidské tělo tvoří přibližně ze 70% voda, dále minerální látky, bílkoviny a tuky. 

Všechny tyto složky dohromady tvoří celkovou hmotnost těla, kterou lze nejlépe 

ovlivnit pohybem (cvičením). Kromě toho, že nám správné cvičení pomůže odbourat 

tělesné tuky uložené nejčastěji v rizikových partiích, ovlivňuje příznivě také naší 

psychiku

2.3  Rekreační pohybové aktivity

Rekreačními pohybovými aktivitami rozumíme pouze příležitostné sportování 

v rozsahu maximálně několika hodin týdně. K rekreačním pohybovým aktivtám 

nepotřebujeme žádnou registraci v klubu. Rekreačním sporty jsou například víkendové 

vyjížďky na kole, in-line bruslích, občasné navštívení fitness centra nebo plaveckého 

bazénu, pěší tůra nebo jiná pohybovou aktivita, kterou dělá člověk sám ze své dobré 

vůle a není s ní nijak spjat a vázán (např. oficiální registrací). Takové pohybové aktivity 

by měly být zahrnuty v denním (týdenním) režimu, protože jsou dle Blahušové

(Blahušová, 2006) zdraví prospěšné.

Prospěšnost cvičení

 Srdce se stane silnější a výkonější

Srdeční sval cvičením zesiluje, může tedy lépe zvládat nároky každodenního 

života. Během každého stahu je schopné vypumpovat větší množství krve. Stačí 

tedy menší počet stahů za minutu k zajištění krevního oběhu a srdce se tak méně 

unaví. 

 Redukuje hladinu triglyceridů v krvi

Tímto cvičení redukuje rizika kardiovaskulárních onemocnění.
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 Zvětšuje množství využitého kyslíku

Pravidelné cvičení za přístupu kyslíku (aerobní cvičení) přispívá k rozšíření plic 

a zesílení dýchacích svalů.

 Snižuje krevní tlak

Cvičení pomáhá k větší elasticitě cév a pokud jsou cévy pružné, nemusí srdce při 

pumpování krve vydávat takovou sílu a tím snižuje krevní tlak. 

 Zrychluje metabolismus 

Metabolismus zrychluje nejen při cvičení, ale i několik hodin po jeho skončení. 

Vzhledem k tomu, že se stoupajícím věkem metabolismus zpomaluje, i toto je 

možnost pro jeho udržení.

 Udržuje optimální hodnotu tuku v těle

Díky cvičení ví naše tělo, kolik procent nebo množství tuku má mít.

 Je prevencí zmenšování množství svalové hmoty 

Při cvičení se kromě odbourávání tuku také vytváří svalová hmota. Při různých 

redukčních dietách se spolu s tukem jako první vytrácí svalová hmota, která je 

potřebná a právě cvičení jí pomůže udržet. 

 U lidí s nadváhou může ovlivnit hladinu krevního inzulínu 

Vzhledem k tomu, že vysoká hladina krevního inzulínu zvyšuje množství tuku, 

které se v těle ukládá, je potřeba, aby si člověk navykl na tělesná cvičení a       

provozoval je pravidelně, aby se snížila hladina inzulínu a ukládání podkožního 

tuku.

 Potlačuje chuť k jídlu 

Pokud bude člověk volit správné cvičení provozované s adekvátní zátěží, bude 

jeho tělo ještě několik hodin po skončení cvičení odvádět krev ze zažívacích 

orgánů ke kosterním svalům. Pokud by člověk cvičil příliš vekou intenzitou a 

volil náročná cvičení, bude odbourávat krevní cukr, což naopak chuť k jídlu 

stimuluje.

 Předchází některým akutním onemocněním

Opět jako v předchozím bodě: pokud bude člověk volit cvičení vhodné intenzity, 

bude posilovat svůj organismus vůči nakažlivým chorobám a naopak.

 Pomáhá předejít některým chronickým onemocněním 

Mezi tato onemocnění patří především osteoporóza. Vzhledem k tomu, že 

pohlavní hormony (androgeny a estrogeny) působí pozitivně na růst a osifikaci 
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kostí, dochází v období menopauzy u žen k tzv. osteoporóze, řídnutí kostí 

z nedostatku vápníku. Tím může docházet k snadným zlomeninám s následnými 

sociálními i hospodářskými dopady.20

 Zlepšuje psychiku 

Někteří vědci tvrdí, že dobrá, veselá nálada a pocit, který se dostavuje po 

cvičení, může vzniknout zvýšenou produkcí látky beta-endorfin. Cvičení může 

odstraňovat deprese, může pomoci ke zlepšení nálady nebo k odstranění stresu. 

Proto lidé, kteří pravidelně cvičí vnímají pozitivní účinky cvičení na svou 

psychiku. 

 Zvyšuje sebevědomí 

Pokud cvičením dosáhneme výsledků, jako je úbytek váhy nebo vytvarování a 

zpevnění těla, bude se člověk zajisté cítit lépe nejen fyzicky, ale také psychicky. 

Bude mít tendenci zvyšovat si sebevědomí.

Výše uvedený výčet aspektů prospěšnosti pohybových aktivit svými závěry jasně 

dokazuje, že pohybové aktivity by neměly být opomíjeny a člověk by je měl přirozeně 

akceptovat pro pozitivní účinky na zdraví.

2.4  Trénink dětí v rekreačním odvětví sportu

Trénování dětí je velmi složitá a zodpovědná funkce. Nejdůležitějším hlediskem, 

na které je nutné brát ohled v průběhu jakéhokoliv tréninku, je děti nepoškodit. 

Nepoškodit jejich tělesný vývoj, nepřetěžovat je a nevystavovat je zbytečně náročným 

až extrémním výzvám. Děti se velmi snadno nadchnou a nedokáží posoudit, zda ještě 

můžou či nikoliv. Trenér by měl jasně znát veškerá věková specifika a zákonitosti a ta 

v průběhu tréninku dodržovat. (Perič, 2004). Zde nezáleží, zda se jedná o zájmový 

kroužek při škole, v domech mládeže nebo o vrcholové středisko, kam až může trenér 

děti dovést. Vždy by ale měl svým pedagogickým působením přispívat k rozvoji 

pohybových schopností a podpoře zdraví. 

                                               
20 MOUREK, J. Fyziologie. 1.vyd. Praha:Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1190-7, s.108.
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U dětí a mládeže by měla být během jakýchkoliv tréninků pohybových aktivit 

dodržována koncepce tréninku přiměřeného věku. Tento trénink vytváří u dětí nejlepší 

předpoklady pro pozdější rozvoj a jeho podstatou je vytvoření co největšího zásobníku 

pohybů. Tento zásobník později (v další etapě tréninku) dokáže u dětí rozvíjet kvalitu 

pohybů. Získávání zásobníku pohybů je dosahováno během všeobecné21 a všestranné22

přípravy. Všeobecná příprava je příprava, která nemá nic společného se specializací, na 

kterou se dítě zaměřuje. Za takovou přípravu lze považovat plavání, jízdu na kole, 

lyžovaní, atletiku a podobně. Oproti tomu všestranná příprava znamená seznámení se 

s co největší řadou sportovních odvětví a pohybových činností (např. využívání 

sezónních sportů – lyžování, hokej, běh na lyžích, vodní pólo, vodní lyžování, jízda na 

in-line bruslích). „Všestranná příprava je pojem, který se ve sportovním tréninku23 užívá 

velmi často, ale jeho obsah bývá nejasný a nesprávně pochopený. Pro všestrannou 

přípravu je charakteristická široká nabídka různorodých pohybových činností.“24  Dále 

by se během všestranné přípravy měla zařazovat do tréninku dětí cvičení všeobecně 

rozvíjející. Ta podporují úroveň zdraví, zvyšují celkovou odolnost a dávají podklady 

pro další a pozdější specializovanou pohybovou činnost. V poslední řadě je důležité 

dbát na senzitivní období. Senzitivní období25 jsou období vhodná pro trénink určitých 

aktivit, která jsou spojená právě s rozvojem pohybových schopností. Pokud bude trenér 

volit správné pohybové činnosti během těchto období, bude dítě rozvíjet více tyto 

pohybové schopnosti: koordinační, silové, vytrvalostní a rychlostní. 

Všeobecná a všestranná příprava by se měla objevovat v každých hodinách 

tělesné výchovy ve škole. Děti by neměly být vedeny jedním směrem, ale měly by 

zvládnout co nejširší rozsah pohybových aktivit a zamezit tak ranné specializaci. V ní 

jsou děti vedeny k stále se opakujícím pohybům, mají malý pohybový zásobník a toto 

zatížení vede právě k jednostrannosti. Významným negativním aspektem rané 

specializace jsou zdravotní rizika jako je přetěžování nebo oslabení nezatěžovaných 

svalů. Tato rizika mají velmi negativní dopady na pohybový a svalový aparát, vedou ke 

                                               
21 Všeobecná příprava rozvíjí rovnoměrně všechny pohybové schopnosti (rychlost, sílu, vytrvalost, 
koordinaci).
22 Všestranná příprava rozvíjí všestranné dovednosti ve všech sportovních odvětvích.
23 Sportovní trénink je proces rozvoje výkonnosti sportovce v daném sportovním odvětví.
24 PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. 1.vyd.Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0683-0, s.39.
25 Senzitivní období je období vhodné pro trénink určitých aktivit.
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svalovým dysbalancím (např. zvětšená hrudní kyfóza26, kyfolordóza27, zvětšená bederní 

lordóza28, skolióza29) a v dalším tréninku jsou děti limitovány.

2.5  Vrcholový sport

Vrcholový sport je oproti rekreačním pohybovým aktivitám zaměřen na co 

nejvyšší výkon. Zdůrazňuje ambice na vítězství, rekordy a odměny. Aby se z člověka 

stal profesionální vrcholový sportovec, musí obětovat a podřizovat veškeré zájmy 

vybranému sportovnímu odvětví a většinou musí s tímto sportem začít velmi mlád. 

Například v hokeji by se mělo začít se sportovní přípravou již ve čtyřech letech. (Perič, 

2004). Totéž platí i pro mnoho dalších sportů. Jen těžko by se našel takový sport, kde na 

věku nezáleží. Vrcholový sport s sebou nese spoustu odříkání, většinou individuální 

studijní plány ve školách a také bohužel zdravotní rizika z přetěžování nebo úrazů. 

Další stinnou stránkou vrcholového sportu jsou finance (viz kapitola 4.3 Ekonomické 

zabezpečení sportu). 

                                               
26 kulatá záda
27 kulatá záda s bederním prohnutím
28 prohnutí v bederní části páteře
29 esovité zakřivení páteře do stran
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3  PROBLEMATIKA SPORTU

Na základě vydání statistické studie HBSC (Health Behaviour in School-Aged 

Children), vydané Světovou zdravotnickou organizací, s názvem Národní zpráva o 

zdraví a životním stylu dětí a školáků lze pozorovat výsledky, zcela relevantní, z oblasti 

zdraví, životního stylu a veřejného zdraví. „Předkládané výsledky výše uvedené studie 

v sobě reflektují nejen aktuálnost reprezentovanou výsledky získanými v roce 2010, ale 

díky opakovanému zapojení České republiky do této studie lze v určitých oblastech již 

pozorovat i vývojové trendy.“30

Z výsledků týkající se pohybové aktivity vyplývá, že přibližně tři čtvrtiny dětí 

nedosahují na 60 minut pohybové aktivity každý den v týdnu, což je udáváno jako 

doporučení Světové zdravotnické organizace. Frekvence pravidelně vykonávané 

pohybové činnosti je dle závěrů této studie nižší u dívek, a to ve všech věkových 

kategoriích.  Další z výsledků je vzájemně korelující pohybová neaktivita a výskyt 

obezity a nadváhy u dětí. Nejčastěji udávaný důvod pro vykonávání pohybové aktivity 

je užít si, seznámit se s kamarády či zlepšit si zdraví. 

Dalším významným problémem je trávení času u televize. Z výsledků studie 

vyplývá, že většina dětí sedí u televize více než 2 hodiny denně a přibližně 7 z 10 dětí 

tráví také více než 2 hodiny denně u počítače. 

Vzhledem k těmto výsledkům je důležité děti přivést zpět ke sportu a nabídnout 

jim pestrou škálu zajímavých pohybových aktivit, které je budou bavit. Důležitou roli 

zde sehraje volba vhodné motivace.

3.1  Trendy ve sportu

Každý rok se objevují ve sféře pohybových aktivit a sportu novinky, které 

udávají, jakým směrem bychom se měli vydávat, říkají co je moderní, ale i co je zdraví 

prospěšné a co nikoliv. Tyto novinky jsou z určité části ovlivněny poptávkou lidí po 

nich a také snahou přivést k nim co nejvíce zájemců. V posledních letech stoupá 

poptávka po sportech, které pozitivně ovlivňují naše zdraví a nejsou zdraví škodlivé. 

                                               
30ČESKÝ SVAZ KIN-BALLU(online). Studie HBSC – souhrn. (cit.2013-04-14). Dostupné na internetu 
http://kin-ball.cz/studie-hbsc-souhrn,
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Samozřejmě, že stálice jako je aerobik, step aerobik, spinning, plavání, běh nebo 

sportovní hry stále zůstávají v popředí (Blahušová, 2006; Cooper, 1990). 

Největšími novinkami dnešní doby jsou tyto aktivity, které lze provozovat individuálně

či kolektivně (Šípková, Havrdová, Valouch, Krejčík, 2006). 

Pilates – cvičení, jehož cílem je zlepšit kontrolu nad svým tělem, posílit a zvýšit 

ohebnost

Jóga – systém životního stylu, cvičení zaměřené na správné dýchání skládající se 

z jógových pozic, neboli asán.

Zumba – taneční fitness program typický hravostí, veselostí. Využívají se prvky 

z latinských tanců (salsa, cumbia, reggeaton, merengue, samba, tango).

Funkční trénink – je souhrnné cvičení, ve které člověk zapojuje maximální množství 

svalových skupin tak, aby byly co nejvíce podobné běžné aktivitě. 

Pump fx – cvičení s nakládací činkou, které využívá dřepy, výpady, tlaky a zdvihy.

Kettbells – je cvičení s odlitým železným závažím, na vrchní straně opatřené uchem. Při 

cvičení dochází k zlepšení svalové vytrvalosti, rozvoji síly a pohyblivosti.

Move it! – je koncept výcvikové funkční zóny. Je to sportoviště s jasně daným 

charakterem. Obsahuje silovou zónu, reakční zónu, TRX zónu, balanční zónu a zónu 

pro rychlost.

TRX – je závěsný systém, který využívá pouze hmotnost cvičence jako vlastní zátěž.

Gravity – je pouze 30ti minutové cvičení na strojích, které umožňují jak skupinový 

trénink, tak individuální trénink, lze na něm cvičit pilates nebo rehabilitovat.

Spiderap – jde o cvičení s pružnými expandery na rukou a nohou, jejich pružnost si lze 

regulovat. Cvičení je kombinací protahovacích, posilovacích a tanečních prvků. 

Další trendy aktivity: 

Orientační běh – je odvětví vytrvalostního sportu. Při závodě se hledají kontrolní 

stanoviště v daném pořadí a v co nejkratším čase. Cestu mezi kontrolami si volí každý 

podle sebe, mapy a buzoly a popisu kontrol.

Horolezectví – zvláštní druh sportu provozovaný vertikálně v horách, skalách nebo na 

umělých stěnách. Podle místa, kde se leze, můžeme dále dělit lezení na umělých 
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stěnách, bouldering (lezení bez lana nízko nad zemí), lezení ledů, výškové horolezectví, 

buildering (lezení mostů a budov), dále alpinismus a skialpinismus (pohyb v horách a 

v kombinaci s lyžováním).

Paintball – sport, ve kterém se využívá zbraně střílející želatinové kuličky, které 

obsahují barvivo. Hráči v týmech hrají na hřištích, v různých prostorech nebo v přírodě. 

Hráč je vyřazen po zásahu kuličkou. 

Rafting – raft je nafukovací člun, na kterém se sjíždí divoká voda nebo další stupně 

divoké vody. Je považován za extrémní a nebezpečný sport.

Survival – neboli boj o přežití. Během několika hodin nebo dnů se musí člověk dostat 

do cíle pomocí mapy a buzoly a během této cesty musí překonávat různé překážky 

(např. štípání dřeva, jízda na kajaku, slaňování, výstup do hor, orientační běh, chůze po 

laně přes řeku).

I přes všechna doporučení a výsledky různých studií nelze s jistotou zaručit, že dané 

pohybové aktivity zlepší úroveň pohybových aktivit dětí a obyvatelstva vůbec. 

V současné době je velmi problematickým faktorem nedostatek finančních prostředků. 

V době finanční krize a s ní souvisejících dopadů na další oblasti života, rodina 

pravděpodobně jako první sníží na minimum či úplně omezí prostředky na zájmové 

činnosti všech členů rodiny ve prospěch nákladů na hospodaření domácnosti. 

3.2  Problematiku sportu dnes

„Proměny české společnosti v posledních patnácti letech zasáhly významně také 

tělesnou výchovu a sport. Lze hovořit především o změnách obsahových, strukturálních, 

organizačních, ekonomických a vzdělávacích ve vztahu ke sportu jako sociálnímu 

jevu.“ 31 Sport se stal součástí zdravého životního stylu a lidé by se měli naučit, že 

pohybové aktivity patří do našeho denního režimu. Měli by být součástí rozvoje 

fyzické, ale i  psychické stránky člověka. O naší společnosti vypovídá to, kdo se jakých 

pohybových aktivit účastní a naopak kdo se jich neúčastní, jaké sporty si vybíráme, 

preferujeme a jak jsou organizovány. Tento vztah mezi sportem a společenskými 

                                               
31 HÁJKOVÁ, J. Aerobik – soutěžní formy. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1311-X, s.12.
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hodnotami je na sobě závislý. Sport jako společenská instituce nemůže být oddělován 

od dalších společenských událostí. 

Vrcholový sport s sebou přináší i negativa. Vzniká v něm riziko, že sportovec 

bude nakládat se svým tělem jako s předmětem podnikání a bude se snažit vyhrát za 

každou cenu. Zde se můžeme setkat s takovými negativními jevy jako je 

komercializace, medializace nebo doping. Právě mladí sportovci chtějí dosáhnout 

vítězství za každou cenu a co nejdříve, proto se někdy nevyvarují užití zakázaných látek 

k dosažení lepšího výk;onu téměř okamžitě. „Doping lze charakterizovat jako používání 

podpůrných látek a metod za účelem zvyšování individuální výkonnosti sportovců 

s cílem dosáhnout výkonu, který by byl bez těchto látek obtížněji dosažitelný nebo 

nemožný. Používání léčiv uvedených na seznamu zakázaných látek u relativně zdravého 

organismu vede u sportovce k urychlení procesu zotavení  nebo k bezprostřednímu 

ovlivnění výkonu a je považováno za zneužití vědy (farmakologie a medicíny) k jiným 

než léčebným účelům.“32 Doping je ve společnosti chápán nejen jako selhání sportovce, 

ale jako zpochybnění sportu a celého jeho smyslu. Dostává se tak do rozporu 

s představou sportu jako prostředek u upevňování zdraví. Doping vytvořil jakési 

pomyslné hranice ve sportu – sport s dopingem, který je nezdravý a amorální a sport 

bez dopingu v duchu fair play (Pyšný, Nekola, Slepička, Slepičková, 2001). 

Medializace (zveřejnění) je dalším jevem vyskytujícím se v dnešní době. A opět 

má dvě stránky. Její pozitiva jsou ve vzorech a idolech pro dnešní mládež, která se je 

snaží napodobit nebo během konání olympijských her či jiných velkých mistrovství se 

sportovci stávají „velvyslanci“  své země, nesou vlajku a sport tak dostává mnohem 

větší, globálnější rozměr. Je zde ale i negativní stránka, kdy medializace ukazuje přímá 

nebezpečí. Jsou jimi například televize, jedno velké médium, které se snaží přilákat 

k soutěžím a na stadiony mnoho diváků, avšak zde lze leckdy díky podvodu. Další 

nástrahou ve světě sportu dnes je násilí. Násilí zejména u diváků a fanoušků, většinou 

při veřejných sportovních akcích. Je potřeba proti tomuto bojovat a vyvinout žádoucí 

osvětu, která se vypořádá s těmito negativními vlivy. Je důležité kromě této osvěty 

zařadit do programu prevence také patřičné vzdělávání na všech úrovních a  

medializovat. Sportovní společnost k odstranění těchto negativních jevů dále využívá 

Antidopingový výbor, dozorčí rady a revizní komise v jednotlivých sportovních 

odvětvích na národních i nadnárodních úrovních. 

                                               
32 HÁJKOVÁ, J. Aerobik – soutěžní formy. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1311-X, s.12.
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3.3  Ekonomické zabezpečení sportu

V dnešní době fungují téměř všechna sportovní odvětví díky finanční podpoře, 

která může být získána ze strany státu (státní rozpočet, místní rozpočty), výnosy 

z vlastních hospodářských činností, výnosy sportovních klubů, výdaji z rodinných 

rozpočtů nebo z podpory podniků a firem, různými výnosy ze sportovních loterií, 

poplatky televize a dalších médií a různé reklamy. Ve vrcholovém sportu je financování 

zabezpečeno především poplatky z televize, příjmů z reklam a sponzorskými dary. 

V minulosti sportovní subjekty existovaly především díky členským 

příspěvkům. Stát ale začal vidět ve sportu i jiné možnosti, například prezentaci 

v mezinárodní politice, a tak si postupně mohly svazy a kluby hledat finanční 

prostředky samy. Když vstoupila do pole sportu ještě televize,  která začala přenášet 

významné sportovní události, stal se sport také územím vhodným nejen pro politiku, ale 

i pro obchod. Začala se projevovat komercializace a sport postupně dostával svou 

dnešní podobu, tedy sport vrcholový a rekreační. (Hájková, 2006). Dnes jsou všechna 

sportovní odvětví ovlivňována médii, jejich prezentací a především významnými 

sportovními osobnostmi. Jejich image a prestiž figuruje v reklamních akcích, které 

přitahují běžnou populaci, pro kterou se sport stal fenoménem naší doby.

4  VÝVOJ DĚTÍ

4.1  Věkové zákonitosti vývoje dětí

„Vývoj a růst jsou dva základní děje charakterizující kvalitativní a kvantitativní 

změny v ontogenezi. Hlavní změny nastávají vlivem intenzivního růstu, vývoje a 

dozrávání orgánů a jejich funkcí, psychického vývoje a pohybového rozvoje. Tyto 

změny neprobíhají stejnoměrně. Pro každou věkovou skupinu jsou charakteristické 

anatomicko fyziologické a psychosociální zákonitosti. Trénink dětí a mládeže má 

vycházet z věku biologického.“33 Věk biologický není dán datem narození (věk 

kalendářní), ale konkrétním stupněm biologického vývoje organizmu. Ten se nemusí 

shodovat s kalendářním. Pakliže je jedinec vyspělejší, než kolik mu je let, hovoříme o 

                                               
33 HÁJKOVÁ, J. Aerobik – soutěžní formy. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1311-X, s.65.
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biologické akceleraci. Pokud je jeho vývoj opožděný, hovoříme o biologické retardaci. 

Skutečnou hodnotu biologického věku lze zjistit několika metodami: porovnání výšky a 

hmotnosti s tabulkami pro stejnou věkovou kategorii a poté např. s tabulkami pro 

dospělé, rentgenové snímky konců kostí, na kterých se sleduje stupeň osifikace, stupeň 

rozvoje sekundárních pohlavních znaků a stanovení zubního věku, tedy počet 

prořezaných a neprořezaných zubů, opět v porovnání s tabulkami. 

4.1.1  Starší školní věk

Starší školní věk je obdobím přechodu mezi dětstvím a dospělostí. Probíhají

značné biologické, psychické a sociální změny ve vysokém tempu, které způsobuje 

činnost endokrinních žláz s rozdílná produkce jejich hormonů. Jejich výrazná produkce 

působí na vývoj primárních i sekundárních pohlavních znaků. Děvčata předbíhají 

chlapce, mají lepší flexibilitu a koordinaci. Chlapcům přibývá svalová hmota a zlepšuje 

se jejich rychlost.

Tuto věkovou skupinu dále rozdělujeme na dvě období. „První z nich, která je 

provázena bouřlivým obdobím prepubescence, vrcholí přibližně kolem třináctého roku a 

po ní následuje poněkud klidnější fáze puberty končící kolem patnáctého roku dítěte.“ 34

V tělesném vývoji lze konstatovat rychlejší růst. Růstové změny ale mohou 

právě v tomto období začít působit negativně v neprospěch kvality pohybů. Cviky, které 

dítě dříve běžně zvládalo, se pro něj nyní stávají mnohem těžší a hůře proveditelné. Dítě 

roste mnohem více do výšky, nežli do šířky a proto má s pohyby větší problémy. Toto 

období je kritické pro vznik svalových dysbalancí, poruch a odchylek v držení těla. 

Zhoršuje se mimo jiné i přesnost pohybů, plynulost a koordinace. Tělesný vývoj je 

napřed oproti psychickému. V tom převládá labilita, náladovost, podrážděnost, citová 

nevyrovnanost a často jsou přítomné také negativní emoce. Dále často odmlouvají, 

neovládají se a těžko se vyrovnávají s ponižováním, moralizováním nebo urážkami. 

Oproti tomu se ale upevňuje přátelství. To vše se projevuje na jejich chování ve 

sportovní činnosti. Vztah k ní se formuje, zjišťují, že jim může přinést uspokojení, které 

                                               
34 PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0683-0, s.29.
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je vykoupeno silnou pílí a úsilím. Je vhodné děti motivovat a učit, že pohybová aktivita 

je důležitý celoživotní prvek, který by se měl stát součástí každého z nás. 

Z hlediska motorického vývoje je přechod mezi mladším a starším školním 

věkem chápán jako vrchol. Pohyby, které byly dříve prováděné ekonomicky jsou nyní 

neekonomické, nepřesné a neúčelné. Naopak na vysoké úrovni je schopnost předvídání 

(pohybů svých, ostatních i pohybů náčiní). Jsou schopny se rychle přizpůsobit a 

pochopit nové dovednosti. Ty se upevní lépe, než pohyby naučené později. 
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4.2  Zvláštnosti tréninku mládeže

Podle Hájkové (2006) hlavní odlišnosti sportovní přípravy dětí v rekreačním 

odvětví od vrcholového tréninku spočívají především v respektování věkových 

zákonitostí vývoje organismu a osobnosti, ve vysokém podílu všestrannosti a 

v zachování perspektivnosti přípravy. Každý pracovník, který vede děti k pohybu –

učitel, cvičitel, trenér, by měl mít na paměti, že děti nesmí nikterak poškodit, měl by je 

vést k pohybu jako k celoživotní aktivitě a tím současně vytvářet jejich pozitivní vztah 

k ní a případně položit základy pro pozdější trénink. Mělo by být v první řadě snahou 

vychovat z dětí slušné a čestné sportovce a ne vítěze za každou cenu. 

Podle Hájkové (2006) se na základě věkových zákonitostí a jejich znalostí trénink dětí 

liší z pěti hledisek: obsahu, složení tréninkové jednotky, věkových zákonitostí, 

didaktického a psychologického hlediska. 

1. z hlediska obsahu – obsah by měl být všestranný a pestrý, měla by převládat 

snaha o rozvoj všech pohybových schopností, objem a intenzita přizpůsobena 

dané věkové kategorii

2. z hlediska složení tréninkové jednotky – jasná struktura lekce, dbáme na zahřátí 

a rozcvičení, začínáme jednoduchými pohyby, které obměňujeme a rozvíjíme ve 

složitější. Dbáme na kvalitu provedení cviků a případně jejich chyby 

opravujeme, neboť zafixované  špatně provedené cviky se těžko přeučují.

3. z hlediska věkových zákonitostí – díky znalosti věkových zákonitostí určujeme 

délku lekce, nevystavujeme děti statickým zátěžím a nekoordinovaným 

pohybům. Opět je důležité dbát na správnou životosprávu a pitný režim.

4. z hlediska didaktického – během učení by děti neměly dostávat moc příkazů 

najednou. Pokud nějaký mají, musí ho splnit, pak teprve přikážeme nový. Je 

důležité se ujistit, že pokyny děti chápou a rozumí jim. 

5. z hlediska psychologického – každý vedoucí v pohybové aktivitě dětí není jen 

ten, kdo dává příkazy, je to především člověk, který vychovává. V každém 

hodnocení používá nejprve pozitiva. Jeho optimistickým přístupem by měl děti 

motivovat a využít jejich soutěživosti. 
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5  KURIKULUM V OBLASTI ČLOVĚKA A ZDRAVÍ

5.1  Kurikulum

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání přinesl do školství mnoho 

změn (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online], 2007). Jsou 

v něm formulovány cíle vzdělávání, klíčové kompetence – výsledky, kterých by měl 

žák dosáhnout. V jednotlivých oborech jsou pak stanoveny očekávané výstupy. V celém 

dokumentu Rámcového vzdělávacího programu můžeme pozorovat integraci 

problematiky zdraví. Problematika zdraví v obecné a podpůrných částech dokumentu je 

dle Marádové začleněna v následujících souvislostech. 

 „Zdraví = jeden z hlavních cílů základního vzdělávání

 Odpovědnost za vlastní rozhodování a ochrana zdraví = klíčová kompetence

 Zdraví = součást cílového zaměření vzdělávací oblasti

 Zdraví = součást podmínek pro realizaci RVP ZV (základního vzdělávání)

 Zdravotní aspekty = součást vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami.



V obsahové části je problematika zdraví začleněna následovně.

 Zdraví = součást vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů

 Zdraví = součást průřezových témat“ 35

Vzdělávání žáků by mělo v prvé řadě usilovat o to, aby se žák chránil své zdraví a 

stal se způsobilým v rozhodování o svém zdraví v jeho prospěch. K tomu by měli 

přispět nejen všichni učitelé, ale celá škola se všemi svými zaměstnanci, neboť 

o podpoře zdraví musíme uvažovat právě v této rovině, kdy si škola do svých 

výchovných a vzdělávacích strategií zahrne podporu zdraví  a analyzuje podmínky 

školy. Tyto strategie budou zahrnovat zdraví jako konkrétní učivo, činnosti a postupy 

výuky tak, aby mohlo docházet k dosahování konkrétních výstupů. Při tvorbě vlastního 

Školního vzdělávacího programu podlehne opět zdraví a jeho podpora vlastní 

diagnostice. Měly by být sledovány ukazatele jako např. kvalita prostředí, materiální 

                                               
35 MARÁDOVÁ, E. Metodická příručka, Výchova ke zdraví, Školní vzdělávací program. 1.vyd. Fortuna, 
2006. ISBN 80-7168-973-4, s.7.
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podmínky, bezpečnost, hygiena, způsob vzdělávání, ale také možnosti integrace žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Výsledky slouží k vytvoření již zmíněných 

výchovných a vzdělávacích strategií. 

5.2  Podpora zdraví

Existují tři důvody, podle kterých je zdraví základním činitelem, který se  prolíná  

v rámci celé školy. Podle Havlínové a kol. (2006) jsou jimi:

 zdraví je všeobecně uznávanou hodnotou

Pro každého z nás je důležité cítit se zdráv, a to po všech stránkách.

 současné pojetí zdraví klade důraz na souvislosti

Zdraví vychází z bio – psycho – sociální pohody člověka. Měli bychom sledovat 

souvislosti mezi školním prostředím a zdravím všech, kteří se v ní setkávají.

 na zdraví člověka má vliv jeho chování a způsob života

Člověk je schopný ovlivnit své zdraví tím, že změní postoje k sobě, k ostatním 

lidem, osvojí si základy zdravé životosprávy, naučí se zvládat stres či jiné 

problémy, zahrne do svého denního režimu pohyb.

Podpora zdraví se především zaměřuje na přístup ke zdraví, zdravé životní prostředí, 

zdravé chování a podporu zvládání zdravotních problémů, edukaci veřejnosti a na 

výchovu ke zdraví. 

5.3  Škola podporující zdraví

Zdraví dítěte je prioritou. Je důležité, aby k rovnoměrnému vývoji organismu 

byly každodenně uspokojovány jeho tělesné potřeby a dodržována zdravá výživa, která 

má v období dětského vývoje mimořádný význam. Děti by se měly nacházet ve 

vhodném prostředí, případně by jim jeho podmínky měly být uzpůsobeny. Pro děti je 

důležitý dostatek pohybu a relaxace, ale také vytváření dobrých vztahů s učiteli a 

ostatními pracovníky školy. V neposlední řadě by se děti měly již od útlého věku učit 
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výchově ke zdraví tak, aby postupně získávaly správné návyky, dovednosti a poznatky. 

To vše v sobě zahrnuje unikátní program Škola podporující zdraví.

Program Škola podporující zdraví (Škola podporující zdraví [online], 2013) 

nabízí možnost realizovat cíle podpory zdraví  zapojeným školám. Cílem tohoto 

programu je poskytnout žákům možnost vzdělávat se ve škole, která zdraví svými 

činnostmi podporuje. 

Program škola podporující zdraví (ŠPZ) v České republice vychází dle 

Havlínové a kol. z cílů, filosofie a principů stejnojmenného evropského programu

(Health Promoting School). Program byl po roce 1989 rychle rozšířen i do zemí 

východní a střední Evropy, avšak i tak Česká a Slovenská republika tento program 

přijala mezi prvními. Tento program přinesl pohled na změnu školy v pojetí vzdělávání 

a existence samotné školy. 

Pokud škola chce realizovat program ŠPZ, musí sama sebe analyzovat 

z hlediska zdraví a jeho podpory a tím dá vzniknout procesu dlouhodobé systémové 

změny v ŠPZ. Celou filosofií programu je zaměření na podporu zdraví, ve které 

program shledává specifický přínos. Ve škole se dějí věci záměrné a nezáměrné. Ty se 

pedagogové snaží promýšlet a ovlivňovat tak, aby pozitivně působili na zdraví všech. 

Závazným východiskem činnosti škol ŠPZ je Národní model programu ŠPZ. 

V současné době tvoří národní síť ŠPZ přes 200 základních a mateřských škol. 

Garantem je od roku 1996 Státní zdravotní ústav. 

5.4 Zásady programu podpory zdraví ve škole

Program podpory zdraví ve škole by se měl skládat ze tří pilířů (Pohoda 

prostředí, Zdravé učení, Otevřené partnerství), kdy každý z nich se snaží dodržovat 

určité zásady. Podle Havlínové a kol. (2006) se tři základní pilíře skládají z:

a) Zásady pohody prostředí

 pohoda věcného prostředí

 pohoda sociálního prostředí

 pohoda organizačního prostředí
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Školní prostředí by měli utvářet všichni (učitelé, žáci, ostatní zaměstnanci, rodiče), měli 

by se chovat vůči sobě tolerantně, otevřeně, snášenlivě. Důležité je dodržování 

základních biologických rytmů dne, tzn. brát ohled na správnou životosprávu a 

pohybovou aktivitu.

b) Zásady zdravého učení

 smysluplnost

 možnost výběru, přiměřenost

 spoluúčast a spolupráce

 motivující hodnocení

Tento pilíř zahrnuje především praktickou využitelnost toho, co se žáci ve škole naučí. 

Dbá o přiměřenost učiva a individuální možnosti žáků. Využívá různé metody, které 

dovolují spoluúčast žákům a ostatním, poskytuje zpětnou vazbu.

c) Zásady otevřeného partnerství

 škola – model demokratického společenství

 škola – kulturní a vzdělávací středisko obce

Poslední pilíř v programu podpory zdraví se snaží o to, aby škola působila jako 

demokratická organizace, která je založena na otevřenosti, svobodě a spravedlnosti. Na 

základě vztahů s ostatními organizacemi by se měla stát přirozeným kulturním a 

vzdělávacím střediskem obce.

Program Škola podporující zdraví je velice výhodný program pro mateřské a 

základní školy. Je založen na třech důležitých pilířích, podle kterých škola analyzuje a 

hodnotí své podmínky a případně se snaží o jejich nápravu. Pro vstup do „ŠPZ“ škola 

vytváří projekt, který předkládá garantovi a v průběhu členství tento projekt podle 

aktuálních podmínek inovuje. 

V rámci samostatně vyučovaného předmětu výchova ke zdraví nebo jeho 

implementací do jiných vzdělávacích oblastí, je třeba vždy děti vést k pohybu, který se 

stal součástí zdravého životního stylu. Děti by se měly kromě samotných pohybových 

aktivit také setkat s teoretickými fakty, měly by se učit o významu pohybu a vhodnou 
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motivací by měly být vedeni k tomu, že se budou samy chtít hýbat. Je důležité ale vždy 

respektovat jejich fyziologický vývoj.

V praktické části diplomové práce bude zkoumána jedna škola, bude provedena 

analýza jejího školního vzdělávacího programu vzhledem k implementaci vzdělávací 

oblasti Člověk a zdraví a na základě výsledků provedeného dotazníkového šetření mezi 

žáky bude vytvořen návrh specifického výukového programu uplatnitelného ve výuce 

výchovy ke zdraví.
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6  PRAKTICKÁ ČÁST

Pokyny Evropské unie pro pohybovou aktivitu jsou doporučenými politickými 

opatřeními na podporu zdraví upevňujících aktivit. Prokazují, že sedavý životní styl je 

rizikovým faktorem pro vznik mnoha chronických onemocnění. Aktivní způsob života 

pozitivně ovlivňuje délku života. Podle výzkumu prováděného pracovní skupinou 

„Sport a zdraví“, složenou z 22 světových odborníků, lidé, kteří žijí pohybově aktivní 

život udávají, že se těší vyšší pohybové kvalitě života. „V současnosti existuje dostatek 

důkazů, které svědčí o tom, že pohybově aktivní život může lidem poskytnout mnohé 

zdravotní přínosy.“36 Děti a mládež se účastní různých pohybových aktivit, jejich 

každodenní návyky se ale vlivem nového způsobu trávení volného času (internet, 

„chytré“ mobilní telefony) změnily a tato změna se projevuje nárůstem dětské obezity. 

Podle výzkumu Evropské unie z toho vyplývá znepokojení, že pohybová aktivita byla 

nahrazena sedavějšími činnosti.  Proto je tedy důležité, aby děti zvýšily svůj pohybový 

režim a změnily tak nezdravé životní návyky. Závěrem těchto doporučení je, že by děti 

školního věku měly denně vykonávat 60 minut pohybové aktivity, ve formě, která je jim 

vhodná, zábavná a motivační nebo ji lze sestavit z 10 minutových bloků. (Pokyny EU, 

2008).

Další studie Národní zpráva o zdraví a životním stylu školáků (HBSC) na 

základě mezinárodního výzkumu ukazuje, že přibližně tři čtvrtiny dětí nedosahují na 

udávaných 60 minut pohybové aktivity denně. Frekvence je podle tohoto výzkumu nižší 

u dívek než u chlapců, a to ve všech věkových kategoriích. Tato studie dále uvádí, že je 

významným faktorem motivace dětí k pohybu. (Studie HBSC, 2010).

Cílem praktické části je ve vybrané základní škole analyzovat školní vzdělávací 

program vzhledem k implementaci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a uskutečnit 

dotazníkové šetření zjišťující postoje žáků k pohybové aktivitě. Praktická část bude dále 

obsahovat návrh opatření pro vybranou školu. Zkoumanou školou v celé praktické části 

je Základní škola Kamenka v Čelákovicích. 

                                               
36 MŠMT (online) Pokyny EU pro pohybovou aktivitu (cit.2013-03-23).Dostupné na internetu 
http://www.msmt.cz/sport/pokyny-eu-pro-pohybovou-
aktivitu?highlightWords=pokyny+pro+pohybovou+aktivitu,  s.3.
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6.1 Analýza školního vzdělávacího programu vzhledem k implementaci 

vzdělávací oblasti Člověk a zdraví

V první etapě byla na vybrané škole provedena analýza školního vzdělávacího 

programu „Škola vzájemného porozumění“. Cílem je analyzovat ŠVP postupně podle 

doporučení Havlínové a kol., 2006 s využitím hodnotících kritérií. 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

1. ZÁSADY POHODY PROSTŘEDÍ (věcné, sociální, organizační prostředí)

2. ZÁSADY ZDRAVÉHO UČENÍ (aktivity školy, spolupráce, motivace, hodnocení)

3. ZÁSADY OTEVŘENÉHO PARTNERSTVÍ (průběh a výsledky vzdělávání, kulturní 

a vzdělávací aktivity)

1. Zásady pohody prostředí

Zkoumaná škola se nachází v klidné části obce nedaleko knihovny a muzea, kam žáci 

dochází na různé přednášky a besedy. I. a II. stupeň je od sebe oddělen tak, že každý 

sídlí v jiné budově. V budově pro I. stupeň škola zřídila relaxační koutek, který je 

důležitý pro přirozený vývoj. Umožňuje dětem se hýbat kdykoliv během dne. Škola se 

snaží neustále modernizovat své výukové prostředí, disponuje odbornými učebnami 

(jazyková, výpočetní techniky). Dále jsou některé třídy vybavené dataprojektorem a 

interaktivními tabulemi. Škola využívá k výuce také specializované pracoviště, které 

splňuje podmínky pro praktickou výuku výchovy ke zdraví, tělocvičnu a dětské hřiště. 

Hřiště pro výuku tělesné výchovy je vzdálené 800m. Součástí školy je také školní 

družina a školní jídelna. Škola nabízí žákům také některé služby – bufet, nápojové 

automaty, papírnictví. V bufetu si mohou žáci koupit domácí svačiny, ale i nezdravé 

potraviny (např. pizza, hamburgery, sladké oplatky)  a také nápoje. V nápojových 

automatech dodavatel nabízí žákům především nápoje colové. 

Závěry a opatření:

Vhodně volenou formou udržovat a zvyšovat kvalitu prostředí. Změnit nabídku 

školního bufetu a nápojových automatů. Prohloubit spolupráci vedoucí jídelny –

zástupkyně/ředitelka školy.
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2. Zásady zdravého učení

Na 1.stupni zahrnuje vzdělávací oblast Člověk a zdraví vyučovací předmět tělesná 

výchova s časovou dotací 2 hodiny týdně v každém ročníku. Všemi předměty 

prostupuje Výchova ke zdraví, ve 4.ročníku projdou třídy dvěma dvouhodinovými 

bloky Zdravého životního stylu (kurz MDDM). Prostřednictvím těchto aktivit si upevní 

návyky zdravé výživy a zdravého způsobu života. Dále je využívána Dopravní výchova, 

taktéž přes MDDM. 

Na 2.stupni zahrnuje vzdělávací oblast Člověk a zdraví vyučovací předměty Tělesná 

výchova a Výchova ke zdraví. Tělesná výchova má časovou dotaci 2 hodiny týdně 

v každém ročníku, výchova ke zdraví má pouze hodinovou dotaci v 6. a 8. ročníku. 

V 6.ročníku je realizována jako třetí hodina tělesné výchovy, kdy se střídá pohyb dětí 

s výukou ve třídě, žáci se učí zdravému životnímu stylu, hrají sociální hry, které posilují 

sebevědomí žáka, učí se sebereflexi a také posilují vztahy ve třídě. V 8. ročníku je 

Výchova ke zdraví integrována do předmětu Přírodopis, kde je vyučována biologie 

člověka. 

Tělesná výchova směřuje dle ŠVP k poznání vlastních pohybových možností a 

k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost. Při 

osvojování pohybových činností je dbáno na žákův prožitek z pohybu. Škola také dbá 

na odhalování zdravotních oslabení žáků a na jejich korekci v tělesné výchově, příp. 

zdravotní tělesné výchově a také v pohybových chvilkách během dne. Realizace tělesné 

výchovy probíhá převážně v hale BIOS, dále je využíván městský stadion, ostatní 

sportoviště města a také městský bazén. K výuce je využíván i přilehlý terén v blízkosti 

školy (okolí řeky Labe).

Výchova ke zdraví se jako vzdělávací obor snaží poskytnout žákům základní poznání o 

člověku v souvislosti s preventivní ochranou zdraví. Svým vzdělávacím obsahem 

navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Žáci si zde upevňují 

hygienické, stravovací a jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti 

odmítání návykových látek, předcházení úrazům, učí se čelit vlastnímu ohrožení 

v mimořádných situacích. Prohlubují poznatky o mezilidských vztazích. Vzdělávací 

předmět Výchova ke zdraví je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a 

sociální výchova. 
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Závěry a opatření:

Výchovu ke zdraví vyučovat na I. stupni přímo pedagogy školy, nikoliv externisty. 

Udržovat cílové zaměření oblasti na pochopení hodnoty zdraví. Na začátku školního 

roku upřesnit kompetence, které by žáci měli získat. Využívat moderních metod výuky, 

různých forem hodnocení. 

3. Zásady otevřeného partnerství

Škola poskytuje všeobecné vzdělání, není specificky zaměřena. Je zahrnuta v síti Škol 

podporujících zdraví, kde jedenkrát za 4 roky svůj projekt inovuje. Škola podporuje 

nadání intelektové, hudební, pohybové, manuální, estetické a podobné. Snaží se rozvíjet 

vstřícné vztahy učitel - žák, učitel - rodič, žák - žák, učitel - učitel, učitel – vedení školy. 

V rámci primární prevence, která je součástí učiva v hodinách prvouky, přírodovědy, 

výchovy k občanství, přírodopisu, chemie a výchovy ke zdraví, škola využívá nabídky 

aktivit Městského domu dětí a mládeže (program Zdravý životní styl) a občanského 

sdružení Semiramis. V rámci školní družiny, která má za úkol pomoci rodičům 

zabezpečit své děti před začátkem vyučování a po něm, děti dochází společně na oběd a 

po té mají možnost navštěvovat zájmové kroužky podle svých zájmů – počítače, 

anglický jazyk, kroužek výtvarné výchovy, literární výchovy, cvičení v tělocvičně, 

plavání, sportovní hry, florbal, nohejbal, basketbal. Dále mohou využívat prolézačky, 

lana a houpačky v areálu školy. 

Závěry a opatření:

Udržovat rozmanité aktivity ve spolupráci s organizacemi. Při veškerých kontaktech 

zdůrazňovat nutnost komunikace učitel – rodič. 

Shrnutí:

Školní vzdělávací program vybrané školy byl podroben analýze podle hodnotících 

kritérií. Škola se snaží využívat moderní metody a formy práce, výuka výchovy ke 

zdraví probíhá na specializovaném pracovišti. Předmět ale není vyučován v každém 

ročníku. Ačkoliv je škola zapojena do sítě škol podporujících zdraví, některé aktivity 

škly vypovídají o přesném opaku. Tělesná výchova využívá k výuce rozmanitých 

prostředí, v 6. ročníku je i výchovake zdraví realizována jako 3.hodina tělesné výchovy. 
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6.2 Dotazníkové šetření

V dotazníkovém šetření budou sbírána data - výpovědi žáků 6. ročníků Základní 

školy Kamenka. Cílem je zjistit postoje žáků ke sportu a na základě shrnutí výsledků

provedené analýzy a dotazníkového šetření vytvořit návrh řešení pro vybranou školu, 

který může být inspirativní také pro jiné školy.

6.3 Cíle a úkoly výzkumného šetření

 Zjistit, jaká část žáků se bude fyzicky hýbat méně než 5 krát v týdnu.

(Tato potřeba pohybu vyplývá ze Studie HBSC). 

 Zjistit, jaké zastoupení mají žáci, kteří se fyzicky hýbou.

(Vybraná škola je zapojena do programu Škola podporující zdraví – Zdravá 

škola.)

 Zjistit, jaký mají žáci vybrané školy vztah ke sportu.

 Zjistit, které sporty budou žáci uvádět jako nejoblíbenější.

(Ve městě Čelákovice je silní zastoupení sportů (fotbal, florbal, lyžování, 

aerobik) a zároveň je zde široká nabídka těchto sportů v zájmových kroužcích 

spolu s kvalitními sportovišti.)

 Zjistit, v jaké míře se žáci zabývali fyzickou aktivitou v mladším školním věku.

(Vybraná škola nabízí širokou nabídku zájmových kroužků na I. stupni i 

v družině.)

K získání odpovědí na otázky výše uvedené bude využito několik metod. Metoda 

dotazníkového šetření bude využita k získání dat od žáků 6. ročníků, které budou 

vypovídat o jejich vztahu ke sportu. Dotazník se bude skládat ze 14 otázek. K jeho 

vyhodnocení bude využito metody matematicko – statistické. 
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Popis dotazníkového šetření

Výzkumnou skupinu dotazníkového šetření tvořilo celkem 35 žáků 6. ročníků 

zkoumané školy. Průměrný věk respondentů byl 11,6 roků, z toho bylo 23 chlapců a 12 

dívek. Dotazníkové šetření proběhlo v obou třídách dne 19.12.2011. Ve třídě 6.A 6. 

vyučovací hodinu (1245 - 1330)  a ve třídě 6.B 5. vyučovací hodinu (1150 - 1230). Tento 

dotazník byl před zadáním výzkumné skupině ověřen na Základní škole 

J.A.Komenského v Čelákovicích osmdesáti žáky. Byla využita metoda dotazníkového 

šetření.

Tabulka č.4 – Identifikační údaje respondentů
IDENTIFIKAČNÍ

ÚDAJE
POČET OSOB

19.12.2011
PRŮMĚRNÝ 
VĚK (roky)

DÍVKY 12 11,6

CHLAPCI 23 11,6

CELKEM
(DÍVKY + CHLAPCI)

35 11,6

Nástrojem dotazníkového šetření byl dotazník (Příloha č.1  - dotazník), který 

obsahoval celkem 14 otázek, z nichž některé byly otevřené, uzavřené nebo 

kombinované. 

Průběh dotazníkového šetření

Dotazníkového šetření se jako první účastnili respondenti z 6.B. Toto šetření 

proběhlo ve výuce výchovy ke zdraví. Ve třídě jsem šetření prováděla sama, učitelka 

byla přítomna. Žáci byli seznámeni s dotazníkem a s jeho využitím k této diplomové 

práci. Organizace byla taková, že nejprve byli žáci informováni o postupu práce a formě 

výuky, protože se jednalo o samostatnou práci, nikoliv frontální výuku. Dále byli 

seznámeni se správným vyplňování tohoto dotazníku, který se skládal ze 14 otázek. Ty

jim byly postupně vysvětleny. Bylo jim také upřesněno, že otázky se týkají sportu a 

nikoliv tělesné výchovy ve škole. Časový limit na vyplnění dotazníku byl 15 minut. 
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V případě, že některý žák nerozuměl zadání, měl možnost se zeptat. Po vypršení 

časového limitu dotazníky odevzdali. Zbývající čas hodiny byl vyplněn vlastní výukou 

učitelky. 

Ve třídě 6.A probíhalo dotazníkové šetření následující vyučovací hodinu. Taktéž 

se jednalo o výuku výchovy ke zdraví. Šteření jsem prováděla sama, učitelka již nebyla 

v hodině přítomná. Respondenty jsem opět seznámila s dotazníkem a s jeho využitím 

v diplomové práci, byly jim vysvětleny otázky a pokud někdo nevěděl, jak má 

odpovídat, měl možnost se zeptat. Průběh šetření byl stejný jako v předešlé třídě. Na 

dotazníky měli žáci časový limit 15 minut. Po uplynutí této doby dotazníky odevzdali, 

vrátila se učitelka a zbývající čas vyučovací hodiny jsem i nadále byla přítomna a 

sledovala vlastní výuku. Dále je uvedeno, s jakou úspěšností žáci odpovídali.
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6.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření

Dotazník „VZTAH KE SPORTU“ (ze dne 19.12.2011)

1. OTÁZKA

Jak často provozuješ nějaký sport?

a) 5x týdně a více

b) 3 – 4x týdně

c) 1 – 2x týdně

d) výjimečně

e) nesportuji vůbec

Tabulka č.5 – Vyhodnocení otázky č.1

VOLBA ODPOVĚDI A B C D E

POČET ODPOVĚDÍ 7 13 10 5 0

  Graf č.1 – Vyhodnocení otázky č.1
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V otázce číslo 1 volilo nejvíce žáků odpověď B, tedy celkem 13 žáků by mělo 

sportovat 3 – 4x týdně. Toto číslo není ani polovinou ze všech dotazovaných. Ukazuje 

se tedy, že frekvence sportování dětí je problematická a měla by být řešena. Zbylé 

odpovědi se přiměřeně rozčlenili mezi nabízené možnosti.Odpověď E (nesportuji 

vůbec) nevybral nikdo z dotazovaných. 

2. OTÁZKA

Označ, kterou sportovní činností se zabýváš (můžeš zakroužkovat i více odpovědí).

a) aerobik h) florbal

b) atletika i) lyžování, snowboarding

c) balet, tanec j) plavání, vodní sporty

d) basketbal k) posilování

e) bojová umění l) tenis, squash, ricochet

f) bruslení (zimní, letní) m) volejbal

g) fotbal n) jiné …………………

Tabulka č.6 – Vyhodnocení otázky č.2

VOLBA 

ODPOVĚDI
A |B C D E F G H I J K L M N

POČET

ODPOVĚDÍ
2 5 3 4 3 7 13 12 12 11 5 7 2 12

Graf č. 2 – Vyhodnocení otázky č.2
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V otázce číslo 2 mohli žáci vybrat více odpovědí. Nejčastěji volili odpověď G, 

celkem 13krát (fotbal). Toto množství přisuzuji tomu, že bylo přítomno více chlapců 

než-li děvčat a tomu, že fotbal je stále velmi populární sport, který není nijak výjimečně 

finančně náročný a chlapci se mu věnují velmi často i mimo sportovní kluby, tzn. že 

fotbal je nejčastější hra, kterou si děti zahrají ve svém volném čase např. na ulici. Jako 

druhou nejčastější odpověď volili žáci odpověď H, I a N (celkem 12krát), tedy florbal, 

lyžování a snowboarding a jiné. Opět zde figuruje florbal jako spíše typicky chlapecký 

sport, ale ne vždy tomu tak musí být. Ve městě Čelákovice je silná základna florbalistů, 

která má zde svoji tradici a úspěchy. V této otázce mohli žáci sami zapsat sport, 

kterému se věnují. Nejčastěji uváděli jízdu na kole, hip hop, hasiče, ping- pong, 

horolezectví, rybaření, skateboarding nebo baseball. Je vidět, že žáky zajímají u nové, 

netradiční sporty.

3. OTÁZKA

Napiš, který sport děláš nejraději.

…………………………………………………………………………

Tabulka č.7 – Vyhodnocení otázky č.3

ODPOVĚĎ FOTBAL FLORBAL
PLAVÁNÍ

TENIS

ATLETIKA

CYKLISTIKA

LYŽOVÁNÍ

HOKEJ

TANEC
OSTATNÍ

POČET 

ODPOVĚDÍ
8 6 4 4 3 10

Pozn.: v “OSTATNÍ“ je zahrnuto: baseball, bojové umění, hasiči, hip-hop, jízda na 

motorových člunech, nevím, skateboarding, volejbal.

Otázka číslo 3 byla otevřená. Žáci měli možnost se vyjádřit k tomu, jakému 

sportu se věnují nejraději. V několika případech žáci uváděli i dva sporty. Nejvíce byl 

zastoupen fotbal a florbal. Ve městě Čelákovice je silné zastoupení těchto sportů a 

zároveň je zde možnost se přihlásit do zájmových kroužků. Na této základní škole je 

zájmový kroužek florbalu a hrátek ve vodě, což vypovídá také o časté odpovědi florbal 

a plavání.
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4. OTÁZKA

Sportují tvoji rodiče?

a) ano

b) občas, spíše výjimečně

c) ne

Tabulka č.8 – Vyhodnocení otázky č.4

VOLBA ODPOVĚDI A B C

POČET ODPOVĚDÍ 12 16 7

Graf č.3 – Vyhodnocení otázky č.4
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V této otázce žáci volili nejčastěji odpověď B (16krát). Je zde je patrné, že tak 

jako většina žáků uvedla, že sportuje, shodně uvedla, že sportuje i většina jejich rodičů. 

Tento fakt je velmi pozitivní pro formování vztahu žáků ke sportu a je také velmi 

vhodnou motivací. V grafu č.4 je přehledně zakresleno, jak frekventované byly 

jednotlivé odpovědi.
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5. OTÁZKA

Chodíš pravidelně do nějakého sportovně zaměřeného zájmového kroužku? Pokud ano, 

do jakého?

a) ano  …………………………………………………

b) ne

Tabulka č.9 – Vyhodnocení otázky č.5

VOLBA ODPOVĚDI A B

POČET ODPOVĚDÍ 22 13

Graf č.4 – Vyhodnocení otázky č.5
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Tabulka č. 10 – Vyhodnocení otázky č.5a

ODPOVĚĎ
FOTBAL

FLORBAL

ATLETIKA

PLAVÁNÍ

TANEC

TENIS OSTATNÍ

POČET ODPOVĚDÍ 4 3 2 1

Pozn.: v “OSTATNÍ“ je zahrnuto: aerobik, bojová umění, hasiči, hip – hop, vodní 

motorismus, volejbal
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Pokud žáci odpověděli na otázku číslo 5 odpovědí A, museli vypsat, jaký 

konkrétní kroužek navštěvují. Žáci nejčastěji navštěvují kroužky fotbalu a florbalu, 

kroužky atletiky, plavání, tance a tenisu. Z plného počtu 35 zúčastněných žáků 22 z nich 

navštěvuje zájmové kroužky. V grafu č.5 je zakresleno jaké kroužky se objevovaly 

v odpovědích na tuto otázku a jak často. 

6. OTÁZKA

Pokud jsi na otázku č.5 odpověděl ne, přeskoč otázku č.6 a 7.

Kdo tě k tomuto sportovnímu kroužku přivedl?

a) rodiče

b) kamarádi

c) spolužáci ve škole

d) škola

e) našel jsem si ho sám

f) jiné

Tabulka č.11 – Vyhodnocení otázky č.6

VOLBA

ODPOVĚDI
A B C D E F

POČET 

ODPOVĚDÍ
10 1 1 2 4 4

Graf č.5 – Vyhodnocení otázky č.6
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Na otázku číslo 6 odpovídali pouze ti žáci, kteří v předešlé otázce odpověděli 

kladně, tedy že navštěvují nějaký sportovně zaměřený zájmový kroužek. V této otázce 

žáci odpovídali na to, kdo je k danému kroužku přivedl. Z výsledků vyplývá, že žáky 

buď ke sportovnímu kroužku přivedli sami rodiče či jiní příbuzní, škola nebo si ho našli 

sami. Žáci, kteří odpovídali F (jiné) nejčastěji udávali příbuzné jako např. strýc, babička 

apod..

7. OTÁZKA

Jak dlouho navštěvuješ sportovní kroužek? Pokud jich je více, vyber si ten, který 

navštěvuješ nejdéle.

a) více jak 5let

b) 3 – 4 roky

c) 1 – 2 roky

d) ještě to není ani 1 rok

Tabulka č.12 – Vyhodnocení otázky č.7

VOLBA ODPOVĚDÍ A B C D

POČET ODPOVĚDÍ 10 4 5 3

Graf č.6 – Vyhodnocení otázky č.7
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Na tuto otázku odpovídali pouze ti žáci, kteří odpověděli kladně na otázku číslo 

5. Z uvedených odpovědí je v grafu č.8 patrné, že nejčastěji žáci volili odpověď A 

(celkem 10krát). Z výsledků této otázky můžeme usuzovat, že žákům byly položené 

základy sportu a sportovní návyky navštěvovat sportovní kroužky již na I.stupni ZŠ, 

případně ve školní družině. 

8. OTÁZKA

Baví tě tělesná výchova ve škole?

a) ano

b) jak kdy

c) nebaví, protože……………….

Tabulka č.13 – Vyhodnocení otázky č.8

VOLBA ODPOVĚDI A B C

POČET ODPOVĚDÍ 24 11 0

Graf č.7 – Vyhodnocení otázky č.8
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Na tuto otázku již odpovídalo všech 35 respondentů. Nadpoloviční většina 

z nich (24) odpověděla A, tudíž je tělesná výchova ve škole baví. Zbylých 11 žáků 

odpovědělo B, tedy že je tělesná výchova baví jak kdy. Nikdo z dotázaných neuvedl, že 

by ho tělesná výchova ve škole nebavila. Je vhodné přihlížet k oblíbenosti tělesné 

výchovy ve škole jakožto k východisku pro volbu a účast v zájmových kroužcích.

9. OTÁZKA

Chtěl bys mít ve škole více hodin zaměřených na pohyb/sport? (Více TV, zájmových 

kroužků apod.)

a) ano
b) je mi to jedno
c) ne

Tabulka č.14 – Vyhodnocení otázky č.9
VOLBA ODPOVĚDI A B C

POČET ODPOVĚDÍ 22 11 2

Graf č.8 – Vyhodnocení otázky č.9
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V této otázce žáci uváděli, zda by si přáli více hodin zaměřených na pohyb a 

sport. Nadpoloviční většina (24 žáků z 35) odpověděla, že by si přáli více takovýchto 

hodin. V této otázce pouze dva žáci odpověděli záporně. Myslím si, že žáci jsou dobře 

vedeni k pohybu jako k celoživotní aktivitě a proto ho mají rádi a tudíž by jim nedělal 

problém nárůst těchto hodin. 

10. OTÁZKA

Nabízí tvá škola nějaké sportovní kroužky, do kterých se můžeš přihlásit?

a) ano ………………………….

b) nevím o tom

c) ne

Tabulka č.15 – Vyhodnocení otázky č.10

VOLBA ODPOVĚDI A B C

POČET ODPOVĚDÍ 13 20 2

Graf č.9 – Vyhodnocení otázky č.10
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Tato otázka ověřovala znalost žáků v nabídce zájmových kroužků na jejich 

škole. Bohužel 20 respondentů z 35 prokázalo neznalost a odpovědělo B – neví o tom. 

13 žáků ví o zájmových kroužcích, v otázce je dokázali uvést. Nejčastěji to bylo 

plavání, florbal, nohejbal a basketbal. Dva žáci si myslí, že sportovní kroužky škola 

nenabízí. Zde vyvstává problém, neboť škola nabízí velké množství zájmových kroužků 

pro I. stupeň, ale pro II. stupeň již téměř žádné nebo nesportovně zaměřené a proto si 

žáci mohou myslet, že škola takové kroužky nenabízí či se do nich nemohou přihlásit.

11. OTÁZKA

Chodíš do nějakého sportovního kroužku organizovaného školou? Pokud ano, do 

jakého?

a) ne

b) ano …………………………….

Tabulka č.16 – Vyhodnocení otázky č.11

VOLBA

ODPOVĚDI
A B

POČET

ODPOVĚDÍ
35 0

Graf č.10 – Vyhodnocení otázky č.11
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Na otázku číslo 11 odpověděli všichni žáci totožně. Žádný žák nenavštěvuje 

zájmový sportovní kroužek organizovaný Základní školou Čelákovice. Zde beru jako 

významný faktor to, že většina sportovních kroužků, které škola nabízí, jsou určené 

především pro I. stupeň (např. florbal, sportovní hry, hrátky vodě, basketbal) nebo ty, 

které jsou určené pro II. stupeň nejsou sportovně zaměřené. 

12. OTÁZKA

Vzpomeň si, když jsi chodil/a na I.stupeň – mohl/a ses také přihlásit do nějakých 

kroužků v rámci školy (družiny)?

a) ano

b) už si nevzpomínám

c) ne

Tabulka č.17 – Vyhodnocení otázky č.12

VOLBA

ODPOVĚDI
A B C

POČET

ODPOVĚDÍ
27 5 3

Graf č.11 – Vyhodnocení otázky č.12
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V této otázce měli žáci za úkol vzpomenout si, zda se na I. stupni základní školy 

mohli také přihlásit do zájmových sportovních kroužků. Vzhledem k tomu, že jsou v 6. 

ročníku, 27 žáků z 35 si pamatovalo, že takový kroužek mohli navštěvovat.  Pouze pět 

žáků si nevzpomnělo a jen tři tvrdili, že se do sportovních kroužků přihlásit nemohli. 

13. OTÁZKA

Chodil/a jsi do nějakého sportovního kroužku již na I.stupni ZŠ v rámci školy 

(družiny)?

a) ne

b) ano

Pokud ano, uveď do jakého………………………………

Tabulka č.18 – Vyhodnocení otázky č.13

VOLBA ODPOVĚDI A B

POČET ODPOVĚDÍ 21 14

Graf č.12 – Vyhodnocení otázky č.13
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Tabulka č.19 – Vyhodnocení otázky č.13b

ODPOVĚĎ PLAVÁNÍ BASKETBAL TANEC
SPORTOVNÍ

HRY

FOTBAL

FLORBAL

POČET

ODPOVĚDÍ
5 4 3 2 1

Tato otázka byla zaměřená na zjištění informace, zda žáci navštěvovali aktivně 

nějaký sportovně zaměřený zájmový kroužek na I. stupni základní školy. V několika 

málo případech se objevilo, že žák navštěvoval více než jeden takový kroužek. 

Nejčastěji žáci uváděli, že navštěvovali kroužek plavání, basketbalu, dále taneční 

kroužek, sportovní hry a pouze jeden žák chodil na florbal a fotbal.

14. OTÁZKA

V rámci výchovy ke zdraví také někdy sportujete?

a) ano

b) ne

Tabulka č.20 – Vyhodnocení otázky č.14

VOLBA ODPOVĚDI A B

POČET ODPOVĚDÍ 18 17

Graf č. 13 – Vyhodnocení otázky č.14
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Tato poslední otázka zjišťovala, zda žáci v rámci výchovy ke zdraví sportují. 

Zde došlo téměř ke shodě, skoro polovina žáků, 17 z 35, si myslelo, že ano – sportují a 

zbylých 18 uvedlo, že nesportují. Byla jsem přítomna zbytek hodiny po vyplnění 

dotazníků a tyto výsledky mohu interpretovat tak, že paní učitelka vždy na začátku 

hodiny s dětmi hraje nějakou hru, při které se hýbají, avšak v rámci učebny, případně 

přilehlé chodby. Někteří žáci toto mohou považovat za sportování, jiní nikoliv. 

Shrnutí

Analýzou školního vzdělávacího programu s využitím hodnotících kritérií bylo 

zjištěno, že škola nevykazuje žádné výjimečné aktivity. Velkými pozitivy shledávám 

relaxační koutek, který umožňuje dětem hýbat se tehdy, když chtějí. Školní vzdělávací 

program má v učebním plánu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví začleněn vzdělávací 

předmět výchova ke zdraví a tělesná výchova. Výchova ke zdraví je ale často 

integrována a nevyučována pravidelně v každém ročníku. 

Dotazníkové šetření proběhlo na vybrané škole. Dotazník zjišťoval vztah žáků

ke sportu, frekvenci sportování a oblibu různých sportů. Z odpovědí žáků v dotaznících 

lze pozorovat průměrné, nijak výjimečné hodnoty. Ačkoliv škola vystupuje jako 

„zdravá“ škola, nenabízí téměř žádné sportovně zájmové kroužky na II.stupni a žáci 

jsou odkázáni na místní kluby.

Na základě analýzy ŠVP  a dotazníkového šetření navrhuji v následující části 

opatření pro tuto školu, které bude uplatnitelné ve výuce výchovy ke zdraví a zvýší 

zájem žáků o sport. Pro ostatní školy tento návrh řešení může být inspirativní, avšak 

není zaručena jeho platnost. 



60

6.5 Návrh opatření

Návrh opatření je možností, jak měnit u dětí ve vybrané škole postoje 

k pohybovým aktivitám. Na základě vypracování několika návrhů lze předpokládat, že 

obliba sportu a motivace k němu bude na vyšší úrovni než doposud. Tato opatření jsou 

aplikovatelná i na jiné žáky, není však zaručena jejich validita. 

Návrhy opatření jsou: tematický plán tělesné výchovy s prvky výchovy ke zdraví 

a 2 ukázkovými hodinami a motivační pracovní listy, týkající se pohybové aktivity, 

ověřené v akčním výzkumu.

6.5.1 Tematický plán tělesné výchovy s prvky výchovy ke zdraví

Prvním návrhem řešení pro zvýšení pohybové aktivity žáků je vytvoření 

tematického plánu, který využije konkrétní pedagog. Tematický plán byl vytvořen 

s ohledem na integraci výchovy ke zdraví do výuky tělesné výchovy. Především se 

jedná o praktická cvičení, ale i o teoretické znalosti. Tematický plán je strukturován pro 

1. pololetí školního roku s časovou dotací 2 hodiny týdně.

Tělesná výchova může být vyučována s prvky výchovy ke zdraví, dále uvádím 

příklad dvou konkrétních vyučovacích hodin.
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Tabulka č.21 – Tematický plán TV s integrací VkZ

TEMATICKÝ PLÁN TĚLESNÉ VÝCHOVY 

S INTEGRACÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ

MĚSÍC TÉMA UČIVO POČET

HODIN

Září Význam pohybu

-význam pohybu pro zdraví,

relaxační cvičení

-prostředky ke zvyšování síly, 

rychlosti, vytrvalosti, 

flexibility

-zásady sportovního tréninku

- vliv životních podmínek na 

zdraví, zdravý životní styl, 

zásady zdravého stravování *, 

relaxace

-kondiční gymnastika, atletika 

(běh, skok, hod), sportovní hry

-průpravná cvičení

3

Říjen Taktická a technická 

příprava

-taktika, protahovací cvičení

- technika, odborné 

názvosloví

-kompenzační a regenerační 

techniky, protahovací cvičení

-základní cvičební polohy, 

postoje a pohyby paží a nohou, 

názvy používaného nářadí a 

náčiní

3

Listopad Sportovní /nesportovní 

chování, vybavení

-komunikace, dechová

cvičení

-výzbroj, výstroj, údržba

-komunikace s vrstevníky, 

pohyb v krizovém prostředí, 

interakce, předcházení a 

zvládání stresu, psychohygiena

-používané nářadí, náčiní, 

údržba, manipulace

4

Prosinec Bezpečnost

-zásady chování a jednání 

v různém prostředí, cvičení 

na uvolnění emocí

-hygiena a bezpečnost

-bezpečné způsoby chování, 

příčiny nemocí, poskytování 

první pomoci**, odpovědné 

chování v situacích úrazů, 

zásady hygieny, režim dne, 

autoregulace

3
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-základní záchrana a dopomoc 

při cvičení, vhodné oblečení

Leden Pravidla

-autoregulace

- pravidla her, závodů, 

soutěží

-psychohygiena, cvičení 

sebekontroly

-funkce her, pravidla, základní 

označení a vybavení hřišť, 

4

Poznámky k tabulce:

červeně zvýrazněné = téma týkající se tělesné výchovy

modře zvýrazněné = téma týkající se výchovy ke zdraví

* = příklad výukové hodiny č.1

** = příklad výukové hodiny č.2
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PŘÍKLAD VÝUKOVÉ HODINY Č.1

Učivo - rozvoj vytrvalostních schopností, výživa

Očekávané výstupy: Žák 

 dodržuje různé zásady zvyšování pohybových schopností

 rozlišuje vhodné a nevhodné potraviny pro zařazení do svého jídelníčku

 rozezná správně zvolený jídelníček

 sestaví jídelníček pro sebe i pro své blízké

Kompetence: 

 Kompetence k učení

Žák vyhledá a utřídí informace z informačních zdrojů týkající se problematiky 

zdraví a na základě pochopení jejich významu je využívá v běžném životě.

 Kompetence k řešení problémů

Žák řeší problémy týkající se fyzického i duševního zdraví a vytvořené závěry 

aplikuje na své chování a jednání.

 Kompetence komunikativní

Žák v různých situacích uplatňuje osvojené způsoby komunikativních a 

sociálních dovedností. 

 Kompetence sociální a personální

Rozvojem svých hodnot vytváří pozitivní mezilidské vztahy, v případě potřeby 

poskytne pomoc nebo ji pomůže vyhledat.

 Kompetence občanské

Žák se snaží chránit zdraví své i zdraví druhých, odpovědně pečuje o zdraví.

 Kompetence pracovní

K výsledkům pracovních činností přistupuje z hlediska ochrany zdraví a 

bezpečnosti
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PROGRAM VÝUKY

Předmět: tělesná výchova

Délka: 45minut

Místo konání: tělocvična

Ročník: 6. ročník základní školy

Téma: Rozvoj vytrvalostních schopností s implementací témat výchovy ke zdraví 

(výživa) 

Tabulka č.22 – Výuková hodina č.1

Čas

00´

03´

05´

07´

12´

Činnost učitele

ÚVODNÍ 
ORGANIZACE
VÝUKY

Učitel/ka na pokyn vpouští 
žáky do tělocvičny

Učitel/ka vybírá žáka/kyni 
pro pořadové cvičení 
(nástup)

Seznámení s tématem 
hodiny – rozvoj 
vytrvalostních schopností

HLAVNÍ ČÁST VÝUKY

Úvodní zahřátí: běh po 
obvodu tělocvičny 
s různými prvky(poskoky 
snožmo, jednonož, cval 
stranou, atletická abeceda)

Pokyn učitele: utvořit 
stejně početná 
družstva(pokud nejsou 
družstva vyvážená, určí se, 
kdo půjde 2x)

Činnost žáků

žáci vchází do tělocvičny

na povel vybraného žáka žáci 
provádí nástup

Žáci utvoří zástup a cvičí dle 
pokynů učitele/ky

Každé družstvo má stejnou 
sadu vhodných/nevhodných 
potravin
-určí se místo na druhém 
konci tělocvičny, kde se tato 

Poznámky

Učitel zapíše docházku, 
omluvenky necvičících, 
zkontroluje cvičební 
úbor, bezpečnost

Učitel zvolá 
vhodné/nevhodné 
potraviny (např. bůček, 
mussli, ořechy, čokoláda) 
a žáci na potraviny 
vhodné změní směr běhu, 
na nevhodné provedou 
leh/stoj

Pomůcky: na papíru 
natisknuté obrázky 
vhodných/nevhodných 
potravin – pro 4 družstva 
4 stejné sady
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17´

20´

30´

-učitel zvolí, zda se 
vybírají vhodné/nevhodné 
potraviny

- lze hrát 2x za sebou 
(obměna: místo 
štafetového běhu -> chůze 
jako rak, trakař apod.)

Prestretching
(protažení hlavních 
svalových partií jako 
prevence úrazu)

Cvičení s gymnastickými 
balóny a overbally

Pravidla této aktivity: když 
hudba hraje, žáci se během, 
klusem nebo poskoky 
pohybují po tělocvičně. 
Pokud se hudba zastaví, 
žák si musí najít jakýkoliv 
balón, sednout si na něj a 
nespadnout. V každém 
kola se ubírá 1 libovolný 
balón a tudíž vždy na 
někoho nezbude – ten 
vypadává. Vítězem bude 
poslední žák, na kterého 
balón zbude.

Učitel/ka má připravené 
věty a žáci mají 
rozhodnout, zda jsou  
pravdivé či nikoliv. ANO = 
overball, NE = 
gymnastický balón.
Učitel/ka přečte větu, 
z družstva vybíhá vždy 1 
hráč, který běží ke 
stanovené metě a podle 
toho, na který balón si 
sedne, odpovídá ano x ne. 

sada rozsype na zem
-formou štafetového běhu 
žáci postupně vybíhají k této 
sadě a vždy vyberou pouze 1 
vhodnou/nevhodnou 
potravinu
-vítězí to družstvo, které má 
jako 1.správně vytříděno

Cvičí dle instrukcí učitele/ky

Žáci po tělocvičně rozhází 
gymnastické balóny a 
overbally.

Žáci se rozpočítají na 
prvý/druhý a utvoří družstva 
(pokud nebudou stejně 
početná, domluví se, kdo 
půjde dvakrát)

Učitel/ka vybere cviky na 
hlavní svalové skupiny, 
tzn. protažení trupu, 
nohou, paží)

Pro tuto aktivitu je nutné 
mít připravené CD 
s hudbou (rychlost 
alespoň 140BPM, lze 
postupně zvyšovat).

Nejprve se vymezí meta, 
na kterou se umístí 1 
gymnastický balón a 1 
overball

Př. vět:
Ráno se nasnídám.
Večeře není důležitá.
Pitný režim dodržuji jen 
v létě.
Ovoce a zelenina je 
zdrojem vitamínů.
Večeřet můžu kdykoliv, 
než půjdu spát.
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38´

45´

Bod si přičte ten, který 
jako první doběhl na metu 
a správně odpověděl (sedl 
si.)

Závěrečné protažení 
namáhaných svalových 
skupina uvolnění
Nástup

ZÁVĚREČNÁ 
ORGANIZACE VÝUKY

Ukončení hodiny

Žáci cvičí dle pokynů učitele

Úklid pomůcek, odchod 
z tělocvičny

Nejlepší nápoj je voda.
Po jídle můžu ihned 
sportovat.
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PŘÍKLAD VÝUKOVÉ HODINY Č.2

Učivo - rozvoj silových schopností, první pomoc

Očekávané výstupy: Žák 

 používá různé způsoby zvyšování silových schopností

 popíše svaly v těle

 rozpozná příznaky základních nemocí

 komunikuje s ostatními vrstevníky

 reaguje na situaci úrazu

 poskytne první pomoc

Kompetence: 

 Kompetence k učení

Žák vyhledá a utřídí informace z informačních zdrojů týkající se problematiky 

zdraví a na základě pochopení jejich významu je využívá v běžném životě.

 Kompetence k řešení problémů

Žák řeší problémy týkající se fyzického i duševního zdraví a vytvořené závěry 

aplikuje na své chování a jednání.

 Kompetence komunikativní

Žák v různých situacích uplatňuje osvojené způsoby komunikativních a 

sociálních dovedností. 

 Kompetence sociální a personální

Rozvojem svých hodnot vytváří pozitivní mezilidské vztahy, v případě potřeby 

poskytne pomoc nebo ji pomůže vyhledat.

 Kompetence občanské

Žák se snaží chránit zdraví své i zdraví druhých, odpovědně pečuje o zdraví.

 Kompetence pracovní

K výsledkům pracovních činností přistupuje z hlediska ochrany zdraví a 

bezpečnosti
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PROGRAM VÝUKY

Předmět: tělesná výchova

Délka: 45minut

Místo konání: tělocvična

Ročník: 6. ročník základní školy

Téma: Rozvoj vytrvalostních schopností s implementací témat výchovy ke zdraví 

Tabulka č.23 – Výuková hodina č.2

Čas

00´

03´

05´

07´

12´

15´

Činnost učitele

ÚVODNÍ 
ORGANIZACE VÝUKY

Učitel/ka na pokyn vpouští 
žáky do tělocvičny

Učitel/ka vybírá žáka/kyni 
pro pořadové cvičení 
(nástup)

Seznámení s tématem 
hodiny – rozvoj  silových 
schopností

HLAVNÍ ČÁST VÝUKY
Úvodní zahřátí: hra 
„závislák“

Prestretching
(protažení hlavních 
svalových partií jako 
prevence úrazu)

Pokyn učitele: utvořit 
přibližně stejně početné 
skupiny
Kruhový trénink: učitel po 
tělocvičně do různých míst 

Činnost žáků

žáci vchází do tělocvičny

na povel vybraného žáka 
žáci provádí nástup

žáci se rozmístí po 
tělocvičně

Cvičí dle instrukcí 
učitele/ky

Žáci ve skupině zaujmou 
stanoviště a cvičí dle 
pokynů uvedených na 
kartičkách

Poznámky

Učitel zapíše docházku, 
omluvenky necvičích, 
zkontroluje cvičební 
úbor, bezpečnost

-je to hra formy „na 
babu“
Závislák má za úkol 
dotknout se a „nakazit“ 
co nejvíce ostatních
-koho se dotkne, stává se 
závislým a dělá dřepy, 
dokud ho někdo 
nevysvobodí tím, že 

Pomůcky: na kartičkách 
nakreslené cviky (např. 
posilování břišního 
svalstva – sedy/lehy, 
posilování horních 
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25/30´

40´

45´

rozmístí kartičky se cviky, 
každá skupina si najde 
výchozí stanoviště a dle 
instrukcí cvičí
-žáci u každého stanoviště 
musí na papír zapsat, jaké 
svalové partie posilují a 
napíší k tomu možnost 
zranění

Kontrola úkolu 
z kruhového tréninku -
učitel kontroluje správnost 
odpovědí žáků
-nácvik první pomoci 
-> u každého posilovacího 
cviku uvede možnost 
zranění a žáci odpovídají a 
předvádějí, jak by poskytli 
správně první pomoc

Závěrečné protažení 
namáhaných svalových 
skupina uvolnění
Nástup

ZÁVĚREČNÁ
ORGANIZACE VÝUKY
Ukončení hodiny

Žáci si sednou do kruhu na 
podložky a kontrolují 
správnost úkolu
-ukazují, jak by předvedli 
správně první pomoc

Žáci cvičí dle pokynů 
učitele

Úklid pomůcek, odchod z 
tělocvičny

končetin – kliky, 
posilování zádového 
svalstva)

-každá skupina musí mít 
u sebe 1 papír a tužku

Učitel/ka vybere cviky 
na hlavní svalové 
skupiny, tzn. protažení 
trupu, nohou, paží).
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6.5.2 Pracovní listy 

Druhou možností, jak zvýšit zájem dětí o sport je vhodná motivace, která je 

důležitou součástí celého procesu, jak děti přivést ke sportu. V rámci této problematiky 

byly vytvořené pracovní listy s názvem „Sport nás baví“ a jsou vhodné do výuky 

výchovy ke zdraví.

Pracovní listy ověřují po teoretické stránce znalosti žáků o lidském těle, různými 

přesmyčkami zjišťují znalosti o sportech, o potřebném náčiní a vybavení pro 

provozování sportů a také zjišťují, zda mají žáci základní informace o olympijských 

hrách. Pracovní listy jsou přílohou diplomové práce (Příloha č.2 – Pracovní list Sport 

nás baví).

6.5.3 Ověření pracovních listů akčním výzkumem

V rámci ověření teoretických znalostí žáků o sportu a vhodné motivace byla 

připravena výuková hodina, při které jsem se snažila ověřit pracovní listy.

Ověření pracovních listů se zúčastnili ti stejní respondetni, jako dotazníkového 

šetření (pouze jeden žák byl přítomen navíc) na vybrané škole. Tento výzkum  proběhl 

v obou třídách 14.5.2012. Ve třídě 6.A 6.vyučovací hodinu (1245 - 1330) a ve třídě 6.B 

5.vyučovací hodinu (1150 - 1230). 

Pracovní listy obsahují 8 úloh, většina z nich byla otevřených, zbytek byly úlohy

uzavřené nebo kombinované. Pracovní listy rozvíjí tyto kompetence: kompetence 

k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence 

občanské, kompetence pracovní. 
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Průběh ověření pracovních listů

Ověření pracovních listů ve výuce výchovy ke zdraví proběhlo ve stejném 

pořadí jako dotazníkové šetření. Jako první se s pracovními listy setkala třída 6.B. 

V úvodu vyučovací hodiny si učitelka udělala docházku a dodělala s žáky potřebné 

věci, to trvalo necelých 10 minut. Po zbytek vyučovací hodiny učitelka nebyla 

přítomna, s žáky jsem byla sama. Bylo jim vysvětleno, jaké pracovní listy dostanou a 

jak je mají vyplňovat. Žákům byla objasněna každá úloha zvlášť tak, aby v průběhu 

vyplňování nevznikly problémy s tím, že žáci něčemu nerozumí. Pracovní listy 

obsahovaly 8 dílčích úloh. Časový limit nebyl striktně zadán, přihlížela jsem aktuálně 

k potřebám žáků. Pracovní listy žáci vyplnili zhruba za 20 minut. Následně všechny 

pracovní listy odevzdali. S žáky jsme si ve zbývajícím čase prošli a vysvětlili správná 

řešení všech úloh v pracovních listech. Pracovní listy byly po vyhodnocení vráceny na 

vyžádání paní učitelce, která je s žáky založila do jejich osobních portfolií, která mají 

uložená ve škole.

6.6 Vyhodnocení akčního výzkumu

Pracovní listy „SPORT NÁS BAVÍ“ (ze dne 14.5.2012)

1. ÚLOHA

Popiš stavbu těla podle nabídky.

Tabulka č.24 – Vyhodnocení otázky č.1/PL

POČET 

SPRÁVNÝCH 

ODPOVĚDÍ

7 6 5 4 3 2 1 0

POČET 

ŽÁKŮ
28 5 2 0 1 0 0 0



72

V této úloze měli žáci za úkol přiřadit z nabídky názvy svalů k postavě člověka. Celkem 

bylo za úkol přiřadit 7 svalů. Tabulka znázorňuje, kolik žáků odpovědělo správně (28 

žáků) či kolik jich mělo méně správně. Můžeme zde pozorovat, že žáci mají velmi 

dobrou znalost svalů člověka a žádný z žáků tento úkol nevyplnil úplně špatně.

2. ÚLOHA

Uhodni v přesmyčkách  názvy sportů.

Tabulka č.25 – Vyhodnocení otázky č.2/PL

POČET 

SPRÁVNÝCH 

ODPOVĚDÍ

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

POČET 

ŽÁKŮ
3 25 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0

V této úloze měli žáci vyluštit celkem 11 přesmyček, z kterých jim vznikly názvy 

sportů. Můžeme sledovat, že žáci vyluštili správně 7 a více přesmyček. Nejvíce žáků 

vyluštilo 10 přesmyček, mělo tedy jen 1 chybu nebo chybějící údaj.

3. ÚLOHA

Rozluštěné sporty rozřaď podle hledisek (individuální, kolektivní, míčové).

Tabulka č.26 – Vyhodnocení otázky č.3/PL

POČET 

SPRÁVNÝCH 

ODPOVĚDÍ

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

POČET 

ŽÁKŮ
2 1 0 0 18 0 5 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0

Tato úloha souvisela s předešlou otázkou. Žáci měli za úkol z vyluštěných názvů 

v přesmyčkách sporty dále roztřídit podle kritérií (individuální sporty, kolektivní sporty 

a míčové sporty). Bylo celkem 16 možností, jak správně sporty roztřídit. Některé sporty 

mohly být současně uvedeny ve více kategoriích (např. v míčových a kolektivních). 



73

Tato úloha byla hodnocena 1 bod za každé správné přiřazení. Z výsledků je patrné, že 

žáci s tímto tříděním měli problém, neznají tak dobře pojmy individuální a kolektivní, i 

když jim byly před zahájením vyplňování vysvětlené. Nejvíce žáků utřídilo správně 12 

možností sportů.    

4. ÚLOHA

Barevně označ, jak se nasnídáš před jakoukoliv sportovní činností.

Tabulka č. 27 – Vyhodnocení otázky č.4/PL

VOLBA PEČIVO HAMBURGER CROISSANT TOAST ČAJ PIZZA

POČET 

ODPOVĚDÍ
36 0 8 4 36 1

VOLBA SÝR KÁVA PÁREK MLÉKO ŠUNKA ZELENINA

POČET 

ODPOVĚDÍ
18 3 2 15 27 31

Tato úloha neměla žádné správné řešení, byla plně ponechána na žácích. Na otázku, co 

by si dali před sportovní činností k snídani mohli odpovídat libovolně dle svých zvyků a 

chutí. Všichni žáci uvedli pečivo a čaj, 31 žáků uvedlo zeleninu, dále 27 žáků uvedlo 

šunku, 18 žáků by snídalo také sýr, 15 žáků by se napilo mléka, 8 žáků by volilo 

croissant, 4 žáci by si dali toast, 3 žáci uvedli, že by si dali kávu a 2 žáci uvedli, že by si 

dali i párek. Žádný žák neuvedl hamburger.

5. ÚLOHA

Označ křížkem pravdivé tvrzení a z písmenek u nich vytvoř tajenku.

Tabulka č.28 – Vyhodnocení otázky č.5/PL

VÝSLEDEK TAJENKY SPRÁVNÝ NESPRÁVNÝ

POČET ŽÁKŮ 31 6
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V této úloze žáci museli nejprve označit křížkem pravdivá tvrzení. Pakliže je označili 

správně, z písmenek u nich napsaných měli vytvořit tajenku. 31 žáků odpovědělo 

správně a tajenku dokázalo vytvořit. Pouze 6 žáků tento úkol nezvládlo.

6. ÚLOHA

V jakém městě se konají olympijské hry 2012 a jaké kontinenty symbolizují jednotlivé 

barvy na olympijské vlajce?

Tabulka č.29 – Vyhodnocení otázky č.6a/PL

V JAKÉM MĚSTĚ SE 

KONAJÍ OH?
LONDÝN OSTATNÍ

POČET ODPOVĚDÍ 23 13

Tabulka č.30 – Vyhodnocení otázky č.6b/PL

BARVA NA 

VLAJCE OH
MODRÁ ČERNÁ ČERVENÁ ŽLUTÁ ZELENÁ

POČET 

SPRÁVNÝCH 

ODPOVĚDÍ

24 29 14 10 9

V této úloze měli žáci dokázat, zda se orientují v aktuálním dění a vědí, kde se v roce 

2012 konala olympiáda. 23 žáků vědělo, 13 žáků nevědělo a uváděla města jako např. 

Vídeň, Varšava, New York. V druhé části úlohy měli žáci zapsat, jakému kontinentu 

náleží barva kruhu na olympijské vlajce. 24 žáků vědělo, že modrá barva patří Evropě. 

Někteří žáci ale také uváděli, že modrá symbolizuje moře nebo nebe. 29 žáků vědělo, že 

černá barva patří Africe. 14 žáků správně odpovědělo, že červená barva patří Americe. 

Pouze 10 žáků uvedlo, že žlutá barva patří Asii. Zde žáci často uváděli místo kontinentu 

národnosti. Pouze 9 žáků vědělo, že zelená barva patří Austrálii. V této úloze byla 

největším problémem znalost kontinentů, někteří žáci si je pletli nebo je ani nedokázali 

vyjmenovat.
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7. ÚLOHA

Podtrhni ty sporty, které jsou olympijské.

Tabulka č.31 – Vyhodnocení otázky č.7/PL

POČET 

SPRÁVNÝCH 

ODPOVĚDÍ

7 6 5 4 3 2 1 0

POČET 

ŽÁKŮ
0 8 17 2 4 1 4 0

V této úloze měli žáci podtrhnout z nabídky sportů sporty olympijské. Celkem bylo 7 

sportů v nabídce olympijských. Žádný žák neměl tento úkol celý správně. Nejvíce žáků 

– 17 – mělo správně podtrhnutých 5 sportů. 8 žáků mělo správně podtrhnuté 6 sportů. 

Vždy 4 žáci měli správně 3 a 1 olympijský sport. 2 žáci zde poznali pouze 4 sporty. 

Žádný žák neměl toto cvičení celé špatně.

8. ÚLOHA

Hledej v tabulce vždy 3 údaje patřící k sobě v různých směrech.

Tabulka č.32 – Vyhodnocení otázky č.8/PL

POČET 

SPRÁVNÝCH 

ODPOVĚDÍ

8 7 6 5 4 3 2 1 0

POČET 

ŽÁKŮ
23 4 4 3 0 0 2 0 0

Tato úloha byla podobná osmisměrce. Žáci měli najít vždy tři údaje patřící k sobě a 

vybarvit je. 23 žáků našlo všech 8 správných údajů a spojilo je k sobě. Vždy 4 žáci našli 

správně 7 a 6 údajů patřících k sobě. 3 žáci našli jen 5 údajů a pouze 2 žáci nalezli 

v tabulce jen 2 údaje patřící k sobě.
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Shrnutí:

Ověření pracovních listů Sport nás baví proběhlo na vybrané škole dle mých 

představ. Žáci pracovali s listy aktivně, byla zvolena samostatná, nikoliv frontální 

výuka. Všichni byli motivováni, povzbuzováni a při vyhodnocování pracovních listů 

s žáky bylo patrné, že se chtějí dozvědět i něco více. To dokládají i přímé citace od dětí, 

které jsou přepsány v příloze č.3 – Evaluační listy žáků. Pracovní listy obsahovaly 

otázky, které zjišťovaly, zda žáci znají stavbu těla, zábavnou formou (přesmyčky) měli 

vyplnit druhy sportů. Jako motivace a aktuální téma byl do pracovních listů zařazen 

okruh olympijské hry. 

Samostatné pracovní listy by mohly být zařazené v předmětech: výchova ke 

zdraví, rodinná výchova, občanská výchova, tělesná výchova, biologie, biologie 

člověka. Je možné je použít i během projektových dnů, při školních akcích (např. škola 

v přírodě, lyžařský výcvik). Kromě samostatné práce mohou být zadány i jako práce 

skupinová. Následné hodnocení je vhodné provést před všemi zúčastněnými, slovně, 

ihned po zpracování. U některých úloh lze správné odpovědi žákům ukázat např. na 

video snímcích (př. úlohy týkající se olympijských her). Pracovní listy mají význam pro 

posílení vztahu ke sportu, neboť si žáci zábavnou formou ověří své znalosti a motivují 

se k tomu, aby se správně chovali a jednali v rámci podpory zdraví.
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7 DISKUSE VÝSLEDKŮ

Analýzou školního vzdělávacího programu vybrané školy bylo zjištěno, že škola 

vyučuje předmět výchova ke zdraví jak na I., tak na II. stupni, avšak ne v každém 

ročníku. Na I. stupni dokonce využívá k výuce externí pedagogy. Žáci s nimi prochází 

ve 4. ročníku blokovou výukou zaměřenou na zdravý život styl. Na II. stupni je výchova 

ke zdraví zařazena v 6. a 8. ročníku. Pozitivem pro tuto výuku je vlastní specializované 

pracoviště. Pro výuku tělesné výchovy má škola dostačující interiérové prostory, 

v letním období musí docházet na vzdálený městský stadion, který není v současné době 

v optimálním stavu z hlediska bezpečnosti. Minusem je školní bufet, který řídí vedoucí 

školní jídelny a v sortimentu nabízí i nezdravé potraviny. Škola dále vykazuje velké 

množství aktivit ve spolupráci s organizacemi, pedagogové se snaží využívat moderní 

postupy ve výuce.

Na zhodnocení výsledků dotazníkového šetření má vliv mnoho faktorů. Je na 

každém žákovi, jaký zvolí postoj k pohybovým aktivitám, zda bude navštěvovat 

zájmové sportovní kroužky či nikoliv nebo zda ho k tomu přinutí rodiče a tudíž je 

problematické zajistit adekvátní interpretaci získaných odpovědí. Otázky, na které žáci 

odpovídali, byly systematicky strukturované tak, aby jej lehce pochopili. Žáci se snažili 

odpovídat na otázky co nejpřesněji. Z odpovědí je zřejmé, že pohybové aktivity nejsou 

žákům vybrané školy nijak vzdálené a že se na nich často a aktivně podílí. Základ 

návykům pohybové aktivity byl dán, vyjma rodiny a nejbližších rodinných příslušníků, 

žákům již na I.stupni základní školy. Z odpovědí lze poznat, že žáci navštěvovali různé 

zájmové sportovní kroužky, jichž má tato škola celou nabídku jak v rámci školy, tak i 

školní družiny. U odpovědí, které žáci uváděli, je vidět také jistá provázanost s   

„tradičními“ čelákovickými sporty, které zde mají dlouholetou tradici, kvalitní trenéry a 

širokou členskou základnu. Týká se to především fotbalu, v posledních desítkách let i 

florbalu, dále také lyžování, plavání, ale také aerobicu, neboť v tomto městě žije a 

trénuje mistryně světa v aerobicu, první žena po Olze Šípkové, která tohoto titulu 

dosáhla. Je jistě velkou motivací pro dívky všech věkových kategorií a  jen pouhá 

možnost cvičit pod vedením její trenérky je pro ně k nezaplacení. 



78

Dílčí úkoly výzkumného šetření byly zjištěny. Více jak ¾ žáků nedosahují 

optimální fyzické aktivity 5 krát v týdnu, kterou právě jako optimální popisuje Studie 

HBSC. Oproti tomu nadpoloviční většina zúčastněných žáků se hýbe nezávisle na tom, 

jak často. V závislosti na tomto zjištění lze pozorovat, že žáci mají pozitivní vztah ke 

sportu a nadpoloviční většina těchto žáků pravidelně navštěvuje sportovně zaměřený 

zájmový kroužek. Žáci nejčastěji uváděli jako své oblíbené sporty: fotbal, florbal, 

lyžování, plavání a aerobik. Pro tyto sporty jsou v daném městě vybudována kvalitní, 

modrení sportoviště a mají zde dlouholetou tradici. Z dotazníkového šetření bylo dále 

zjištěno, že nadpoloviční většina žáků sportovala již v mladším školním věku, účastnila 

se zájmových kroužků. V současné době navštěvují tyto kroužky pouze mimo školu, 

protože ta je nabízí jen pro I. stupeň. 

Na základě výsledků provedené analýzy a dotazníkového šetření vzniklo několik 

návrhů, jak zvýšit u žáků pohybovou aktivitu s pomocí tematického plánu a konkrétních 

vyučovacích hodin a jak u žáků zvýšit motivaci ke sportu s využitím vytvořených 

pracovních listů „Sport nás baví“. Pracovní listy byly také ověřené v rámci akčního 

výzkumu. Z jeho výsledků je patrné, že žáci mají přehled o jednotlivých sportech a 

orientují se v nich. Velmi dobře znají stavbu těla, především svalovou soustavu. Žáci 

mají základní poznatky o pohybu, znají základní pravidla chování před sportem, během 

sportu i po něm. Méně se orientují v aktuálním dění, např. v tématu olympijské hry. 

Znají téměř dokonale vybavení nářadím či náčiním pro jednotlivé sporty a dokáží k nim 

přiřadit i charakteristické materiální vybavení. Díky evaluačnímu dotazníku, který byl 

předložen dvěma žákům po výukové hodině s pracovními listy, lze potvrdit, že žáci byli 

rádi, že se dozvídají nové věci. Při hodině vládla přátelská atmosféra, žáci se snažili 

sami aktivně zapojit. Pracovní listy jsou aplikovatelné v další výuce výchovy ke zdraví 

s tématem „pohyb“.
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ZÁVĚR

Cílem práce bylo vytvoření specifického výukového programu, který integruje

oblast tělesné výchovy a výchovy ke zdraví a je uplatnitelný ve výuce výchovy ke 

zdraví, v tématech zaměřených na význam pohybu pro zdraví.  

V teoretické části byla provedena literární rešerše životního stylu a pohybových 

aktivit. V praktické části vzniklo shrnutím výsledků analýzy ŠVP  a dotazníků několik 

specifických návrhů řešení, jak zvýšit u žáků pohybovou aktivitu a jak je ke sportu 

motivovat. Práce přispěla vytvořením tematického plánu tělesné výchovy, ve kterém 

jsou integrována témata výchovy ke zdraví a dvěma praktickými vyučovacími hodinami 

tělesné výchovy, které mohou být inspirativní pro ostatní učitele a žáky jiných škol, 

prvotně byly ale vytvořené přímo pro konkrétní zkoumanou školu. Dále byly vytvořené 

pracovních listy jako jisté řešení současného problému, kterým je neúčast žáků 

v procesu tělesné výchovy nebo jiné volno časové pohybové aktivitě.  Žáci si 

prostřednictvím pracovních listů uvědomí, že pokud se nesetkají konkrétně a také 

prakticky s různými druhy sportů, nebudou se v této problematice orientovat. Dále 

zjistí, jakým sportům se mohou věnovat, co k nim potřebují a zda ověří si, zda znají 

základní principy a zásady sportování, jakými je např. stretching nebo vhodný pitný 

režim. V dnešní době je důležité vést žáky především k pohybu jako k celoživotní 

aktivitě. Měli by si uvědomit, že pohyb je nejpřirozenějším projevem člověka a může 

jim v různých situacích mnohé ulehčit. Ke sportu nelze přistupovat pouze jako 

k pohybové aktivitě, ale je důležité se zabývat také pravidly v duchu fair-play, hygienou 

sportu a správnou výživou. 

Vytvořené pracovní listy je možné implementovat do různých hodin s tématy

zaměřenými na význam pohybu pro zdraví. Pracovní list by mohl být tkaé inspirací pro 

vyučující výchovy ke zdraví nebo tělesné výchovy. Je variantou ověření znalosti 

pohybových aktivit i formou testu. Není přímo zaměřen na konkrétní ročník, je možné 

ho aplikovat ve všech ročnících II. stupně základní školy, případně v nižších ročnících

víceletých gymnázií. Další možností je využívání těchto pracovních listů v různých 

projektových dnech či školních akcích. 
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PŘÍLOHY

Příloha č.1 - Dotazník „Vztah ke sportu“

DOTAZNÍK VZTAHU KE SPORTU

Dobrý den, dostává se Vám do rukou dotazník, zjišťující váš vztah ke sportu a k pohybu 
vůbec. Na jeho vyplnění budete potřebovat asi 10 minut. Pracujte samostatně, v klidu a 
odpovídejte, prosím, pravdivě. Vždy pouze jednu odpověď zakroužkujte. Dotazník je anonymní 
a jeho vyhodnocení bude využito pouze v rámci mé diplomové práce.

Děkuji za spolupráci, můžeš začít!   

IDENTIFIKANČÍ ÚDAJE

JSEM: žena muž VĚK……………………………

1.) Jak často provozuješ nějaký sport?

a) 5x týdně a více
b) 3-4x týdně
c) 1-2x týdně
d) výjimečně
e) nesportuji vůbec

2.) Označ, kterou sportovní činností se zabýváš (můžeš zakroužkovat i více odpovědí)

a) aerobik h) florbal
b) atletika i) lyžování, snowboarding
c) balet, tanec j) plavání, vodní sporty
d) basketbal k) posilování
e) bojová umění l) tenis, squash, ricochet
f) bruslení (zimní, letní) m) volejbal
g) fotbal n)jiné 

…………………………………………………

3.) Napiš, který sport děláš nejraději.

………………………………………………………………………………………………….

4.) Sportují tvoji rodiče?

a) ano
b) občas, spíše výjimečně
c) ne
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5.) Chodíš pravidelně do nějakého sportovně zaměřeného zájmového kroužku?

a) ano
b) ne

6.) !!!Pokud jsi na otázku č.5 odpověděl ne, přeskoč otázku č. 6 a č.7 !!!
Kdo tě k tomuto sportovnímu kroužku přivedl?

a) rodiče d) škola
b) kamarádi e) našel jsem si ho sám
c) spolužáci ve škole f)jiné ………………………………………….

7. Jak dlouho navštěvuješ sportovní kroužek? Pokud jich je více, vyber si ten, který navštěvuješ 
nejdéle.

a) více jak 5 let c) 1 – 2 roky
b) 3-4 roky d) ještě to není ani 1 rok

8.) Baví tě tělesná výchova ve škole?

a) ano
b) jak kdy
c) nebaví, protože …………………………………………………………………………..

9.) Chtěl/a bys mít ve škole více hodin zaměřených na pohyb/sport? (více TV, zájmových 

kroužků apod.)

a) ano
b) je mi to jedno
c) ne

10.) Nabízí tvá škola nějaké sportovní kroužky, do kterých se můžeš přihlásit a jaké?

a) ano, ……………………………………………………………………………………
b) nevím o tom
c) ne

11). Chodíš do nějakého sportovního kroužku organizovaného školou?

a) ne
b) ano, navštěvuji…………………………………………………

12.) Vzpomeň si, když jsi chodil/a na 1.stupeň – mohl/a ses také přihlásit do nějakých 
sportovních kroužků v rámci školy (družiny)?

a) ano
b) už si nevzpomínám
c) ne
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13.) Chodil/a si do nějakého sportovního kroužku již na 1.stupni ZŠ v rámci školy (družiny)?

a) ne
b) ano

Pokud ano, uveď do jakého: ……………………………………………………………………

14.) V rámci výuky výchovy ke zdraví také někdy sportujete?

a) ano
b) ne

DĚKUJI TI ZA VYPLNĚNÍ, HEZKÝ DEN.                
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Příloha č.2 – Pracovní listy

                                                                  

Pracovní listy pro kluky i holky, co se nejen 

rádi hýbou, ale rádi se dozvídají nové věci 

z oblasti tělesné výchovy a sportu.

Pozorně si přečti zadání a hurá do toho!

1. Je důležité znát své tělo. Když se hýbeme, měli 

bychom také vědět, jaké svaly zapojujeme. Víš to i ty?

Popiš stavbu těla podle nabídky.

přímý sval břišní, sval prsní, biceps, čtyřhlavý sval stehenní, 

triceps, lýtkový sval, šikmý sval břišní
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2. Určitě znáš nejen ze školy velké množství tradičních 

i netradičních sportů. Uhodneš je v přesmyčkách?     

                             
                                   

                  -------

                                          ---------

                                    ------

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

                                 
  ---------

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

---

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

  

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

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

   -------------
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3.) Rozluštěné sporty rozřaď:

INDIVIDUÁLNÍ        _______ KOLEKTIVNÍ   _______      MÍČOVÉ      

____________ ____________    ___________

____________ ____________    ___________

____________ ____________    ___________

____________ ____________    ___________

____________ ____________    ___________

____________ ____________    ___________

4. Barevně označ, jak se nasnídáš před jakoukoliv 

pohybovou činností.

        

5. Označ křížkem pravdivé tvrzení

 V  Před cvičením se pořádně najím, např.  knedlo,  
     vepřo, zelo.
 P  Když půjdu plavat, nezapomenu si vzít plavecké 
     brýle a čepici.
 O  Před cvičením se pořádně zahřeji.
 D  Po cvičení se nebudu protahovat, je to ztráta 

času.
 S  Po tréninku se zakousnu do jablka nebo banánu.
 T  V průběhu cvičení budu pít podle své vlastní    

        potřeby.
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 A  Na cvičení nepotřebuji žádné speciální 
oblečení, stačí mi to, v čem chodím doma.

 R  Nejdůležitější sval mého těla je srdce.

Z písmenek u pravdivých tvrzení vytvoř tajenku.

Napiš, co pro tebe slovo z tajenky znamená.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________

6. Blíží se olympijské hry 2012.

   
V jakém městě se konají? ____________ 

A teď něco málo o olympijské myšlence – olympijských 

kruzích. Určitě víš, že jich je 5. Symbolizují 5 

kontinentů. Napiš, který kontinent má jakou barvu.

modrý ______________       žlutý ______________

černý ______________       zelený _____________

červený ____________
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7. Ještě zůstaneme u olympiády. Podtrhni ty sporty, 

které jsou olympijské.

Tenis, olympijský šplh, plavání, karate, fotbal, 
házená, vodní pólo, windsurfing, sportovní aerobic, 
skoky na trampolíně, atletika, vzpírání, stolní tenis.

8. Hledej v tabulce vždy 3 údaje patřící k sobě (sport 
– sportovní náčiní – sportovní vybavení) v těchto 
směrech 
| - / \ a odlišně je vybarvi.

FOTBAL KALHOTY PÁLKA CYKLISTIKA
HORSKÉ 

KOLO
HELMA

SÁLOVÁ 
OBUV

MÍČ SOFTBALL LAPAČKA KŠILTOVKAT
VODNÍ 

LYŽOVÁNÍ

KOŠÍČEK HOKEJ KOPAČKY TRETRY VESLA
VODNÍ 
LYŽE

BADMINTON PUK RAKETA GYMNASTIKA PŘEKÁŽKY NEOPREN

LANO RIBANO HOROLEZECTVÍ KARABINY LEZAČKY ATLETIKA
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Příloha č.3 – Evaluační listy žáků

Tabulka č.33  - Evaluační list žáka č.1

CO TĚ NA PRACOVNÍCH LISTECH 

NEJVÍCE BAVILO?

„Nejvíce se mi líbili přesmyčky, výběr 

snídaně a také olympiáda, protože se o ní 

zajímám, tak jsem byl rád, že to vím.“

CO JSI SE DOZVĚDĚL NOVÉHO? „Neznal jsem tak dobře ty svaly, co máme 

v těle a také jsem se dozvěděl, že je důležité 

se před cvičením zahřát a po něm 

protáhnout, to v tělocviku vůbec 

neděláme.“

V ČEM SIS BYL JISTÝ? „V otázkách o olympiádě a taky u těch 

přesmyček, znám hodně sportů.“

CO TI NAOPAK DĚLALO PROBLÉMY? „Složit tajenku u těch pravdivých tvrzení a 

pak také rozřazení sportů. Úplně jsem 

nevěděl, co je individuální a co 

kolektivní.“

Tabulka č.34 – Evaluační list žáka č.2

CO TĚ NA PRACOVNÍCH LISTECH 

NEJVÍCE BAVILO?

„Nejvíc mě bavili přesmyčky a ta poslední 

osmisměrka.“

CO JSI SE DOZVĚDĚL NOVÉHO? „Dozvěděla jsem se, kde bude olympiáda a 

také kterým světadílům patří ty barvy 

v kruzích.“ 

V ČEM SIS BYL JISTÝ? „Asi v té poslední otázce a také u té stavby 

těla.“

CO TI NAOPAK DĚLALO PROBLÉMY? „Vyluštit tajenku, protože jsem měla 

některou odpověď špatně a tak mi to tam 

nepasovalo.Taky jsem měla trošku problém 

s těmi sporty – individuální a kolektivní.“
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ZDROJE DAT POUŽITÉ V DOTAZNÍKU A PRACOVNÍM LISTU

Dotazník: obrázky sady Microsoft Office – ClipArt

Pracovní list:

THE ONLINE ROYALTY FREE PUBLIC DOMAIN CLIP ART (online), (cit. 2012 –

03-10) Dostupné na internetu:

http://www.clker.com/cliparts/1/c/d/7/12316856961167822912btoteva_fitness.svg.thum

b.png

http://www.clker.com/cliparts/7/c/9/e/1194984632938303267nonno_sport_architetto_f_

01.svg.thumb.png

http://www.clker.com/cliparts/4/e/1/7/11949868261182604606sport_aerobica.svg.thum

b.png

http://www.clker.com/cliparts/5/7/d/c/11954223871731788173johnny_automatic_girl_

playing_soccer.svg.thumb.png

http://www.clker.com/cliparts/c/6/2/b/1194986058852284470bread_01.svg.thumb.png

http://www.clker.com/cliparts/d/8/d/9/11949862891903374227chicken_burger.svg.thu

mb.png

http://www.clker.com/cliparts/a/a/8/e/1206578517578025823worms_x_French_butter_

croissant.svg.thumb.png

http://www.clker.com/cliparts/k/c/X/Y/Y/t/bread-pic-th.png

http://www.clker.com/cliparts/3/d/5/5/11949860501497720539kubek_herbaty_-

_mug_of__01.svg.thumb.png

http://www.clker.com/cliparts/8/f/9/4/1194984144102684069pizza_4_stagioni_archite_

01.svg.thumb.png

http://www.clker.com/cliparts/8/a/2/f/1195446086604892954Machovka_cheese.svg.thu

mb.png

http://www.clker.com/cliparts/0/b/2/9/1197099441575664605antontw_Coffee_cup.svg.

thumb.png

http://www.clker.com/cliparts/4/2/1/b/11971009421578933719mcol_sausage.svg.thum

b.png

http://www.clker.com/cliparts/f/f/2/7/1194985980441308211milk_bw.svg.thumb.png

http://www.clker.com/cliparts/9/5/e/d/11954241121641654833johnny_automatic_whol

e_ham.svg.thumb.png

http://www.clker.com/cliparts/1/c/d/7/12316856961167822912btoteva_fitness.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/7/c/9/e/1194984632938303267nonno_sport_architetto_f_01.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/4/e/1/7/11949868261182604606sport_aerobica.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/5/7/d/c/11954223871731788173johnny_automatic_girl_playing_soccer.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/c/6/2/b/1194986058852284470bread_01.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/a/a/8/e/1206578517578025823worms_x_French_butter_croissant.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/k/c/X/Y/Y/t/bread-pic-th.png
http://www.clker.com/cliparts/3/d/5/5/11949860501497720539kubek_herbaty_-_mug_of__01.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/8/f/9/4/1194984144102684069pizza_4_stagioni_archite_01.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/8/a/2/f/1195446086604892954Machovka_cheese.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/0/b/2/9/1197099441575664605antontw_Coffee_cup.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/4/2/1/b/11971009421578933719mcol_sausage.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/f/f/2/7/1194985980441308211milk_bw.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/9/5/e/d/11954241121641654833johnny_automatic_whole_ham.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/1/c/d/7/12316856961167822912btoteva_fitness.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/7/c/9/e/1194984632938303267nonno_sport_architetto_f_01.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/4/e/1/7/11949868261182604606sport_aerobica.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/5/7/d/c/11954223871731788173johnny_automatic_girl_playing_soccer.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/c/6/2/b/1194986058852284470bread_01.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/d/8/d/9/11949862891903374227chicken_burger.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/a/a/8/e/1206578517578025823worms_x_French_butter_croissant.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/k/c/X/Y/Y/t/bread-pic-th.png
http://www.clker.com/cliparts/3/d/5/5/11949860501497720539kubek_herbaty_-_mug_of__01.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/8/f/9/4/1194984144102684069pizza_4_stagioni_archite_01.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/8/a/2/f/1195446086604892954Machovka_cheese.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/0/b/2/9/1197099441575664605antontw_Coffee_cup.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/4/2/1/b/11971009421578933719mcol_sausage.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/f/f/2/7/1194985980441308211milk_bw.svg.thumb.png
http://www.clker.com/cliparts/9/5/e/d/11954241121641654833johnny_automatic_whole_ham.svg.thumb.png
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http://www.clker.com/cliparts/6/0/1/0/1194984145187951599pomodori_architetto_fran

_01.svg.thumb.png

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxGo2RmOcoaPungeUD7c7SllCn7CEAD-

ia5TDANBS_I4tI0HZZwg

http://www.clker.com/cliparts/6/0/1/0/1194984145187951599pomodori_architetto_fran_01.svg.thumb.png
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxGo2RmOcoaPungeUD7c7SllCn7CEAD-ia5TDANBS_I4tI0HZZwg
http://www.clker.com/cliparts/6/0/1/0/1194984145187951599pomodori_architetto_fran_01.svg.thumb.png
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxGo2RmOcoaPungeUD7c7SllCn7CEAD-ia5TDANBS_I4tI0HZZwg
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