
Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Katedra biologie a environmentálních studií 

 

 

 

 

 

 

Tělesná zdatnost jako předpoklad absolvování 

přírodovědných exkurzí 

 

Physical Competence as an Assumption for 

Participation in Nature Studies Excursions 

 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

Autor: Michal Šup 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Andreska, Ph.D. 

 

 

Praha 2015 



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Tělesná zdatnost jako předpoklad 

absolvování přírodovědných exkurzí - Physical Competence as an Assumption for 

Participation in Nature Studies Excursions vypracoval pod vedením vedoucího 

diplomové práce samostatně za použití v práci uvedené literatury. Dále prohlašuji, že 

tato diplomová práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Datum:                                                                              ....................................................                                                                      

         Podpis 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří byli nápomocni při vzniku této práce. 

Zvlášť bych jmenoval Ing. Jana Andresku, Ph.D., Mgr. Miloše Bukače, Mgr. Lenku 

Vojtíkovou, Mgr. Martinu Kváčovou, Bc. Barboru Hodkovou a Ing. Anetu Hybšovou. 

 

 

 

 

Praha 2015             Michal Šup 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt 

Teoretická část diplomové práce shrnuje dosavadní poznatky z oblasti přírodovědných 

exkurzí, zvlášť se věnuje jejich plánování, průběhu a přípravám vedoucího exkurze i 

samotných účastníků. Dále se výzkumná část opírá o popis základních pohybových 

schopností a pohybových dovedností. 

Samotný výzkum byl založen na dotazníkovém šetření zjišťujícím úroveň a množství 

dovedností a zkušeností souvisejících s pobytem v přírodě a dále na testování 

vybraných pohybových schopností a plaveckých dovedností u žáků šestého a sedmého 

ročníku základní školy v Čelákovicích. 

 

Klíčová slova 

Exkurze, pohybové schopnosti, pohybové dovednosti 
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Abstract 

The theoretical part of this thesis summarizes the so far findings within the field of 

nature studies excursions; most specifically, it deals with their planning and process as 

well as the preparation for them, regarding both the excursion leader and its participants. 

Further on, the research part is grounded in the description of basic physical movement 

skills and abilities.  

The research itself was based on a questionnaire poll, investigating the level of skills 

and amount of experience directly connected with a stay in the countryside; 

subsequently, a testing of selected physical movement abilities and swimming skills 

was performed on a group of ZŠ Čelákovice 6th and 7th grade pupils.  

 

Key words 

Excursion, physical movement abilities, physical movement skills 
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1 Úvod 

 V závěru dvacátého století a na počátku jednadvacátého století se v populaci 

začaly projevovat důsledky hypokineze, nedostatku pohybu a nezdravé stravy. Tento 

jev je patrný především u dětí, neboť právě děti jsou v oblasti vzdělávání velmi často 

podrobovány testování v rámci předmětu tělesná výchova a jejich výsledky jsou 

porovnávány s populační normou či historickými výsledky jejich předchůdců, dnes již 

dospělé populace.  

 Výše zmíněný pojem hypokineze je v dnešní době úzce spjat s životním stylem 

velké části obyvatelstva nejen České republiky. Pohyb, který byl v minulosti součástí 

běžných každodenních činností, postupně mizí. Příčinu shledávám v modernizaci 

společnosti a její snaze o co největší pohodlí jedince. Denní pracovní náplň, která 

u většiny činí osm až deset hodin, mění svůj charakter z aktivního na pasivní. Ze 

zaměstnání se tak často stává pouze sedavá obsluha počítače. Každý, kdo je takto 

připoután ke kancelářské židli, se vrací domů psychicky unaven a mnohdy pak nenajde 

energii ke kompenzaci v podobě tělesné aktivity. Pokud takový člověk v rámci svého 

odpočinku zvolí činnost pasivního charakteru (videohry, sledování televize apod.), kruh 

se uzavírá a tělo se začíná tomuto režimu přizpůsobovat. V důsledku snížené pohybové 

aktivity se sníží tělesná zdatnost a ve spojení s nezdravou stravou se objevuje obezita 

různého stupně či dokonce i cukrovka. 

 Skutečný problém však dle mého názoru nastává, když se z těchto jedinců 

stanou rodiče. Každé dítě je přirozeně vychováváno především vlastními rodiči. Učí se 

od nich prakticky všemu, snaží se je napodobovat, aby následně uspělo ve společnosti a 

ve vlastním životě.  

 V oblasti stravování si děti neurčují, co budou jíst a kdy tak budou činit. 

Všechny děti jí pouze to, co dostanou. Proč by dostávali od rodičů něco špatného? Proč 

by se třeba mohlo jednat o něco nezdravého? Děti nemají důvod pokládat si tyto otázky, 

neboť jídlo jim podávají jejich nejbližší, kterým bezmezně věří a zároveň ho taktéž 

konzumují. V dospívání pak dochází k přejímání stravovacích návyků a mnohdy se 

žádná renesance v této záležitosti nekoná. 

 Naprosto stejné je to s pohybovým režimem dítěte. Pokud nebudeme motivovat 

děti k pohybu vlastním příkladem či jim tuto možnost nedopřejeme alespoň formou 

určité podpory (zaplacení členství ve sportovním oddílu, odvoz na tréninky, kroužky 

apod.), bude docházet k apatii vůči pohybu, ze které nemůže vzejít nic dobrého. Již 
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mnohé výzkumy dokázaly nezbytnost pohybu pro lidské tělo z hlediska fyziologického, 

psychologického či sociálního. 

 Cílem této práce je zmapovat, do jaké míry se zmíněná problematika promítá do 

praktické výuky biologie, konkrétně do výuky mimoškolní ve formě přírodovědných 

exkurzí. V tuto chvíli si na základě výše uvedených společenských jevů uvědomuji tři 

možné problémy, které mohou vyvstat při plánování exkurzí. 

 Prvním problémem může být zcela jednoznačně současná úroveň pohybových 

schopností u žáků základních škol, která může značně omezit délku naplánované trasy 

exkurze či naprosto znemožnit její průběh. Přestože je žádoucí, aby přírodovědné 

exkurze nebyly příliš dlouhé, vychází se z určitého vytrvalostního fondu cílové skupiny 

žáků, který bývá využit z části na cestování, přesun po lokalitě a samotnou výuku. Čím 

je vytrvalostní fond nižší, tím vyšší je omezení plánované exkurze. 

 Druhý problém vychází z modernizace společnosti a jejího odloučení od přírody 

samotné. Tímto odloučením člověk ztrácí dovednosti získané právě pobytem v přírodě. 

Na přírodovědných exkurzích se tak často objevují jedinci částečně či zcela 

nepřipraveni  na možné nástrahy a úskalí, na které je třeba brát zřetel. 

 Třetí problém omezuje pouze určité typy přírodovědných exkurzí, a to zejména 

exkurze vodácké a cyklistické. Pro uskutečnění exkurze konané ve vodním prostředí je 

nutná plavecká dovednost a základní dovednosti při pohybu na lodi. V případě 

cyklistických exkurzí je v dnešní době v krajních případech omezující vlastnictví 

samotného kola potencionálními účastníky exkurze a zcela jednoznačně jejich 

cyklistické dovednosti včetně znalostí silničního provozu. 

 

 Rád bych uvedl, co mě dovedlo k práci na nastíněném didaktickém tématu. Za 

svůj život jsem se v průběhu základního, středního a vysokoškolského vzdělávání 

zúčastnil mnoha přírodovědných exkurzí, které byly vedeny rozličnou formou, trvaly od 

desítek minut po mnoho dní a byly zaměřeny na širokou škálu přírodních objektů. 

Vzhledem k mému biologickému zaměření vysokoškolského studia se koncentrace 

různých exkurzí v posledních letech zvýšila. Bohužel právě zde jsem poprvé u svých 

spoluúčastníků začal pozorovat značné nesnáze při plnění požadavků k absolvování 

zmíněných přírodovědných exkurzí. Potíže, jež se vyskytovaly u mnoha jedinců, 

pramenily z několika důvodů, které se však vícekrát opakovaly. Jako nejčastější bych 

jmenoval fyzickou indispozici, materiální nevybavenost, neznalost práce v terénu, 
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absence dovedností spojených s pobytem v přírodě a mnohdy i chuť návštěvy přírody 

samotné. 

 Před několika lety jsem částečně přešel z role studenta a účastníka do role učitele 

a vedoucího exkurze. Při plánování a plnění půldenních či celodenních exkurzí jsem 

začal opět narážet na některé problémy, jež jsem pozoroval na vysoké škole. Stejným 

problémům jsem čelil v pozici instruktora lyžování nebo učitele plavání. Pravým 

důvodem častého neúspěchu nebyl nedostatek talentu dítěte, ale mnohdy se jednalo 

o důvody uvedené výše, tedy primárně dlouhodobý nedostatek pohybu. 
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2 Teoretická část 

 Teoretická část práce je zaměřena na tři oblasti, které jsou postupně podrobeny 

důslednému rozboru. Jedná se o přírodovědné exkurze, základní pohybové schopnosti a 

z nich vycházející pohybové dovednosti. 

 

 

Exkurze Maďarsko 2012 
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2.1 Exkurze 

 Školní vzdělávání v tradičním slova smyslu vychází ze své základní výukové 

jednotky, vyučovací hodiny. Každá vyučovací hodina má svoji strukturu, která 

napomáhá jak učiteli, tak i žákům či studentům dosáhnout předem vytyčených cílů. 

Výuka přírodopisu na základních školách či výuka biologie na školách středních není 

výjimkou a v drtivé většině případů probíhá ve školních lavicích. Taková výuka má 

neskonalé výhody v možnosti učitele probrat značné množství učiva, neboť všichni žáci 

či studenti jsou připraveni naslouchat a zapisovat si vše, co učitel uzná za vhodné. 

Učitel neztrácí žádný čas přesunem na jiné stanoviště, nenarušuje následnou výuku 

ostatních předmětů a zcela jistě snižuje čas své přípravy na minimum. 

 Výše popsaný typ výuky se jeví jako více než dostačující, neboť z tohoto 

pohledu žák dostává maximální množství informací za současného minimálního úsilí 

učitele. Bohužel však při výuce biologických předmětů tato forma výuky až tak 

dostačující není. Výuka biologie má kromě svých teoretických potřeb i potřebu 

názornosti a konkretizace učiva. 

 Pojmem biologie se označuje vědní obor zabývající se organismy a vším, co 

s nimi souvisí. Spojujícím prvkem je v případě biologie život. Zkoumá jeho formy, 

projevy či vztahy mezi jednotlivými žijícími organismy. Z tohoto pohledu se zdá být 

nezbytné, aby výuka takového oboru vycházela z jeho principů. Jinými slovy zde 

nemůže dlouhodobě dostačovat běžná forma výuky v podobě přednášky ve třídě plné 

školních lavic, ale musí se přiblížit více ke zmíněnému životu. Žáci či studenti pak 

budou z výuky čerpat více praktických znalostí, které jsou v životě o mnoho cennější a 

užitečnější. 

 Tímto se ovšem dostáváme do kolize s tradičním pojetí výuky, neboť bychom se 

vzdalovali od školních lavic a došlo by k narušování výuky ostatních předmětů 

z důvodu návštěv přírody za účelem přiblížení se živým organismům, jež biologie 

zkoumá. Tuto kolizi je v současné době těžké obhájit, protože tradiční způsob výuky je 

těžko zpochybnitelný. Každý žák či student nabitý teoretickými znalostmi z oblasti 

biologie je schopen absolvovat bez problému základní vzdělání, středoškolské vzdělání 

a dokonce i vysokoškolské vzdělání. To je způsobeno formou postupových testů, 

přijímacích zkoušek i zkoušek závěrečných, kde se po studentech žádá kvantita, 

množství teoretických znalostí, neboť kvalita je časově náročná a drahá. 
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 Účelem této práce však není kritika současného školství v oblasti didaktiky 

přírodovědných předmětů, ale má poukázat na možnosti vyrovnání teoretických znalostí 

a praktických znalostí, tedy posun ke kvalitativní stránce poznání. Toho je možné 

dosáhnout podporou alternativních forem výuky, konkrétně terénním vyučováním. Tuto 

formu výuky popisuje řada autorů v průběhu desítek let. Zde využijeme definici 

Hofmanna z internetového článku Terénní vyučování. Cituji. „Terénní vyučování je 

komplexní vyučovací forma, která v sobě zahrnuje progresivní vyučovací metody (pokus, 

laboratorní činnosti, krátkodobé a dlouhodobé pozorování, projektová metoda, 

kooperativní metody, metody zážitkové pedagogiky…) a různé organizační formy 

vyučování (vycházka, terénní cvičení, exkurze, tématické školní výlety - expedice...). 

Těžiště této vyučovací formy spočívá v práci v terénu - především mimo 

školu.“ (Hofmann a Rychnovský 2005) 

 V definici zmíněný pojem exkurze je Hofmannem brán jako jedna 

z organizačních forem vyučování. V této práci je však daný pojem chápán v širším 

smyslu, neboť zahrnuje výuku v mimoškolním prostředí. Jako mimoškolní prostředí 

bereme nejen přírodní prostředí, ale i různé instituce, které vytvářejí umělé podmínky 

pro pozorování živých organismů. Příkladem jsou zoologické či botanické zahrady.  

 Pokud vycházíme z nepsaného pravidla výuky biologie, že živé přírodniny by 

měly mít vždy přednost před přírodninami preparovanými a ostatními výukovými 

pomůckami, které tyto originální objekty nahrazují, je zcela nezbytné zařadit 

přírodovědné exkurze do výuky a umožnit tak dětem propojit jejich teoretické znalosti 

s praktickými poznatky. 

 Cíle exkurzí ve výuce přírodovědných předmětů shrnuje ve své publikaci 

Obecná didaktika prof. Jarmila Skalková. Jedná se o podporu názornosti vyučování, 

prohlubování společenskovědních, přírodovědných, technických a pracovních znalostí 

žáků. Dále ukazuje praktický význam osvojovaných poznatků a jejich využití, navozuje 

vztah vyučování k praktickému životu, posiluje motivaci, zájem a předprofesionální 

orientaci žáků. 

2.1.1 Dělení exkurzí 

 Přírodovědné exkurze je možné dělit dle různých hledisek, které se objevují 

u řady autorů. Pro názornost několik z nich uvedeme. 
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Dělení dle času 

 Prvním a zároveň nejběžnějším hlediskem dělení přírodovědných exkurzí je čas. 

Nejkratší exkurze trvající zpravidla jednu až dvě hodiny jsou často nazývány vycházky. 

Takto krátká exkurze je snadno uskutečnitelná, pokud příslušná škola leží v zajímavém 

přírodním prostředí, kde je možné pozorovat vyučované jevy. Zpravidla se může jednat 

o školní pozemky, kde bývají zahrady či školní chovy, přilehlé parky i vodní plochy. 

V podstatě se dá říci, že k jednohodinovým až dvouhodinovým vycházkám je možné 

využít všech míst, která jsou dostupná do půl hodiny chůze nebo jiné formy dopravy. 

Pokud je náročnost na dopravu vyšší, vyplatí se nám exkurze pouze tehdy, setrváme-li 

na stanovišti déle a poté již nehovoříme o vycházce, ale o půldenní exkurzi, která zabere 

dopolední část výuky. Vycházky můžeme využít k názornému pozorování probíraných 

organismů v jejich přirozeném prostředí či k jejich přímému sběru pro následné pokusy 

ve školním prostředí. Jako příklad je možné uvést exkurzi na téma srovnávání 

jehličnanů, kdy během vycházky mohou žáci pozorovat celý habitus stromů a po 

nasbírání šištic a větviček je možné zopakovat ve školním prostředí poznávací znaky 

jednotlivých druhů jehličnanů. Zcela jednoznačně je výhodou vysvětlovat vztahy mezi 

jehličnany a ostatními rostlinami či různými druhy živočichů v terénu, neboť na ně 

mohou žáci přijít sami pouhým pozorováním. Takto získané informace pak zůstávají 

v paměti trvaleji. 

 Dalším typem exkurze z hlediska času je již dříve zmíněná exkurze půldenní. 

V tomto případě již stoupá náročnost na přípravu a organizaci, neboť je třeba zajistit 

především bezpečnost během náročnější přepravy a plynulost navazování jednotlivých 

úkolů, které napomáhají naplnit cíle exkurze. Běžná výuka zpravidla odpadá, což 

naplňuje žáky obrovskou radostí. Tento typ exkurzí je převážně využíván k návštěvám 

zoologických, botanických nebo dendrologických zahrad. Často se jezdí do 

přírodovědných muzeí, stanic pro hendikepovaná zvířata (pokud se v oblasti nacházejí) 

a ekologických center. V neposlední řadě se navštěvují různé výrobní a zpracovatelské 

závody (pivovary, čističky odpadních vod, úpravny pitné vody apod.). Díky těmto 

návštěvám jsou velmi posilovány mezipředmětové vztahy a opět tak dochází 

k propojování učiva. 

 Třetím typem jsou celodenní exkurze, které učiteli sice poskytují obrovské 

množství času, kdy může pedagogicky a didakticky působit na své svěřence, avšak 

narůstá i náročnost na jeho přípravu a odpovědnost za možné úrazy či jiné újmy žáků. 

Nehledě na skutečnost, že nasazení učitele v tomto případě není honorováno. Tento typ 
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exkurzí je využíván při náročné dopravě na specifická místa v republice. Může se jednat 

opět jednat o muzeum, zoologickou zahradu, botanickou zahradu nebo jen zajímavý 

biotop, který je od školy velmi vzdálen. 

 Posledním typem jsou exkurze vícedenní, které se na školách až tak často 

nevyužívají, neboť jejich finanční, časová a organizační náročnost je značná. Takové 

exkurze je možné realizovat v rámci škol v přírodě, adaptačních kurzů nebo sportovních 

kurzů. V rámci pobytu v jiném prostředí je možné uskutečnit exkurzní bloky zaměřené 

na lokální podmínky. V současné době vyučování přírodovědných předmětů zde 

shledávám nejvíce zahazovaný potenciál. Na mnohých školách dochází k rušení 

podobných výjezdů z důvodů výše zmíněné finanční, časové a organizační náročnosti a 

odpovědnosti za bezpečnost všech zúčastněných. Na straně druhé se na výjezdech 

výuka často nekoná z důvodu nedostatečné kapacity učitele. 

  

Dělení dle zařazení do výuky a vztahu k učivu  

 Druhým hlediskem je zařazení exkurzí do výuky a vztahu k učivu, které popsal 

Altmann ve své publikaci Organizační formy ve výuce biologii. Exkurze lze využít jako 

úvodní, které jsou uskutečňovány před začátkem určité části učiva a mohou posloužit 

k motivaci žáků nebo jsou využity ke sběru materiálu potřebného k probíranému učivu. 

 Dále popisuje exkurze průběžné, napomáhající přímému zprostředkování učiva, 

které jsou zařazovány do výuky v průběhu probírání určitých témat, a nakonec exkurze 

závěrečné. Ty mají posloužit žákům ke shrnutí jejich vědomostí a jejich možnou 

aplikaci přímo v terénu. Závěrečné exkurze mohou dále prohlubovat jejich poznatky a 

dovednosti. 

 

Dělení dle cílů a úkolů 

 Profesorka Skalková ve své publikaci Obecná didaktika navrhuje dělení exkurzí 

dle cílů a úkolů na jednooborové a komplexní. Komplexní exkurze tedy chápe jako 

určité spojení více oborů za současné přítomnosti více učitelů a jejich podílu na dané 

exkurzi. 

 

Dělení dle prostředí 

 Dělení exkurzí dle prostředí, v němž probíhají, bylo přejato z publikace 

Přírodovědné exkurze ve školní praxi, kterou sepsala společně s kolektivem autorů 

Lenka Pavlasová, a uvádí zde rozmanité možnosti. 
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 Jmenuje například: vybrané přírodní lokality, chráněná území, naučné stezky, 

muzea, muzea v přírodě, zoologické zahrady, akvária, botanické zahrady, dendrologické 

zahrady, stanice pro hendikepované živočichy, ekologická centra, výrobní a 

zpracovatelské závody (mlékárna, octárna, pivovar, čistička odpadních vod, úpravna 

pitné vody, úložiště odpadu, spalovna odpadu, lomy, těžební závody, doly, keramické 

závody, cihelny), výzkumné instituce, státní instituce, sbírky, výstavy apod.  

 

Dělení dle průběhu roku 

 V průběhu roku se v naší zeměpisné šířce střídají čtyři roční doby a poskytují 

jedinci možnost pozorovat stejnou krajinu v několika zcela odlišných podmínkách. Na 

základě toho rozdělil Jan Andreska ve své disertační práci Některé aspekty výuky 

zoologie obratlovců na základních a středních školách exkurze v průběhu roku do pěti 

kategorií na zimní, předjarní, jarní, letní a podzimní exkurze. Ukazuje, že každé období 

přináší v krajině různé možnosti pozorování živočichů a rostlin a zmiňuje možná úskalí 

při plánování jednotlivých exkurzí. 

 Zimní exkurze jsou například velmi obtížné na organizaci ze dvou důvodů. 

Prvním důvodem je počasí, které mnohdy zamezí pobytu v přírodě a nelze zcela jistě 

určit pomocí sledování předpovědi počasí, zda tomu tak bude v den plánované exkurze 

či ne. Druhým důvodem je délka dne. Zima, která v našich podmínkách trvá kalendářně 

tři měsíce, je obdobím nejkratších dnů a nejdelších nocí. Je tedy velice důležité s časem 

velmi dobře hospodařit. Určitou výhodou zimních exkurzí je menší druhová rozmanitost, 

která v podstatě vytvoří jednoduší pozorovací podmínky. 

 Nejvýznamnějším jevem z oblasti zoologie obratlovců v zimním období je 

obnova, tedy čerstvá sněhová pokrývka, která učitelům umožní předvést v terénu 

základy stopařství. Výhodou je obnova dlouhá, kdy sněžení skončí už večer a do 

sněhové pokrývky se tak vtisknou stopy všech nočních živočichů, které právě kvůli 

jejich nočnímu životu nelze běžně spatřit. 

 Z botaniky je možné určování stromů podle kmenů a pupenů, avšak zimní 

botanické exkurze nebývají na školách běžné. Období holých stromů a absence 

bylinného patra naopak nahrává zoologii, neboť snadno prostupné lesy či pobřeží 

vodních toků umožňují sledovat řadu větších savců (srnec obecný, zajíc polní, liška 

obecná, vydra říční apod.) nebo ptáků (kormorán velký, orel mořský, volavka popelavá, 

kalous ušatý apod.) 
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 Předjaří je období vymykající se běžné terminologii, avšak jedná se zpravidla o 

krátký přechod zimy a jara, kdy se střídá teplejší a chladnější období. Právě tyto jevy 

velmi ovlivňují složení kvetoucího bylinného patra či druhové složení probouzejících se 

a navracejících se živočichů a umožňují učitelům zorganizovat zajímavé exkurze. 

Bohužel i v tuto dobu může být počasí pro jeho proměnlivost opět úskalím. 

 Z botaniky je možné pozorovat kvetení jarních bylin i dřevin (svída dřín, vrba 

jíva, líska obecná apod.). Ze zoologie se jedná o tah a tok mnoha druhů navracejících se 

ptáků (holub doupňák, holub hřivnáč, skřivani, čejka chocholatá, drozdi apod.). 

Zajímavé je rovněž tření ryb a obojživelníků, konec zimní hibernace plazů a teritoriální 

vymezování řady savců. 

 Zmíněné jevy jsou pozorovatelné mnohdy i v začátcích jara, během kterého 

dochází k dynamickému rozvoji v přírodě. V tomto období se prodlužuje den ze střední 

délky dvanácti hodin až na své maximum v podobě osmnácti hodin. Tento jev 

umožňuje pozorování větších savců, jejichž aktivita se z noci přesune do posledních 

minut dne a dál se posouvá. Tím je usnadněno jejich pozorování. 

 Úskalím exkurzí pozdního jara bývá harmonogram školního roku jak na 

základních školách, tak na školách středních. Toto období si vyžádá od učitelů i žáků 

množství času a energie a nezbývá již kapacita pro organizaci přírodovědných exkurzí. 

 Léto je pak pro učitele i jejich žáky či studenty nejkrásnější dobou roku, neboť 

na celých devět týdnů dochází k jejich vzájemnému odloučení. Organizace letních 

exkurzí tak připadá pouze na červnové období, avšak mnohdy až po uzavření známek. 

S tím však i upadá zájem zúčastněných studentů se něco dozvědět a lze hovořit pouze o 

procházkách do přírody. 

 Kontakt s přírodou však mnozí studenti neztrácejí ani o prázdninách. Naopak u 

mnohých dochází ke kontaktu častějšímu v podobě účasti na letních táborech, turistiky, 

cykloturistiky a vodáctví. Poslední zmíněné, vodáctví, umožňuje pozorovat řadu 

botanických jevů v podobě kvetení leknínů bílých či stulíků žlutých velmi zblízka. 

Zoologické zážitky během sjíždění řeky jsou rovněž zajímavé, neboť je možné 

pozorovat skorce vodního, ledňáčka říčního, konipasy a na vybraných řekách i vydry 

říční. 

 Poslední kategorií jsou podzimní exkurze, které je možné na školách plánovat 

zpravidla až ke konci září nebo využít možností vícedenních adaptačních pobytů. 

Exkurze plánované v měsících říjnu a listopadu obvykle velmi podléhají špatnému, 

často deštivému počasí. Přesto však poskytují řadu možností. Ze zoologie obratlovců je 
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zřejmě nejzajímavější doba výlovu rybníků, jejíž výhodou je pevně stanovené datum. Je 

tedy možné zaručit, že všichni zúčastnění uvidí živočišné druhy, kterým se daná 

exkurze věnuje. Zcela určitě se během výlovu objeví množství rybožravých ptáků. 

Příkladem jsou volavky, kormoráni či táhnoucí bahňáci. Z botaniky je pak zajímavý 

především podzimní vegetační aspekt. 

2.1.2 Plánování a průběh exkurze 

  Každá plánovaná školní exkurze by měla mít tři části. První částí je příprava na 

exkurzi, která zahrnuje nejen přípravu učitele, ale i žáků. Druhou částí je samotná 

exkurze, kterou se snažíme získat znalosti praktického charakteru, čemuž by měly být 

přizpůsobeny i výukové formy. Poslední část tvoří hodnocení a využití exkurze. Jedná 

se o školní část navazující na část terénní. V této závěrečné části dochází ke kontrole 

splnění zadaných úkolů (kontrola pracovních listů apod.) vypracovaných ve využité 

lokalitě mimo školu. 

2.1.2.1 Příprava učitele 

 V první řadě musí učitel posoudit vhodnost zařazení exkurze do školního 

vzdělávacího plánu zejména v kontextu celkového pojetí výuky přírodovědných 

předmětů na dané škole. V České republice jsou podle Pavlasové známé tři základní 

koncepce výuky. První koncepce výuky je koncepce systematická, která je často velmi 

kritizovaná pro opomíjení vztahů mezi jednotlivými organismy a vztahů mezi 

organismy a prostředím. Druhá koncepce výuky je koncepce ekologická naopak 

vycházejí z ekologických souvislostí a nedbá tolik na klasické systematické třídění 

organismů. Poslední koncepcí výuky je integrace přírodovědných předmětů do 

tematických celků, ke které jsou u nás k dispozici pouze učebnice nakladatelství Fraus 

obsahující tato díla: Energie, Půda, Voda, Vzduch, Zdraví a Informace a komunikace. 

Na základě toho navrhuje Pavlasová volit exkurze následovně. Cituji. „Exkurzi je 

možné volit v souladu s celkovým pojetím výuky přírodopisu a biologie (zde se nabízí 

paralela: systematická výuka – tematické exkurze, ekologická a integrovaná výuka – 

komplexní přírodovědné exkurze), nebo naopak v protikladu jako vhodné doplnění a 

kompenzaci kritizovaných nedostatků.“ (Pavlasová 2014) 

 Pokud učitel plánuje exkurzi mimo prostory školy, je třeba vybrat vhodný termín 

vzhledem k možným povětrnostním podmínkám. Ve zdejší zeměpisné šířce má 

klimatický průběh roku čtyři roční období, která při přechodu jedno v druhé často 
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vytvářejí četná mezidobí. Počasí se tedy z dlouhodobého hlediska chová velmi 

nevyzpytatelně a mnohdy se při dlouhodobém plánování musí člověk spolehnout na 

náhodu nebo připravit alternativní program nepodléhající zkáze z důvodu špatného 

počasí. Může se jednat třeba o návštěvu muzea. Je tedy nutné sdělit, že u žádné 

venkovně laděné exkurze není do poslední chvíle jisté, zda bude její program naplněn a 

všichni žáci uvidí to, co bylo předem naplánováno. V tomto ohledu je výhodou letitá 

znalost vybrané lokality, protože pak je možné vyloučit mnohé klimatické anomálie, jež 

mohou značně ovlivnit průběh exkurze. Jedná se i především o odhad druhové 

rozmanitosti živočichů v průběhu roku či odhad období kvetení botanicky zajímavých 

exemplářů. 

 

Exkurzní cíle 

 Během plánování přírodovědné exkurze je třeba stanovit její cíle. Důležité je 

přitom vycházet ze současných znalostí, schopností a dovedností žáků, kterých se bude 

exkurze týkat. Pokud tento prekoncept vezmeme v potaz, nedojde například ke stavu, 

kdy se náplň exkurze stává pro žáky nadměrně složitá či naopak příliš jednoduchá. 

V obou případech pak žáky nemusí bavit, neboť se vytrácí jejich motivace. 

 Nejčastěji bývají přírodovědné exkurze organizovány s cílem rozšíření a 

upevnění druhové znalosti pozorovaných přírodnin. Jejich náplň je věnována především 

poznávání a určování, což zkušenému učiteli umožňuje relativně snadno obohatit a 

doplnit základní učebnicové spektrum organismů. Zde je dobré zmínit pravidlo, že 

méně je někdy více. Neúměrně často při exkurzích dochází k přetížení žáků či studentů 

a jejich zájem rychle mizí. 

 Jako další běžné cíle můžeme jmenovat pozorování přírodních objektů pomocí 

lupy, dalekohledu či mikroskopů, řešení výzkumných úkolů přímo ve vybrané lokalitě 

v rámci badatelsky orientované výuky, u které je důležité stanovit dílčí cíle pro 

jednotlivé části práce. 

 Nejdůležitějším cílem, který by měl procházet napříč veškerou výukou 

přírodovědných předmětů, je vytvořit u dětí pozitivní vztah k přírodě samotné. 

   

Metody výuky 

 Z výukových metod využívaných při exkurzích zcela jednoznačně dominuje 

demonstrace, během které je možné vést dialog či diskutovat s větší skupinou. Učitel se 



 18 

během demonstrace vybrané přírodniny snaží vhodně zvolenými otázkami navést žáky 

k pochopení důležitých jevů a procesů v přírodě. 

 Při půldenních či celodenních exkurzích je třeba zařadit do výuky i didaktické 

hry a soutěže v době odpočinku nebo naopak pro aktivizaci dětí. Skupinové hry a 

soutěže umožňují dětem pracovat pohromadě a učit se principům skupinové práce a  

smyslu pro fair play. 

 

Výběr lokalit, mapová příprava trasy 

 Je důležité předem naplánovat seznam lokalit, které by měly být navštíveny. 

Výběr lokalit zobecňuje Andreska ve své práci Některé aspekty výuky zoologie 

obratlovců na základních a středních školách. Cituji. „Při plánování exkurzí je nutné 

dosáhnout shody v tom, jaké typy lokalit by měly být exkurzně navštíveny. Obecně 

předpokládejme, že výuka geologie by měla být doplněna v terénu základní lokální 

regionální geologií, včetně místních geologických zajímavostí. Návaznost na botaniku a 

zoologii obvykle vyplyne sama.“ (Andreska 2004)  

 Seznámení s krajinou, ve které se bude skupina během exkurze pohybovat, je 

zcela nezbytné. Vhodná je přímo aktuální znalost naplánované trasy, tedy učitel by ji 

měl jeden až dva dny předem celou projít. Zjistí tak nejen to, v jakém stavu se 

momentálně nachází terén včetně botanických aspektů přírody, ale bude i schopen lépe 

odhadnout časovou náročnost plánované výpravy. Učitel by si měl během trasy rovněž 

vytipovat, kde by se snadno prezentovaly posbírané přírodniny či jiné objekty. Výhodná 

jsou místa chráněná proti větru či dešti, která svou rozlohou pojmou celou skupinu. 

Pokud učitel během svého procházení trasy narazí na nápadné, jemu neznámé objekty, 

měl by je před exkurzí určit. 

 Dobrým pomocníkem v terénu (zvlášť neznámém) je bezesporu mapa. Během 

pěší exkurze se běžně používají mapy měřítek 1 : 50 000 až 1 : 25 000. Je na zvážení 

každého organizátora, které měřítko či mapa je pro danou exkurzi nejlepší. Na využitích 

jiných měřítek poukazuje Andreska. „Z vlastní zkušenosti doplňuji, že geologické 

útvary typu menších jeskyní a propastí je nutné hledat s mapou měřítka 1 : 10 000 nebo 

lépe 1 : 5 000.“ (Andreska 2004) 

 Samozřejmostí je zajištění dopravy k vybraným lokalitám a případné získání 

povolení ke vstupu na ně. Pokud se jedná o vícedenní exkurze, je třeba zajistit 

ubytování a pravidelné stravování pro celou skupinu. 
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Příprava výukových materiálů 

 Před započetím jakékoliv exkurze je nutná příprava výukových materiálů. 

Příkladem může být zadání konkrétních úloh na trase formou pracovních listů. Takové 

listy je třeba vypracovat a namnožit v dostatečném množství. Obdobně se využívá 

záznamových archů, do kterých žáci vyznačují pozorované přírodniny. V některých 

případech vedoucí exkurzí vytvářejí návody určené k pracím v terénu. Ty je třeba 

rovněž vypracovat, namnožit a ve vhodnou dobu rozdat. 

 

Informační schůzka 

 Informační schůzku je třeba zorganizovat z několika důvodů. Podstatným 

důvodem je předání důležitých organizačních informací účastníkům exkurze. Zpravidla 

se jedná o termín, místo a čas odjezdu i příjezdu, časový plán exkurze, způsob dopravy, 

požadavky na výzbroj a výstroj a finanční požadavky. Druhým podstatným důvodem je 

demonstrace výukových pomůcek, například lupy a dalekohledu nebo určovacích klíčů. 

To nám umožní uspořit cenný čas v terénu. Dále je výhodné prezentovat vhodnou 

exkurzní literaturu. 

 Veškeré podávané informace sdělujeme s ohledem na věkovou skupinu 

účastníků a jejich dosavadních zkušeností v dané oblasti. Nesmírně důležité je poučení 

všech zúčastněných o bezpečnosti nejen při přepravě na lokalitu, ale i při práci v terénu. 

2.1.2.2 Příprava účastníků exkurze 

 Účastníci exkurzí (žáci, studenti) mají přípravu mnohem jednodušší. Jejich nutná 

příprava spočívá v účasti na informační schůzce, kde získají klíčové informace o 

průběhu celé akce. 

 Pokud se jedná o nezletilé žáky či studenty, dostávají jejich rodiče k podpisu 

informovaný souhlas. 

 Účastníci se na informační schůzce seznámí teoretickou formou (pomocí mapy, 

plánku, fotografií apod.) s vybranou exkurzní lokalitou, budou jim sděleny výukové cíle 

a úkoly, které je během exkurze čekají. Dále absolvují školení o pozorování přírodních 

objektů a jejich následné dokumentaci (zápis, náčrtky, fotografie, sběr a uchovávání 

přírodnin apod.). Naučí se zacházet s veškerými potřebnými přístroji a nástroji. 

 Účastníci berou na vědomí požadované výstupy exkurze a způsoby jejich 

hodnocení včetně následných navazujících školních aktivit typu laboratorní práce, 

výstava atd. 
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2.1.2.3 Průběh exkurze 

 Terénní část exkurze shrnuje Pavlasová následovně. Cituji. „Vlastní průběh 

terénní části exkurze můžeme shrnout do následujících bodů: sraz (kontrola prezence, 

organizační pokyny, zopakování úkolů, rozdání výukových materiálů), cesta na lokalitu 

(lze využít k pozorování okolí, orientaci podle mapy, případně sběru přírodnin), práce 

na lokalitě a její průběžná kontrola učitelem, návrat z lokality.“  (Pavlasová 2014) 

 Před opuštěním exkurzní lokality je dobré předběžně shrnout výsledky formou 

diskuse, během které mohou žáci demonstrovat nově získané informace. Cestování je 

možné žákům zkrátit žádostí o jejich hodnocení proběhlé akce. Učitel tak získá zpětnou 

vazbu. Některé podněty a postřehy žáků bývají hodnotné a využitelné. 

 

Hodnocení a využití exkurze 

 Na každou mimoškolní akci by měla navazovat část školní, která má zásadní 

význam. Pro žáky je velice důležité, aby došlo ke zhodnocení celé akce, jejich práce a 

dosažených výsledků. V této části dochází k systematizaci jejich nových poznatků. 

 Výše v textu bylo řečeno, že by žáci měli mít možnost anonymně hodnotit celou 

exkurzi ještě přímo na vybrané lokalitě nebo cestou z ní, na základě které učitel získá 

určitou zpětnou vazbu své práce. Žáci ovšem svým hodnocením širší obraz nezískají. 

Proto je dobré ve školní části jejich postřehy, názory či kritiku přednést a umožnit 

diskuzi k výrazným nebo často opakovaným bodům. 

 Pokud se vedoucí exkurze rozhodne pro již několikrát zmíněné pracovní listy, je 

třeba i tuto práci opravit a zhodnotit její úroveň. Poukázat na nedostatky, ale v závěru 

vyzdvihnout klady a pochválit za odvedenou činnost. 

 Fotografická dokumentace pořízená žáky či jiným členem exkurze může 

posloužit k tvorbě výstavy. Podobně lze výstavu poskládat z nasbíraných přírodnin. Je 

výhodné prezentovat výsledky mimoškolních akcí širšímu okruhu jedinců složeného 

z ostatních žáků, rodičů a učitelů, neboť to velmi napomáhá k propagaci podobných 

akcí, což je podstatné. 

 Závěrečnou částí pro vedoucího exkurze by měla být sebereflexe jeho činnosti – 

zamyslet se nad klady a zápory, popřemýšlet nad jinými možnostmi řešení určitých 

situací. Pokud má daný učitel k dispozici schopné kolegy, je žádoucí, aby se o své 

úvahy podělil. Na některých školách může dokonce v této oblasti napomoci školní 

psycholog. Učitel s ním může konzultovat situace, ve kterých si nebyl zcela jist, zda je 

řešil korektně. 
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2.1.3 Materiální vybavení pro pobyt a exkurze v přírodě 

 Materiálním vybavením zde rozumíme veškeré položky, které člověku v terénu 

umožní jednoduše a efektivně splnit požadovaný úkol. Je zcela jasné, že nelze 

vyjmenovat všechny pomůcky, které by jedinec mohl potřebovat během různých typů 

exkurzí a plnění zadaných úkolů, a shrnout je do nutného univerzálního vybavení. 

Nehledě na to, že by je nebylo možné ani unést, neboť by jejich hmotnost značně 

převyšovala hmotnost účastníka exkurze. Přesto je dle mého názoru žádoucí, aby zazněl 

určitý společný základ věcí, ze kterého je možné vycházet.  

 Andreska ve své práci upozorňuje na zajímavý paradox, a sice to, že se autoři 

v málokteré biologické literatuře o jakékoliv výbavě zmiňují, přestože se mnohdy jedná 

o kámen úrazu při neúspěchu exkurzí. Určitý výčet pomůcek zmiňuje Řehák ve své 

publikaci Vyučování biologii na ZDŠ a SVVŠ, ale i on však dle mého názoru vynechává 

některé podstatné položky výbavy, neboť se zmiňuje pouze o pomůckách k lovu, sběru 

a uchování přírodnin. Citace, kterou uvedu, je poněkud delší, nicméně probíranou 

situaci lépe osvětlí. „Vybavení na exkursi obsahuje věci, které jsou často potřeba. 

Chceme-li prohlédnout podzemní část rostliny, nebo ji přenést do školní zahrady, 

potřebujeme ruční rýček. Rostliny se nejlépe přenesou v igelitových sáčcích. 

Potřebujeme několik obyčejných zavařovacích sklenic (půllitrových a litrových) a síťky 

na lov planktonu a vodních živočichů, vede-li trasa kolem vhodných míst. Vezmeme 

alespoň tři síťky (každý pak chce lovit) s lahvičkou na konci látkového trychtýře a na 

dlouhých tyčkách, abychom dosáhli i dál od břehu. Vysoký skleněný úzký válec a dvě 

porcelánové bílé misky. V obojím se drobní živočichové dají dobře pozorovat. Několik 

menších krabiček pro drobné sběry, 2-3 zkumavky, do nichž vkládáme drobné objekty k 

pozorování (i drobný hmyz). Zkumavky uzavíráme zátkou z vaty a dáváme žákům do 

ruky na prohlížení (pak zase hmyz pustíme). Láhev se širokým hrdlem na usmrcování 

hmyzu. Trochu novin na balení sběrů. Tolik lup, kolik je žáků. Klíče k určování rostlin. 

Je-li to ve vhodný čas, i košík na houby. Větší pevnou krabici pro sběr rostlin na 

výstavku a do herbáře. Krabici na housenky, popřípadě ještě užší dlouhou pinzetu na 

vyjmutí předmětů ze štěrbin a děr, fotoaparát a dalekohled, kovový metr v krabičce a 

kompas. 

 Rostliny natrhané na výstavku nebo do herbáře nejlépe uchováme svěží, když je 

vsuneme do igelitového sáčku, na jehož dně je asi na 3 cm vysoko vody. Nahoře ovšem 

budou přečnívat. Tak se nosí dobře a nezvadnou. 
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 Na každou rostlinu navlékneme lísteček s číslem. Nejlépe se osvědčují lístky, jež 

mají vprostřed proříznutý pásek, asi 2 cm široký. Prohneme-li lístek a pásek protrhneme 

na opačnou stranu, vytvoří se prsten, který lze navléci na stonek, na větévku nebo na list. 

Do zápisníku (osmerkový formát v tuhých deskách) napíšeme číslo, které jsme na 

rostlinu navlékli a k němu připíšeme jméno rostliny (nebo ji určíme doma), kde a kdy 

byla nalezena, popř. příslušnou biocenózu, zvláštní pozorování ekologická, její hojnost 

apod. 

 Způsoby sběru malých živočichů, hlavně hmyzu: pod kameny, pod kůrou starých 

pařezů, ve spadalém listí, na bylinách (hlavně na květech), na rákosí a obilí, na keřích 

(hlavně na listech) a stromech (na kůře a na listí), v tekoucí vodě pod kameny a na 

kamenech v řečišti, ve stojatých vodách a na vodních rostlinách.“ (Řehák 1964) 

 Z uvedené citace je zřejmé, že autor velmi dobře věděl, o čem mluví. Jeho popis 

pomůcek sloužících sběru a uchování rostlin a lovu bezobratlých živočichů je 

vyčerpávající, přesný a navíc doplněný o didaktické zásady a cenné vlastní zkušenosti, 

které zužitkovalo nemalé procento učitelů biologie či přírodopisu. 

 Proč se Řehák ve své publikaci nezmínil o vhodném zavazadlu, oblečení či 

obuvi není známo. Je možné, že tyto věci mohl ve své době považovat za samozřejmost 

a s touto výbavou se jeho posluchači vždy dostavili. Přestože i v současnosti se může 

jevit popisování základního vybavení účastníka exkurze pro pobyt v přírodě za zbytečné, 

je dobré předpokládat u žáků či studentů určitou neznalost, neboť dle mé vlastní 

zkušenosti se vždy najde jedinec nebo dva, kteří na základě své nedostatečné přípravy 

omezují a brzdí celou exkurzní skupinu. 

 

Zavazadlo 

 Výčet pomůcek uvedených Řehákem ve Vyučování biologii včetně láhve 

s vodou a lehkou svačinou je nutné vzít sebou na exkurzi. Nejvhodnější jsou zavazadla 

upevňující se dvěma popruhy na záda. To umožní člověku bez větší námahy nést 

dlouhodobě několik kilogramů. Výhodou jsou i obě volné ruce, jež může účastník 

využít při výše zmíněném lovu, sběru nebo pořizování dokumentace. Naopak nejhorší 

variantou jsou tašky přes jedno rameno nebo dokonce igelitové tašky nesené v ruce. 

Šustivý zvuk pouze odpuzuje zvěř a mnohdy dojde i k jejich protržení o lesní porost. 
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Oblečení a obuv 

 V dnešní době je outdoorové oblečení a obuv na vzestupu a v každém 

sportovním obchodě je možné zavítat právě do této sekce. Volba konkrétních svršků 

závisí na očekávaných povětrnostních podmínkách. Je dobré opět zmínit, že pokud se 

bude jednat o zoologickou exkurzi, nemělo by se u oblečení jednat o šustivé materiály 

nápadných barev. V těchto případech je výhodné pohybovat se neslyšně a pokud možno 

splynout s okolím.  

 To do značné míry omezuje i velikost skupiny. Jinými slovy, dva pozorovatelé 

v přírodě jednoznačně uvidí více živočichů než skupina dvaceti žáků základní školy, 

byť se jedná o totožnou lokalitu. 

 Výběr obuvi volíme vzhledem k povětrnostním podmínkám a očekávanému 

terénu. Je dobré trvat na pevné obuvi s podrážkou výraznějšího vzoru. 

 

Nůž 

 Nůž se jako doporučené vybavení pro účastníky exkurze může jevit zvláštně až 

nebezpečně (pokud vezmeme v potaz některé žáky základních škol), avšak při práci 

v terénu může velmi dobře posloužit. Jako příklad uvedeme sběr botanických přírodnin. 

Andreska ve své práci uvádí dokonce použití nože při improvizovaných pitvách 

kadáverů. 

 Abychom minimalizovali možnost zranění, je dobré poučit účastníky o 

bezpečnosti práce s nožem, avšak v některých případech je skutečně lepší jeho pomoc 

raději oželet. 

 

Lékárna 

 Každý vedoucí exkurze by měl být řádně vybaven lékárnou obsahující nutný 

obvazový materiál a základní léky, které nařizuje příloha č. 4 k vyhlášce MZ ČR 

č. 106/2001 Sb. Její znění uvádím v plném rozsahu. 

 

Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy 

v přírodě 

I. Léčivé přípravky ( pouze ty, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis ) 

- přípravky proti teplotě a bolestem (antipyretika, analgetika) 

- tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiemetika) 

- přípravky k užití při průjmu 
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-  přípravky proti kašli (antitusika, expektorancia) 

-  kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika) 

- oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí 

(oftalmologika) 

-  mast nebo gel při poštípaní hmyzem (lokální antihistaminika) 

-  tablety při systémové alergické reakci (celková antihistaminika) 

-  přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran 

- inertní mast nebo vazelína 

II. Obvazový a jiný zdravotnicky materiál 

- gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry 

-  náplast na cívce, různé rozměry 

-  rychloobvaz na rány, různé rozměry 

- obinadlo elastické, různé rozměry 

- obvaz sterilní, různé rozměry 

- obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 

- šátek trojcípý 

- vata obvazová a buničitá 

- teploměr lékařský 

- rouška resuscitační 

- pinzeta anatomická 

- pinzeta chirurgická rovná 

- lékařské rukavice pryžové 

- rouška PVC 45 x 55 cm 

III. Různé 

- nůžky 

- zavírací špendlíky, různé velikosti 

- záznamník s tužkou 

- svítilna/baterka, včetně zdroje 

 

 Zkušení exkurzní vedoucí ovšem nevozí pouze lékárny s předepsaným obsahem, 

ale doplňují je o řadu položek, které již mnohokrát v praxi využili. Na základě vlastních 

zkušeností z oblasti lyžařských kurzů, škol v přírodě a sportovních soustředění jsem 

podobné typy lékáren vždy doplňoval o obvazový materiál (tejpy, kinesiotejpy, plošné 

náplasti apod.). 
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 Důležité je, aby vedoucí exkurze či jiná osoba pověřená nesením lékárny ji vždy 

s sebou nejen měli, ale i byli schopni ji i použít, tedy podat první pomoc, pokud je třeba. 

 

Ochrana proti slunci 

 Exkurze konané v letních měsících mohou některým účastníkům činit potíže 

vzhledem k možnému pobytu na přímému slunci. Pro takové jedince je vhodné zvolit 

pokrývku hlavy a využívat krémů s vyšším ochranným faktorem. 

 

Ochrana proti hmyzu 

 Během pobytu v přírodě a delší práci v terénu je téměř nemožné vyhnout se 

obtížnému hmyzu. Je však dobré snažit se tato setkání minimalizovat z důvodu 

možného přenosu infekčních onemocnění či alergické reakce na samotné bodnutí. 

V dnešní době je na trhu široká nabídka různých repelentů, které zmíněné problémy 

účinně řeší. 

  

Optické pomůcky 

 Optickými pomůckami rozumíme lupu či dalekohled. Tyto pomůcky umožňují 

rozšířit oblast pozorování biologických objektů. Botanika a zoologie bezobratlých 

živočichů poskytují značné možnosti využití lupy ve výuce, neboť některé přírodní 

struktury při pohledu pouhým okem zcela nevyniknou. Exkurze zaměřené na zoologii 

obratlovců naproti tomu vyžadují vybavenost kvalitním dalekohledem, který 

pozorovatelům umožní sledovat živočichy z větší vzdálenosti. Při běžném pozorování 

ptáků je tato výbava nepostradatelná. 

 Andreska ve své práci upozorňuje na nutnou výbavu vedoucího exkurze 

v podobě stativového monokuláru nebo binokuláru, které umožní pozorování 

konkrétních druhů a jedinců. 

 

Fotoaparát 

 Pořizování exkurzní dokumentace je běžnou záležitostí. V dnešní době se 

k tomuto účelu převážně využívá fotoaparátů rozmanitých druhů. Funkci fotografa na 

exkurzi by měl vykonávat jakýkoliv účastník mimo vedoucího dané exkurze, neboť 

kumulovat tyto dvě funkce v rámci jedné osoby je téměř nemožné a pouze vede 

k rozptýlení pozornosti a k nesoustředění vedoucího. Takový jev je rozhodně nežádoucí. 
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Exkurzní literatura 

 Exkurzní literatura je bezpochyby velice důležitou položkou. Problémem je 

bohužel značné množství přírodních objektů v kterékoliv lokalitě. Skladba exkurzní 

literatury tedy závisí na zaměření konkrétní exkurze. Aby člověk spolehlivě určil 

živočichy, rostliny i houby, potřebuje s sebou nemalou knihovnu. 

 Vzhledem k tomu, že žádné alternativní řešení zatím není, dochází k tomu, že 

vedoucí jednotlivé knihy před začátkem exkurze rozdá jejím účastníkům. 

 Andreska, zabývající se dlouhodobě zoologií obratlovců, svou exkurzní 

literaturu jmenoval ve své práci Některé aspekty výuky zoologie obratlovců na 

základních a středních školách. Cituji. „Moje zkušenost je následující: Ryby nejraději 

určuji za pomoci Hanelovy knihy Naše ryby a rybářství, obojživelníky a plazy pomocí 

stejnojmenné příručky z řady Ikar, bezpochyby nejtěžší skupinu ptáci pomocí Černého 

příručky Ptáci, a savce podle nové Gaislerovy příručky Naši savci. Ryby a savce lze 

nahradit příručkami z řady Ikar, tedy Sladkovodní ryby a Savci. Černého příručka se mi 

jeví jako nepostradatelná, i když ji s oblibou doplňuji knihami o hnízdním výskytu a 

zimním výskytu ptáků, které vyšly v nakladatelství HaH.“ (Andreska 2004) 

 

Pomůcky sloužící odchytu živočichů  

 Při plánování zoologicky laděné exkurze je třeba vycházet z několika platných 

zákonů a vyhlášek, které mají za úkol ochranu fauny u vzácných i běžných druhů. Bez 

důkladné znalosti těchto zákonů se člověk snadno může dopustit nezákonnosti, neboť 

samotný odchyt živočichů se v posledních padesáti letech posunul do oblasti pololegální 

až nelegální. Jedná se především o Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 

s pozdějšími změnami a doplňky včetně prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 

Dalším stavebním kamenem je Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. 

V praxi je tuto záležitost možné řešit pouze následujícím způsobem.   

 K odchytu obratlovců využijeme pouze a bezvýhradně nedestruktivních metod. 

Provedeme demonstraci chyceného živočicha a vypustíme jej zpět do přírody na 

totožném místě. 

 

Mihule 

 Mihule žijící v České republice jsou velice přísně chráněné. Jejich odchyt je 

poměrně složitý a riziko poškození tělesné schránky živočich velké. Odchyt je tedy pro 

školní účely zcela vyloučen.  
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Ryby 

 Úvodem je třeba říci, že při lovu ryb se dostáváme do mírné kolize se zákonem o 

rybářství. Vzhledem k tomu, že většina vod v České republice je spravována různými 

rybářskými organizacemi, je vhodné až nezbytné se nejprve dohodnout se správcem 

daného území. Za možnou pomůcku při výlovu uvádí Andreska čeřen o velikosti do 

dvou metrů délky strany základního čtverce. Přesto však poukazuje na jednodušší 

možnost demonstrace ryb, a to při pravidelných výlovech rybníků, jež byly zmíněny 

dříve v této práci. 

 

Obojživelníci 

 Pomůcky k odchytu obojživelníků se podobají výbavě k lovu vodních 

bezobratlých živočichů nebo menších ryb. Opět se v literatuře objevují zmínky o čeřenu, 

dále pak o podběráku s malými oky, cedníku nebo planktonce. 

 

Plazi 

 Z hadů žije v České republice pouze jeden jedovatý druh, zmije obecná. Přestože 

množství jejího jedu není pro zdravého dospělého člověka smrtelné, nedoporučuje se 

její odchyt. Ostatní druhy hadů žijící u nás sice jedovaté nejsou, při odchytu však velmi 

bolestivě koušou a navíc se lovci brání pokálením, kterého se lze jen velmi špatně 

zbavit. Zkušení herpetologové odchytávají zástupce hadů pomocí chytací hole. 

 Odchyt želvy bahenní je pro vysoký stupeň ochrany nemyslitelný a proto je 

dobré se mu vyhnout. 

 Při lovu ještěrek často dochází ke ztrátě jejich ocasu vlivem nevhodné 

manipulace s živočichem. Přestože se jedná o řízenou autotomii, ztráta je pro živočicha 

citelná a v mnoha ohledech omezující. 

 Obecně je o této skupině vhodné říci, že odchyt kteréhokoliv druhu je 

z uvedených důvodů nežádoucí. 

 

Ptáci 

 Odchyt různých druhů ptáků je využíván velmi často. Ve většině případů se 

jedná o odchyt pomocí japonských nárazových sítí za účelem kroužkování. Sítě však 

může obsluhovat pouze osoba k tomuto účelu řádně školená. Během exkurzí je lepší 

využívat k určování dalekohledů či stativového monokuláru. 
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Savci 

 Odchyt větších savců není potřebný, neboť jejich výskyt určíme dle pobytových 

stop či přímého pozorování. U savců menších, konkrétně u hlodavců či letounů, dochází 

k určování velmi nesnadno, a to i v případě, že se jednotlivé zástupce snažíme chytat do 

smrtících pastí. Výskyt řady hlodavců se určuje na základě obsahu vývržků sov, které 

v lokalitě žijí. K určení pak většinou poslouží stavba zubů či tvar lebky. 

Bezobratlí živočichové 

 Pomůcky sloužící k odchytu bezobratlých živočichů byly popsány v úvodu této 

kapitoly, kde byla uvedena vyčerpávající citace z Řehákovy knihy Vyučování biologii 

na ZDŠ a SVVŠ. Výčet jmenovaných pomůcek považuji za dostačující. 

2.1.4 Shrnutí 

 Závěrem bych k této části práce rád uvedl citaci Bohuslava Řeháka z díla Úvod 

do didaktiky biologie, který v něm vyslovil zásadní myšlenku organizace 

přírodovědných exkurzí. Cituji. „Úspěch vycházek ovšem značně závisí od osobnosti 

učitelovy, od jeho praktických vědomostí, od jeho pohotovosti a od jeho schopností 

vychovatelských. Proto asi někteří profesoři se jim vyhýbají, neboť cítí, že jsou vycházky 

v tomto bodě zkušebním kamenem jejich osoby jako odborníka a jako vychovatele, zato 

však zdatným profesorům jsou nejkrásnější příležitostí, jakou přírodovědec pro své 

vyučování může mít.“ (Řehák 1948) 
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2.2 Pohybové schopnosti 

 Tělesná zdatnost a výkonnost jedince může být rozpoznána dle úrovně 

jednotlivých pohybových schopností. Pohybové či motorické schopnosti jsou pojmem, 

který byl definován již mnoha autory. Pro účel této práce využiji definici dvojice autorů, 

Periče a Dovalila z publikace Sportovní trénink. Cituji: „Pohybové schopnosti se 

chápou jako relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského organismu 

k pohybové činnosti, v níž se také projevují.“ (Perič a Dovalil 2010) 

 Struktura pohybových schopností se v odborné literatuře objevuje v několika 

provedeních, které se od sebe výrazně neliší. Hájek ve své publikaci Antropomotorika 

rozděluje motorické schopnosti do čtyř základních kategorií: vytrvalostní schopnosti, 

silové schopnosti, rychlostní schopnosti a obratnostní (koordinační) schopnosti. Pro 

značnou přehlednost a stálost jsem dělení dle Hájka dodržel i zde. Perič s Dovalilem ve 

Sportovním tréninku přidávají kategorii pátou: pohyblivost. Tuto pátou kategorii Hájek 

zařadil do svých obratnostních (koordinačních) schopností.  

 Dále se v literatuře objevuje rozdělení pohybových schopností do dvou složek, a 

to na kondiční pohybové schopnosti a koordinační pohybové schopnosti. Do kondičních 

pohybových schopností je tradičně řazena vytrvalost, rychlost a síla, v koordinačních 

pohybových schopnostech pak nalezneme obratnost. 

2.2.1 Silové schopnosti 

 Síla je esenciální pohybová schopnost. Bez svalové síly žádných dalších 

motorických schopností není. Svalová síla je tedy motorická schopnost rozhodující. 

Autorka Stackeová ji ve svém díle Fitness programy. Teorie a praxe: Metodika cvičení 

ve fitness centrech popisuje takto: „síla nutná ke kontrakci nataženého svalu nebo 

k natažení svalu kontrahovaného.“ (Stackeová 2008)  

 Hájek k definici svalové síly využil jiné slovní formulace, kterou pro možnost 

porovnání cituji též: „schopnost překonávat odpor vnějších a vnitřních sil podle 

zadaného pohybového úkolu, pomocí svalového napětí.“ (Hájek 2012) 

 Strukturu silových schopností nejlépe zpracoval Čelikovský, který rozdělil 

jednotlivé silové schopnosti na základě typu svalové kontrakce. Následné dělení je 

přejato z publikace Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu.  

 Silové schopnosti dělíme do dvou základních kategorií. Jedná se o staticko-

silové schopnosti a dynamicko-silové schopnosti.  
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 U statického silového projevu dochází k určitému momentu síly, avšak 

mechanická práce není vykonávána. Zde rozlišujeme jednorázovou silovou schopnost a 

vytrvalostně silovou schopnost. Příkladem nám v obou příkladech může být sportovní 

gymnastika. Pod jednorázovou silovou schopností si můžeme představit klik či shyb, 

vytrvalostně silovou schopností je výdrž v libovolných polohách. 

 Výsledkem dynamického silového projevu je výše zmíněná práce. Dochází tu ke 

změně délky svalu a jeho napětí. Rozlišujeme explozivně silovou schopnost, rychlostně 

silovou schopnost a vytrvalostně silovou schopnost. Typickými příklady explozivní 

(výbušné) síly jsou hody či odrazy, konkrétně se jedná o trh ve vzpírání, vrh koulí 

v atletice či jednoduchý skok daleký z místa odrazem snožmo. Rychlostně silovou 

schopnost si lze představit na příkladu atletických běhů, vytrvalostní síla je k vidění při 

výkonech plavců či běžců na lyžích. 

 Biologický základ síly dle Bartůňkové závisí na mnoha faktorech, které jmenuje 

ve své publikaci Fyziologie člověka a tělesných cvičení. Tyto faktory zasazuje do dvou 

hledisek. Z morfologického hlediska je síla velmi podmíněna somatotypem člověka. 

Výhodný se zde jeví robustní typ člověka s mezomorfní či endomorfní komponentou. 

S tím souvisí tloušťka kostí, pevnost vazů a svalových úponů, průřez svalových vláken 

a jejich množství, tedy poměr aktivní hmoty. Ze svalových vláken jsou výhodnější 

rychlá glykolytická a oxidativně glykolytická vlákna. Funkční hledisko podmiňuje sílu 

především úrovní nervosvalového komplexu a kardiovaskulárního systému. 
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Tabulka 1: Druhy vláken kosterního svalu (Bartůňková 2007) 

 

Označení II.b typ II.a typ I. typ 

Barva bílá červená červená 

ATP hodně středně málo 

Myoglobin málo středně hodně 

Mitochondrie málo středně hodně 

Počet jader méně středně více 

Myofibrily více středně méně 

Kontrakce 
rychlá          

(fázické svaly) 
střední 

pomalá        

(tonické svaly) 

Unavitelnost velká střední malá 

Převaha enzymů glykolytických 
oxidativně 

glykolytických 
oxidativních 

 

 V kosterním svalu z morfologického hlediska rozlišujeme dva typy svalových 

vláken. Hovoříme o pomalých vláknech a vláknech rychlých, přičemž oba typy 

zmíněných vláken se vyskytují v jednom svalu, avšak jejich poměr bývá různý. Tato 

skutečnost je dána z 80% geneticky. Z funkčního hlediska se rychlá vlákna rozdělují na 

rychlá glykolytická (II.b typ) a rychlá oxidativně glykolytická (II.a typ). U pomalých 

svalových vláken převládají enzymy oxidativní (I. typ). 

 

 Rozvoj síly je podmíněn především rozvojem několika orgánových soustav, a to 

především svalové soustavy, cévní soustavy a nervové soustavy. K tomuto procesu 

využíváme různé metody, které mají za následek zvýšení počtu aktivovaných svalových 

vláken a jejich hypertrofii. Jejich zásobení energetickými zdroji se zvýší a zároveň se 

urychlí odvod odpadních produktů. Perič s Dovalilem jmenuje osm základních metod 

rozvoje silových schopností. Jedná se o metodu maximálních úsilí, která využívá 

krátkodobých napětí, metodu opakovaných úsilí, známou především z kulturistiky, 

metodu rychlostní, metodu vytrvalostní, metodu plyometrickou, založenou na 

předběžném svalovém napětí, metodu izometrickou (statickou), metodu izokinetickou a 

metodu intermediární, kde dochází ke střídání dynamických a statických cvičení. 

    Hodnotit úroveň silových schopností můžeme pomocí různých testů. Několik 

příkladů takových testů uvádí publikace Motorické testy v tělesné výchově od dvojice 
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autorů Měkoty a Blahuše. Jednorázovou silovou schopnost můžeme hodnotit na základě 

stisku dynamometru. Vytrvalostí silovou schopnost je možné hodnotit na základě 

výdrže v různých polohách (výdrž v přednosu, výdrž ve vzporu ležmo). Úroveň 

explozivních silových schopností je hodnocena měřením hodů, vrhů či skoků. 

Opakováním jednoduchých pohybů ve stanoveném čase (30 - 60 vteřin) zjišťujeme 

úroveň rychlostně silových schopností. Pokud čas prodloužíme alespoň na dvě minuty, 

budeme hodnotit schopnosti vytrvalostně silové. 

2.2.2 Rychlostní schopnosti 

 Definici rychlostních schopností je možné nalézt v řadě knih či odborných 

článků. V této práci využiji Hájkovo vysvětlení, neboť se dle mého názoru jedná 

vysvětlení přesné, jasné a výstižné. Cituji: „Rychlost pohybu jako motorická schopnost 

je v antropomotorice definována jako schopnost provést pohyb (komplex pohybů, 

pohybovou činnost) v co nejkratším časovém úseku.“ (Hájek 2012) 

 Časový úsek u rychlostních schopností je třeba chápat do dvaceti vteřin, neboť 

poté se již začínají rozvíjet jiné metabolické systémy. Forma pohybové činnosti může 

být velice různá, avšak nemělo by se jednat o příliš složitý komplex pohybů či o 

překonávání nadměrného odporu. Pohybová činnost by pak ztrácela na intenzitě a už by 

se nejednalo o projev rychlostních schopností. 

 Dle charakteru činnosti můžeme pohyby rozdělit na jednoduché a složité, 

přičemž do pohybů jednoduchých řadíme pohyby částmi těla a do složitých pohyby 

lokomoční, nelokomoční a jejich kombinace. Příkladem lokomočního pohybu je jízda 

na kole, točivé pohyby těla jsou pak příkladem nelokomočního pohybu. Kombinaci 

těchto dvou pohybů můžeme vidět u všech míčových her (basketbal, házená apod.) 

 Samotná struktura rychlostních schopností je velmi jednoduchá. Obecně jsou 

rychlostní schopnosti děleny do dvou složek. Rozlišujeme reakční rychlostní schopnosti 

a akční rychlostní schopnosti.  

 Reakční rychlostní schopnost s akční rychlostní schopností příliš nesouvisí, 

neboť se jedná o schopnost co nejrychleji zahájit pohybovou činnost na určitý typ 

podnětu (zrakový, zvukový, dotykový). V této záležitosti bylo zjištěno několik 

skutečností. Nejrychleji reaguje jedinec na dotyk, dle Hájka se jedná o časové rozhraní 

mezi 0,14 až 0,15 vteřinami. Zde hraje roli určitá trénovanost jedince, úroveň jeho 

současné koncentrace či únavy, složitost pohybu, který má být vykonán, část těla 

konající tento pohyb a v neposlední řadě intenzita podnětu. Je dokonce rozdíl mezi 
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lateralitně vyhraněnou a nevyhraněnou končetinou. Zrakový podnět naopak skýtá reakci 

nejpomalejší, dle Hájka mezi 0,19 až 0,21 vteřinami. Tento čas nazýváme dobou latence, 

tedy reakční rychlostí. S reakční rychlostí se můžeme setkat v atletice, plavání či 

lyžování při startech závodů. 

 Akční rychlostní schopnost umožňuje dokončit zadaný pohybový úkol v co 

nejkratším čase od momentu zahájení pohybu. Dochází zde tedy k plnění pohybového 

úkolu realizací pohybu vlastního. Může se jednat o jednorázové či opakované provedení 

jednoduchého či složitějšího pohybu. Z hlediska průběhu pohybové činnosti lze rozlišit 

dvě kategorie v rámci akčních rychlostních schopností. Jedná se především o frekvenční 

rychlostní schopnost, která se vyskytuje u cyklických pohybů (běh, cyklistika, veslování 

apod.). Tato schopnost nám umožňuje provést co největší počet opakování (počet kroků, 

záběrů při veslování) v daném časovém intervalu. Druhou kategorii tvoří akcelerační 

rychlostní schopnost, kterou si lze představit na příkladu atletických startů. Jedná se o 

schopnost zrychlování pohybu. Vzhledem k rychlému vyčerpání metabolických 

systémů umožňujících tuto schopnost jde o velmi krátkou záležitost. 

 Biologický základ rychlostních schopností je podmíněn schopnostmi silovými. 

Tedy platí zde, že vliv dědičnosti je až 80%, neboť rychlostní schopnosti jsou 

podmíněny opět somatotypem a úrovní nervosvalového komplexu. Ideální rychlostní 

somatotyp je podle Bartůňkové mezomorfní či ektomorfní jedinec s výraznou 

muskulaturou. Svalová soustava, respektive poměr rychlých a pomalých svalových 

vláken, který bývá u běžné populace 1:1, je výhodnější, pokud ve svalech převažují 

rychlá glykolytická a oxidativně glykolytická vlákna. Právě tato vlákna jsou schopna 

vázat větší množství fosfátů ve formě ATP a CP, které svaly využívají jako energii při 

konání rychlostních pohybových úkolů. Systém ATP - CP je možné ovlivnit 

specifickým tréninkem, neboť je prokázáno, že trénovaní jedinci jsou schopni vázat 

větší množství těchto fosfátů do svalů a jsou odolnější vůči překyselení laktátem, který 

rychleji odbourávají. Tito jedinci jsou schopni udržovat maximální rychlost i po dobu 

20 vteřin a výrazně rychleji po této námaze regenerují. Vzhledem k tomu, že všechny 

pohyby jsou řízeny nervovou soustavou, je i tato složka pro výslednou rychlost 

rozhodující. Jde především o kvalitu nervových drah pro rychlé vedení vzruchu a 

citlivost receptorů. Dále je důležitá souhra agonistů a antagonistů, neboť je velmi 

žádoucí, aby docházelo k plynulému a uvolněnému pohybu a nedocházelo k plýtvání 

energie na zbytečně kontrahované svaly, jako je tomu třeba u dětí. 
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 Rozvoj rychlostních schopností vychází z předpokladu, že je striktně rozvíjen 

ATP - CP systém a jsou dodržovány zásady jeho zatěžování. První z těchto zásad je 

intenzita zátěže. Pro stimulaci a rozvoj rychlostních schopností se snažíme vždy o 

nejvyšší možnou intenzitu, o maximální výkon. Perič s Dovalilem dokonce uvádějí, že 

by se mělo jednat o nadmaximální výkon, kterého můžeme dosáhnout při běhu 

z mírného svahu či při jízdě s vodičem. Zde je třeba klást důraz na motivaci jedince, 

neboť neustálá snaha o překonávání vlastního maxima není jednoduchá. 

 Druhou zásadou je doba trvání zátěže. Na úvod rychlostních schopností bylo 

řečeno, že pokud se má jednat o rychlost, mluvíme o pohybové činnosti trvající do 

dvaceti vteřin. V praxi však není možné dojít až k této hranici, ale využívá se rozmezí 

5 - 15 vteřin. S tím úzce souvisí i možný počet opakování. Pouze u vysoce trénovaných 

jedinců lze konstatovat, že dosahují maximální rychlosti při pohybové činnosti i na 

hranici dvaceti vteřin, poté je vyčerpán ATP - CP systém a nastupuje zóna laktátová. Ta 

již pracuje pomaleji a hovořili bychom tak o rychlostní vytrvalosti. 

 Třetí důležitou zásadou je doba odpočinku. Je jasné, že nemá smysl pokračovat 

v tréninku, dokud se nezotaví ATP - CP systém, ze kterého vše vychází. V tomto ohledu 

se využívá poměru 1:10, kdy 1 znamená dobu činnosti a 10 je dobou odpočinku. Pokud 

tedy dojde k aktivitě (krátký sprint) trvající 15 vteřin, je nutné odpočívat 150 vteřin, 

tedy 2,5 minuty. Důležité je nezačít další aktivitu dříve, ale i nezačít výrazně později, 

protože pak dochází k útlumu nervosvalového komplexu. Právě proto i doba odpočinku 

je aktivní (protažení, výklus). 

 Jako optimální období pro rozvoj rychlosti se často uvádí věkové rozpětí 7 - 14 

let. V tomto věku však nemůžeme mluvit o rychlosti maximální, neboť jak již bylo 

uvedeno, rychlost je úzce spjata se sílou, která vychází mimo jiné ze svalové hmoty. 

K intenzivnímu růstu svalové hmoty dochází v období puberty a tento růst je 

podporován činností hormonů. Období puberty či pubescence však spadá až na samý 

konec uvedeného věkového rozpětí. 

 Metod rozvoje rychlostních schopností rozlišujeme několik, avšak jejich názvy 

nejsou pro tuto práci zcela nutné. Tyto metody vychází z několika zásad. Všechna 

rychlostní cvičení by měla být řazena na začátek tréninkové jednotky, aby nedocházelo 

k útlumu nervosvalového komplexu. Každý jedinec, který se účastní tohoto tréninku, by 

měl být řádně rozcvičen, jeho svaly zahřáté a protažené. Cvičení jsou jednoduchá a 

často obměňovaná. Cvičení, která děti znají, je nebaví. Je třeba dbát na správnou 
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techniku provedení a dodržovat poměr doby cvičení a odpočinku, který by vždy měl mít 

aktivní charakter. 

 Rychlost můžeme testovat několika způsoby. Jednoduchým testem reakční 

rychlosti je pouštění pravítka mezi prsty testovaného, který má za úkol pohybující se 

pravítko co nejrychleji stisknout. Akční rychlostní schopnosti jsou v tělesné výchově 

nejčastěji hodnoceny na základě člunkového běhu 4 x 10 m či běhu na 60 m. Oba tyto 

běhy splňují předpoklad, že budou dokončeny do 15 vteřin. 

2.2.3 Vytrvalostní schopnosti 

 Vytrvalost je poslední ze tří složek spadajících do kondičních pohybových 

schopností. Opět zde využiji definici doktora Hájka, který vysvětluje vytrvalostní 

schopnosti následovně. Cituji. „V antropomotorice je vytrvalost definována jako 

základní motorická schopnost umožňující provádět opakovaně pohybovou činnost 

submaximální, střední a mírné intenzity bez snížení její efektivity po relativně dlouhou 

dobu.“ (Hájek 2012) 

 Fyziologie označuje vytrvalost v pojmech jako odolnost vůči únavě či funkční 

zdatnost. V praxi je pojem vytrvalost využíván velmi variabilně právě díky zmíněné 

definici, která blíže nespecifikuje časovou jednotku. Na jedné straně tedy hovoříme o 

určitém druhu vytrvalosti při bězích na 200 m či 400 m, které trénovaným jedincům 

netrvají ani minutu, a na straně druhé obdivujeme vytrvalost ultramaratonců, kteří 

překonávají vzdálenosti často i přes 100 km. Zde se objevuje první pravidlo vytrvalosti. 

Zvyšováním intenzity pohybu krátíme dobu, po kterou je možné pohyb vykonávat a 

naopak. Toto pravidlo částečně vytváří strukturu vytrvalostních schopností. 

 Hájek ve své publikaci rozděluje vytrvalostní schopnosti dle čtyř hledisek. 

Prvním hlediskem je počet zapojených svalů. Na tomto základě rozlišujeme vytrvalost 

lokální a globální. Předěl mezi zmíněnými kategoriemi objasňují ve Sportovním 

tréninku Perič s Dovalilem, kteří uvádějí, že za lokální vytrvalost můžeme považovat tu 

činnost, kterou vykonává méně než jedna třetina svalstva. Naopak o globální vytrvalosti 

hovoříme při zapojení více než dvou třetin svalové hmoty. 

 Dle typu svalové konstrukce je nám známa statická a dynamická vytrvalost. 

Statickou vytrvalost můžeme sledovat při sledování pozice dostihového jezdce, zatímco 

dynamická vytrvalost je k vidění třeba u běžeckého lyžování. 

 Třetím hlediskem je podíl ostatních motorických schopností, na základě kterého 

rozeznáváme vytrvalostně silové schopnosti, jež nám umožňují opakovaně vykonávat 
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kliky, dřepy či jakýkoliv jiný odpor po delší dobu. Dále vytrvalostně rychlostní 

schopnosti, které již byly zmíněny výše. Jedná se právě o běhy na krátké vzdálenosti 

(200 m - 400 m) a samozřejmě poslední kategorií jsou vytrvalostně koordinační 

schopnosti. Ty nám umožňují vykonávat relativně složitý komplex pohybových činností 

po delší dobu. 

 Posledním hlediskem dělení vytrvalosti je čas, tedy doba, po kterou vykonáváme 

určitý pohyb či pohybovou činnost. Zde uvádíme vytrvalost krátkodobou, střednědobou 

a dlouhodobou. Hranice uvedl Hájek následovně. Krátkodobá vytrvalost navazuje na 

hranici rychlostních schopností, tedy trvá od dvaceti vteřin do dvou až tří minut. Zde se 

začíná rozvíjet vytrvalost střednědobá, která je zakončena hranicí deseti minut. Od 

tohoto milníku je vytrvalost považována za dlouhodobou a může trvat i několik dní. 

 Každý člověk v životě viděl alespoň nějakou část slavného maratónského 

závodu. Nejlepší běžci zde překonávají vzdálenost 42 195 metrů v časech lehce přes 

dvě hodiny. Pokud se podíváme do startovního pole, převládá zde jeden somatotyp, 

který byl Bartůňkovou pojmenován jako somatotyp vytrvalecký. Jedná se o jedince 

s převážně průměrnou či nižší výškou, hmotností a procentem podkožního tuku. V jeho 

svalech budou převládat červená pomalá oxidativní vlákna, která jsou přezdívaná jako 

vytrvalecká. Ta obsahují velké množství mitochondrií, které na sebe váží kyslík. Ten je 

využit v metabolických systémech k zajištění energie pro pracující svaly. Při 

dlouhodobé činnosti přesahující hodiny dochází k narušení homeostáze vnitřního 

prostředí. Jedinec, který se s touto záležitostí umí lépe vyrovnat, odvádí rychleji 

zplodiny z těla, bývá dobrým vytrvalcem. 
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Graf 1: Podíl zdrojů energie na její celkové úhradě v čase při maximálních výkonech 

(Máček 1995). 

 

      

 Již u rychlostních schopností byl popisován ATP - CP systém, respektive fosfáty 

adenosintrifosfát (ATP) a kreatinfosfát (CP) , jako základní zdroj energie pro pracující 

svaly. Tyto fosfáty se však vyčerpají do dvaceti vteřin tělesné aktivity a je nutné jejich 

doplnění, což je zajištěno třemi metabolickými systémy znázorněnými na grafu 1. Zde 

je vidět postupné rozvíjení jednotlivých systému v průběhu zatížení a provázanost 

jednoho s druhým. 

 Alaktátový anaerobní systém, doposud nejvíce popsán, kryje krátkodobé aktivity 

maximální intenzity. Jako zdroj energie využívá fosfátů ATP a CP, které se velmi 

rychle vyčerpají. V případě ATP se jedná o tři vteřiny, CP mizí po dvaceti vteřinách. 

K opětovnému doplnění dochází do tří minut. 

 Laktátový anaerobní systém kryje krátkodobé až střednědobé vytrvalostní 

aktivity. Na grafu je vidět, že nahrazuje upadající alaktátový anaerobní systém na 

dvaceti vteřinách tělesné aktivity a vrcholí na čtyřiceti vteřinách. Zdrojem energie je 

v tomto případě svalový glykogen. V konečném procesu tohoto energetického systému 

vzniká jako produkt kyselina mléčná, která je dále využívána jako zdroj energie pro 
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srdeční svalovinu, avšak ve větší míře ve svalech způsobuje jejich únavu a narušuje 

acidobazickou rovnováhu těla. Normalizace laktátu v krvi nastává do dvou hodin 

odpočinku. Tento proces je rovněž možné urychlit aktivitou v rámci odpočinku (výklus, 

protažení, chůze). Trénovaní jedinci jsou schopni odbourat laktát až za čtvrtinu času.  

 Aerobní systém je typickým metabolickým systémem pro vytrvalce, neboť právě 

onen aerobní systém se plně rozvíjí okolo desáté minuty pohybové aktivity a vydrží 

pracovat mnoho hodin. Energii získává ze zásob cukrů a tuků, konkrétně se jedná o 

glykogen, triacylglyceroly, glukózu a mastné kyseliny. Pokud tento sytém úplně 

vyčerpáme několikahodinovou aktivitou, musíme počítat s dlouhým zotavením, které 

může trvat až dva dny. Během této doby je doplňován glykogen do pomalých 

oxidativních svalových vláken. Vzhledem k tomu, že v procesu aerobního systému je 

využíván kyslík přijímaný v průběhu pohybové činnosti, může být jeho množství či jeho 

využitelnost tělesným aparátem limitujícím pro vykonávanou pohybovou činnost. 

Hovoříme o aerobním výkonu (maximální možná hodnota spotřeby O2/min, značí se 

VO2max) a aerobní kapacitě (doba činnosti dané intenzity v procentech VO2max). 

 Rozvoj vytrvalosti vychází z předpokladu, že bude převážně zatěžován výše 

zmíněný aerobní systém a budou tak dodržovány určité podmínky. První takovou 

podmínkou je časový interval, který by v případě tréninku vytrvalosti měl mít alespoň 

20 - 30 minut, kdy naše tělo dostaneme do tepové frekvence kolem 130 tepů za minutu. 

Aerobní kapacita by se pak nacházela přibližně na 80% VO2max. Vzhledem k rychlosti 

zotavení aerobního systému můžeme podobný trénink zopakovat 3x - 4x týdně. Je však 

třeba brát ohled na biologický věk jedince, úroveň jeho trénovanosti a délku a intenzitu 

zatížení. 

 V praxi využíváme dvou základních typů metod rozvoje vytrvalostních 

schopností, které se od sebe liší.  Prvním typem jsou metody souvislé, které si můžeme 

představit na výše uvedené aktivitě trvající alespoň 20 - 30 minut, kdy se tepová 

frekvence dostane na 130 - 150 tepů za minutu. Pokud je intenzita zatížení stálá, 

hovoříme o metodě souvislé rovnoměrné. Pokud se intenzita mění, hovoříme o metodě 

souvislé střídavé. Zde se využívá kyslíkového dluhu vznikajícím při vyšší intenzitě 

cvičení, který se při snížené aktivitě začne vyrovnávat. Jako příklad lze uvést indiánský 

běh. 
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Graf 2: Kyslíkový dluh a kyslíkový deficit (Máček 1995) 

 

 

 Vlivem neschopnosti našeho organismu zachovat stálý poměr mezi nabídkou a 

poptávkou kyslíku na počátku zvýšené tělesné aktivity vzniká kyslíkový deficit, který je 

vyrovnán při snížení této aktivity či po jejím úplném ukončení. Veškerý vydýchaný 

kyslík nad klidovou hodnotu organismu po ukončení tělesné aktivity se nazývá 

kyslíkový dluh. Tento vztah zobrazuje graf 2. 

 

 Druhým typem metod jsou metody intervalové, které využívají nedostatečného 

zotavení energetických systémů. Tyto metody jsou velmi využívané v atletice, kdy 

závodníci v tréninku opakovaně běhají kratší úseky (400 m - 600 m) a záměrně 

nedodržují nutný čas na úplnou regeneraci energetických systémů. Dochází tak 

k mobilizaci energetických rezerv. Tímto způsobem bývá rozvíjen laktátový anaerobní 

metabolismus. Zde se setkáváme s pojmem anaerobní práh, který definoval Jančík ve 

své internetové publikaci Fyziologie tělesné zátěže - vybrané kapitoly. Cituji: 

„Anaerobní práh je taková intenzita zátěže (rychlost běhu, výkon na ergometru), kdy se 

k převážně aerobnímu způsobu krytí energetických požadavků organismu přidává a 

dále narůstá způsob anaerobní.“ (Jančík 2006) 

  K hodnocení vytrvalostních schopností bývá využíváno dvou typů testů. Jedná 

se o testy výkonové a testy zátěžové. Výkonové testy jsou častěji užívané. Příkladem je 

Cooperův test - běh na 12 minut. V tělesné výchově jsou užívány distanční běhy na 
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1000 m a 1500 m. U starších jedinců je vytrvalost testována chůzí na dva kilometry. 

Harvardský step-test je příkladem testu zátěžového. 

2.2.4 Obratnostní (koordinační) schopnosti 

 Pokud vycházíme ze struktury motorických schopností podle Hájka, jedná se o 

poslední kategorii ze čtyř základních pohybových schopností. Obratnostní schopnosti se 

však velmi odlišují od předchozích tří kategorií, které jsou rovněž označované jako 

pohybové schopnosti kondiční. Obratnost je úzce spojována s procesy řízení a regulace 

motoriky. Samotná definice je však velmi problematická, neboť se touto tematikou 

zabývá řada autorů a panuje zde nejednotnost názorů. Vzhledem k povaze této práce 

využiji vybrané definice publikované dvojicí autorů Periče a Dovalila. Cituji. 

„Koordinace je schopnost zvládnout a okamžitě čelit každému novému pohybu a rychle 

se přizpůsobit pohybovým požadavkům měnící se situace.“ (Perič a Dovalil 2010)

  

 Struktura obratnostních schopností je tvořena spletitou sítí úzce propojených 

procesů řízení a regulace motoriky, kterou nejlépe analyzoval a zjednodušil autor 

Čelikovský. V tomto ohledu z něj vychází řada autorů a je často citován v souvislosti 

s danou problematikou. Pro tuto práci je Čelikovského dělení obratnostních schopností 

dle tří oblastí v publikaci Antropomotorika naprosto ideální. 

 Do první oblasti spadají senzomotorické vlastnosti. Jedná se o kinestetickou 

diferenciační schopnost, rovnováhovou schopnost, rytmickou schopnost, orientační 

schopnost a další schopnosti vzhledem k pohybovému úkolu. 

 Kinestetická diferenciační schopnost umožňuje rozlišovat dobu trvání pohybu, 

svalovou kontrakci a svalové napětí. Jedná se tedy o velmi důležitou funkci v rámci 

regulace pohybu. 

 Rovnováhová schopnost umožňuje jedinci držet tělo či různé předměty ve 

stabilní poloze. Obsahuje tři složky: statickou rovnováhu, užívanou při balancování na 

malé oporné ploše těla (stoj na rukou), dynamickou rovnováhu, umožňující člověku 

pohybu po úzké či nestabilní ploše (provazochodectví, chůze po slackline) a 

balancování (moderní gymnastika). 

 Rytmická schopnost umožňuje vnímat, reprodukovat a realizovat vlastní pohyb 

v rytmické formě. 

 Orientační schopnosti zcela zřejmě usnadňují jedinci rychle a přesně zachytit 

informace o pohybu pomocí vlastních smyslů, které postoupí tyto informace centrální 
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nervové soustavě k následné analýze. Odtud pak přichází řešení v podobě pohybové 

činnosti. Velmi důležité jsou zde jednotlivé smysly, zejména zrak a schopnost 

periferního vidění. 

 Druhou oblastí je samotná pohyblivost neboli flexibilita, která bývá v literatuře 

mnohdy uváděna zcela zvlášť jako pátá základní motorická schopnost. Obecně se jedná 

o schopnost vykonávat pohyby ve velkém kloubním rozsahu. Můžeme rozlišit aktivní 

pohyblivost a pasivní pohyblivost. Při aktivní pohyblivosti napomáhá maximálnímu 

rozsahu kontrahované svaly jedince, avšak při pasivní pohyblivosti tuto funkci 

vykonává vnější síla, kterou si můžeme představit jako druhou osobu napomáhající při 

protažení. Tato schopnost je velmi ovlivněna geneticky, neboť vše vychází z druhu a 

tvaru kloubu, elasticitě jednotlivých vazů, svalů a šlach a úhlů jejich upínání ke kostře. 

 Poslední oblastí je regulace pohybu. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o určitý 

cit pro prostor při vykonávání samotného pohybu a jeho správné načasování (timing). 

 Biologický základ obratnostních schopností tkví v nervové soustavě, byť 

Bartůňková z morfologického hlediska popisuje určité výhody typu nízká hmotnost 

jedince spojená s nízkým procentem tělesného tuku, optimální poměr tělesných 

segmentů a tvar a úhel jednotlivých kloubních spojení. 

 Výhodná je jednoznačně bohatá inervace svalového aparátu s množstvím 

kvalitních a rychlých nervových drah. Tato inervace umožňuje pomocí koncových 

receptorů v kůži (exteroreceptory) a uvnitř těla (interoreceptory) zajišťovat důležité 

informace. Kvalita a kvantita informací závisí na kvalitě a kvantitě receptorů a jejich 

spojení s centrální nervovou soustavou. 

 Kvalitativní znaky obratnosti se začínají rozvíjet kolem šestého roku života. 

Jedná se především o ekonomičnost, přesnost a plynulost pohybů. Druhá vlna rozvoje 

nastává kolem dvanáctého roku. Během puberty se dostavuje útlum, avšak mezi 

sedmnáctým a dvacátým rokem života můžeme hovořit o renesanci obratnostních 

schopností. 

 Pokud přistoupíme k záměrnému rozvíjení obratnostních schopností, je opět 

důležité dodržovat několik pravidel. Mnohá se shodují s rychlostními schopnostmi, a to 

zařazování koordinačních cvičení na začátek tréninkové jednotky z důvodu maximální 

bdělosti nervové soustavy a absence její únavy a neustálá obměna těchto cvičení. 

Klíčem je tedy novost. Cvičení měníme v momentě jeho kvalitního splnění cvičencem a 

již se k němu nevracíme. Je rovněž důležité obměňovat podmínky, za kterých je cvičení 

uskutečňováno. Změnit partnera, přidat míč při průchodu překážkovou dráhou či 
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vykonávat cvičení soutěžní formou. Vzniklá stresová situace nutí cvičence 

k rychlejšímu rozhodování a řešení dané situace. Je samozřejmě nutné dbát v první řadě 

na bezpečnost všech zúčastněných. 

 Rozvoj pohyblivosti je odlišný. Dovalil ve své publikaci Lexikon sportovního 

tréninku popisuje několik metod, které rozděluje do tří kategorií. Metody aktivních 

cvičení (švihové pohyby, strečink), metody pasivních cvičení (využití gravitace, 

dopomoc partnera) a metodu kontrakce relaxace natažení.  

 Před protahováním je nutné všechny svaly prohřát a vždy se soustředit na oblast 

protahovaných svalů. Výhodou těchto cvičení je rychlejší regenerace z důvodu 

okysličování svalové tkáně během protahování. Zásadou je nevyužívat protahovacích 

cvičení v době nemoci či při svalových zraněních. 

 Vzhledem k složité struktuře a mnoha oblastem obratnostních schopností 

obsahuje i jejich hodnocení množství různých druhů testů, které byly vybrány 

z Čelikovského Antropomotoriky a z Motorických testů v tělesné výchově od autorů 

Měkoty a Blahuše. 

 Přesnost pohybu bývá hodnocena pomocí goniometru poté, co testovaná osoba 

reprodukuje zadaný pohyb. Odchylka je měřena ve stupních. 

 Rovnováhu hodnotíme při různých druzích chůze po kladině či při doskocích do 

rovnovážného postoje (doskok do váhy předklonmo). 

 Testem rytmiky může být přeskakování švihadla a schopnost udržení zadaného 

rytmu (tempa). 

 Příkladem testu dobré orientace jedince jsou poskoky snožmo. Cvičenec se 

zavázanýma očima se snaží z jedné mety doskákat co nejblíže k metě druhé, vzdálené 

čtyři metry. Měříme odchylku od cíle v centimetrech. 

 Regulaci pohybu testujeme pomocí složitých rotačních skoků, skoků na cíl či 

Burpee testu, při kterém dochází k rychlému střídání poloh (stoj, vzpor dřepmo, vzpor 

ležmo, vzpor dřepmo, stoj). 

 Pohyblivost je možné měřit přesahem v centimetrech (hluboký předklon) či 

goniometrem velikost úhlu rozsahu dvou tělních segmentů ve stupních. 
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2.3 Pohybové dovednosti 

 Vztah mezi pohybovými dovednostmi a pohybovými schopnostmi je velice 

dynamický a dochází zde k vzájemnému ovlivňování a podmiňování. Hájek ve své 

publikaci Antropomotorika popisuje pohybové dovednosti takto. Cituji. „Motorická 

dovednost je učením osvojená způsobilost k realizaci určitého konkrétního pohybového 

úkolu. Realizace úkolu, především jeho technická stránka, je podmíněna úrovní 

integrace vnitřních vlastností organismu.“ (Hájek 2012) 

 Z hlediska vývoje zaujímají pohybové dovednosti vyšší úroveň pohybových 

předpokladů. S pohybovými schopnostmi jsou však bezprostředně spojeny, což 

znamená, že pohybové schopnosti umožňují výkon v konkrétních pohybových 

dovednostech, zároveň jej však i limitují. 

 K zisku pohybových dovedností dochází v procesu motorického učení. 

Výsledkem je pak určitá získaná dispozice (způsobilost) k vykonání rychlé, úsporné a 

správné pohybové činnosti. Tato získaná dispozice (způsobilost) je tedy předpokladem 

splnění pohybového úkolu. Jako příklad si můžeme uvést pohybový úkol přeplavat řeku, 

jehož úspěšné splnění vychází z dovednosti plavat. 

 Během procesu motorického učení dochází k určitým změnám v motorice. Tyto 

změny jsou využívány při diagnostice a můžeme je označit jako znaky motorické 

dovednosti. Dle Hájka (2012) se jedná o následující znaky: dílčí pohyby se spojují 

v jeden celistvý pohyb, nadbytečné pohyby mizí a svalový tonus je optimální, 

časoprostorové parametry pohybů vychází ze situace, kontrola pohybu zrakem je dle 

potřeby nahrazena kinestetickou kontrolou, při měnících se podmínkách se pohybová 

činnost přizpůsobuje, při řešení konkrétního pohybového úkolu je využíváno specifické 

dovednosti a nedochází k zapomínání získaných dovedností, hovoříme tedy o jejich 

stabilitě. 

 Výše zmíněné znaky sloužící k hodnocení pohybových dovedností určitého 

jedince nebo celé skupiny jsou posuzovány v kontextu osvojení určité dovednosti 

(úrovni řešení úkolu) nebo míře jejího uplatnění. K posouzení hodnoceného pohybu je 

často využíván videozáznam a následný rating (škálování), kdy dochází ke známkování 

provedeného pohybu. 

 Herní pohybové dovednosti se v tělovýchově hodnotí podle následujících testů: 

opakované házení a chytání míče odrazem o stěnu, opakované volejbalové odbití 

odrazem o stěnu, volejbalové podání na cíl, kop na vzdálenost, střelba na koš apod. 
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3 Metody a postup práce 

 V této práci byly použity dvě výzkumné metody. První výzkumnou metodou 

bylo dotazníkové šetření, jehož účelem bylo objasnit pracovní hypotézu procházející 

napříč touto prací, a to zda jsou dnešní děti základních škol schopny absolvovat 

přírodovědné exkurze s ohledem na jejich pohybovou zdatnost. Otázky dotazníkového 

šetření zjišťovaly rovněž úroveň a množství dovedností využitelných při pobytu 

v přírodě. 

 Druhá výzkumná metoda, testování, skládající se z části plavecké a atletické, 

měla za úkol zjistit úroveň vytrvalostních a rychlostních schopností u zkoumaného 

souboru žáků šestých a sedmých tříd. Plavecká část testování pak hodnotila úroveň 

plaveckých dovedností. 

 

Postup práce 

 Postup mé práce se odvíjel od teoretické přípravy, stanovení problému a 

následné formulace jednotlivých cílů a pracovních hypotéz. Na to již navazovala 

metodická příprava práce, během které byly nejprve připraveny dotazníky pro výše 

zmíněné šetření. Dále bylo nutné zajištění prostor atletického školního hřiště a 

městského bazénu, aby mohlo být uskutečněno celé testování. Příprava a stanovení 

jednotlivých testů bylo již snadné. 

 Důležitým bodem bylo uskutečnění zmíněných výzkumných metod a podrobné 

statistické zpracování výsledků, díky tomu bylo možné porovnat výsledky jednotlivých 

kategorií mezi sebou. 

 Posledním bodem práce bylo vyvození závěrů na základně nově získaných 

poznatků. 
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4 Výzkumná část 

4.1 Dotazníkový průzkum 

 Dotazníkový průzkum se jako výzkumná metoda využívá ve vědeckých pracích 

velmi často. Neskonalou výhodou dotazníkového šetření je jeho finanční a časová 

nenáročnost, neboť v dnešní době elektronických dotazníků člověk neutratí ani korunu a 

posbírá nesmírné kvantum dat, které mu navíc vyhotoví počítačový program. Informace 

získané pomocí dotazníků nebývají zcela podrobné, ale pokud je použit správný vzorek 

populace, můžeme hovořit o vzorku reprezentativním a získaná data tak aplikovat na 

širší okruh lidí. 

 V publikaci Sociologie autor Anthony Giddens popisuje dva typy vyhotoveného 

dotazníku na základě způsobu formulace otázek. Prvním, častěji využívaným typem je 

dotazník standardizovaný. Všechny otázky obsažené v dotazníku jsou uzavřené a 

respondenti pouze kroužkují či zaškrtávají předem připravené odpovědi, které se 

nejčastěji objevují ve formě „ano - ne - nevím“ nebo určují nějakou škálu. Takový typ 

dotazníku má značnou výhodu při porovnávání zjištěných jevů mezi sebou. Je velice 

snadné tyto jevy statisticky znázornit do grafu či tabulky a výsledky kvantifikovat. 

K hlubšímu zjištění podrobností a vztahů jednotlivých jevů je však standardizovaný typ 

dotazníku hluchý. 

 Druhým typem je dotazník s otevřenými otázkami. I zde je však třeba dát si 

pozor na jejich formulaci, neboť z otázek položených příliš zeširoka nic nezjistíme a 

určitě nic neporovnáme. Můžeme tedy říci, že platí pravidlo imaginárních nůžek. Čím 

více se nože při formulaci otázky rozevřou, tím hůře se dotazník vyhodnocuje a naopak. 

Výhodou tohoto typu dotazníku je jeho flexibilita a bohatost získaných informací. 

 Samozřejmostí je i možnost nakombinovat otázky standardizovaného dotazníku 

s otázkami otevřenými. V takovém případě hovoříme o polostrukturovaném dotazníku. 

 Úskalím otázek bývá mnohdy i jejich samotný obsah. Jinými slovy se může stát, 

že respondent nebude chtít či nebude umět odpovědět dle skutečnosti a odpověď si 

vymyslí nebo otázku nechá prázdnou, což je příznivější varianta, neboť alespoň 

nedochází ke zkreslení získaných informací. 

 Dotazník, který jsem vyhotovil a použil pro účely této práce, byl konzultován se 

zkušenějšími kolegy a otestován na několika mých známých. Jedná se převážně o 

standardizovanou formu, kde většina otázek má připravené odpovědi, neboť mým cílem 
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byla právě výše zmíněná statistika určitých jevů. Konkrétně jsem zjišťoval, do jaké míry 

jsou dnešní žáci základních škol schopni souznít s přírodou. Informace získané v tomto 

dotazníkovém šetření mají pomoci zodpovědět otázku, zda jsou dnešní žáci základních 

škol schopni účastnit se biologických exkurzí na základě svého pohybového a 

dovednostního fondu. 

 Výzkumnou skupinou je tedy žactvo druhého stupně základní školy navštěvující 

šestý či sedmý ročník. Důvodem této specifikace je rozložení učiva přírodopisu v rámci 

druhého stupně. Po prostudování nejnovějších řad učebnic tohoto předmětu (SPN, Nová 

škola) se ukázalo, že v šestém a sedmém ročníku je probírána botanika a zoologie, tedy 

témata, která jsou nejběžnější při plánování terénních exkurzí. Při výuce botaniky a 

zoologie jsou právě ony terénní přírodopisné exkurze nezbytné. Pokud žák poznává 

rostliny a živočichy pouze na obrázcích a v přírodě v takovém případě selhává, ztrácí 

výuka svůj význam. 

 Výzkum proběhl na základní škole v Čelákovicích, kterou navštěvuje o něco 

méně než 700 žáků. Blízké okolí školy a okolí města Čelákovic k terénním biologickým 

exkurzím přímo vyzývá. V požadovaných ročnících je celkem pět tříd. Do dvou šestých 

tříd a tří sedmých chodí téměř 130 dětí. Zde byly dotazníky rozdány. Předem jsem se 

však rozhodl pro vzorek 100 respondentů. Tuto skutečnost nebylo těžké dodržet, neboť 

jsem získal i několik dotazníků, které jsem musel z různých důvodů vyřadit. V závěru 

bylo nutné vyřadit pouze jeden kompletní dotazník a mnou vybraný vzorek byl hotov. 

  Nevyplněný dotazník je k dispozici na následující straně. 
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Dotazník 

Předložený dotazník je součástí výzkumu, který má pomoci zmapovat, zda jsou dnešní 

děti schopny na základě svých pohybových schopností, dovedností a zkušeností 

z oblasti pobytu v přírodě účastnit se terénních biologických exkurzí. Dotazník je 

anonymní a jeho vyplnění zcela dobrovolné. Výsledky tohoto výzkumu budou součástí 

diplomové práce (Bc. Michal Šup, PedF UK), která se zabývá tělesnou zdatností jako 

předpokladem pro plnění biologických exkurzí. 

 

 

1. Můj věk:  ........... 

 

2. Pohlaví: 

a) muž    b) žena 

 

3. K pobytu v přírodě mám vztah: 

a) kladný   b) neutrální   c) záporný 

 

4. Letních táborů se účastním: 

a) pravidelně každý rok b) byl/a jsem pouze jednou c) nikdy 

 

5. Pokud se účastním letních táborů, spaní je zajištěno: 

a) ve stanech   b) v chatkách   c) v budově   

d) na tábory nejezdím 

 

6. Umím postavit stan: 

a) ano    b) ne    c) nevím 

 

7. Umím samostatně rozdělat oheň (bez pomoci dospělého): 

a) ano    b) ne    c) nevím 

 

8. Vařil/a jsem na otevřeném ohni: 

a) ano, mnohokrát  b) ano, pouze jednou  c) ne 
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9. V přírodě jsem přenocoval/a ve stanu či pod širým nebem: 

a) pravidelně každý rok b) pouze jednou  c) nikdy 

 

10. Nejvíce jsem ušel/la pěšky ............. km za den, ujel/a na kole ............. km za den, 

ujel/a na lodi ............. km za den. 

 

11. Umím plavat, uplavu alespoň 50 metrů: 

a) ano    b) ne    c) nevím 

 

12. Mám alergii na: 

a) prach   b) pyl    c) srst    

d) lepek   e) jiné, 

doplň............................................................................. 

 

13. Rád/a bych, pokud bych měl/a možnost, vyzkoušel/a: 

a) sám/sama rozdělat oheň b) vařit na otevřeném ohni c) přespat pod stanem 

d) přespat pod širým nebem e) sjíždět řeku   f) výlet na kole 

g) pěší výlet do přírody h) nic z uvedeného 
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4.1.1 Vyhodnocení dotazníkového průzkumu 

Předložený dotazník je součástí výzkumu, který má pomoci zmapovat, zda jsou dnešní 

děti schopny na základě svých pohybových schopností, dovedností a zkušeností 

z oblasti pobytu v přírodě účastnit se terénních biologických exkurzí. Dotazník je 

anonymní a jeho vyplnění zcela dobrovolné. Výsledky tohoto výzkumu budou součástí 

diplomové práce (Bc. Michal Šup, PedF UK), která se zabývá tělesnou zdatností jako 

předpokladem pro plnění biologických exkurzí. 

 

 

1. Můj věk:  ........... 

 

Průměrný věk všech celkem:  12,26 roku  

 

Tabulka 2: Věk respondentů 

Věk Četnost Relativní četnost (%) 

11 let 13 13% 

12 let 50 50% 

13 let 35 35% 

14 let 2 2% 

Celkem 100 100% 

 

 Vzhledem k tomu, že věková skupina byla vybrána předem, nejedná se v tomto 

případě o zcela zásadní informace. Otázka měla odhalit možné zastoupení žáků, kteří 

opakovali některý z ročníků a nebo nastoupili do školy výrazně později. Tuto skutečnost 

potvrzuje fakt, že dotazník vyplnili dva čtrnáctiletí žáci (dívka a chlapec). V takto 

velkém výzkumném souboru to však nehraje zásadní roli. 

 

2. Pohlaví: 

a) muž    b) žena 

 

Tabulka 3: Pohlaví respondentů 

Pohlaví Četnost Relativní četnost (%) 

muž 50 50% 

žena 50 50% 

Celkem 100 100% 
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 Zcela náhodně došlo k naprosto totožnému zastoupení chlapců i dívek ve 

výzkumném souboru. To se může projevit jako výhoda při zjišťování různých vztahů 

závisejících na pohlaví. 

 

3. K pobytu v přírodě mám vztah: 

a) kladný   b) neutrální   c) záporný 

 

Tabulka 4: Vztah respondentů k pobytu v přírodě 

Vztah Četnost Relativní četnost (%) 

kladný 84 84% 

neutrální 16 16% 

záporný 0 0% 

Celkem 100 100% 

 

 Zde se ukázala zajímavá skutečnost, sice to, že u žáků v dnešní době stále 

převládá kladný vztah k pobytu v přírodě. Dokonce se ve výzkumném souboru nenašel 

nikdo, kdo by měl vztah záporný. Této skutečnosti je třeba si cenit a věnovat jí 

patřičnou pozornost při výuce. 

 

4. Letních táborů se účastním: 

a) pravidelně každý rok b) byl/a jsem pouze jednou c) nikdy 

 

Tabulka 5: Účast respondentů na letních táborech 

Účast Četnost Relativní četnost (%) 

pravidelně každý rok 54 54% 

byl/a jsem pouze jednou 25 25% 

nikdy 21 21% 

Celkem 100 100% 

 

 Letních táborů se pravidelně účastní 54% žáků. Tato skutečnost prokazuje, že 

více než polovina dotázaných se pravidelně minimálně jednou ročně pohybuje v přírodě. 

Neznamená to však, že by se jednalo o činnost, kterou dělají dobrovolně, neboť 

v některých případech může jít pouze o rozhodnutí rodičů, kteří tak svým dětem zajistí 

program na prázdniny. Čtvrtina dětí se na letní tábor podívala pouze jednou a 
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z nějakého důvodu se tento zážitek již neopakoval. Zjištění, že se letního tábora ve 

svých dvanácti, třinácti letech nezúčastnilo 21% dotázaných, je znepokojivé. V tuto 

chvíli mě mrzí, že do dotazníku nebyla vložena otázka, které by objasnila možné 

důvody.  

 

5. Pokud se účastním letních táborů, spaní je zajištěno: 

a) ve stanech   b) v chatkách   c) v budově   

d) na tábory nejezdím 

 

Graf 3: Druhy ubytování na letních táborech 

 

Tabulka 6: Druhy ubytování na letních táborech 

Ubytování Četnost Relativní četnost (%) 

ve stanech 37 26,5% 

v chatkách 58 41,6% 

v budově 11 7,9% 

na tábory nejezdím 24 24% 

Celkem 130 100% 

 

na tábory nejezdím 

24% 

 

budova 

4% 

chatky 

31% 

chatky + budova 

4% 

stany 

14% 

stany + chatky 

20% 

stany + chatky + budova 

3%  
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 U otázky číslo pět, která zjišťovala způsob ubytování na letních táborech, bylo 

možné zaškrtnout více odpovědí. Tuto skutečnost znázorňuje graf 3, kde jsou přehledně 

vidět volené kombinace. Opět zde byla, stejně jako v předchozí otázce, možnost (d), 

tedy vyloučit se z této otázky v případě, že někdo na letní tábory nejezdí. Zde se 

k jednadvaceti žáků bez účasti na letním táboře přidali další tři. Nad důvodem těchto 

jedinců však můžeme pouze polemizovat. 

 V tabulce 6 je znázorněna četnost jednotlivých způsobů ubytování či spaní. 

Jednoznačně zde vítězí ubytování v chatkách, neboť tuto možnost zaškrtlo 58 

dotázaných. Spaní ve stanech vyzkoušelo o něco méně žáků, a to 37. Ubytování 

v budově zažil nejmenší počet dětí. Konkrétně se jednalo o 11 z nich. 

 

6. Umím postavit stan: 

a) ano    b) ne    c) nevím 

 

Tabulka 7: Schopnost postavit stan 

Schopnost Četnost Relativní četnost (%) 

ano 49 49% 

ne 22 22% 

nevím 29 29% 

Celkem 100 100% 

 

 V této otázce byla zjišťována schopnost dotazovaných jedinců postavit stan. 

Vzhledem k tomu, že tuto činnost nepovažuji za nijak složitou, mě překvapilo, že pouze 

polovina dětí odpověděla kladně. Druhá polovina odpověděla záporně nebo že neví. 

Z toho vyplývá možné konstatování, že polovina dotázaných zřejmě nikdy nestavěla 

stan. 
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7. Umím samostatně rozdělat oheň (bez pomoci dospělého): 

a) ano    b) ne    c) nevím 

 

Tabulka 8: Schopnost rozdělat oheň 

Schopnost Četnost Relativní četnost (%) 

ano 60 60% 

ne 15 15% 

nevím 25 25% 

Celkem 100 100% 

 

 Moderní doba nabízí většině populace obrovské možnosti. Vlivem posunu 

společnosti mimo přírodu za lákadly civilizace se však dostáváme často do úzkých při 

plnění jednoduchých úkolů, které by naši předchůdci hravě zvládli již v útlém věku. 

Jedním z těchto úkolů je dovednost rozdělat oheň. 

 V dotazníku 60% jedinců odpovědělo kladně, oheň by pomocí sirek či 

zapalovače byli schopni rozdělat. Zbylých 40% však o této svojí dovednosti neví či jí 

nedisponuje. V tomto případě shledávám výhodu v neustálém zdražování plynu a 

elektrické energie, neboť tlak na rodinný rozpočet domácností nutí hledat alternativu 

k centrálnímu vytápění plynem či elektřinou. Výsledkem je určitý návrat ke krbovým 

kamnům či krbům samotným. Objevuje se tak znovu důvod, proč tuto dovednost 

neopomíjet, ale naopak ji udržovat. 

 

8. Vařil/a jsem na otevřeném ohni: 

a) ano, mnohokrát  b) ano, pouze jednou  c) ne 

 

Tabulka 9: Vaření na otevřeném ohni 

Zkušenost Četnost Relativní četnost (%) 

ano, mnohokrát 46 46% 

ano, pouze jednou 32 32% 

ne 22 22% 

Celkem 100 100% 
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Tabulka 10: Kontingenční tabulka: vaření na otevřeném ohni, účast na letních táborech 

 Vaření na ohni  

Účast na letních táborech ano, mnohokrát ano, pouze jednou ne Celkem 

pravidelně každý rok 24 21 9 54 

byl/a jsem pouze jednou 10 7 8 25 

nikdy 12 4 5 21 

Celkem 46 32 22 100 

 

 Zkušenosti s vařením na ohni má celkem 78% dotázaných. Bohužel 32% z nich 

má tuto zkušenost pouze jednu. Zbylých 22% respondentů nikdy nevařila na otevřeném 

ohni. Výsledky získané touto otázkou se velmi podobají výsledkům z účasti na letních 

táborech, kde 54% dotázaných přiznalo pravidelnou účast, 25% se hlásilo k návštěvě 

letního tábora pouze jednou a 21% se na letní tábor nikdy nepodívalo. Z toho by mohlo 

plynout tvrzení, že děti účastnící se letních táborů mají zkušenost s vařením na 

otevřeném ohni a naopak ty, které na tábory nejezdí, tento zážitek nemají. Ovšem po 

vytvoření kontingenční tabulky 10, zobrazující vztah mezi těmito dvěma jevy, musíme 

toto tvrzení označit za neplatné. Ukazuje se totiž, že z jednadvaceti dětí, které se nikdy 

neúčastnily letního tábora, pouze pět nikdy nevařilo na otevřeném ohni. Naopak u 

skupiny 54 respondentů pravidelně navštěvujících letní tábory jsou statistiky výrazně 

horší. Devět z nich nikdy na otevřeném ohni nevařilo a jednadvacet z nich má tuto 

zkušenost pouze jednu. Na základě těchto zjištění musíme jednoznačně vyvrátit dogma, 

že kdo jezdí na letní tábory, vařil na otevřeném ohni. 

 

9. V přírodě jsem přenocoval/a ve stanu či pod širým nebem: 

a) pravidelně každý rok b) pouze jednou  c) nikdy 

 

Tabulka 11: Zkušenost respondentů s nocováním ve stanu či pod širým nebem 

Zkušenost Četnost Relativní četnost (%) 

pravidelně každý rok 49 49% 

pouze jednou 41 41% 

nikdy 10 10% 

Celkem 100 100% 
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Tabulka 12: Kontingenční tabulka: účast na letních táborech, nocování ve stanu či pod 

širým nebem 

 Nocování ve stanu či pod širým nebem  

Účast na letních 

táborech 
pravidelně každý rok pouze jednou nikdy Celkem 

pravidelně každý rok 32 18 4 54 

byl/a jsem pouze jednou 10 14 1 25 

nikdy 7 9 5 21 

Celkem 49 41 10 100 

 

 Výsledek této otázky je celkem příznivý, neboť z tabulky 11 vyplývá, že 

zkušenost s přenocováním v přírodě pod stanem či širým nebem má 90% většina 

respondentů. Zajímavé však je, že pro 41% dotázaných tento zážitek doposud 

nezopakovalo. Nad jejich důvody můžeme znovu jen polemizovat. Pouze 10% dětí 

přiznalo nulovou zkušenost v této oblasti. 

 Opět byla vytvořena vztahová tabulka, ukazující závislost účasti na letních 

táborech se zkušeností s nocováním v přírodě. Pravidelní návštěvníci táborů prokazují 

větší zkušenosti s přespáním v přírodě. Z 54 dětí, které se táborů účastní pravidelně, má 

zkušenost s venkovním nocováním 50. Zbývající čtyři jedinci tuto zkušenost nemají. U 

dětí, které uvedly svou dosavadní neúčast na letních táborech, nenastal ve většině 

případů hendikep, neboť z jednadvaceti jich v přírodě nepřenocovalo pouze pět. 
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10. Nejvíce jsem ušel/la pěšky ............. km za den, ujel/a na kole ............. km za den, 

ujel/a na lodi ............. km za den. 

 

Tabulka 13: Nejdelší pěší jednodenní výlet 

Počet kilometrů Četnost Relativní četnost 

2 1 1% 

3 1 1% 

5 3 3% 

6 2 2% 

7 1 1% 

8 1 1% 

9 1 1% 

10 8 8% 

12 6 6% 

13 2 2% 

14 3 3% 

15 9 9% 

16 2 2% 

18 1 1% 

20 15 15% 

21 1 1% 

22 1 1% 

23 1 1% 

25 4 4% 

26 1 1% 

27 3 3% 

30 16 16% 

32 1 1% 

35 4 4% 

36 2 2% 

38 1 1% 

45 1 1% 

50 3 3% 

60 1 1% 

63 1 1% 

70 1 1% 

80 2 2% 

Celkem 100 100% 
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Graf 4: Nejdelší pěší jednodenní výlet 
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Tabulka 14: Nejdelší pěší jednodenní výlet - intervaly 

Interval (km) Četnost Relativní četnost (%) 

0 - 20 56 56% 

21 - 40 35 35% 

41 - 60 5 5% 

61 - 80 4 4% 

Celkem 100 100% 

 

Graf 5: Nejdelší pěší jednodenní výlet - intervaly 
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 Výsledky desáté otázky je třeba rozdělit do tří částí. První část se týká nejdelší 

vzdálenosti ušlé za jeden den. Vzhledem k tomu, že se jednalo o otevřenou otázku, 

množství různých odpovědí bylo velké. V případě pěšího výletu byly zjištěny extrémy 

v podobě 50 - 80 kilometrové vzdálenosti, ke které se hlásí osm dotázaných. Pokud 

přihlédneme k průměrnému věku dětí (12,26 roku), je vcelku nemyslitelné, aby takovou 

vzdálenost za jeden den překonaly. V jejich případě tedy nejspíše došlo k nepochopení 

zadané otázky či k možnému vychloubání. Na straně druhé se pět dotázaných hlásí 

k hodnotám do pěti kilometrů včetně. V tomto ohledu je nutné podotknout, že třeba jen 

během exkurze v zoologické zahradě nachodili všichni zúčastnění bezpochyby více než 

pouhých pět kilometrů, avšak si tuto skutečnost často ani neuvědomují. Zbylé hodnoty 

jsou již dle mého názoru reálné, byť se v souboru nachází stále vysoká čísla.  
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 Jednotlivé odpovědi v počtu kilometrů jsou zaneseny v tabulce 13. Pro větší 

přehlednost bylo vypracováno i grafické znázornění (graf 4), kde jsou vidět nejčastější 

odpovědi lépe. Oblíbené byly kulaté milníky. K rovným třiceti kilometrům se hlásil 

největší počet dotázaných, a to šestnáct. Druhé místo obsadil dvacetikilometrový milník, 

zde se přihlásilo patnáct dotázaných. Devět dětí ušlo vzdálenost patnácti kilometrů a 

osm dětí deset kilometrů. 

 Průměrná délka jednodenního pěšího výletu všech respondentů činí 23,44km, 

což je skutečně číslo velmi reálné. Pro lepší přehlednost byla vytvořena intervalová 

tabulka získaných hodnot, na základě které lze rozdělit děti do čtyř kategorií. První 

interval (0 – 20 km) čítá 56% dotázaných. Jedná se o největší skupinu dětí. Nabízí se 

tedy tvrzení, že více než polovina dětí nikdy neušla více než dvacet kilometrů za den. 

Ve druhém intervalu (21 – 40 km) se nachází 35% dětí. Došlo sice k poklesu, avšak 

vzhledem k hodnotám intervalu bychom hovořili o zdatné skupině, pokud samozřejmě 

věříme jejich výpovědi. Do třetího intervalu (41 – 60 km) spadá 5% dětí a jejich 

odpovědi musí být brány s určitou nadsázkou. Poslední interval (61 – 80 km) čítá 4% 

žáků, ale na jejich odpovědi nelze brát zřetel. 
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Tabulka 15: Nejdelší jednodenní výlet na kole 

Počet kilometrů Četnost Relativní četnost 

0 3 3% 

2 1 1% 

3 1 1% 

4 1 1% 

5 2 2% 

10 2 2% 

12 2 2% 

14 1 1% 

15 2 2% 

17 2 2% 

18 3 3% 

19 2 2% 

20 3 3% 

25 2 2% 

27 1 1% 

30 7 7% 

35 5 5% 

36 1 1% 

40 11 11% 

42 3 3% 

45 2 2% 

47 1 1% 

48 1 1% 

50 11 11% 

55 2 2% 

58 1 1% 

60 11 11% 

62 1 1% 

63 2 2% 

65 1 1% 

69 1 1% 

70 4 4% 

80 1 1% 

85 1 1% 

86 1 1% 

89 1 1% 

90 1 1% 

100 1 1% 

102 1 1% 

Celkem 100 100% 
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Graf 6: Nejdelší jednodenní výlet na kole 
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Tabulka 16: Nejdelší jednodenní výlet na kole - intervaly 

Interval (km) Četnost Relativní četnost (%) 

0 - 25 27 27% 

26 - 50 43 43% 

51 - 75 23 23% 

76 - 102 7 7% 

Celkem 100 100% 

 

Graf 7: Nejdelší jednodenní výlet na kole - intervaly 
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 Druhou částí desáté otázky jsou výsledky z nejdelší zdolané vzdálenosti na kole 

za jeden den. Odpovědí bylo opět mnoho, avšak díky dnešní běžné výbavě kola 

tachometrem měřícím ujetou vzdálenost jsou mnohem reálnější než u pěších výletů. 

 Ve třech případech došlo v odpovědi k vyplnění nuly. Z toho můžeme usuzovat, 

že děti buď na kole nikdy nejely, nebo v současné době jízdní kolo nevlastní či pouze 

neznaly hodnotu, kterou by měly vyplnit. Podobné vysvětlení mám u všech odpovědí do 

deseti kilometrů včetně. Takových jedinců je celkem deset. Na druhé straně se dva žáci 

hlásí k hodnotám sto a sto dva kilometrů.  

 V tabulce 15 a na grafu 6 jsou opět přehledně vidět všechny odpovědi. Znovu 

vítězily kulaté milníky, což svědčí o odhadech. Shodný počet dětí, a to jedenáct, uvedl 

překonání čtyřiceti, padesáti a šedesáti kilometrové vzdálenosti. Třicet kilometrů 

přiznalo sedm dotázaných. 
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 Průměrná délka jednodenního cyklistického výletu všech respondentů činí 

41,54km. Kvůli lepší přehlednosti byly opět vytvořeny čtyři intervaly. Do prvního 

intervalu (0 – 25 km) spadá 27% dětí, z čehož plyne tvrzení, že více než čtvrtina má 

pramalé zkušenosti s jízdou na kole či kolo vůbec nevlastní. Využití kola při biologické 

exkurzi by mohlo být pro některé žáky limitující vzhledem k uvedeným skutečnostem. 

Druhý, nejvíce naplněný interval (26 – 50 km) obsahuje skupinu 43% žáků, tedy téměř 

polovinu. Do třetího intervalu (51 – 75 km) spadá 23% jedinců a nepatrná 

sedmiprocentní část spadá do posledního intervalu (76 – 102 km). 

 

Tabulka 17: Nejdelší jednodenní výlet na lodi 

Počet kilometrů Četnost Relativní četnost 

0 30 30% 

1 5 5% 

2 3 3% 

3 5 5% 

4 2 2% 

5 10 10% 

7 1 1% 

8 1 1% 

10 10 10% 

11 1 1% 

12 1 1% 

15 7 7% 

16 1 1% 

20 8 8% 

25 2 2% 

30 3 3% 

40 4 4% 

50 4 4% 

57 1 1% 

60 1 1% 

Celkem 100 100% 

 

 

 

 

 



 64 

Graf 8: Nejdelší jednodenní výlet na lodi 
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Tabulka 18: Nejdelší jednodenní výlet na lodi - intervaly 

Interval (km) Četnost Relativní četnost (%) 

0 30 30% 

1 - 20 55 55% 

21 - 40 9 9% 

41 - 60 6 6% 

Celkem 100 100% 

 

Graf 9: Nejdelší jednodenní výlet na lodi - intervaly 
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 Poslední částí desáté otázky byla vzdálenost zdolaná na lodi poháněné vlastní 

silou za jeden den. Zde byla opět posbírána řada odpovědí. Obecně z této části bohužel 

plyne pouze zjištění o minimální až nulové zkušenosti s jízdou na lodi. 

 Pokud se podíváme do tabulky 17 či na graf 8, zjistíme, že rozptyl odpovědí je 

mezi nulou a šedesáti kilometry. Vzhledem k biologickému věku a pohybovým 

schopnostem dětí se u horní hranice zcela jednoznačně jedná o příliš velká čísla. Deset 

jedinců odpovědělo, že vzdálenost, kterou zdolali na lodích, přesáhla 40 kilometrů. Opět 

musíme konstatovat, že jejich výpověď je lichá a můžeme spekulovat nad důvodem. 

Zajímavějším úkazem je velmi často vyplňovaná nula – celkem třicet žáků ji do svého 

dotazníku vyplnilo. Jako odpověď se nabízí fakt, že doposud na žádné lodi neseděli a 

zkušenost zatím nemají, či pouze nejsou schopni odhadnout vzdálenost, kterou již 

někdy zdolali. Po nule byly znovu nejčastější odpovědí kulaté milníky, avšak jejich 
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hodnota byla výrazně nižší. Deset dětí uvedlo zdolanou vzdálenost pěti a deseti 

kilometrů. Dvacet kilometrů pak zdolalo osm z dotazovaných. 

 Průměrná zdolaná vzdálenost lodí za pomoci vlastních sil všech respondentů činí 

11,2 km. Po vytvoření čtyř intervalů jsou výsledky následující. Do prvního intervalu 

(0 km) spadá již dříve zmíněných 30% dětí. Druhý, nejvíce obsazený interval 

(1 – 20 km), čítá 55% žáků. Devět procent spadá do třetího intervalu (21 – 40 km) a 

čtvrtý interval (41 – 60 km) je zastoupen šesti procenty. V obou posledních případech je 

má důvěra ve skutečnost odpovědí téměř nulová. 

  

11. Umím plavat, uplavu alespoň 50 metrů: 

a) ano    b) ne    c) nevím 

 

Tabulka 19: Plavecké schopnosti respondentů 

Schopnost Četnost Relativní četnost (%) 

ano 89 89% 

ne 4 4% 

nevím 7 7% 

Celkem 100 100% 

 

 V dnešní době a společnosti je plavání dětí velmi oblíbené a dostává se mu 

prostoru i značné pozornosti. Všechny děti, které vyplnily dotazník, navštěvují školu 

ležící doslova deset metrů od městského plaveckého bazénu, kde byl zajištěn základní 

plavecký výcvik, jenž proběhl v jejich druhé a třetí třídě. 

 Vzdálenost padesáti metrů odpovídá délce dvou bazénů. Na základě těchto 

informací jsem předpokládal, že všichni dotázaní zodpoví otázku kladně. I přes to, že 

89%, tedy drtivá většina, tak učinila, našla se k mému překvapení čtveřice těch, kteří 

odpověděli záporně. Zbývajících sedm jedinců zřejmě nebylo schopno odhadnout 

současnou úroveň svých sil a možností a odpovědělo neutrálně, tedy že neví. 
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12. Mám alergii na: 

a) prach   b) pyl    c) srst    

d) lepek   e) jiné, 

doplň............................................................................. 

 

 Po vyhodnocení zjišťovaných alergií došlo k zjištění, že 62% dotazovaných žáků 

není alergická na nic, respektive doposud nic nebylo prokázáno či o tom děti neví. 

Zbylých 38% určitou alergii přiznává. Nejčastější typy alergie zobrazuje graf 10. 

 

Graf 10: Nejčastější alergie 
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 Alergie uváděné nejčastěji byly na pyl (v osmnácti případech) a prach (ve 

dvanácti případech). V kolonce „jiné“ se objevila řada věcí (pop-corn, chlor, rajče 

apod.), které pro účel této práce nemají větší význam. 
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13. Rád/a bych, pokud bych měl/a možnost, vyzkoušel/a: 

a) sám/sama rozdělat oheň b) vařit na otevřeném ohni c) přespat pod stanem 

d) přespat pod širým nebem e) sjíždět řeku   f) výlet na kole 

g) pěší výlet do přírody h) nic z uvedeného 

 

Tabulka 20: Žebříček žádaných aktivit 

Aktivita Četnost 

sjíždět řeku 60 

přespat pod širým nebem 35 

sám/sama rozdělat oheň 33 

vařit na otevřeném ohni 33 

přespat pod stanem 28 

pěší výlet do přírody 28 

výlet na kole 27 

nic z uvedeného 20 

 

 

Graf 11: Žebříček žádaných aktivit 
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 Při pohledu na výsledky závěrečné otázky se dá skupina respondentů rozdělit na 

dvě skupiny. První skupinu můžeme označit jako aktivní, druhou pak pasivní. Při 

odpovídání na třináctou otázku byla možnost zaškrtnout jednu a více odpovědí. Drtivá 
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většina si vybrala aktivity (80%), avšak zbylých 20% uvedlo, že o nic z uvedeného 

nestojí. 

 Tabulka 20 zobrazuje žebříček aktivit seřazených dle četnosti. Zcela 

jednoznačně zvítězila aktivita sjíždění řeky. Z předchozích výsledků je pro mne tato 

skutečnost pochopitelná, neboť se v dnešní době jedná o populární sport, který by děti 

rády vyzkoušely a zřejmě doposud neměly možnost. Průměrná četnost kolem třiceti 

procent je k vidění také u ostatních outdoorových aktivit. 

4.1.2 Souhrn a hodnocení dotazníkové části práce 

 V rámci dotazníkového šetření bylo 100 respondentům položeno celkem třináct 

otázek, které dle mého názoru mohly poskytnout a poskytly informace o úrovni 

dovedností a zkušeností z oblasti pobytu v přírodě u dnešních dětí základních škol. 

 První dvě otázky byly položeny z důvodu zjištění vlastností dotazovaného 

souboru. Průměrný věk respondentů vychází z výběru vzorku na základě Rámcového 

vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Průměrný věk v tomto souboru činí 12,26 roku. Poměr pohlaví respondentů je 

v rovnováze (50:50), což je číslo, které vyšlo skutečně pouze náhodou. 

 Další skupina otázek zjišťovala vztah dětí k přírodě, letním táborům a spaní 

v přírodě (otázky 3., 4., 5., 9.). 

 Třetí skupina otázek se týkala pohybových schopností a dovedností z oblasti 

pobytu v přírodě. Zjišťovala, zda jsou dnešní děti schopné postavit stan, rozdělat oheň a 

vařit na něm či umí plavat. Úroveň pohybových schopností byla rovněž vztažena na 

pohyb v přírodě ve formě pěšího výletu, jízdy na kole a jízdy na lodi (otázky 6., 7., 8., 

10., 11.). 

 Dvanáctá otázka byla zaměřena na možný hendikep ve formě různých typů 

alergií. 

 Poslední otázka dávala respondentům možnost vybrat si outdoorové aktivity, 

které by rádi vyzkoušeli, pokud by měli možnost (otázka 13.). 

 Kromě prvních dvou otázek, týkajících se věku a pohlaví respondentů, mě velmi 

zajímaly výsledky všech ostatních otázek v dotazníku. Za klíčové jsem pokládal zjištění 

o reálných zkušenostech dětí s pobytem v přírodě a jejich vztahu k těmto aktivitám. 

Zjištění úrovně pohybových schopností formou dotazníku pro mě byla záležitost spíše 

orientační, neboť jsem předpokládal, že odhad dětí v této věci bude mizivý, což 

skutečně výsledky potvrdily. 
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 Z mého pohledu však zajímavé výsledky poskytly všechny položené otázky. 

Příjemným zjištěním pro mě byla otázka 13., kde se dostaly děti dychtící po 

outdoorových aktivitách do drtivé osmdesátiprocentní většiny. Tím byla vyvrácena 

častá tvrzení, že dnešní děti již tyto věci nezajímají a nebaví je. 
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4.2 Testování 

 Druhá část výzkumu navazující na dotazníkové šetření byla založena na 

testování pohybových schopností vybraného souboru žáků. Na úvod bych rád osvětlil 

několik důležitých pojmů z vybrané oblasti, ze kterých práce do určité míry vychází. 

Jedná se především o pojmy: motorické testy, reliabilita, validita, testový profil a 

testová baterie. 

 

Motorické testy 

 Nejtypičtější technikou diagnostiky motoriky jsou motorické testy. Jejich 

obsahem je pohybová činnost, která je vymezena konkrétním úkolem testu a 

příslušnými pravidly. Každý pohybový projev či jeho výsledek je přesně zaznamenáván. 

V každém případě se jedná o vědecky podloženou zkoušku, jejíž cílem je kvantitativní 

vyjádření získaných výsledků. Každý testovaný jedinec je označován jako testovaná 

osoba (často se uvádí zkratka TO). Osoba provádějící testování zmíněných TO je 

označována jako examinátor. 

 Při každém užití libovolných motorických testů by se měl examinátor snažit o 

standardizované testování, což umožní budoucím examinátorům opakovat daný test 

znovu v jiném místě či čase. Je tedy nesmírně důležité, aby instrukce zadání a užité 

pomůcky měly přesná a jasná pravidla. Možnost ovlivnění examinátorem či prostředím 

je tak minimální. Dále jde o test autentický (hodnověrný), který má povětšinou pomocí 

testových norem vypracovaný systém hodnocení.  

 

Reliabilita 

 Spolehlivost testu označujeme pojmem reliabilita. Jedná se tedy o vyjádření 

přesnosti, s jakou test postihuje dané měření. Je velmi důležité, aby výsledky testů 

nebyly závislé na náhodných chybách. Reliabilita udává, do jaké míry je tento 

požadavek splněn a do jaké míry je provedené měření spolehlivé. Reliabilitu je možné 

uplatnit u kteréhokoliv měření, neboť se jedná o vnitřní vlastnost samotného testu. 

 

Validita 

 Testovat vypovídací hodnotu testu je možné pomocí validity neboli platnosti. Ta 

je podmíněna mírou přesnosti hodnocení určité motorické vlastnosti. Každý validní test 

je platný pro daný účel, což znamená, že postihuje právě měřenou vlastnost (schopnost, 
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dovednost). Validita vyjadřuje vnější vztah testu ke kritériu, což představuje proměnnou 

veličinu, která je měřena. Jinými slovy se jedná o ukazatel, který nám pomůže 

vyhodnotit, zda opravdu měříme to, co jsme měřit chtěli. Validita testu je omezena výše 

zmíněnou reliabilitou, vnitřní vlastností testu, což znamená, že nespolehlivý test nemůže 

být platný, avšak spolehlivý test musí být testem platným. 

 

Dělení motorických testů 

 Všechny motorické testy můžeme dělit na základě několika hledisek. Z pohledu 

kde daný test probíhá, rozlišujeme testy laboratorní a testy terénní. Výhodou 

laboratorních testů je vysoká pravděpodobnost standardizace, přesto však v praxi 

převládají testy terénní. Důvodem je jednoznačně měřený pohybový projev 

motorických testů, jenž není možné v laboratorních podmínkách realizovat. 

 Úroveň standardizace rozděluje testy na plně standardizované a částečně 

standardizované (testy vlastní konstrukce). 

 Počet současně testovaných osob člení testy na individuální a skupinové. 

Skupinového testu se využívá například při Cooperově testu. Je vhodné jednotlivé 

testované osoby očíslovat, aby byla zachována určitá přehlednost. 

 Počet užitých testů rozděluje motorické testy na testy jednotlivé, kde příkladem 

může být Harvardský step-test, a testové soubory, které se dále dělí na testové profily a 

testové baterie. 

 

Testový profil 

 U testového profilu je seskupení jednotlivých testů volnější. Přestože se jedná o 

souhrn výsledků jedné osoby, jednotlivé výsledky jsou uváděny samostatně, ať už 

schematicky nebo pomocí grafů. Souhrnný výsledek se zpravidla neuvádí. Bodovací 

stupnice jednotlivých výsledků je stejná. 

 

Testová baterie 

 Oproti testovému profilu je testová baterie úzce spjatý soubor testů, který 

výsledky jednotlivých testů vzájemně kombinuje a vytváří určité celkové skóre. 

V takovém případě jsou jednotlivé testy baterie nazývány subtesty, které jsou 

standardizovány proti jednomu kritériu. Jako příklady je možné uvést UNIFITTEST 

(6 - 60), EUROFITTEST (Europan Tests of Physical Fitness) a EUROFIT pro dospělé 

(Eurofit for Adults). 
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4.2.1 Statistické zpracování 

 Tato kapitola byla zařazena do výzkumné části práce z důvodu osvětlení 

některých užitých statistických pojmů. Konkrétně jde o aritmetický průměr, modus, 

medián, variační rozpětí a směrodatnou odchylku. Statistika nám obecně usnadňuje 

práci s velkým množstvím dat, s nimiž přehledně zachází a díky tomu tak můžeme dojít 

k obecnějším závěrům. Je tedy velice žádoucí všem jmenovaným pojmům rozumět. 

 

Aritmetický průměr 

 Pruh nad názvem proměnné označuje statistickou veličinu aritmetický průměr. 

V některých případech bývá označován i řeckým písmenem μ. Aritmetický průměr 

vyjadřuje součet všech vybraných hodnot vydělený jejich počtem. Nevýhoda 

aritmetického průměru spočívá v možném zkreslení výsledků v důsledku jediné 

extrémní hodnoty. Například aritmetickým průměrem souboru {1, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 9} je 

3,625, přestože šest ze osmi hodnot takové výše nedosahuje. V takových případech je 

výhodné kombinovat aritmetický průměr s hodnotami modu a mediánu. 

 

Modus 

 Modus je hodnota, která se v daném statistickém souboru vyskytuje nejčastěji. 

Jako příklad můžeme opět uvést výše zmíněný soubor čísel {1, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 9}, kde 

má modus hodnotu 3. Neskonalou výhodu poskytuje využití modu na nečíselné prvky 

v souboru. Pokud si představíme košík s ovocem, ve kterém se nachází mango, jablko, 

jablko, jablko, ananas a banán, bude hodnotou modu jablko. 

 Modus nám umožňuje určit nejpravděpodobnější hodnotu zkoumaného 

statistického souboru. 

 

Medián 

 Medián, označovaný jako Me, je hodnota dělící řadu podle velikosti seřazených 

výsledků na dvě shodné poloviny. Jde o určitou míru centrální tendence, neboť platí, že 

nejméně 50% hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50% je rovných či větších než 

medián. Menší problém může nastat, pokud určujeme medián u sudého počtu prvků 

v souboru. V tomto případě se za medián označuje aritmetický průměr hodnot n/2 a 

n/2+1. Je vždy nutné dodržet pravidlo o řazení jednotlivých hodnot v souboru dle 

velikosti. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%AD
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 Výhoda mediánu je, stejně jako u modu, jeho nulová ovlivnitelnost extrémními 

hodnotami, dále pak i jeho možnost využití na nečíselné soubory. Užití mediánu je 

bezvýznamné v případě, že sledovaný znak nabývá pouze dvou možných hodnot. 

 

Variační rozpětí 

 Variační rozpětí vyjadřuje míru variability statistického souboru. Jedná se o 

relativně jednoduchou statistickou charakteristiku určující homogenitu či heterogenitu 

vybraného souboru. Variačním rozpětím označujeme rozdíl mezi největší a nejmenší 

hodnotou. 

 

Směrodatná odchylka 

 Míra variability vybraného testovaného souboru je nejčastěji určována pomocí 

směrodatné odchylky, jejíž velikost signalizuje právě míru odlišnosti v souboru 

zkoumaných čísel. V případě malé odchylky jsou prvky v souboru velmi podobné. 

V případě odchylky větší dostáváme signál, že se prvky v souboru výrazně liší. 

Směrodatnou odchylku označujeme písmenem s, což je druhá odmocnina rozptylu. 

4.2.2 Výzkumný soubor a průběh testování 

 Použitý výzkumný soubor byl shodný se souborem dotazníkového šetření. Opět 

se jednalo o žáky šestých a sedmých ročníků základní školy v Čelákovicích. V letošním 

školním roce navštěvuje jmenované ročníky bezmála 130 dětí. V rámci této části 

výzkumu jsem se snažil otestovat co největší počet z nich.  

 Testování hodnotilo úroveň pohybových schopností ve dvou sportovních 

odvětvích, a to v plavání a v atletice. Veškeré měření proběhlo v průběhu hodin tělesné 

výchovy.  

4.2.3 Plavecká část 

 Plavecké části testování se zúčastnilo celkem 66 žáků, tedy přibližně polovina 

obou ročníků. Tuto skutečnost si vysvětluji specifickým vývojem dané věkové skupiny. 

Čtyřicet žáků je zastoupeno chlapci, zbylých dvacet šest tvoří dívky. 

 Zopakuji, že zmíněná základní škola leží v blízkosti městského bazénu o délce 

25 m plavecké plochy, který je školou využíván k základnímu plaveckému výcviku 

v druhém a třetím ročníku. Je velice pravděpodobné, že většina dětí tímto plaveckým 
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výcvikem v uplynulých letech prošla v plném rozsahu čtyřiceti výukových hodin. 

Výjimku tvoří žáci později přistěhovaní či v té době zdravotně indisponovaní. 

 Plavecká škola fungující v městském bazénu zajišťuje veškerou plaveckou 

výuku základních škol v Čelákovicích a blízkém okolí. V rámci základního plaveckého 

výcviku je vyučován jako první plavecký způsob prsa. Po zvládnutí tohoto způsobu se 

vyučuje nejprve znak a následně kraul. 

 Tuto znalost jsem využil při vlastním testování; zjišťoval jsem čas na 50 m prsa 

a 25 m znak. Delší prsařská vzdálenost měla za úkol kontrolovat dotazníkovou otázku 

č. 11, která zjišťovala plavecké dovednosti respondentů. Znakařská technika vychází ze 

zvládnuté splývavé polohy na zádech, jež je využívána jako sebezáchovná 

(sebezáchranná) poloha. Tuto dovednost žáci potvrdili zaplaváním znakařského závodu. 

 Podrobné výsledky znázorňují tabulky 21, 22, 23 a 24. Formát času je [mm:ss].  

 

Tabulka 21: Plavání 7.ABC 2014/2015 chlapci 

číslo jméno 25 m znak 50 m prsa 

1 žák I 24,1 58,3 

2 žák II 32,3 1:11,4 

3 žák III 27,1 1:14,9 

4 žák IV 42,3 1:17,1 

5 žák V 42,9 1:13,8 

6 žák VI 48,9 1:15,2 

7 žák VII 42,4 1:37,8 

8 žák VIII 33,2 1:04,9 

9 žák IX 25,7 1:07,6 

10 žák X 32,0 1:08,7 

11 žák XI 35,5 1:09,5 

12 žák XII 31,9 1:06,5 

13 žák XIII 32,7 1:08,3 

14 žák XIV 41,0 1:09,5 

15 žák XV 38,3 1:10,2 

16 žák XVI 26,9 1:01,5 

17 žák XVII 27,9 1:06,2 

18 žák XVIII 31,4 1:07,8 

19 žák XIX 30,4 1:11,2 

20 žák XX 46,8 1:19,8 
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Tabulka 22: Plavání 6.AB 2014/2015 chlapci 

číslo jméno 25 m znak 50 m prsa 

1 žák I 28,7 1:01,4 

2 žák II 24,4 1:06,0 

3 žák III 39,9 1:13,6 

4 žák IV 48,6 1:33,2 

5 žák V 32,1 58,2 

6 žák VI 30,5 1:06,6 

7 žák VII 29,3 1:23,6 

8 žák VIII 39,4 1:29,6 

9 žák IX 1:08,8 1:56,0 

10 žák X 26,5 1:04,7 

11 žák XI 39,5 1:10,4 

12 žák XII 54,9 1:13,0 

13 žák XIII 51,2 1:28,0 

14 žák XIV 1:02,3 1:42,8 

15 žák XV 34,5 59,2 

16 žák XVI 27,2 59,6 

17 žák XVII 37,0 1:08,3 

18 žák XVIII 24,9 1:08,9 

19 žák XIX 1:13,1 2:00,0 

20 žák XX 1:01,2 1:41,4 

 

Tabulka 23: Plavání 7.ABC 2014/2015 dívky 

číslo jméno 25 m znak 50 m prsa 

1 žákyně I 37,5 58,5 

2 žákyně II 28,4 1:04,9 

3 žákyně III 34,8 1:05,6 

4 žákyně IV 26,0 1:15,4 

5 žákyně V 31,0 1:07,6 

6 žákyně VI 27,2 1:15,9 

7 žákyně VII 25,0 46,3 

8 žákyně VIII 26,1 1:06,5 

9 žákyně IX 29,5 1:09,5 

10 žákyně X 39,4 1:10,8 

11 žákyně XI 57,7 1:50,4 

12 žákyně XII 1:23,7 2:02,4 
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Tabulka 24: Plavání 6.AB 2014/2015 dívky 

číslo jméno 25 m znak 50 m prsa 

1 žákyně I 49,9 1:15,2 

2 žákyně II 38,8 1:05,1 

3 žákyně III 34,9 1:15,2 

4 žákyně IV 28,8 1:02,6 

5 žákyně V 30,8 59,4 

6 žákyně VI 27,2 1:08,9 

7 žákyně VII 32,5 1:12,3 

8 žákyně VIII 36,1 1:10,6 

9 žákyně IX 24,3 53,5 

10 žákyně X 26,2 1:05,1 

11 žákyně XI 30,2 1:20,7 

12 žákyně XII 31,5 1:17,7 

13 žákyně XIII 37,7 1:23,0 

14 žákyně XIV 30,0 1:34,5 

 

Tabulka 25: Souhrnná statistika plavání 25 m znak 2014/2015 

Statistická veličina 
7. ročník 

chlapci 

6. ročník 

chlapci 

7. ročník 

dívky 

6. ročník 

dívky 

průměr 00:34,7 00:41,7 00:37,2 00:32,8 

maximum 00:48,9 01:13,1 01:23,7 00:49,9 

minimum 00:24,1 00:24,4 00:25,0 00:24,3 

modus Žádná duplicitní hodnota 

medián 00:32,5 00:38,2 00:30,3 00:31,2 

směrodatná odchylka 00:07,1 00:15,0 00:16,5 00:06,3 

variační rozpětí 00:24,8 00:48,7 00:58,7 00:25,6 

 

 Tabulka 25 přehledně zobrazuje souhrnnou statistiku plaveckého závodu na 25 

metrů plaveckým způsobem znak. Úvodem je třeba sdělit, že všichni testovaní 

požadovanou vzdálenost uplavali, avšak rozdíly mezi jednotlivci jsou s ohledem na 

délku tratě značné. 

 Nejlepšího průměrného času 32,8 vteřin paradoxně dosáhly dívky z šestého 

ročníku, naopak nejhorší průměrný čas 41,7 vteřin získali stejně staří chlapci. Nejlepší 

naměřené časy ze všech testovaných skupin se pohybovaly v rozpětí od 24,1 do 25,0 

vteřin. Úplně nejhoršího času 01:23,7 vteřin dosáhla dívka ze sedmého ročníku, u které 

by již bylo možné polemizovat nad úrovní osvojení splývavé polohy na zádech či nad 

úrovní pohybových schopností samotných. 

 Nejmenší rozdíly mezi testovanými jedinci byly zjištěny v souboru dívek 

šestého ročníku, kde směrodatná odchylka činí pouhých 6,3 vteřiny. Dívky ze sedmého 
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ročníku naopak prokázaly mezi sebou největší rozdíly, neboť zde má směrodatná 

odchylka hodnotu 16,5 vteřin. Tento jev vychází z rozdílu nejhorší a nejlepší plavkyně 

v souboru, který činí propastných 58,7 vteřin. 

 

Tabulka 26: Souhrnná statistika plavání 50 m prsa 2014/2015 

Statistická veličina 
7. ročník 

chlapci 

6. ročník 

chlapci 

7. ročník 

dívky 

6. ročník 

dívky 

průměr 01:11,0 01:19,2 01:14,5 01:11,7 

maximum 01:37,8 02:00,0 02:02,4 01:34,5 

minimum 00:58,3 00:58,2 00:46,3 00:53,5 

modus 01:09,5 Žádná duplicitní hodnota 01:15,2 

medián 01:09,5 01:11,7 01:08,6 01:11,5 

směrodatná odchylka 00:07,9 00:18,6 00:20,3 00:10,2 

variační rozpětí 00:39,5 01:01,8 01:16,1 00:41,0 

 

 Souhrnnou statistiku plaveckého závodu na 50 metrů přehledně zobrazuje 

tabulka 26. Průměrné získané časy se v jednotlivých ročnících pohybovaly od 01:11,0 

do 01:19,2 vteřin, kde nejlepší průměrný čas patří dvaceti testovaným chlapcům ze 

sedmého ročníku a nejhorší čas chlapcům z ročníku šestého. Mediánové hodnoty byly 

ve všech kategoriích o něco nižší než aritmetický průměr. 

 V každé měřené kategorii se našel jedinec, jenž zaplaval 50 metrů plaveckým 

způsobem prsa pod jednu minutu. Nejlepší plavkyní ze všech šedesáti šesti měřených 

žáků se stala žákyně sedmého ročníku s časem 46,3 vteřin. Nejhorší čas ze všech 

kategorií s hodnotou 02:02,4 vteřin byl naměřen rovněž žákyni sedmého ročníku, což 

z jejich dvanáctičlenného souboru dělá nejméně homogenní skupinu s variačním 

rozpětím 01:16,1 vteřin. 

 Nejvíce vyrovnaným souborem byli v tomto měření chlapci sedmého ročníku. 

Vypovídá o tom směrodatná odchylka, která činí 7,9 vteřin, a variační rozpětí o hodnotě 

39,5 vteřin. 

4.2.4 Atletická část 

 Atletické části testování se zúčastnilo výrazně více žáků než části plavecké, a to 

125, což je téměř veškeré žactvo šestého i sedmého ročníku. V testovaném souboru je 

celkem 61 chlapců a 64 dívek. 
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 Měření vybraných běžeckých závodů proběhlo v průběhu podzimu v rámci 

hodin tělesné výchovy. Na několika hodinách jsem byl přítomen osobně, z ostatních 

jsem obdržel výsledky od příslušných učitelů tělesné výchovy. 

 Základní škola v Čelákovicích k výuce atletiky využívá přilehlého školního 

hřiště s 250 metrovým oválem, jehož povrch dodnes tvoří škvára. Vzhledem k tomu, že 

se dnes již škvára nevyrábí a povrch oválu tak nemohl být delší dobu doplněn, škváru 

pomalu nahrazuje podkladová uválcovaná hlína. Rovinka oválu je z jedné strany 

protažena ve stometrový pruh. V této části hřiště probíhá výuka atletické abecedy, 

běžeckých startů, správné předávky štafetového kolíku a běhů do 100 metrů včetně. 

 Školní vzdělávací program umožňuje žákům testovaných ročníků navštěvovat 

hodiny tělesné výchovy třikrát týdně. Poslední dva ročníky základního vzdělávání již 

mají pouze běžné dvě hodiny týdně. 

 Testování atletické části se skládá ze tří běhů. Prvním je běh na 60 metrů, který 

je běžně využíván k hodnocení rychlostních schopností u žáků základních škol. Všichni 

testovaní jedinci startovali z atletických bloků. Druhý je běh na 1000 metrů 

s hromadným startem (nejvíce po patnácti žácích), který již hodnotí schopnosti 

vytrvalostní. Zde se bohužel nepodařilo změřit dívky ze dvou tříd sedmého ročníku. 

Jejich soubor je zastoupen pouze jedenácti žákyněmi. Poslední měřenou běžeckou 

vzdáleností je 1500 metrů. Start opět probíhal hromadně, maximálně však po patnácti 

závodnících. Zde se nezdařilo změřit celou kategorii žaček šestého ročníku, neboť 

vzhledem k dosahovaným časům v běhu na 1000 metrů byla pro vyučujícího učitele tato 

vzdálenost k hodnocení vytrvalostních schopností zbytečná. Můj vlastní názor je shodný. 

 Podrobné výsledky znázorňují tabulky 27, 28, 29 a 30. Formát času je [mm:ss].  
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Tabulka 27: Atletika 7.ABC 2014/2015 chlapci  

číslo jméno 60 m 1000 m 1500 m 

1 žák I 10,2 5:18,2 7:39,1 

2 žák II 9,9 4:23,6 6:39,5 

3 žák III 13,8 6:03,9 12:55,8 

4 žák IV 10,8 5:12,7 8:19,7 

5 žák V 9,5 4:50,3 7:12,7 

6 žák VI 12,3 5:26,3 9:31,2 

7 žák VII 11,7 5:38,4 7:50,2 

8 žák VIII 11,2 5:07,3 8:23,7 

9 žák IX 10,2 4:28,3 8:56,9 

10 žák X 10,7 4:39,2 7:30,0 

11 žák XI 10,1 4:30,0 7:47,8 

12 žák XII 10,0 3:50,9 6:08,9 

13 žák XIII 10,3 6:11,7 11:06,5 

14 žák XIV 10,4 6:29,0 7:09,5 

15 žák XV 9,9 4:22,0 7:00,1 

16 žák XVI 11,7 4:53,3 7:29,9 

17 žák XVII 10,4 4:12,1 7:11,0 

18 žák XVIII 10,8 5:35,3 9:58,0 

19 žák XIX 11,3 4:50,1 7:24,8 

20 žák XX 9,6 5:31,7 8:52,9 

21 žák XXI 12,1 9:17,9 11:41,1 

22 žák XXII 11,2 9:49,3 11:46,9 

23 žák XXIII 10,0 4:31,5 7:16,0 

24 žák XXIV 9,3 3:44,9 5:47,0 

25 žák XXV 13,1 7:59,1 12:40,5 

26 žák XXVI 17,7 8:01,0 12:40,7 

27 žák XXVII 9,0 6:28,3 10:15,2 

28 žák XXVIII 9,2 4:31,2 6:52,0 

29 žák XXIX 10,5 6:54,2 9:46,7 

30 žák XXX 10,4 4:44,0 7:41,7 

31 žák XXXI 9,2 6:40,0 8:23,0 

32 žák XXXII 11,3 5:55,1 8:24,0 

33 žák XXXIII 9,7 4:29,1 7:33,6 

34 žák XXXIV 11,4 5:40,0 9:37,5 

35 žák XXXV 10,5 5:55,0 8:42,5 

36 žák XXXVI 10,9 6:28,6 10:17,3 
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Tabulka 28: Atletika 6.AB 2014/2015 chlapci  

číslo jméno 60 m 1000 m 1500 m 

1 žák I 12,3 6:45,4 11:31,2 

2 žák II 12,4 6:21,0 9:53,7 

3 žák III 11,7 5:56,9 10:03,0 

4 žák IV 12,1 5:36,0 8:26,3 

5 žák V 11,2 5:09,4 7:54,8 

6 žák VI 11,0 5:10,6 7:52,5 

7 žák VII 9,3 3:54,4 6:24,4 

8 žák VIII 10,8 4:22,4 6:39,2 

9 žák IX 11,7 5:27,2 7:55,6 

10 žák X 11,3 5:11,2 7:05,9 

11 žák XI 10,3 4:27,9 6:29,2 

12 žák XII 12,8 6:41,4 11:19,6 

13 žák XIII 13,4 6:54,2 10:55,3 

14 žák XIV 10,1 4:35,0 7:01,4 

15 žák XV 10,2 4:31,8 7:00,6 

16 žák XVI 10,1 5:02,2 7:49,4 

17 žák XVII 10,5 4:32,2 7:07,6 

18 žák XVIII 10,9 5:51,9 9:42,1 

19 žák XIX 11,1 5:20,7 8:17,2 

20 žák XX 10,8 6:21,5 10:45,2 

21 žák XXI 11,1 5:56,4 8:10,1 

22 žák XXII 12,2 6:52,7 10:25,1 

23 žák XXIII 9,9 4:19,0 6:36,6 

24 žák XXIV 12,0 6:55,9 10:48,4 

25 žák XXV 11,1 5:02,5 9:05,5 
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Tabulka 29: Atletika 7.ABC 2014/2015 dívky  

číslo jméno 60 m 1000 m 1500 m 

1 žákyně I 9,9 4:58,1 7:36,9 

2 žákyně II 11,8 5:16,1 9:23,1 

3 žákyně III 11,6 5:03,6 7:40,2 

4 žákyně IV 11,2 4:47,1 7:28,7 

5 žákyně V 10,1 4:53,2 9:38,9 

6 žákyně VI 11,1 5:29,9 8:56,2 

7 žákyně VII 9,9 4:43,3 8:16,4 

8 žákyně VIII 12,0 5:30,8 9:00,5 

9 žákyně IX 10,1 4:37,5 7:25,3 

10 žákyně X 11,1 5:02,9 9:07,5 

11 žákyně XI 10,9 5:17,4 9:00,6 

12 žákyně XII 11,5 - 9:51,0 

13 žákyně XIII 10,2 - 8:10,0 

14 žákyně XIV 11,3 - 10:43,0 

15 žákyně XV 12,3 - 10:50,0 

16 žákyně XVI 10,2 - 10:39,0 

17 žákyně XVII 12,3 - 10:41,0 

18 žákyně XVIII 11,5 - 10:38,0 

19 žákyně XIX 11,2 - 10:40,0 

20 žákyně XX 10,8 - 10:26,0 

21 žákyně XXI 12,0 - 10:45,0 

22 žákyně XXII 12,7 - 9:31,0 

23 žákyně XXIII 9,0 - 8:30,0 

24 žákyně XXIV 11,2 - 8:20,0 

25 žákyně XXV 11,1 - 8:47,0 

26 žákyně XXVI 10,3 - 8:55,0 

27 žákyně XXVII 11,1 - 9:02,0 

28 žákyně XXVIII 11,4 - 10:45,0 

29 žákyně XXIX 13,1 - 10:53,1 

30 žákyně XXX 10,8 - 10:26,0 
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Tabulka 30: Atletika 6.AB 2014/2015 dívky 

číslo jméno 60 m 1000 m 

1 žákyně I 11,7 6:03,0 

2 žákyně II 9,9 5:03,0 

3 žákyně III 12,3 5:57,0 

4 žákyně IV 12,5 6:18,0 

5 žákyně V 9,8 5:00,0 

6 žákyně VI 10,3 5:07,0 

7 žákyně VII 10,8 6:54,0 

8 žákyně VIII 11,1 6:06,0 

9 žákyně IX 11,1 6:15,0 

10 žákyně X 10,2 5:31,0 

11 žákyně XI 11,3 6:07,0 

12 žákyně XII 10,5 5:03,0 

13 žákyně XIII 11,4 5:57,0 

14 žákyně XIV 9,9 5:19,0 

15 žákyně XV 13,1 6:42,0 

16 žákyně XVI 10,9 5:55,0 

17 žákyně XVII 11,7 6:03,0 

18 žákyně XVIII 9,9 5:03,0 

19 žákyně XIX 12,3 6:02,0 

20 žákyně XX 12,5 6:18,0 

21 žákyně XXI 9,8 5:00,0 

22 žákyně XXII 10,3 5:23,0 

23 žákyně XXIII 11,4 5:36,0 

24 žákyně XXIV 11,5 5:05,0 

25 žákyně XXV 11,6 5:41,0 

26 žákyně XXVI 10,7 4:18,0 

27 žákyně XXVII 10,1 4:22,0 

28 žákyně XXVIII 9,4 4:32,0 

29 žákyně XXIX 11,2 5:41,0 

30 žákyně XXX 12,4 6:36,0 

31 žákyně XXXI 11,5 6:28,0 

32 žákyně XXXII 12,9 6:21,0 

33 žákyně XXXIII 11,6 5:49,0 

34 žákyně XXXIV 10,7 4:40,0 
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Tabulka 31: Souhrnná statistika atletika, běh 60 m 2014/2015 

Statistická veličina 
7. ročník 

chlapci 

6. ročník 

chlapci 

7. ročník 

dívky 

6. ročník 

dívky 

průměr 10,84 11,21 11,12 11,13 

maximum 17,7 13,4 13,1 13,1 

minimum 9,0 9,3 9,0 9,4 

modus 10,4 11,1 11,1 9,9 

medián 10,45 11,1 11,15 11,15 

směrodatná odchylka 1,57 0,97 0,90 0,97 

variační rozpětí 8,7 4,1 4,1 3,7 

 

 Tabulka 31 zobrazuje statistické hodnoty běhu na 60 metrů. Nejlépe dopadl 

tento test rychlostních schopností u chlapců sedmého ročníku, jejichž průměrný čas 

činil 10,84 vteřin. O pár desetin vteřiny horších časů dosáhly obě kategorie děvčat, 

z nichž rychlejší byly žákyně sedmého ročníku v průměru o pouhou setinu vteřiny 

s časem 11,12 vteřin. Nejhoršího průměrného času dosáhli chlapci šestého ročníku. 

Hodnoty modu a mediánu se od aritmetického průměru příliš neliší. 

 Nejrychlejší změřený čas měl hodnotu 9 vteřin rovných. Tato hodnota byla 

naměřena v obou kategoriích sedmého ročníku. Nejrychlejší šesťák běžel závod za 9,3 

vteřiny a jeho dívčí vrstevnice o pouhou desetinu vteřiny pomaleji. Paradoxně 

nejpomalejšího času 17,7 vteřin dosáhl chlapec sedmého ročníku, ve všech ostatních 

kategoriích se nejhorší časy pohybovaly lehce nad třinácti vteřinami. 

 Vzhledem k extrémní hodnotě nejpomalejšího času má variační rozpětí u 

chlapců sedmého ročníku hodnotu 8,7 vteřin, což je téměř reálný čas nejlepších běžců 

testovaného souboru. Nejvyrovnanější měřenou skupinou jsou dívky shodného ročníku, 

neboť směrodatná odchylka jejich výkonů má hodnotu 0,9 vteřiny. 

 

Tabulka 32: Souhrnná statistika atletika, běh 1000 m 2014/2015 

Statistická veličina 
7. ročník 

chlapci 

6. ročník 

chlapci 

7. ročník 

dívky 

6. ročník 

dívky 

průměr 05:37,9 05:29,6 05:03,6 05:39,3 

maximum 09:49,3 06:55,9 05:30,8 06:54,0 

minimum 03:44,9 03:54,4 04:37,5 04:18,0 

modus Žádná duplicitní hodnota 05:03,0 

medián 05:22,3 05:20,7 05:02,9 05:45,0 

směrodatná odchylka 01:23,8 00:54,6 00:17,3 00:40,5 

variační rozpětí 06:04,4 03:01,5 00:53,3 02:36,0 
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 V tabulce 32 jsou zobrazeny statisticky zpracované výsledky běhu na 1000 

metrů. Výše v textu byla zmíněna absence dat dívek z dvou sedmých tříd. Statistické 

hodnoty uvedené v této tabulce vychází pouze z 11 měřených žákyň tohoto ročníku. 

 Průměrný čas běhu ve všech kategoriích se pohyboval od 05:03,6 do 05:39,3 

vteřin. Nejlepší testovanou skupinou se v průměru staly dívky zmíněného sedmého 

ročníku, nejhoršího času pak dosáhly jejich o rok mladší spolužačky. Hodnoty mediánu 

jsou ve třech kategoriích nižší než hodnoty aritmetických průměrů, výjimku tvoří pouze 

dívky šestých tříd. 

 Kilometrový závod nejlépe zvládl chlapec sedmého ročníku, jenž proběhl cílem 

v čase 03:44,9 vteřin. Žádná z dívek čtyřminutovou hranici nepřekonala, nejlepší čas 

patřil žákyni šesté třídy s hodnotou 04:18,0 vteřin. Extrémní hodnota se opět ukázala 

v kategorii chlapců sedmého ročníku, neboť nejpomalejší běžec zdolal kilometr v čase 

09:49,3 vteřin, což znovu zapříčinilo, že se zmíněná skupina opět stala nejméně 

vyrovnaným testovaným souborem. Variační rozpětí ukazuje hodnotu 06:04,4 vteřin, 

což je hodnota, která zaostává i za průměrnými časy všech kategorií. Nejvíce 

homogenní skupinou bylo jedenáct děvčat sedmé třídy, neboť všechny proběhly cílem 

v rozpětí 53,3 vteřin. 

 

Tabulka 33: Souhrnná statistika atletika, běh 1500 m 2014/2015 

Statistická veličina 
7. ročník 

chlapci 

6. ročník 

chlapci 

7. ročník 

dívky 

průměr 08:44,3 08:36,8 09:24,2 

maximum 12:55,8 11:31,2 10:53,1 

minimum 05:47,0 06:24,4 07:25,3 

modus Žádná duplicitní hodnota 10:26,0 

medián 08:21,4 08:10,1 09:15,3 

směrodatná odchylka 01:52,8 01:39,1 01:07,8 

variační rozpětí 07:08,8 05:06,8 03:27,8 

 

 Posledním testem byl běh na 1500 metrů. Souhrnná statistika výsledků tohoto 

běhu je zobrazena v tabulce 33. Chybí zde kategorie děvčat šestých tříd, které se 

posledního testu neúčastnily. Testovaný soubor byl tvořen jednadevadesáti žáky. 

 Překvapivě nejlepšího průměrného času 08:36,8 vteřin dosáhli mladší chlapci, 

starší chlapci byli v průměru druzí s časem 08:44,3 vteřin a dívky třetí s časem 09:24,2 

vteřin. Mediánové hodnoty jsou ve všech kategoriích nižší. 
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 Nejrychlejšího času v běhu na 1500 metrů, jehož hodnota byla 05:47,0 vteřin, 

dosáhl žák sedmé třídy. Překonal tak nejrychlejší dívku, jejíž čas byl 07:25,3 vteřin, o 

více než minutu a půl. O více než čtyři minuty zaostal nejpomalejší žák sedmé třídy za 

průměrem své kategorie, když závod dokončil v čase 12:55,8 vteřin. O minutu a půl 

lépe běžel nejpomalejší šesťák (11:31,2 vteřin), zato nejpomalejší dívka zaostala za 

průměrem své kategorie pouze o 88,9 vteřin. Cílem proběhla v čase 10:53,1 vteřin. 

 Největší rozdíly v testovaném souboru byly prokázány u starších chlapců, kde 

směrodatná odchylka nabývá hodnoty 01:52,8 vteřin. Nejvyrovnanější skupinou byly 

znovu dívky s odchylkou 01:07,8 vteřin. 

 

Historické výsledky 

 Na základní škole v Čelákovicích pracuje jeden z učitelů tělocviku již více než 

třicet let. Po celou dobu své činnosti na škole zaznamenává výsledky svých žáků a jen 

velmi málo testy obměňuje. K účelu této práce poskytl výsledky šedesáti sedmi chlapců 

z totožných běhů zkoumané věkové kategorie. Na základě jeho pečlivé práce je možné 

srovnat výsledky dosažené žáky před třiceti lety s dnešními. Podrobné výsledky 

vybraných běhů ze školního roku 1984/1985 znázorňují tabulky 34 a 35. Formát času je 

[mm:ss].  
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Tabulka 34: Atletika 7.AB 1984/1985 chlapci  

číslo jméno 60 m 1000 m 1500 m 

1 žák I 9,4 3:55,0 6:50,0 

2 žák II 11,2 4:49,0 7:52,0 

3 žák III 9,4 4:34,0 8:43,0 

4 žák IV 9,8 3:50,0 6:49,0 

5 žák V 9,8 3:45,0 6:32,0 

6 žák VI 10,3 4:01,0 6:19,0 

7 žák VII 10,9 4:47,0 7:21,0 

8 žák VIII 10,9 4:41,0 7:15,0 

9 žák IX 10,5 5:35,0 8:17,0 

10 žák X 10,1 3:54,0 6:16,0 

11 žák XI 8,9 4:24,0 7:05,0 

12 žák XII 10,5 4:27,0 7:14,0 

13 žák XIII 9,3 4:24,0 6:32,0 

14 žák XIV 9,5 3:59,0 6:36,0 

15 žák XV 10,5 3:53,0 6:34,0 

16 žák XVI 9,6 4:42,0 7:24,0 

17 žák XVII 9,1 4:05,0 7:13,0 

18 žák XVIII 10,7 4:32,0 6:38,0 

19 žák XIX 10,6 4:37,0 7:15,0 

20 žák XX 9,8 3:43,0 6:19,0 

21 žák XXI 10,2 3:51,0 6:17,0 

22 žák XXII 12,4 5:00,0 8:02,0 

23 žák XXIII 9,2 4:21,0 7:21,0 

24 žák XXIV 10,4 4:33,0 6:36,0 

25 žák XXV 9,1 3:43,0 6:19,0 

26 žák XXVI 10,0 4:32,0 6:46,0 

27 žák XXVII 10,5 4:13,0 6:34,0 

28 žák XXVIII 10,2 4:14,0 6:42,0 

29 žák XXIX 9,6 4:13,0 6:47,0 

30 žák XXX 11,0 4:15,0 6:27,0 

31 žák XXXI 10,8 4:39,0 7:17,0 

32 žák XXXII 10,6 4:23,0 7:21,0 

33 žák XXXIII 9,2 4:10,0 6:33,0 
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Tabulka 35: Atletika 6.EF 1984/1985 chlapci  

číslo jméno 60 m 1500 m 

1 žák I 11,2 6:40,0 

2 žák II 11,5 8:44,0 

3 žák III 10,8 6:23,0 

4 žák IV 11,1 6:03,0 

5 žák V 11,0 6:20,0 

6 žák VI 10,4 7:19,0 

7 žák VII 11,5 7:26,0 

8 žák VIII 10,3 6:48,0 

9 žák IX 11,5 7:18,0 

10 žák X 11,6 7:51,0 

11 žák XI 10,1 5:56,0 

12 žák XII 8,7 4:58,0 

13 žák XIII 10,3 7:07,0 

14 žák XIV 10,7 6:26,0 

15 žák XV 12,0 8:01,0 

16 žák XVI 9,8 5:44,0 

17 žák XVII 10,9 8:06,0 

18 žák XVIII 10,1 7:24,0 

19 žák XIX 10,9 6:40,0 

20 žák XX 9,9 7:15,0 

21 žák XXI 9,3 6:30,0 

22 žák XXII 10,9 7:03,0 

23 žák XXIII 10,0 7:02,0 

24 žák XXIV 10,5 6:29,0 

25 žák XXV 10,4 6:58,0 

26 žák XXVI 9,7 6:39,0 

27 žák XXVII 12,1 7:38,0 

28 žák XXVIII 10,7 9:05,0 

29 žák XXIX 9,7 6:40,0 

30 žák XXX 9,6 7:35,0 

31 žák XXXI 10,6 7:21,0 

32 žák XXXII 10,0 6:52,0 

33 žák XXXIII 9,9 6:41,0 

34 žák XXXIV 10,4 7:04,0 
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Tabulka 36: Srovnávací statistika atletiky, běh 60 m - chlapci 

Statistická veličina 
7. ročník 

2014/15 

7. ročník 

1984/85 

6. ročník 

2014/15 

6. ročník 

1984/85 

průměr 10,84 10,12 11,21 10,53 

maximum 17,7 12,4 13,4 12,1 

minimum 9 8,9 9,3 8,7 

modus 10,4 10,5 11,1 11,5 

medián 10,45 10,2 11,1 10,45 

směrodatná odchylka 1,57 0,75 0,97 0,76 

variační rozpětí 8,7 3,5 4,1 3,4 

 

 Tabulka 36 zobrazuje srovnání statistických hodnot žáků šestých a sedmých tříd 

ve školním roce 1984/1985 a 2014/2015 v běhu na 60 metrů. Obecně lze s pohledem do 

zmíněné tabulky konstatovat, že výsledky dnešních dětí jsou horší ve všech 

statistických veličinách. Výjimku zde tvoří hodnoty modu, které však nehrají přílišnou 

roli. 

 Nejmenší rozdíly jsou v časech nerychlejších běžců, kde je v sedmém ročníku 

rozdíl pouhá desetina vteřiny a u šestého ročníku šest desetin vteřiny. Ve zbylých 

statistikách již žáci šestých a sedmých tříd školního roku 1984/1985 jasně dominují. 

 Nejzásadnější rozdíl ukazuje směrodatná odchylka, která je u dřívějších chlapců 

sedmého ročníku oproti dnešním poloviční. Výkony chlapců před třiceti lety v rámci 

ročníku byly jednoznačně vyrovnanější, než tomu je dnes. 

 

Tabulka 37: Srovnávací statistika atletiky, běh 1000 m - chlapci 

Statistická veličina 
7. ročník 

2014/15 

7. ročník 

1984/85 

průměr 05:37,9 04:19,5 

maximum 09:49,3 05:35,0 

minimum 03:44,9 03:43,0 

modus 
Žádná duplicitní 

hodnota 
04:24,0 

medián 05:22,3 04:21,0 

směrodatná odchylka 01:23,8 00:24,7 

variační rozpětí 06:04,4 01:52,0 

 

 Výsledky srovnávací statistky běhu na 1000 metrů jsou zobrazeny v tabulce 37. 

Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici historické výsledky běhu na jeden kilometr 

žáků šestých tříd, srovnáváme pouze ročník sedmý. 
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 Znovu se při pohledu do zmíněné tabulky dostáváme ke snadnému závěru o 

dominanci dřívějších chlapců sedmých tříd, neboť statistika získaných výsledků hraje 

jednoznačně v jejich prospěch. Ve všech hodnotách jsou lepší. 

 Nejvíce podobné jsou časy nejrychlejších běžců z obou testovaných souborů, 

neboť se liší pouze o necelé dvě vteřiny. Nejpomalejší běžci se oproti tomu liší o více 

než čtyři minuty. 

 Zajímavou rovinou srovnání může být průměrný čas 05:37,9 vteřin letošních 

žáků sedmého ročníku s nejhorším výkonem chlapce navštěvujícího stejnou školu a 

ročník před třiceti lety, který má hodnotu 05:35,0 vteřin. Z toho plyne, že by se celý 

soubor v dnešní době řadil mezi nadprůměrně zdatné. 

 Směrodatná odchylka souboru z let 1984/1985 ukazuje větší vyrovnanost 

jednotlivých chlapců. Její hodnota činí pouhých 24,7 vteřin oproti 1:23,8 vteřin u 

souboru dnešních žáků sedmého ročníku. 

 

Tabulka 38: Srovnávací statistika atletiky, běh 1500 m - chlapci 

Statistická veličina 
7. ročník 

2014/15 

7. ročník 

1984/85 

6. ročník 

2014/15 

6. ročník 

1984/85 

průměr 08:44,3 06:58,4 08:36,8 07:00,2 

maximum 12:55,8 08:43,0 11:31,2 09:05,0 

minimum 05:47,0 06:16,0 06:24,4 04:58,0 

modus 
Žádná duplicitní 

hodnota 
06:19,0 

Žádná duplicitní 

hodnota 
06:40,0 

medián 08:21,4 06:47,0 08:10,1 07:00,0 

směrodatná odchylka 01:52,8 00:35,7 01:39,1 00:48,1 

variační rozpětí 07:08,8 02:27,0 05:06,8 04:07,0 

 

 Statisticky zpracované výsledky běhu na 1500 metrů zobrazené v tabulce 38 jsou 

již opět kompletní o šestý ročník z let 1984/1985, mohlo tedy dojít ke srovnání i v této 

kategorii. I v posledním testu v podobě běhu na 1500 metrů musíme s pohledem do 

uvedené tabulky konstatovat, že žáci v době před třiceti lety dosahovali v průměru 

výrazně lepších výsledků, přestože statistická hodnota minima u sedmého ročníku hraje 

ve prospěch současných žáků, neboť nejrychlejší běžec proběhl cílem v čase 05:47,0 

vteřin, kdežto v souboru z let 1984/1985 byl nejrychlejší naměřený čas 06:16,0 vteřin. 

Všem časům však dominuje výkon chlapce šestého ročníku v době před třiceti lety, 

který zakončil závod v čase pod pět minut, a to 04:58,0 vteřin. Nejrychlejší současný 

šesťák shodnou vzdálenost zaběhl za 06:24,4 vteřin. 
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 Znovu došlo k paradoxnímu jevu u srovnávané kategorie sedmých ročníků, 

protože i nejpomalejší běžec z let 1984/1985 s časem 08:43,0 vteřin překonal průměrný 

čas všech měřených současných žáků, jehož hodnota činí 08:44,3 vteřin. 

 V obou porovnávaných ročnících se u staršího testovaného souboru projevuje 

značná homogenita oproti žákům dnešním, kde u sedmého ročníku nabývá variační 

rozpětí hodnoty 07:08,8 vteřin, u ročníku šestého pak 05:06,8 vteřin. 

4.2.5 Souhrn a hodnocení výsledků testování 

 Testování skládající se z části plavecké a části atletické bylo provedeno na 

žácích šestého a sedmého ročníku. Výsledky testů měly určit úroveň vybraných 

pohybových schopností a současně úroveň plaveckých dovedností. Plavecké části 

testování se zúčastnilo celkem 66 dětí, které byly hodnoceny na základě závodů na 25 

metrů plaveckým způsobem znak a 50 metrů plaveckým způsobem prsa. Testovaný 

soubor byl složen ze čtyřiceti chlapců a dvaceti šesti dívek. Všichni plavci závod 

dokončili, tedy zadané vzdálenosti uplavali předepsaným plaveckým způsobem. Časy 

některých horších jedinců však vypovídají o malé adaptaci na vodní prostředí a nízké 

úrovni základních plaveckých dovedností. 

 Atletická část testování se skládala ze tří částí, respektive běhů. Testování 

rychlostních schopností žáků šestého a sedmého ročníku bylo založeno na výsledcích 

běhu na 60 metrů. Vytrvalostní schopnosti naopak byly určeny běhy na 1000 metrů a 

1500 metrů. Účast na atletické části testování byla výrazně vyšší, neboť z obou ročníků 

bylo změřeno 125 dětí. Zde byl soubor tvořen jednašedesáti chlapci a čtyřiašedesáti 

dívkami. Některé žáky se nepodařilo změřit ve všech bězích, avšak u každého jedince 

byly dostupné výsledky rychlostního závodu i vytrvalostního závodu. 

 Vybrané výsledky atletických běhů byly porovnány se souborem 67 chlapců, 

kteří navštěvovali shodné ročníky v letech 1984/1985. Výsledky dívek bohužel nebyly 

k dispozici. Srovnávací statistika jednoznačně ukázala úpadek obou testovaných 

pohybových schopností u dnešních dětí. Zjištěny byly rovněž zvětšující se rozdíly mezi 

jednotlivými žáky testovaného souboru. 
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5 Diskuze 

 V průběhu práce jsem si stanovil celkem tři dílčí úkoly, které bylo nutné beze 

zbytku splnit. 

 Prvním úkolem mé práce bylo nabytí a shromáždění dosavadních teoretických 

poznatků ze tří oblastí. První oblastí byly exkurze, jejich dělení, úskalí při plánování, 

nutnost vyčerpávající přípravy vedoucího i účastníků a didaktické zásady při jejich 

vedení. Druhá oblast se týkala vnitřních pohybových předpokladů každého jedince, tedy 

základních motorických schopností. Zde jsem se zaměřil na jejich strukturu, biologický 

základ, rozvoj a metody testování. Poslední oblastí bylo shrnutí teoretických poznatků 

z oblasti pohybových dovedností, které do jisté míry z pohybových schopností vychází. 

 Druhý úkol se již vztahoval k výzkumu samotnému. Ten se skládal ze dvou částí. 

Důležitým úkolem první části výzkumu bylo sestavení dotazníku pro žáky základní 

školy, který zjišťoval odpovědi na řadu domněnek vztahujících se obecně ke vztahu 

k přírodě a dovednostem spojených s pobytem v přírodě samotné. Na základě 

dotazníkového šetření bylo zjištěno, že chuť žáků základní školy trávit čas v přírodě, 

včetně naučné formy, stále přetrvává, ovšem dovednosti typu rozdělat oheň, postavit 

stan nebo jet na lodi poháněné pádly či vesly ve zkoumaném souboru v mnoha 

případech chybí. Vzhledem k tomu, že dotazník byl vyplněn předem určeným počtem 

respondentů (100) a jejich odpovědi poskytly potřebná data, považuji tento úkol za 

splněný. 

 Třetí úkol vycházel z druhé části výzkumu, a to testování. Zde bylo nutné zajistit 

prostory k měření jednotlivých plaveckých závodů a atletického oválu k měření tří běhů, 

což proběhlo bez větších problémů. Samotné testování ve všech zmíněných oblastech 

bylo podpořenou jednotlivými učiteli tělesné výchovy, kteří mi v mnoha případech 

poskytli hotové výsledky. Má práce tak skutečně započala při zpracování získaných dat 

a jejich porovnání s historickými výsledky. Zde se objevilo několik skutečností, které 

by bylo dobré shrnout.  

 V plavecké části testování prokázali všichni měření žáci, že dokáží uplavat 

požadovaných 50 metrů, tato plavecká dovednost tedy byla splněna. Časy horších 

plavců v závodu na 25 metrů plaveckým způsobem znak ovšem poukázaly na reálnou 

nízkou úroveň základních plaveckých dovedností včetně splývavé polohy na zádech, 

která je zároveň polohou sebezáchrannou (sebezáchovnou). Výsledky testovaného 

souboru dnešních žáků šestých a sedmých ročníků nebyly porovnány s historickými 
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výsledky, neboť místní bazén byl postaven teprve před jedenácti lety a data (mnohdy 

neúplná) se výrazně nelišila od časů současných školáků. 

 Atletická část poskytla relativně uspokojivé výsledky, neboť celý testovaný 

soubor byl schopen absolvovat všechny běhy. Získané časy byly v obou chlapeckých 

kategoriích porovnány se školním rokem 1984/1985, kdy stejně staří žáci zaběhli 

shodné tratě. Ve srovnávací statistice jednoznačně dominovaly výsledky žáků z let 

1984/1985. Kromě výrazně horších výsledků v rychlostních i vytrvalostních testech 

jednotlivých žáků bylo zjištěno vytváření propastného výkonnostního rozdílu v rámci 

stejné věkové kategorie. Předpoklad, že u dívek by došlo k podobným závěrům, je zcela 

na místě. 

 Materiál k diskuzi mi poskytl zejména kolega Mgr. Miloš Bukač, který si je 

dlouhodobě tabelárně zaznamenával, ke komparaci jsem využil rukopisný materiál starý 

přesně třicet let. Výsledky jsou v každém případě pozoruhodné. 
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6 Závěr  

 Práce směřovala ke zjištění, zda je tělesná zdatnost limitující pro úspěšné 

absolvování přírodovědných exkurzí. Po vyhodnocení dat obou částí samotného 

výzkumu je možné konstatovat, že tělesná zdatnost skutečně hraje roli při účasti na 

jakékoliv exkurzi, neboť každá exkurze vychází ze základního fyzického a pohybového 

fondu všech účastníků. Přestože v testovaném souboru převládá dostatečná tělesná 

zdatnost k absolvování přírodovědných exkurzí, začínají se objevovat jedinci, kteří 

vykazují značné známky nedostatků nejen ve zmiňované oblasti fyzické vybavenosti, 

ale i v oblastech dovedností spojených s pobytem v přírodě. 

 Zjištěný jev je zcela jednoznačně nežádoucí a je třeba tento problém neprodleně 

řešit. Vymyslet a popsat globální univerzální řešení daného problému by vydalo z mého 

pohledu na několik studií. Rád bych však úplným závěrem konstatoval, že každý učitel 

je ze své pozice či role schopen ovlivnit svým vlastním postojem a příkladem řadu 

svých žáků. Záleží tedy velmi na osobnostech učitelů každé školy, kterým směrem se 

bude ubírat zájem jejich svěřenců. 

 

Možnost využití práce 

 Celkovou práci je možné využít při řešení výše zmíněného nastávajícího 

problému.  

 Podstatná je však především výzkumná část práce, bohatá na statistická data a 

výsledky, které je možné využít samostatně v jiných výzkumech či srovnávacích 

fyzických testech. 
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Příloha č. 3 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

před její obhajobou 

Závěrečná práce 

Druh práce   

Název práce 
  

Autor práce   

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 

ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby 

než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s 

autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto 

prohlášení. 

Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze 

na své náklady a že úhrada nákladů za kopírování, resp. tisk jedné strany formátu A4 

černobíle byla stanovena na 5 Kč. 

V Praze dne …............………………… 

Jméno a příjmení žadatele   

Adresa trvalého bydliště 
  

 

__________________________________ 

                                                                                               podpis žadatele
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Příloha č. 4 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Evidenční list 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 

ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby 

než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s 

autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto 

prohlášení. 

Poř.č. Datum Jméno a Příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

 


