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Anotace 

Název práce: Zastoupení pohybových činností v edukačním procesu mateřské školy 

Klíčová slova: Pohyb, mateřská škola, pohybové činnosti, spontánní pohybové aktivity, 

řízené pohybové aktivity. 

Bakalářská práce se zabývá významem pohybu v mateřské škole, využitím času a 

obsahu pohybových aktivit v běžném režimu dne, analýzou pohybových činností 

realizovaných v mateřských školách.  

V teoretické části se nachází především informace obecnějšího charakteru. Stručná 

charakteristika dítěte předškolního věku, význam hry v tomto období. Následuje popis 

významu a uplatnění pohybových činností v mateřské škole, podmínkách pro jejich 

realizaci, rolích učitele a popisem organizačních forem, které mohou být využívány v 

mateřských školách.  

Praktická část se zabývá analýzou jednotlivých pohybových činností uplatněných 

v běžných mateřských školách, zjištěním a srovnáním času a obsahu pohybových aktivit 

v řízených a spontánních činnostech. V závěru práce je seznámení s výsledky výzkumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annotation 

Title of the thesis: The representation of physical activities in the educational process 

of the kindergarten 

Key words : Movement, kindergarten, physical activities, spontaneous physical 

activities, controlled physical activities 

This thesis deals with the importance of movement in kindergarten, use of time and 

content of physical activity in normal mode on, analysis of physical activities carried 

out in kindergartens. 

The theoretical part contains mainly general character informations. Brief characteristics 

of preschool age and the importance of game in this period. The following part 

describes the meaning and application of physical activities in the kindergarten, 

conditions for their implementation, roles of teacher and description of the 

organizational forms that can be used in kindergartens. 

The practical part deals with analysis of each physical activities applied in common 

kindergartens, finding and comparing the time and content of physical activities in a 

controlled and spontaneous actions. The conclusion of this thesis introduces us with the 

research results. 
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ÚVOD 

Jak již název této práce napovídá, hlavní téma této studie je pohybová aktivita 

odehrávající se v režimu mateřských škol. Pohyb je přirozenou potřebou dětí, a proto je 

velmi důležité, věnovat mu dostatečnou pozornost i v mateřských školách, kterou 

převážná většina předškolních dětí, již navštěvuje.  

Je to totiž právě mateřská škola, která dle mého názoru, velmi výrazně ovlivňuje vztah 

dítěte k pohybu a sportu. A to nejen již danými podmínkami pro uplatnění pohybových 

aktivit v mateřské škole, ale velkou roli zde také hraje samotný postoj učitelů k pohybu 

a sportu. Jejich záměrné a promyšlené zařazování pohybových aktivit do běžného 

režimu dne, vzhledem ke stanoveným cílům Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání (dále RVP PV), má nezastupitelnou úlohu na rozvoj pohybových 

dovedností dětí předškolního věku. Proto je teoretická část této práce zaměřena 

především na vývoj dítěte předškolního věku a smyslem hry v tomto období. Dále se 

také práce zabývá významem pohybu v mateřské škole, uplatněním pohybových aktivit 

v edukačním procesu mateřské školy, podmínkami pro pohybové aktivity, a 

v neposlední řadě pak také významem a rolemi učitele v mateřské škole. 

 V mateřské škole se objevuje jak pohyb spontánní, jejímž prostřednictvím si dítě hraje 

a poznává svět, tak i pohyb řízený, který je zařazován vzhledem k vrozeným 

schopnostem, a již získaným dovednostem dětí. Cílem praktické části bylo proto zjistit, 

jaké pohybové aktivity jsou uplatňovány v edukačním procesu mateřské školy a kolik 

času děti věnují těmto pohybovým aktivitám. Dále je práce také zaměřena na obsah 

těchto činností – jakých pohybových aktivit, je v režimu dne mateřských škol, 

využíváno nejčastěji, a do jaké míry ovlivňuje specializace učitele zařazování těchto 

pohybových aktivit. 

Vzhledem k tomu, že v poslední době vedou děti pasivnější styl trávení volného času, 

považuji za nesmírně důležité, již v tomto věku, u dětí probouzet vztah k pohybu a 

sportu, a to nejen prostřednictvím mateřských škol. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. DÍTĚ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

1.1. Vývoj dítěte předškolního věku 

Předškolní věk je zpravidla vymezen od tří let věku dítěte až po nástup do školy. 

Většinou toto období bývá označováno jako „věk otázek“ nebo také „věk mateřské 

školy“. Konec předškolního období však není určen pouze biologickým věkem, ale je 

také podmíněn sociálním vývojem dítěte, který může trvat v rozmezí jednoho, ale i více 

let (Vágnerová, 1997). 

Pro práci s dětmi je důležité, mít poznatky o tom, co je pro něj charakteristické, s čímž 

úzce souvisí věkové a individuální zvláštnosti. Je potřeba vycházet především z jeho 

vývoje – somatického, psychického, sociálního (Dvořáková, 2011). 

Somatický vývoj 

Dětské tělo se vyvíjí velmi rychle a v průběhu jeho prvního roku, vzroste jeho hmotnost 

průměrně třikrát (10kg), do šestého roku, pak ještě zhruba dvakrát (20-25kg). Okolo 4-6 

roku se prodlužují končetiny, dítě již dokáže bříško zatáhnout, hlava se zdá v poměru 

k tělu menší, celkově se postava dítěte více podobá dospělému. Dítě stále ještě nemá 

v předškolním období osifikovány kosti a kloubní vazy a spojení nejsou ukončena 

(Dvořáková, 2011). 

 Dvořáková (2011) dále uvádí, že se v tomto období výrazně vyvíjí rychlostní, 

rovnovážné, rytmické a další obratnostní schopnosti. 

Psychický vývoj 

Předškolní období je také charakteristické rozvojem myšlení, které je úzce spjato 

s rozvojem řeči. Řeč se během tohoto období zdokonaluje, a slouží jako prostředek pro 

poznávání okolního světa. „Zatímco tříleté dítě má slovní zásobu okolo sedmi set až 

devíti set slov, pětileté už dva tisíce slov.“ (Lisá, Kňourová, 1986, s. 184). 

U dětí pěti až šestiletých lze dosáhnout určité vyrovnanosti, prohlubují se jeho zájmy a 

soustředění při poznávání v nejrůznějších oblastech. Dokáže se plynule domluvit, 

zvládá gramatiku a nemá problém se dorozumět s dospělým či vrstevníky. Bývá také 
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velmi iniciativní a stále zkouší zvládat nové překážky z okolního světa (Koťátková, 

2014). 

Sociální vývoj 

Dítě většinou již po třetím roce života přidává ke své identitě – „já“ další důležitý 

prvek, a tím je vztah k druhým lidem. Většina dětí touží po společnosti druhých 

(Matějček, 1996). 

Je pro něj typické, že navazuje přátelské a společenské vztahy, nabývá sebevědomí. 

Velký význam má proto pro dítě hra a činnosti ve skupině (Koťátková, 2014). „Dítě je 

otevřeno pro navazování vztahů, které intenzivně prožívá, a mají pro něho 

význam.“(Koťátková, 2014, s. 55). Ovšem vše se samozřejmě odvíjí od povahových 

vlastností dítěte, jeho temperamentu a vrozených dispozic. Ne všechny děti jsou stejné. 

Vzniká u něj důležitá potřeba druhého „dětského partnera“, s čímž souvisí rozvoj 

spolupráce ve skupině a jsou u nich rozvíjeny dovednosti, které jsou základem pro 

začleňování se do širší společnosti (Koťátková, 2014). 

1.2. Hra u dítěte předškolního věku 

„Hru potřebují děti z hlediska psychologického pro svůj duševní rozvoj a 

rovnováhu.“(Rendlová, 1995, s. 27). 

Koťátková (2005) uvádí tyto znaky, které se ve hře významně projevují: 

- spontánnost, 

- zaujetí, 

- radost, 

- tvořivost, 

- fantazie, 

- opakování, 

- přijetí role. 

Hra má pro dítě velký přínos pro rozvoj oblasti kognitivní, sociální a pohybové. Pro dítě 

je hra nezbytnou součástí pro aktivní seberealizaci. Dítě si samo volí své tempo rozvoje, 

a to na základě svých zkušeností a schopností (Koťátková, 2005). 
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Kognitivní rozvoj 

Jean Piaget, významný ženevský teoretik (1896-1980), rozděluje intelektuální vývoj na 

čtyři základní období. Z toho první dvě období jsou určeny pro předškolní věk. První je 

nazýváno senzomotorickým obdobím, trvajícím od narození do šesti měsíců, druhé je 

pak nazýváno tzv. symbolickou reprezentací, a probíhá od dvou do sedmi let věku 

dítěte. Hra se pak objevuje již v senzomotrickém období, a to jako forma jednoduché a 

úspěšně zvládnuté činnosti. (Opravilová, 2004). Ve stadiu symbolické hry se pak 

využívají různé symboly (hračky, pomůcky, aj.) jako zástupné předměty skutečných 

předmětů. Děti si pak umí ve své volné he vybavit a představit situace, které již 

poznaly, a prostřednictvím hry je pak zkouší a napodobují (Koťátková, 2005). 

Sociální rozvoj 

Hru lze také považovat za základní lidskou aktivitu. Má nezastupitelnou potřebu 

v životě dítěte a je hlavní činností pro jeho rozvoj. Dítě se prostřednictvím hry „aktivně 

vypořádává se světem.“ (Havlínová a Kol., 2008, s. 61).  

Havlínová pak dále uvádí, že hra má významný cíl, a to přerod z dítěte v dospělého 

člověka. Je ověřením a naplněním jeho lidské existence. Má význam jako 

seberozvíjející učení dítěte – spontaneita a intenzita hry vychází z vnitřní motivace a 

poznat a proniknout do okolního světa, pomáhá dítěti zvládnout rozdíl mezi reálnou a 

představovanou skutečností a jejím prostřednictvím lze také poznat charakter a sílu jeho 

seberozvíjející potřeby neskrývavě a otevřeně. 

Hra má proto také velký význam z hlediska socializace. Dítě v předškolním věku pak 

potřebuje kamaráda, který mu je podobný a má stejné potřeby, zájmy. Kamarád je pro 

dítě předškolního věku někdo, s kým si může hrát a dělá s ním nejrůznější věci 

(Vágnerová, 2000). 

„Hra s dětskými partnery v sobě skrývá velký potenciál pro sociální učení.“ 

(Koťátková, Průcha, 2013, s. 106). Prostřednictvím her dítě poznává sebe samo i druhé, 

rozvíjí sebekázeň, porozumění, vzájemné respektování, navazuje bližší přátelské 

vztahy, učí se v nich orientovat a prosazovat (Koťátková, 2005). 
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Pohybový rozvoj 

Zdravě se rozvíjející dítě je charakteristické tím, že se již od svého narození má potřebu 

pohybovat. Avšak ne u všech dětí je potřeba pohybu stejná (Koťátková, 2005). 

Koťátková (2005) dále uvádí rozdělení dětí dle potřeby pohybu takto: 

- děti hypermotorické  děti, které mají velkou potřebu pohybu 

- děti hypomotorické  děti s malou mírou potřeby se pohybovat 

- děti normomotorické děti s běžnou potřebou pohybu (nacházejí uspokojení 

z pohybu, přirozeně se pohybu učí a aktivně se podílí na svém pohybovém rozvoji) 

Většina dětí v předškolním věku má o pohyb zájem a tím se pomocí nejrůznějších 

herních činností rozvíjí jak pohybově, tak i tělesně. Dítě se samo nedokáže ve svých 

pohybových hrách přetěžovat. V případě, že dítě dosahuje svého maximálního výkonu, 

ztrácí o pohybovou činnost zájem (Koťátková, 2005). 

Hra má být pro dítě především příjemnou činností, která mu přináší uspokojení. 

Většinou má nějaký cíl, který ale může být jen nahodilým a lze ho v průběhu záměrně 

měnit. Hrou dítě získává praktické dovednosti, které jsou pak potřebné pro jeho budoucí 

život (Langmeier, 1998). 
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2. POHYBOVÉ ČINNOSTI V MŠ 

2.1. Charakteristika pohybových aktivit dětí předškolního věku 

Pohyb v předškolním věku má za úkol rozvíjet a podporovat správný růst a vývoj dětí, 

pěstovat hygienické a pohybové návyky, dbát a naučit dítě pečovat o správné držení těla 

a v neposlední řadě také se naučit chránit své zdraví z hlediska bezpečnosti 

(Berdychová a Kol., 1980). 

„Pohyb je prostředkem seznamování se s prostředím, prvním učením, jak ovládnout své 

tělo, jak si poradit se svým okolím a tím nabýt potřebné zkušenosti.“ (Dvořáková, 2002, 

s. 13).  

Dvořáková (2002) dále uvádí, že pohyb je prostředkem komunikace s ostatními, slouží 

k získávání zdravého sebevědomí, ale je mimo jiné také prostředkem vzájemného 

soupeření a srovnávání.  

Pohyb lze také považovat jako jeden z prostředků prevence - určité předcházení 

nežádoucím jevům. Pohybem lze nejen upevňovat svaly, ale má také významný vliv na 

kosti a jejich pohyblivost a pevnost, příznivě podporuje a ovlivňuje stav mozku. 

Prostřednictvím pohybu se cvičí paměť, rozvíjí se naše představy, fantazie, city a 

emoce, zvyšuje se taktéž koncentrace pozornosti. Pohyb nás doprovází celým naším 

životem, proto je ho potřeba využívat pro zlepšování zdraví, a to nejen v případě 

zdravotních problémů (Szabová, 2001). 

Pohybové činnosti souvisí i s tělesným vývojem. V dětství nejsou kosti dostatečně 

osifikovány a klouby jsou nezpevněny, proto není vhodné děti zatěžovat jednostranně 

(viz. kapitola Vývoj dítěte předškolního věku), (Dvořáková, 2002). 

Dle Výroční zprávy z České školní inspekce za rok 2014/2015 vyplývá, že nedostatečný 

rozvoj pohybových dovedností, výrazně oslabuje u dětí rozvoj smyslového vnímání, 

myšlenkových procesů, ale i rytmu řeči a dýchání a s tím souvisejícího vyjadřování a 

komunikace (ČŠI, s. 28). 
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2.2. Význam pohybové aktivity v MŠ 

Dvořáková (2011) uvádí, že pohyb je základní potřebou dítěte, která rozvíjí jeho celé 

tělo i vnitřní orgány. Dítě prostřednictvím pohybu získává spoustu dovedností a 

kompetencí, které jsou důležité pro jeho budoucí život. 

Není proto pochyb o tom, že pohyb je nezbytnou součástí života dítěte a je základní 

biologickou potřebou, která má přímou psychickou a sociální vazbu, a proto zařazení 

pohybu do režimu dne v mateřské škole, je velmi specifické (Dvořáková, 2002). 

Pohybové aktivity hrají velmi důležitou roli v mateřské škole. Předškolní dítě má 

obvykle velmi vysokou potřebu pohybu, avšak vše je založeno na individuálních 

potřebách a také temperamentu dítěte. Obvykle se rozlišují, dle této potřeby, tři typy 

dětí: hyperaktivní, normoaktivní a hypoaktivní (Dvořáková, 2007). 

Dítě touží a potřebuje spontánní pohyb, a každodenní režim v mateřské škole mu 

umožňuje tuto jeho touhu a potřebu splnit. Dětská přirozená spontaneita se pak odráží 

ve věcech, jako je koordinace a kultivace pohybu (Berdychová a Kol., 1980). 

„Bez pohybu se dítě předškolního věku neobejde ani jeden den, neobejde se bez něho 

ani hodinu, dokonce ani půl hodiny. Pokud nebude mít možnost pohybovat se, projeví se 

to v celém jeho chování.“(Dvořáková, 2002, s. 92). 

Dle Dvořákové (2002) dítě denně potřebuje asi 5 hodin pohybu, zaměřená délka jeho 

pozornosti je pak 10-15minut. Z této potřeby, by pak měla vycházet představa o režimu 

dne a práci s dětmi. Je to totiž právě mateřská škola, která vytváří dítěti podmínky pro 

jeho každodenní, pravidelné, opakující se pohybové činnosti. Snaží se dítěti zabezpečit, 

aby získávalo a zdokonalovalo se v pohybových dovednostech-lokomočních, 

nelokomočních, manipulačních, aby posilovalo tělesnou i psychickou zdatnost, 

rozvíjelo pozitivní hodnoty ve vztahu k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu 

stylu, posílila se jeho samostatnost a schopnost se rozhodovat. 

I přesto, ale z Výroční zprávy z České školní inspekce za rok 2014/2015 vyplývá, že 

byly zjištěny deficity v oblasti zdravotně- preventivních cvičení – cviky byly 

nedostatečně náročné, cvičení nepravidelné, nebyla provázána jeho skladba a byla 

věnována nedostatečná pozornost správnému provádění cviků, a to zejména u 

lokomočních a nelokomočních dovedností (ČŠI, s. 28). 
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Pohybové aktivity mimo jiné rozvíjí sociální vztahy a volní vlastnosti dítěte. 

Prostřednictvím pohybu vznikají první přátelské vztahy a návyky, které se mohou 

rozvinout v pravidelnou potřebu pohybu (Havlínová a Kol., 2008). 

Hlavním cílem snažení pedagogů v mateřských školách je, aby si dítě pohyb oblíbilo, a 

ten se pak stal jejich pravidelnou součástí způsobu života, a to i v budoucnosti. Cílem je 

aktivita všech dětí. Je to dlouhodobě stanovený cíl, pro který je z hlediska dítěte 

potřeba: 

- Dát dítěti možnost se učit pohybovým dovednostem. 

- Rozvíjet jeho aktuální tělesnou zdatnost a dozvědět se, jak ji sledovat a umět ji 

rozvíjet i v budoucnosti. 

- Prostřednictvím pohybu se naučit zvládat svět kolem sebe – seznámit se 

s prostorem, materiálními pomůckami, vnímat a poznávat své možnosti, 

respektovat pravidla, aj.. 

- Prostřednictvím pohybu pozitivně prožívat různé sociální situace a umět je řešit – 

překonání sebe sama, vnější ocenění (Dvořáková, 2012). 

Dvořáková (2007) dále uvádí, že pro splnění cílů, které jsou stanoveny Rámcovým 

vzdělávacím programem, je třeba v režimu mateřské školy: 

- Vytvořit dětem možnosti pro realizaci spontánních i řízených pohybových aktivit. 

- Vytvořit dětem podmínky pro spontánní aktivity (prostor, pomůcky, pravidla). 

- Záměrně ovlivňovat ve spontánních aktivitách pohybové učení.  

- Denně uplatňovat řízenou tělesnou výchovu v různých formách dle potřeb dětí, a 

vést tím tak k návyku pravidelných pohybových aktivit a uplatnit ji pak ve způsobu 

jejich života. 

- Vést řízenou tělesnou výchovu tak, aby se v ní objevovaly činnosti, které děti 

nemohou realizovat ve spontánních aktivitách nebo když byly v rámci spontánních 

aktivit zjištěny nedostatky v tělesném a pohybovém vývoji dětí. 

- Ustoupit od dominantního a direktivního způsobu vedení dětí, omezit slovní 

pokyny a formální požadavky na kázeň, prohlubovat a podněcovat děti pozitivní 

motivací k vlastní aktivitě. 

- Podněcovat jejich vlastní aktivitu a účast na vymýšlení obsahu a zkvalitnit tím tak 

průběh řízené jednotky. 



15 

- Respektovat klidový režim po jídle. 

V denním režimu mateřské školy se pohyb uskutečňuje pravidelně a to prostřednictvím 

organizačních forem (př. ranní hry, ranní cvičení, aj.). Obratnost, rychlost, samostatnost 

a odvážnost, to vše se pak na dětech příznivě projevuje. Avšak vždy záleží také na 

vztahu rodičů k pohybu, na jejich schopnostech a znalostech, které se pak projeví 

v tom, že ví, jak dítě vést k soustavnému pohybovému zdokonalování. Vše samozřejmě 

úměrně k jeho věku (Berdychová a Kol., 1980). 

Dle Koťátkové (2013) děti, které chodí do mateřské školy, mají možnost denně se 

pohybově vyžít (venku, na hřišti, v přírodě), mohou využívat různého nářadí a 

pomůcek, které pohyb podněcují, mají také možnost se seznámit a vyzkoušet různé 

sportovní aktivity, provozují aktivní cvičení se zdravotním charakterem – podpora 

správného držení těla, posilování svalových skupin. 

Mateřská škola tedy vytváří podnětné prostředí pro pohybové aktivity. Pohybovými 

dovednostmi se neposiluje jen tělo a pohybové dovednosti, ale prostřednictvím pohybu 

děti prožívají také radost ze skupinové práce. (Koťátková, Průcha, 2013). 

2.3. Uplatnění pohybových aktivit v MŠ 

Z výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2014/2015 vyplývá, že současný 

životní styl se negativně odráží v nenaplněných potřebách dětí, a to z hlediska rozvoje 

pohybových dovedností, které však školy nedokážou ve své nabídce plně vynahradit 

(ČŠI, s. 28). 

Pohybové činnosti však zaujímají důležité místo v dokumentech současného 

předškolního vzdělávání. Veškeré pohybové činnosti realizované v mateřských školách 

jsou naplňovány prostřednictvím Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání (dále jen RVP PV). I přesto, že v něm nejsou vymezeny konkrétní 

jednoduché cíle v konkrétních praktických úkolech, je nutné jeho obecné a vzdálené cíle 

naplňovat. Je potřeba, aby byly dětem zprostředkovány prakticky, přiměřeně jejich věku 

a schopnostem (Dvořáková, 2011). 

Rámcové cíle jsou specifikovány do pěti oblastí rozvoje osobnosti dítěte (RVP PV, s. 

15): 

1. Dítě a jeho tělo - biologická oblast 
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2. Dítě a jeho psychika - psychologická oblast 

3. Dítě a ten druhý - interpersonální oblast 

4. Dítě a společnost - sociokulturní oblast 

5. Dítě a svět  - environmentální oblast 

Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou rozpracovány do vzájemně propojených kategorií: 

dílčí cíle (záměry), vzdělávací nabídka a očekávané výstupy (RVP PV, s. 15). 

Z hlediska rozvoje pohybových aktivit je nutné se zaměřit na všechny jednotlivé 

vzdělávací oblasti, protože na sebe navazují. Dítě nelze rozvíjet jen v jedné oblasti. 

Nejvíce se však tématem pohybu, zabývá oblast Dítě a jeho tělo. 

Dítě a jeho tělo 

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový 

vývoj dítěte, podporovat jeho psychickou a fyzickou zdatnost, pohybovou a zdravotní 

kulturu, rozvoj manipulačních a pohybových dovedností, naučit je sebeobsluze a vést ke 

zdravým životním návykům. Bez pohybových činností nelze těchto cílů dosáhnout 

(RVP PV, s. 16). 

Dle Dvořákové (2002) lze pro naplnění specifických cílů této oblasti, uvést tyto 

praktické příklady: 

a) Učení se pohybovým dovednostem – hrubé i jemné motoriky – vnímání a 

uvědomování si vlastního těla. 

b) Rozvoj pohybových schopností. 

c) Pěstování zdatnosti a zdraví. 

d) Dovednosti a poznatky podporující zdraví, hygienické návyky, dodržování 

pravidel bezpečnosti, budování si životních hodnot a postojů. 

Dítě a jeho psychika 

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je podpora duševní pohody, 

psychické zdatnosti, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho 

citů i vůle, sebepojetí, jeho kreativity, sebevyjádření, stimulace a rozvoj vzdělávacích 

dovedností. Důležité také je podporovat a povzbuzovat dítě v dalším rozvoji, poznávání 

a učení se. Tato oblast zahrnuje další tři podoblasti: a) Jazyk a řeč b) Poznávací 
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schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie, c) Sebepojetí, city a 

vůle (RVP PV, s. 18). 

Jazyk a řeč - V této oblasti lze najít uplatnění motoriky: procvičení a ovládání mluvidel, 

rozvoj dýchání spojený s pravidelným rytmem řeči, pohybem lze také rozvíjet 

neverbální komunikaci. 

Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie - 

Prostřednictvím této podoblasti lze její dílčí cíle uplatnit prostřednictvím pohybových 

činností, které nabízejí problémy k řešení – pohybová hra vyžadující jednoduchá 

pravidla (vnímání, analýza, rozhodnutí). 

Sebepojetí, city a vůle - V pohybových činnostech lze uplatnit i dovednosti posilující 

sebevědomí a sebepojetí, které jsou samozřejmě propojovány s hodnocením a 

úspěchem. K dosažení úspěchu je potřeba využití volního úsilí (Dvořáková, 2002). 

Dítě a ten druhý 

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga je podpora utváření vztahů dítěte k ostatním či 

dospělému, posilování, kultivování a obohacování jejich vzájemné komunikace, 

vytvářet pohodu těchto vztahů (RVP PV, s. 24). 

Prostřednictvím této oblasti lze rozvíjet pohybové aktivity z hlediska sociálního rozvoje 

dětí, kdy je možné zvolit hry, které podporují vnímání a respektování druhých, vedou 

k dodržování pravidel ve hře (Dvořáková, 2002). 

Dítě a společnost 

Záměrem vzdělávání v této oblasti, je uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života 

v lidské společnosti, do světa kultury, umění, přijmout základní společenské, morální a 

estetické hodnoty a spolupodílet se na utváření společenské pohody (RVP PV, s. 26). 

V rámci pohybových aktivit, vzniká také sounáležitost ke skupině, což se projevuje 

dodržováním společenských pravidel a hodnot, společnou snahou dosáhnout cíle, 

domlouvat se, spolupracovat ve skupině a se skupinou. Dodržování pravidel 

v pohybových hrách a činnostech je krokem k dodržování pravidel společenských 

(Dvořáková, 2002). 
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Dítě a svět 

Záměrem v této vzdělávací oblasti je založit u dítěte základní povědomí o světě a jeho 

dění, vlivu člověka na životní prostředí, vytvořit tím tak základy pro otevřený a 

odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí (RVP PV, s. 29). 

Prostřednictvím pohybových aktivit, se dítě seznamuje s okolním prostředím – v místě 

bydliště, na vycházkách, na výletech – přirozeně se dozvídá o přírodním prostředí, učí 

se zvládat členitý terén (Dvořáková, 2002). 

2.4. Podmínky pro pohybové aktivity v MŠ 

„Prvním krokem je vytváření podmínek k pohybu, a to podmínek prostorových, 

materiálních, organizačních a personálních.“ (Dvořáková, 2002, s. 94) 

PROSTOROVÉ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY: 

Mateřská škola vždy vychází z toho, jaké má dány určité materiální podmínky. Může 

však ovlivňovat využívání, udržování a zdokonalování prostředí a jeho kvality 

(Havlínová a Kol., 2008). 

Každá mateřská škola je typická svým umístěním, které vždy přináší jisté možnosti 

pohybu. Liší se proto škola, která je umístěná v centru města, na venkově, nebo škola, 

která má ve své blízkosti, možnost využívat sportovního zařízení nebo vhodného 

přírodního okolí. Škola umístěná v centru, je většinou zaměřena na vnitřní nápadité 

vybavení a zařízení alespoň malého hřiště. Venkovské školy, nebo školy umístěné 

v blízkosti přírody mohou využívat přírodních nerovností, překážek, materiálů, které 

jim přináší příroda a k nim i přidávat pomůcky, které si lze lehce přinést. Školy, které 

jsou v blízkosti různých sportovišť, pak mohou využívat jejich nabídek a možností 

využití. Nabídkou se rozumí například plavání, bruslení, cvičení v tělocvičně, různé 

návštěvy a soutěže. Městské školy by pak měly kompenzovat absenci přírodního 

prostoru (Dvořáková, 2002). 

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY: 

Pohybové aktivity se vyskytují v organizačním rámci režimu dne, týdne, tematického 

bloku a mohou mít mnoho forem. Vyskytují se od krátkých spontánních chvilek až po 

řízenou tělovýchovnou jednotku. Pravidelné a opakující se aktivity, poskytují dětem 
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základní orientaci i jistotu. Celý časový režim dne, musí pak respektovat potřebu dětí 

střídat činnosti - dynamické s klidnými, spontánní s řízenými (Dvořáková, 2002). 

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY: 

Je samozřejmostí, aby učitelka znala tělesné a pohybové možnosti dětí a uměla je 

podporovat a předávat. Učitelka velmi zásadně ovlivňuje organizační podmínky, 

částečně pak materiální a prostorové. Ve všech pohybových činnostech je důležitý 

osobní postoj učitelky, který může být buď pozitivní, lhostejný nebo negativní. Častým 

problémem bývá, z důvodu obavy o bezpečnost dětí, omezení možností pro pohybové 

činnosti. Proto je nutné si stanovit pravidla, která umožní dětem využívat spontánních 

aktivit a učitelka je pak svým postojem dále podporuje. Učitelka také především vytváří 

klima třídy a důležité je, aby se na profilování školy, podílely všechny učitelky společně 

a každá z nich byla ochotná přispět svou individualitou. Součástí práce učitelky je 

pozorování dětí, a na základě diagnostiky vyčíst z jejich chování problémy a umět na ně 

vhodně reagovat. Velice důležitá je také autoevaluace a sebereflexe, která vede 

k analýze vlastní práce, hledání důvodů případného neúspěchu a hledání nových cest 

k vytyčeným cílům (Dvořáková, 2002). 

2.5. Role a význam učitele v MŠ 

„Být učitelem je poslání. Učitelem se člověk rodí, a pokud nemá některé předpoklady, 

velmi obtížně je získává studiem nebo praxí.“ (Dvořáková, 2012, s. 7) 

Junger (2014) uvádí, že povinností pedagoga je cílevědomě a systematicky rozvíjet dítě 

a jeho osobnost v psychomotorické, poznávací, sociální, emocionální a morální oblasti. 

Učitel je pak odborníkem ve vedení rozhovoru, je poradcem a konzultantem. 

Výchovně vzdělávací práce je výrazně ovlivněna kvalitou a úrovní rozvoje psychických 

procesů učitele, tzn. vnímání představ, fantazie, myšlení, řeči, paměti a pozornosti a 

také rozvojem vlastností aktivačně motivačních, vztahově postojových, výkonových, 

seberegulačních a dynamických. Učitelka musí umět potlačovat záporné vlastnosti 

svého temperamentu (Berdychová a Kol., 1980). 

Učitel v mateřské škole zaměřuje svůj profesní výkon zejména na celostní vývoj dětí. 

Očekává se od něj, že bude mít dostatek vědomostí a znalostí o předškolním dítěti, 

dokáže mu vytvořit vhodné podmínky pro jejich pedagogickou práci, dokáže zvolit 
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odpovídající metody, přirozeně komunikovat a diferencovat práci jak podle věku, tak i 

dle individuálních potřeb dětí (Koťátková, Průcha, 2013). 

Z hlediska chování k dětem lze rozdělit typy učitelů na dominantního – chová se 

nadřazeně, autoritativně, klade důraz na chyby, pro děti je spíše inhibiční, integračního 

– staví na pozitivech, snaží se o spolupráci s dětmi a komunikaci, podporuje je a 

neutrálního – pouze informuje, oznamuje, nemá emoční vztah k dětem (Dvořáková, 

2007). 

Existuje však i jiný pohled na učitele a to z hlediska přijímání nových metod a obsahů, a 

to na tradicionalistu- zůstává u ověřených metod a postupů a novátora – je ochoten 

zkoušet nové novinky. 

Dle Koťátkové (2014) je důležitý nedirektivní způsob jednání, a jeho uplatnění ve 

vztahu k dětem, rodičům či jiným spolupracovníkům. Je základním znakem osobnostně 

a sociálně orientované výchovy. Je velmi náročné, pracovat na svém vědomém 

osobnostním rozvoji a sociální citlivosti, a záměrně jej uplatňovat. Základními znaky 

nedirektivního přístupu jsou: 

- akceptace – přijmout dítě s porozuměním a bez podmínek,  

- empatie – umět se vcítit do druhého člověka, porozumět druhému, jeho stavu a 

rozpoložení, citlivě vnímat a projevovat přirozený zájem o jeho potřeby, 

- autenticita – být přirozený, pravdivý, opravdový, nic nepředstírající, 

- aktivní naslouchání – je nezbytné, ať už v jednání s dětmi či rodiči, kolegy, má 

významnou hodnotu stejně jako sdělování a vyjadřování myšlenek. 

Učitelka má být přirozeným vzorem chování a také určitým modelem, který má zásadní 

vliv na rozvoj dovedností dětí předškolního věku (Koťátková, Průcha, 2013). 

 „Inspirativní je estetické působení osobnosti učitelky, její pozitivní a optimistické 

vyladění, vztah k pohybu, sportu,…“ (Koťátková, Průcha, 2013, s. 53) 

Ve výchově dětí je nejdůležitější osobní příklad učitelky, který je pro děti předškolního 

věku zásadní (Dvořáková, 2007). 

Dvořáková (2007) dále uvádí, že učitel může vytvořit podmínky podněcující dětské 

učení. Tyto podmínky pak spočívají v respektu v konkrétních aktivitách učitele, jako 

jsou  - plánování, rozhodování, návaznosti na stávající dovednosti a zkušenosti, podpoře 
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pozitivních zkušeností a samostatnosti, dostatečnou kontrolou a korekcí. Důležité je 

tedy: 

- Mít jasně stanovený cíl, smysl práce  - promyslet ho tak, aby byl dosažitelný pro 

většinu dětí.  

- Mít správně strukturovanou činnost - vycházet z toho, co dítě umí, podporovat 

tím aktivitu dítěte. 

- Podávat zpětnou vazbu o úspěchu dítěte – důležitá je zde podpora, která 

podněcuje sebedůvěru dítěte a podporuje ho v dalším učení. 

- Mít zkušenost s úspěchem – zvyšuje se tím snaha dítěte o danou aktivitu. 

- Podněcovat myšlenkovou činnost při učení se pohybovým dovednostem. 

2.5.1. Řídící činnosti učitele  

Řídící činnosti učitele lze dle Dvořákové (2007) rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní 

činností se rozumí skryté činnosti ve smyslu rozhodování a vnějšími pak výkonné 

aktivity. Jinak lze mluvit o činnostech rozhodovacích, ovlivňovacích a kontrolních. 

Lze pak také činnosti rozdělit na záměrné a nezáměrné. 

Dvořáková (2007) pak dále uvádí, že základem přípravné fáze – plánování a příprava na 

hodinu, jsou vnitřní procesy, a jejich výsledkem a projevem jsou pak činnosti vnější. 

Vnějšími projevy učitele se rozumí chování a způsob komunikace (verbální i 

neverbální). Tyto projevy pak obsahují: 

Motivaci – Učitel prostřednictvím motivace získává děti pro svůj zvolený cíl. Vnitřní 

motivaci lze u dětí podněcovat, účinnou vnější motivací je pak pochvala nebo odměna. 

Způsob, jakým bude učitel děti motivovat je závislý na mentální úrovni a předpokladech 

dětí. 

Instrukci – Verbální i neverbální instrukci, využívá učitel pro seznamování dětí s 

požadavky. Slovní instrukce musí být krátká a jasná, nejlépe doprovázená gestem. Volit 

by se měla pouze nejdůležitější slova a doplňující otázky sloužící k tomu, zdali děti 

instrukci porozuměly. Názornou instrukcí se pak rozumí předvedení úkolu buď 

učitelem, nebo dítětem, případně použitím obrázku, filmu, pohybu loutky, apod.. 

Organizaci – je důležitá pro efektivní využití tělesné výchovy. Pokud činnost není 

dobře promyšlena a předem naplánována, může dojít k prostojům a zmatkům, které pak 
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mohou vést i k nebezpečí úrazů. Do způsobu organizace patří: rozestavění dětí, 

rozdávání pomůcek a nářadí, způsob zadávání úkolů, zahájení činnosti, komunikace 

s dětmi, střídání činností a ukončení činnosti. 

Pozorování dětí – Sledováním dětí pak učitel, zjišťuje mnoho skutečností např. zdali 

děti dobře pochopily zadání úkolu, zdali byl zadaný úkol přiměřený věku a byl 

dostatečně srozumitelný, zdali byla motivace dostatečná.  

Poskytnutí zpětné vazby a korigování – které by mělo být převážně individuální. 

Pomocí taktilní korekce prováděné s dítětem, by mu měla být sdělena konkrétní zpětná 

informace, podporujícího ho k dalším učení. Většinou je prováděna při prvních 

pokusech. Je potřeba také dětem poskytnout dostatek času pro vlastní pokusy a stále je 

neopravovat a případné chyby opravovat od podstatných až po méně podstatné. Je 

vhodné vést děti ke vzájemné sebekontrole a přílišným korigováním u nich 

nevypěstovat závislost na časté korekci. 

Hodnocení – se vzájemně prolíná se zpětnou informací a korekcí. Hodnocení by se 

mělo vždy vztahovat k tomu, jaké dítě udělalo samo pokrok a nesrovnávat děti 

vzájemně mezi sebou. 

2.5.2. Komunikace v tělesné výchově 

Komunikace je základem činností učitele. Probíhá jak verbální tak i neverbální formou. 

Verbální projev by měl být přiměřeně hlasitý, klidný, srozumitelný, ne příliš 

mnohomluvný. Monotónní hlas vede k tomu, že děti ztrácí pozornost a vede je 

k ignoraci. Důležitý je zde také partnerský vztah s dětmi, nechat děti mluvit, poslouchat 

je a reagovat na ně. Prostředkem neverbální komunikace jsou pak oči, mimika, gesta i 

celé tělo. Každé dítě by mělo mít pocit, že vnímáte právě jej (Dvořáková, 2007). 

2.5.3. Vyučovací metody 

Dvořáková (2007) uvádí vyučovací procesy z hlediska průběhu vyučovacího procesu 

takto: 

1. Seznamovací s úkolem - seznámení s úkolem se rozumí především ukázky, které 

by měly být přesné a bez chyb. Přímá ukázka - předvedená učitelem, nepřímá 
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ukázka – předvedená dítětem, obrázkem apod. Pohyb je možné také zpomalit a 

zdůraznit tak tím určitou část pohybu. 

2. Nácvičné - pro nácvik je důležitá volba metody postupu nácviku: 

a) Komplexní metoda – provádí se zde nácvik vcelku, je jednoduchá a dá se velice 

snadno napodobit a negativem pak může být přehlédnutí chyby při nácviku.  

b) Analyticko-syntetická metoda – dělí dovednosti na části a ty jsou pak samostatně 

nacvičovány. Nácvik této metody je možný jen v případě dovedností 

kontinuálních a sériových. Pozitivem při nácviku této metody je správný nácvik 

jednotlivých částí dovedností a negativem pak může být dlouhodobá fixace jako 

samostatné dovednosti a proto se pak může stát jejich spojování obtížnější. 

c) Synteticko-analytická metoda - je spojením uvedených dvou předcházejících 

metod. Při problému vznikajícího u komplexního nácviku, je pak možné, část 

pohybu oddělit a věnovat se tak problematické části a znovu ji pak dát do celku. 

d) Progresivní spojování – kdy jsou dovednosti, které jsou již nacvičené postupně 

vloženy do složitějších celků. 

3. Zdokonalovací a zpevňovací 

Pro zdokonalování a upevnění dovednosti je nutné využít metody opakování. Buď je 

opakování využito za sebou - koncentrovaně, nebo je tato dovednost vřazena mezi jiné 

pohybové dovednosti – disperzně. 

Při počátečním nácviku i výcviku je pak nutné poskytnout dítěti stálé podmínky, které 

mu umožní dostatečné upevnění dané dovednosti tak, aby se postupně mohla zvyšovat 

proměnlivost podmínek a měnit pak její intenzitu  

Další využívanou metodou pro zdokonalování a zpevňování, je pak metoda manipulace 

se zatížením (v oblasti upevňování kondice). Je využívána jako metoda souvislého 

trvalého zatížení, která má stejnou intenzitu, nebo je pak využívána přerušovaně, kdy se 

střídá zatížení s odpočinkem. 

4. Metody diagnostické a hodnotící 

a) Vstupní – získávání základních informací o úrovni a předpokladech dětí a slouží 

jako podklad pro další plánování. 

b) Průběžné – sledování reakcí dětí na požadavky učitele. 

c) Konečná – hodnotící určité období, cyklus, tématický okruh. 
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Nejčastější diagnostické metody jsou prováděny formou pozorováním, rozhovorem či 

testováním specifickými motorickými testy. Diagnostika slouží jako podklad pro 

hodnocení. V mateřské škole se nejčastěji využívá hodnocení slovní, které by mělo mít 

povzbuzující stimul, dát tak dítěti možnost se neustále zlepšovat. Je potřeba hodnotit 

děti individuálně, nesrovnávat s ostatními a oceňovat tak individuální pokroky. 

2.5.4. Didaktické styly 

Nejen v procesu tělesné výchovy je nutné respektovat obecné pedagogické zásady – 

zajímavost, přitažlivost, názornost, posloupnost, přiměřenost, soustavnost, trvalost, 

vlastní aktivita a uvědomělost dítěte (Dvořáková, 2007). 

Dle Dvořákové (2007) existuje spektrum didaktických stylů, které vykresluje vzájemné 

vztahy mezi dítětem a učitelem. Mezi tyto styly pak patří: 

a) Příkazový styl – Učitel rozhoduje o obsahu, organizaci, zahájení i konci hodiny, 

dítě pouze plní úkoly. Nejčastěji je využit v rozcvičce. 

b) Praktický styl – Děti mohou zasahovat do obsahu, organizace, zahájení i konci 

hodiny, mohou si zvolit vlastní tempo činnosti. Učitel je v roli pozorovatele, 

poskytuje zpětnou vazbu a korekci. 

c) Reciproční styl – Kompetence učitele jsou předány dětem. Děti pak mají za úkol 

hodnotit dovednosti svých kamarádů – musí tedy umět rozeznat správné 

provedení. Učitel je jen konzultant dětí, které hodnotí. 

d) Styl s nabídkou – Umožňuje dětem možnost výběru obtížnosti úkolů 

v nacvičované dovednosti. Zde je pak možné sledovat sebehodnocení dětí. 

e) Styl se sebehodnocením – Tento styl je vhodné využít při dlouhodobějším 

sledování. Vede děti k zodpovědnému přístupu ke svým dovednostem a výkonům. 

Je jím ponechán dostatek času pro dosažení určitých cílů a jejich zhodnocení. 

f) Styl s řízeným objevováním – Učitel svými promyšlenými otázkami vede děti 

k podpoře myšlenkové aktivity pro nalezení řešení úkolů. Využívá se zejména při 

neúspěchu nebo nezvládnutí nějaké činnosti. 

g) Styl se samostatným objevováním – Tento styl je určený především pro děti 

starších věkových skupin, ale lze jej také využít u dětí předškolního věku. Jedná 

se o nastolení problému a následné individuální hledání řešení. 



25 

2.5.5. Role učitele ve spontánních pohybových činnostech 

„Učitelky by neměly dávat výrazem své tváře najevo, jak se jim nelíbí, či dokonce jak je 

jim nepříjemné, když děti běhají.“(Dvořáková, 2011, s. 108) 

Z výroční zprávy České školní inspekce za rok 2014/2015 vyplývá, že byla věnována 

nedostatečná pozornost rozvoji pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí, i přesto, 

že jsou mateřské školy vybaveny většinou velmi dobrým a dostatečným tělovýchovným 

nářadím. 

Dle Dvořákové (2011) ale může i učitelka vytvářet podmínky k pohybu, a tím tak 

zajistit dostatečný rozvoj pohybových dovedností pro děti předškolního věku. 

Je proto velmi důležité poskytnout dětem stálý prostor a pomůcky, které mohou 

využívat pro spontánní pohyb. Důležité je, aby měly neustále k dispozici některé 

pomůcky, které lze využívat uvnitř budovy. Musí být volně k použití, avšak nutné je zde 

dodržování domluvených pravidel. Sledováním spontánních pohybových aktivit dětí i 

s těmito pomůckami, je pak vhodným diagnostickým přínosem pro učitele (Dvořáková, 

2002). 

Učitelka vytváří podmínky k různým činnostem. Pomůcky, materiální vybavení a 

prostor pak může záměrně a plánovitě měnit v souvislosti s pozorováním dětí. Pokud 

chce zvyšovat tělesnou zdatnost, je potřeba zvětšit prostor, který pak umožňuje 

intenzivnější pohyb. Nabídkou pomůcek pak může měnit intenzitu pohybových 

dovedností. Velmi důležitá je zde ale také motivace učitelky a vhodně zvolený námět, 

který je učitelka schopna poskytnout, což pak děti i další zájemce láká do hry 

(Dvořáková, 2002).  

Děti by měly z postoje učitelky vyhodnotit, že si mohou intenzivně hrát – běhat, skákat, 

ale i přesto přitom dodržovat základní, již předem domluvená, bezpečnostní pravidla. 

Důležité také ale je, nezapomínat na respekt k druhému - neomezovat činnost druhého 

(Dvořáková, 2011). 

Stálá nabídka prostoru, vybavení a pomůcek, může podporovat další děti k tomu, aby se 

postupně odvážily vyzkoušet novou dovednost. Je proto potřeba děti sledovat a 

povzbuzovat je, všímat si jejich úspěchů a individuálních pokroků a poskytovat jim 

vhodnou dopomoc (Dvořáková, 2011). 



26 

2.5.6. Role učitele v řízených pohybových činnostech 

Dvořáková (2007) uvádí, že za charakteristickou výchovnou formu, lze také považovat 

takzvané „přechodné“ aktivity, které přirozeně vyplývají ze spontánních činností a jsou 

dány podmínkami a důvěrou dítěte k učiteli. Jsou přechodem mezi spontánními a 

částečně řízenými činnostmi, kdy je úkolem učitelky, často na žádost dětí, poskytovat 

dětem dopomoc a být vstřícná k jejich požadavkům. Tím pak učitel vstupuje mezi děti, 

a vytváří se tím tak rovnocenný partnerský vztah. 

Úkolem učitelky při řízených činnostech a částečně řízených činnostech je motivovat 

děti a mít dostatečnou zásobu her a podnětů pro rozvoj pohybových dovedností dětí. 

Učitelka pak podněcuje, prostřednictvím pomůcek, k jejich pestřejšímu využití. V 

heterogenních skupinách pak učitelka vybírá přiměřenou volbu možností, vhodnou 

motivaci, popřípadě rozdělí děti do skupin, kde zajistí podobnou úroveň (viz. kapitola 

Formy v tělesné výchově). Především je ale důležité, děti k aktivitě nenutit (Dvořáková, 

2007). 

Učitel, opět jako u spontánních činností, vytváří podmínky k pohybovým aktivitám – 

postaví překážkovou dráhu, nabídne pomůcky, povzbuzuje děti, dává jim nové podněty. 

Nabídku nářadí je pak vhodné dlouhodobě opakovat, aby se dovednosti upevnily, a 

mohly tak na ně navazovat další (Dvořáková, 2002). 

2.6. Formy v tělesné výchově 

„Teorie rozlišuje tyto formy:organizační, sociálně-interakční a metodicko-

organizační.“(Dvořáková, 2007, s. 69)  

Organizační forma se týká organizačního rozsahu v tělesné výchově, sociálně-interakční 

se pak věnují možnostmi řízení ze sociálního hlediska a metodicko-organizační formy 

se zabývají organizačními možnostmi řízení (Dvořáková, 2007). 

a) Organizační formy 

Základní organizační formou je jednotka tělesné výchovy, kde se pravidelně plní jak 

vzdělávací, tak i výchovné cíle tělesné výchovy (viz. kapitola Uplatnění pohybových 

činností v MŠ). Každá tato jednotka by tedy měla být postavena tak, aby plnila již 

předem konkrétně stanovený cíl dosažitelný pro většinu dětí. Obsah jednotky, 
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organizace dětí, prostor a pomůcky, by pak měly být předem dobře promyšleny. Je také 

vhodné, aby se organizační rámec příliš neměnil a děti měly stávající domluvené 

signály, kterými se ušetří čas pro cvičení a hry.  Na závěr hodiny je pak nutné s dětmi 

cíl zhodnotit (Dvořáková, 2007). 

Tělovýchovná jednotka se dá dle Dvořákové (2007) rozlišit na: 

monotematickou – herní, plavecká, aj., která je zaměřená na jednu fázi dle 

vyučovacího procesu (např. nácvik) 

smíšenou – gymnasticko-herní, atleticko-herní, která dle vyučovacího procesu 

obsahuje jak nácvik, tak i výcvik 

U dětí předškolního věku převažují jednotky smíšené, a to z důvodu pozornosti dětí, 

jejich zájmu a potřeby všestrannosti. Nácvik nových dovedností by měl být zařazován 

do úvodu hodiny, protože je náročný na pozornost a řízení pohybu (má obratnostní a 

rychlostní charakter), a je tedy nutné, aby děti byly psychicky aktivní. Změna činnosti a 

vhodná motivace jsou pak prostředky umožňující oddálení psychické únavy. Tím je pak 

možné dosáhnout vysoké aktivity i v závěru hodiny (Dvořáková, 2007). 

Dvořáková (2007) uvádí, že v mateřské škole se pohybové činnosti objevují pravidelně 

a jsou provázeny celým režimem dne. Vyskytují se buď ve formě řízených pohybových 

celků (většinou od 5-40 minut) nebo formou spontánních pohybových činností 

realizovaných v prostoru školky a při pobytu venku. Za nepravidelné činnosti 

realizované v mateřských školách, je pak možné zařadit činnosti tohoto typu: 

- vycházky, kde je pohyb integrován také s jinými obory (environmentální oblastí), 

- výlety a zájezdy, které se většinou konají v přírodě a jsou spojeny s kulturně 

poznávací činností, 

- soutěže motivující děti, 

- školy v přírodě, kde se často zařazují různé pohybové aktivity, 

- tělovýchovná vystoupení, kdy se jedná většinou o prezentaci mateřské školy, 

- kurzy s pohybovým zaměřením (turistické, lyžařské, apod.). 
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Spontánní pohybové aktivity 

Každodenní pravidelný režim poskytuje dítěti možnost pro spontánní pohybové 

aktivity, odehrávající se ráno při volné hře, při pobytu venku a pak při odpoledních 

činnostech. Pravidelnost je nutná pro lepší orientaci dítěte v režimu dne a je dítětem 

vnímána pozitivně (Dvořáková, 2007). 

Pro děti předškolního věku by měly být zajišťovány takové podmínky, aby mu zajistily 

nejpříznivější podmínky pro uskutečnění spontánních aktivit. Je proto potřeba tyto 

aktivity podněcovat a ovlivňovat je. Učitelka by měla poskytovat dětem zpětnou vazbu, 

mít přehled o tom, jakým způsobem děti aktivity provádějí, jak umí dodržovat pravidla 

a také by měla dětem pomáhat realizovat jejich představy. Důležité je, aby dítě 

dokázalo nabídky využít, a dostalo tak příležitost učit se novým dovednostem 

důležitým pro jeho budoucí život (Dvořáková, 2002). 

Dle Dvořákové (2002) je spontánní pohybová aktivita prostředkem: 

- pohybového rozvoje, jako ovládání a procvičování dovedností, 

- fyziologického rozvoje, kdy dítě je dítě aktivnější zejména při spontánních hrách, 

- osobnostního a sociálního vývoje, a to zejména co se týče samostatnosti, 

odpovědnosti k sobě samému, vztahu k druhým lidem a v neposlední řadě také 

v dodržování domluvených pravidel. 

Dvořáková (2007) uvádí, že děti ve sledovaných mateřských školkách, naplňovaly čas 

určený pro spontánní aktivity v režimu dne, převážně pohybovými aktivitami. Tento 

čas vymezený pro spontánní aktivity, byl pak možný v rozsahu 120 - 150 minut, 

přičemž při ranních hrách ve třídě je z toho určeno 20 - 50 minut, při pobytu venku pak 

zbývajících 100 minut. Z výsledků ve sledovaných školkách, pak až 80 % dětí věnovalo 

tento čas pohybovým aktivitám. Vše bylo ovšem závislé na prostoru a dostatečné 

nabídce pomůcek, kterou měly děti k dispozici. 

Řízené pohybové činnosti 

Řízené pohybové činnosti by měly být také pravidelnou součástí v režimu dne 

v mateřských školách. Řízené pohybové činnosti mohou mít různý rozsah, a to od 

krátkých pohybových chvilek, až po delší činnosti pohybového charakteru. Tento delší 

časový úsek, pak může být svým rozčleněním a způsobem organizace nazván 
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jednotkou tělesné výchovy. Tyto aktivity pak mohou být součástí integrovaného bloku 

nebo stát samostatně jako součást režimu dne mimo integrované bloky (Dvořáková, 

2007). 

Řízené pohybové aktivity mohou také vzniknout z předem připraveného plánu nebo ze 

spontánní situace a potřeb dětí (Dvořáková, 2002).  

Dle Dvořákové (2002) se dělí řízené pohybové aktivity na: Pohybové chvilky, Delší 

pohybové celky a Tělovýchovné jednotky. 

Pohybová chvilka může mít různou funkci: 

a) KOMPENZAČNÍ – poskytuje dětem krátký odpočinek od statické, dlouhotrvající 

polohy (pokud např. děti dlouho seděly) – je poté vhodné využít některých 

vyrovnávacích nebo protahujících cviků. 

b) REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ CHVILKA – pomáhá pak od psychické zátěže a 

není omezena přesnými pohyby (vytřepání končetin, poskoky, apod.). Může být 

také využita jako říkadlo spojené s rytmizací a hrou na tělo. 

c) PŘÍPRAVNÁ POHYBOVÁ CHVILKA – připravuje děti na další činnost. 

d) KRÁTKÁ POHYBOVÁ CHVILKA – zpříjemňuje čekání (např. na autobus, na 

vstup do bazénu). 

e) V ZÁVISLOTI NA POČASÍ – kdy je dětem zima (zaskáčeme si, zadupeme 

nohama, apod.). 

f) PROHLUBOVÁNÍ POZNATKŮ – v rámci projektu, může být také předělem 

mezi činnostmi. 

g) SE ZDRAVOTNÍM PŮSOBENÍM – zaměřena na protažení a aktivování svalů, 

které mohou přinést ortopedické problémy 

Delší pohybový celek 

Probíhá většinou v rámci určitého tématu, kdy spojí hru s motivovaným protažením 

nebo cvičení s hudbou. V tomto případě je také možné dětem nabízet různé pomůcky, 

nářadí nebo náčiní (Dvořáková, 2002). 

Tělovýchovná jednotka 

Jednotka může být zařazována do programu mateřské školy pravidelně, a to jedenkrát 

nebo i vícekrát týdně. Jejím cílem je naučit děti novým dovednostem nebo zlepšovat 
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jejich pohybovou kulturu. Je důležité, aby řízení a organizace této jednotky, byla 

podpořena motivací, hrou, nápodobou a vycházela ze schopností dětí (tělesné, ale i 

psychické), respektovala jejich potřeby (Dvořáková, 2007). 

Tělovýchovná jednotka má být sestavena tak, aby respektovala jako fyziologické, tak i 

psychologické požadavky. Tuto jednotku je potom možné realizovat ve třídě, 

v tělocvičně a venku (Dvořáková, 2002). 

Dvořáková (2002) dále uvádí následující postup tělovýchovné jednotky, s ohledem na 

fyziologické potřeby takto: 

1. Část – hra v úvodu – jednoduchá a známá s cílem zahřát svaly a vtáhnout děti 

do společné řízené činnosti. 

2. Část – motivovanými cviky vést děti k protažení svalů s tendencí se zkracovat, 

posilovat svaly ochabující. Připravuje děti na další cvičení. 

3. Část – nabídka nejrůznějších činností s využitím pomůcek, náčiní a nářadí. 

Mohou se zde vykytovat jak činnosti, které děti již znají, nebo také činnosti 

nové pro rozvoj dalších jiných dovedností. Umožňuje dětem si tyto úkoly 

vybírat dle svého uvážení, zkoušet si ty, ke kterým výkonnostně dospěly. Zde 

je velmi důležitý individuální přístup a podpora učitele. 

4. Část – opět zařazení hry pro psychické uvolnění. Hry motivující, pozitivní a 

dynamické, které děti znovu spojují do kolektivu.  

5. Část – uvolnění, vytřepání svalů, odpočinek v závislosti na tělesné i psychické 

únavě dětí. 

Dle Dvořákové (2007) je v řízených pohybových činnostech účast při cvičení 

dobrovolná. Pasivní zůstávají výjimečně jen jednotlivci. V mateřských školkách, kde 

proběhlo sledování, bylo řízeným činnostem věnováno 25-47 minut. Řízení bylo 

především hromadné, forma proudová nebo nabídka různých stanovišť. 

V heterogenních skupinách pak byly děti přirozeným vzorem pro děti mladší. Starší děti 

mohou také mladším pomoci. Je zde nutné úkoly pro tuto skupinu diferencovat a 

přispívat tak k jejich pohybové kultivaci. 

Další důležitou součástí života v mateřské škole jsou různé výlety, vystoupení pro 

rodiče, kurzy a pobyty v přírodě. Mohou se zde velice významně uplatňovat pohybové 
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činnosti různého charakteru. Jsou však organizačně náročnější a mohou sloužit jako 

jeden z prostředků pro navazování bližších vztahů s rodiči (Dvořáková, 2007). 

b) Sociálně- interakční a metodicko-organizační forma 

„V uvedených organizačních formách se uplatňují formy řízení a organizování dětí 

z hlediska jejich vzájemných vztahů a vztahu k učiteli jako hromadné, skupinové a 

individuální. Ty se realizují v konkrétních metodicko organizačních uskupeních.“ 

(Dvořáková, 2007, s. 74) 

Všechny pohybové činnosti se uskutečňují spontánně a řízeně, a to formou hromadného 

vedení, skupinového vedení nebo vedení individuálního. Všechny tyto formy lze 

vzájemně kombinovat a mohou mít pozitivní dopad na dítě předškolní věku 

(Dvořáková, 2002). 

Dvořáková (2007) vysvětluje tyto formy řízení takto: 

Hromadné vedení: 

- Frontální – vedle sebe, čelem k učiteli. 

- Proudové – za sebou po kruhu, v překážkové dráze. 

Skupinové vedení: 

- Ve družstvech:  

a) se stejnými úkoly, které jsou zaměřeny na kvalitu dovednosti, 

b) s různými úkoly při stejném nářadí – zde je uplatňována diferenciace úkolů, 

c) zaměřené na rychlost, 

d) na různém nářadí, 

e) v družstvech s doplňkovými úkoly – využívány při velkém počtu dětí, aby 

nevznikaly prostoje. 

- Cvičení na stanovištích: 

Jsou to malé skupiny dětí (2 - 4), které mají k dispozici více počtů stanovišť a 

střídají se na povel učitele. U nacvičování nové dovednosti nebo u obtížnější 

dovednosti je nutné, aby učitel poskytoval dopomoc a záchranu. 

 

- Překážková dráha 

Je metoda proudová, kdy se po splnění úkolu, postupuje na další stanoviště. Pokud 
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je překážková dráha postavená jednoduše, je pak prostředkem pro zvyšování aerobní 

zdatnosti. Může být ale také zaměřena na výcvik a nácvik nové dovednosti. 

Individuální vedení: 

Objevuje se jen velmi zřídka. Mnohem lepší účinek má skupinové vedení, protože 

častokrát děti reagují při individuálním vedení odmítavě. Objevuje se ale běžně při 

skupinovém i hromadném vedení, kdy učitel, pomocí zpětné vazby, informace směřuje 

k jednotlivcům. Při cvičení dochází také k individuálním kontaktům, a to nejen 

v případě korekce. Prostřednictvím individualizace obsahu může být pak vyučovací styl 

(Dvořáková, 2007). 

Uspořádání obsahu společné práce pak může být daný problémy jednotlivců a zároveň 

přispívat ke zdokonalování ostatních. I to je jeden ze způsobů individualizace. Např. 

společný cíl = cvičení lokomoce ve správném tempu, orientace v prostoru, dodržování 

pravidel hry – individuální cíl = ostýchavá a málo sebevědomá holčička povede jako 

strojvůdce celý vlak (Dvořáková, 2002). 

Z organizačních důvodů bývá také obvyklé členění dětí do skupin, takzvaná 

diferenciace dětí. Zařazuje se zejména z důvodu větší efektivity v učení, a z důvodu 

respektování individuálních předpokladů. Pojem diferenciace je spojován se zásadou 

přiměřenosti a jeho základem může být buď zájem – kluci X holky, nebo věkové a 

růstové předpoklady- starší X mladší, menší X větší (Dvořáková, 2007). 

Dvořáková (2007) uvádí, že lze diferencovat pomocí: 

- různých úkolů ve stejném čase – skupina dětí s různými úkoly nebo individuální 

úroveň úkolů (př. Při překážkové dráze – různý způsob překonávání překážek 

různými dětmi v proudu) 

- stejných úkolů v různém čase – postup je pomalejší. Jiná skupina dostává další úkol 

a má za úkol prohlubovat a zlepšovat dovednost původní, spojovat dovednost do 

celků, kdy je pohyb integrován s jinými dovednostmi, využít dětské tvořivosti jako 

vytvoření si své vlastní sestavy nebo v proměnlivých podmínkách, kdy lze 

dovednost využít ve hře s pravidly. 

Diferencování dětí by mělo vycházet hlavně ze smyslu dané činnosti (Dvořáková, 

2007). 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

3. CÍLE VÝZKUMU 

Cílem praktické části je zjistit časové zastoupení řízených a spontánních pohybových 

činností v běžných mateřských školách a jejich obsah.  

Dílčí cíle: 

1. Zjistit, zda je v běžných mateřských školách denně zařazována řízená pohybová 

aktivita. 

2. Porovnat čas, věnovaný spontánním a řízeným pohybovým aktivitám v běžném 

režimu dne za jeden pracovní týden. 

3. Porovnat časové zastoupení pohybových aktivit v řízených činnostech běžného 

režimu dne v mateřských školách za jeden pracovní týden. 

4. Porovnat časové zastoupení pohybových aktivit ve spontánních činnostech 

běžného režimu dne v mateřských školách za jeden pracovní týden. 

5. Zjistit obsah pohybových aktivit ve spontánních a řízených činnostech v běžném 

režimu dne mateřské školy za jeden pracovní týden. 

6. Zjistit, zda specializace učitele na tělesnou výchovu ovlivňuje častější 

zařazování pohybových aktivit do běžného režimu dne v mateřské škole. 

Hypotézy: 

1. Předpokládám, že řízená pohybová aktivita je v režimu dne mateřských škol 

zařazována denně. 

2. Domnívám se, že více času stráveného pohybovými činnostmi bude v rámci 

spontánních aktivit. 

3. Předpokládám, že z vybraných řízených činností, bude nejvíce času za jeden 

pracovní týden, věnováno pohybovým aktivitám v hlavní činnosti. 

4. Předpokládám, že z vybraných spontánních činností, bude nejvíce času za jeden 

pracovní týden, věnováno pohybovým aktivitám při pobytu venku. 

5. Domnívám se, že z obsahu pohybových aktivit ve spontánních a řízených 

činnostech, bude za jeden pracovní týden, nejčastěji zařazováno zdravotní 

cvičení. 

6. Domnívám se, že učitel se specializací na tělesnou výchovu, zařazuje pohybové 

aktivity častěji, než učitel s jinou specializací. 
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4. METODOLOGIE 

4.1. Výzkumný soubor 

Celkem pro tuto práci bylo rozesláno 30 dotazníků po celé České Republice, nezávisle 

na počtu obyvatel a velikosti měst a obcí. Byly určeny pouze pro učitele mateřských 

škol. Z 30-ti rozeslaných dotazníků, bylo 24 z nich následně vráceno, na zbytek 

dotazníků respondenti nereagovali a neprojevili zájem o jejich vyplnění. Dotazníkové 

šetření trvalo jeden pracovní týden. Období, ve kterém byly dotazníky rozesílány, trvalo 

šest kalendářních měsíců (od května 2015 do října roku 2015). 

Jedná se o výzkum z dopoledního režimu dne v mateřské škole, a to od 7:00hod. do 

11:30 hod. (4 hod. 30 min./denně za dopoledne, 22 hod./30 min./týdně za dopoledne). 

Vyplněné dotazníky, které jsem zpracovávala v této práci, byly vyplněny a vráceny 

z různých krajů České Republiky. Konkrétně z těchto měst a obcí: Čáslav - 2x, Ostrava-

4x, Havířov - 4x, Drobovice - 2x, Žleby - 3x, Karviná - 7x, Bystré u Poličky - 2x. Z 

jedné mateřské školy bylo vráceno i více dotazníků, avšak vždy se jednalo o různé 

respondenty z jiných tříd. Jednalo se o běžné státní mateřské školky, bez specifického 

zaměření. 

4.2. Metody 

Pro ověření cílů a hypotéz jsem zvolila dotazníkovou metodu, rozhovor a metodu 

nezúčastněného pozorování. 

Dotazník je jednou z nejčastějších a využívaných metod, který je používán pro sběr dat. 

Jeho výhodou je nejen zpracování za krátký časový úsek, ale taktéž jednoduché a 

přehledné zpracování do grafického zaznamenání. Nevýhodou dotazníkového šetření 

může být jeho nízká návratnost. Rozhovor je výzkumná a diagnostická technika, která 

se využívá zejména jako upřesnění, doplnění informací. Výhodou bývá přímý kontakt 

s respondenty, ale je časově náročnější. Nezúčastněné pozorování je jednou 

z nejdůležitějších kvalitativních metod, kdy se do činností dětí i učitelek nezasahuje 

(Průcha, 2015). 
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Cílem mého dotazníkového šetření bylo zjistit, kolik času se v dopoledním režimu dne, 

v rámci jednoho pracovního týdne, děti v mateřských školách skutečně věnují 

pohybovým aktivitám, a co je součástí obsahu těchto pohybových činností. 

Dotazník byl koncipován tak, aby měl co nejjednodušší formu. Byl rozdělen do dvou 

částí a sloužil pouze pro učitele mateřských škol. 

V první části tohoto dotazníku byly vytvořeny dvě jednoduché tabulky. První tabulka 

byla určena pro  zapsání časových údajů pohybových aktivit, realizovaných v mateřské 

škole. V tabulce pak byly jednotlivě rozepsané úseky dopoledního režimu dne 

v mateřské škole (ranní hry, ranní kruh, ranní cvičení, hlavní činnost, pobyt venku), 

které vycházejí z režimu dne. 

Druhá tabulka byla zaměřena na rozpis obsahu konkrétních pohybových činností, 

realizovaných v mateřské škole. Tato část dotazníku je závislá na předešlé části - 

vyplnění časových údajů.  

Druhou součástí dotazníku byly tři otevřené a pět uzavřených otázek pro učitele 

mateřských škol. Sloužily k obohacení a doplnění informací. Otázky byly směřovány od 

subjektivních postojů a názorů učitelů na dostatečnost pohybových aktivit, 

realizovaných v jejich mateřské škole, místě jejich pracoviště, dosaženého vzdělání, 

zkušeností v oboru, a v neposlední řadě také to, zda jejich mateřská škola využívá 

ozdravných pobytů, či jiných pohybových aktivit tohoto druhu. K dotazníku byl přidán i 

vyplněný vzor pro rychlejší a jasnější porozumění. 

Rozhovor byl další metodou pedagogického výzkumu, kterou jsem ve své práci využila, 

a to zejména u dotazníků, u kterých bylo nutné dodatečné vysvětlení, upřesnění, popř. 

přesný popis činnosti, která byla v rámci dotazníkového šetření nesrozumitelná. Byl 

také využit pro doplnění chybějících údajů v dotazníku. 

Metodu nezúčastněného pozorování jsem uskutečnila pouze v rámci pilotního šetření. 

Pozorování probíhalo jeden pracovní týden, a to od pondělí  9.11. do čtvrtka 

12.11.2015, a bylo provedeno u mých dvou kolegyň z mateřské školy Čáslav, okres 

Kutná Hora. 
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4.3. Pilotní šetření 

Pilotní šetření jsem uskutečnila pouze v rámci své kmenové mateřské školky, ve které 

pracuji (MŠ Čáslav, středisko Husova). U svých kolegyň jsem zjišťovala převážně 

srozumitelnost a přehlednost dotazníku. Poté jsem formou nezúčastněného pozorování 

sledovala, zda pohybové aktivity, které postupně vyplňovaly do dotazníku, skutečně 

realizovaly. Dále byl dotazník konzultován pomocí elektronické pošty s mou vedoucí 

bakalářské práce. Pilotním šetřením bylo nakonec zjištěno, že forma dotazníku je 

dostatečně srozumitelná. 

4.4. Statistické zpracování 

Při zpracovávání dat z dotazníků bylo využito základních postupů popisné statistiky a 

následné třídění získaných dat. Naměřené hodnoty byly přehledně vyjádřeny 

v hodinách, minutách a procentuálně. Výskyt hodnot sledovaných dat byl vyjádřen 

v procentech, aby je bylo možné využít k analýze výzkumného šetření. Při výzkumu se 

pracovalo s reálnými čísly, s průměrnými hodnotami výsledků a s procenty. Výsledky 

jsou zaokrouhlovány na jedno nebo dvě desetinná místa. 

4.5. Získávání dat 

Dotazníky byly rozesílány elektronickou poštou, využitím poštovní korespondence i 

osobním předáním a byly vytvořeny v programu MS Word. Rozhovory byly 

uskutečněny jak telefonicky, tak i při osobním setkání.  
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5. VÝSLEDKY 

Dle zjištění z první části dotazníku, zaměřeného na zjištění časového zastoupení a 

obsahu pohybových aktivit, realizovaných ve zkoumaných mateřských školách, jsem 

činnosti, probíhající v režimu dne, rozdělila na s p o n t á n n í   a   ř í z e n é. 

Do spontánních pohybových činností pak patří všechny pohybové aktivity, realizované 

při ranních hrách a při pobytu venku. Rozdělení vyplývá ze zjištění, že všechny 

pohybové aktivity vznikly spontánně při volné hře dětí, učitelka pouze poskytla 

pomůcky a materiál, neřídila pohybovou aktivitu. 

Do řízených pohybových činností pak byly zařazeny všechny pohybové aktivity, 

realizované v ranním kruhu, v ranním cvičení a hlavní činnosti. Tyto pohybové aktivity 

byly vždy organizované a motivované učitelkou a měly splňovat jeden z dílčích cílů 

Rámcového vzdělávacího programu (dále jen RVP PV), z hlediska tělesné výchovy 

(viz. kapitola Uplatnění pohybových činností v MŠ). Z dotazníku dále vyplývá, že 

zařazení hlavní činnosti jako cvičební jednotky, bylo pak respondenty uskutečněno vždy 

jednou za pracovní týden. 

Časové zastoupení pohybových aktivit ve zkoumaných mateřských školách: 

Tabulka č. 1 - Výsledné časy věnované pohybovým aktivitám v edukačním procesu 

mateřské školy za jeden pracovní týden. 

 
Řízené a 

spontánní 
Řízené Spontánní 

Celkový čas/ 

(24 školek/týden) 

189 hod. 

(11 340 min.) 

47 hod. 45 min. 

(2 865min.) 

141 hod. 15 min. 

(8 475min.) 

Průměr 

(1MŠ/týden) 

7 hod. 52 min. 

(472min) 

1 hod. 58 min. 

(119 min.) 

5 hod. 53 min. 

(353 min.) 

Průměr 

(1MŠ/den) 

1 hod. 34 min. 

(94 min.) 
23 min. 71 min. 

Z tabulky je zřejmé, že pohybová aktivita se objevuje častěji v rámci spontánních 

činností. 
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Tabulka č. 2 - Výsledné časy věnované pohybovým aktivitám v řízených činnostech. 

Řízené pohybové 

aktivity 

Reálný čas 

24MŠ/týden 

Průměr 

1MŠ/týden 

Průměr 

1MŠ/den 

Pohybové aktivity 

v ranních hrách 

6 hod. 35 min. 

(408 min.) 
17 min. 3,4 min. 

Ranní cvičení 
29 hod. 25 min. 

(1 762 min.) 
73 min. 14,6 min. 

Hlavní činnost 
11 hod. 45 min. 

(695 min.) 
29 min. 5,8 min. 

Ze zkoumaného vzorku, pět z nich nevyplnilo žádnou pohybovou aktivitu, realizovanou 

v ranním kruhu. Zařazení hlavní činnosti, jako cvičební jednotky, bylo pak respondenty 

uskutečněno vždy jednou za týden. 

 

Tabulka č. 3 - Výsledné časy věnované pohybovým aktivitám ve spontánních 

činnostech. 

Spontánní pohybové 

aktivity 

Reálný čas 

24MŠ/týden 

Průměr 

1MŠ/týden 

Průměr 

1MŠ/den 

 Pohybové aktivity 

v ranních hrách 

15 hod. 5 min. 

(905 min.) 
38 min. 7,6 min. 

Pohybové aktivity při 

pobytu venku 

126 hod. 10 min. 

(7 570 min.) 
315 min. 63 min. 

Z tabulky je zřejmé, že více času věnovaného pohybovým aktivitám, je realizováno při 

pobytu venku. 
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Grafické vyjádření výsledků časového zastoupení pohybových aktivit za jeden 

pracovní týden: 

Graf č. 1 - Porovnání času věnovaného řízeným a spontánním pohybovým aktivitám. 

74,7%

25,3%

Spontánní

Řízené

Graf č. 1 ukazuje, že čas věnovaný spontánním pohybovým aktivitám, byl uplatňován v 

mnohem větším rozsahu než aktivita řízená. 

 

Graf č. 2 - Porovnání časového zastoupení realizovaných pohybových aktivit 

v řízených činnostech. 

14,2%

61,5%

24,3%
Pohybová chvilka v ranním 
kruhu

Ranní cvičení

Hlavní činnost(cvičební 
jednotka)

Graf č. 2 vypovídá o tom, že mezi řízenými činnostmi je časové zastoupení pohybových 

aktivit nejčastěji využito při ranním cvičení, následně v hlavní činnosti, nejmenší 

zastoupení v řízených činnostech pak mají pohybové chvilky. 
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Graf. č. 3 - Porovnání časového zastoupení realizovaných pohybových aktivit ve 

spontánních činnostech. 

10,7%

89,3%

Ranní hry

Pobyt venku

 

Z grafu č. 3 vyplývá, že při pobytu venku jsou pohybové aktivity realizovány 

v mnohem větší míře, než při ranních hrách, a to až o 78,6% více. 

 

Obsahové zastoupení pohybových aktivit ve zkoumaných mateřských školách: 

Obsah pohybových aktivit, realizovaných respondenty v dotazníkovém šetření, je opět 

rozdělen podle toho, zdali byl uskutečněn v rámci spontánních či řízených pohybových 

činností. V jednotlivých kategoriích (ranní hry, ranní kruh, ranní cvičení, hlavní činnost) 

je pak uvedeno, jaké aktivity byly zastoupeny v edukačním procesu mateřské školy, a 

kolikrát byly využity v rámci jednoho pracovního týdne. Při pobytu venku, jsou pak 

realizované pohybové aktivity zaměřeny na místo, kde byly vykonávány. 

 

Grafické znázornění obsahu pohybových aktivit ve spontánních a řízených 

činnostech za jeden pracovní týden: 
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SPONTÁNNÍ ČINNOSTI (ranní hry, pobyt venku) 

Graf č. 4 – Ranní hry. 
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Z grafu č. 4 je zřejmé, že nejvíce pohybových aktivit je využito zejména 

při manipulačních dovednostech. Nejčastěji se objevovaly hry s míčem, obručemi, 

švihadly. V mnohem menší míře se pak objevovaly aktivity typu: hry s padákem, 

overbally, využití stuhy, lana. S tím souvisí i prostor a pomůcky, které mají jednotlivé 

mateřské školy k dispozici, ovšem podmínky pro realizaci pohybových aktivit, nebyly 

v rámci této studie zkoumány. Všechny tyto pohybové aktivity se odehrávaly jen ve 

třídách mateřských škol, učitelka byla pasivní, dětem umožnila přístup k pomůckám, 

materiálu. Nerozvíjela však dále pohybovou aktivitu, byla pouze v roli pozorovatele. 

 

Graf č. 5 - Pobyt venku 
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Graf č. 5 poukazuje na to, že realizované pohybové aktivity při pobytu venku, byly 
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nejčastěji využity na zahradách mateřských škol, dále pak na vycházkách - nejčastěji 

v ulicích poblíž mateřských škol, využitím lesa či lesoparku, a také využitím zábavných 

hřišť. Realizace pohybových aktivit při pobytu venku, ze zkoumaného vzorku, 

spočívala pouze v nabídce materiálu, učitelka nerozvíjela pohybovou aktivitu, byla 

pasivní. U dvou dnů, z celkových 120-ti, pak pobyt venku nebyl uskutečněn, a to 

z důvodu nepříznivého počasí. Respondenti pak dále v dotazníku neuvedli, jakým jiným 

způsobem, byl tento časový úsek využit. 

 

ŘÍZENÉ ČINNOSTI 

(ranní kruh, ranní cvičení, hlavní činnost – cvičební jednotka) 

 

Graf č. 6 - Ranní kruh. 
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Graf č. 6 ukazuje, jaké druhy pohybových aktivit byly využity v ranním kruhu. 

Z dotazníku vyplynulo, že pohybová aktivita v ranním kruhu je zařazována většinou 

jako pohybová chvilka. Lokomoční dovednosti, uvedené v grafu, byly využity jako 

součást pohybové chvilky, nesloužily jako nácvik nebo výcvik dovedností. Pohybová 

chvilka, jakožto řízená činnost, se pak objevovala pouze jako součást ranního kruhu, 

nebyla zařazena v jiných úsecích režimu dne. Pět respondentů uvedlo, že v rámci 

ranního kruhu nevyužilo žádné pohybové aktivity. 
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Graf č. 7 - Ranní cvičení. 
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Graf č. 7 ukazuje, jaké pohybové aktivity byly využity v rámci ranního cvičení. Za 

velmi zajímavou a neobvyklou činnost považuji zařazení jógy, která se v dotazníku 

vyskytla pouze u jednoho respondenta, a to opakovaně v průběhu jednoho zkoumaného 

týdne. Ranní cvičení bylo každodenní a pravidelnou součástí režimu dne. 

 

Graf č. 8 - Hlavní činnost.  
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Graf č. 8 ukazuje, jaké pohybové aktivity byly uskutečněny v rámci hlavní činnosti. 

Nejčastěji byla zařazena proudová překážková dráha. Využití překážkové dráhy 

považuji za jednostranně zaměřené. Její obsah spočíval v zařazení lokomočních 

dovedností typu chůze a běh mezi překážkami, skoky přes překážky, seskakování a 

vyskakování, plazení se. Nebylo využito žádných jiných dovedností. Dle vybraného 
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vzorku z dotazníkového šetření, je nejvyužívanější aktivitou, protože ji lze velmi snadno 

motivací zakomponovat do daného probíhajícího tématu. Lokomoční dovednosti byly 

v uvedených dvou případech zaměřeny na nácvik dovedností – házení a chytání míče, 

chůze a přeskoky přes lano. Zdravotní cvičení uvedené v grafu vždy předcházelo 

překážkové dráze. Aktivity byly realizovány hromadnou frontální formou a příkazovým 

didaktickým stylem vedení, individuální či skupinová činnost nebyla pak v dotazníku 

uvedena vůbec. Hlavní činnosti se odehrávaly vždy ve třídě mateřských škol, a byly 

vždy, v rámci zkoumaného týdenního režimu dne, zařazovány jako tělovýchovná 

jednotka jednou týdně. 

 

Tabulka č. 4 - Využívání ozdravných pobytů. 

Sauna 
Solná 

jeskyně 

Škola v 

přírodě 
Jiné 

Nevyužíváme 

nic 
Nevyplněno 

1 x 11 x 9 x 

Wellness 

studio, 

baňkování, 

výlety 

6 x 4 x 

Některé mateřské školy využívají více ozdravných pobytů současně v rámci jednoho 

školního roku. 
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Zjištěné výsledky pouze o učitelích z druhé části dotazníku: 

Tabulka č. 5 - Délka praxe učitele v oboru. 

0 - 1 rok 2 - 10 let 11 - 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 

4 x 4 x 4 x 3 x 9 x 

Z výsledku je zřejmé, že největší zastoupení měli učitelé s praxí nad 31 let. 

 

Tabulka č. 6 - Specializace učitele, v rámci nejvyššího dosaženého vzdělání, v oboru 

Učitelství pro mateřské školy. 

Hudební 

výchova 

Tělesná 

výchova 

Výtvarná 

výchova 

Dramatická 

výchova 
Jiné 

Bez 

zaměření 

3 x 9 x 8 x 1 x 

VOŠ – 

Pedagogika, 

Psychologie- 

forma 

dvouleté 

nástavby 

2 x 

Z tabulky vyplývá, že největší zastoupení měli učitelé se specializací na tělesnou 

výchovu. 

 

Tabulka č. 7 - Vliv specializace učitele, v rámci nejvyššího dosaženého vzdělání, na 

zařazování pohybových aktivit v řízených činnostech za jeden pracovní týden. 

 Specializace TV Ostatní specializace 

Pohybové aktivity v 

ranním kruhu 
17,7 min. 16,53 min. 

Ranní cvičení 70 min. 75,46 min. 

Hlavní činnost 32,7 min. 26,66 min. 

C e l k e m  120,4 min. 118,65 min. 

Z tabulky je zřejmé, že učitelé se specializací na tělesnou výchovu, zařazovali řízené 

pohybové aktivity o 1,75 min. více. 
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Tabulka č. 8 - Vliv specializace učitele, v rámci nejvyššího dosaženého vzdělání, na 

výskyt pohybových aktivit ve spontánních činnostech za jeden pracovní týden. 

 Specializace TV Ostatní specializace 

Pohybové aktivity 

v ranních hrách 
38min. 37,53min. 

Pohybové aktivity při 

pobytu venku 
323 min. 308 min. 

C e l k e m  361 min. 345,53 min. 

Z výsledků je zřejmé, že se pohybová aktivita vyskytovala ve spontánních činnostech 

více u učitelů se specializací na tělesnou výchovu. 

 

Tabulka č. 9 - Vliv specializace učitele, v rámci nejvyššího dosaženého vzdělání, na 

zařazování řízených pohybových aktivit a výskyt pohybových aktivit ve spontánních 

činnostech za jeden pracovní týden. 

 Specializace 

TV 
Ostatní specializace 

Pohybové aktivity v řízených 

činnostech 
120,4 min. 118,65 min. 

Pohybové aktivity ve 

spontánních činnostech 
361 min. 345,53 min. 

C e l k e m 481,4 min. 464,18 min. 

Z tabulky je zřejmé, že učitelé se specializací na tělesnou výchovu, mají větší 

zastoupení pohybových aktivit v rámci spontánních i řízených činností. 

 

Osm mateřských škol, z celkového počtu 24, využívá pohybových kroužků, které jsou 

organizované mateřskou školou v odpoledních hodinách. Z dotazníku dále vyplývá, že 

všem respondentům, se zdá čas i náplň pohybových aktivit v jejich mateřské škole v 

rámci režimu dne dostačující a denně se objevuje pohybová aktivita. 

 

 



47 

6. DISKUZE  

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit časové zastoupení spontánních a řízených 

pohybových činností v běžných mateřských školách a zjistit jejich obsah.  

Překvapil mne výsledek časového zastoupení pohybových aktivit zařazovaných při 

ranním cvičení. Jedná se v průměru o 14,6 min. zařazované pohybové aktivity denně. 

Což považuji za velmi dobrý výsledek.  

Naopak časové zastoupení pohybových aktivit v ranních hrách považuji, vzhledem 

k mým zkušenostem, za velmi malé. Jedná se o necelých osm minut denně. Dále byly 

ranní hry vždy uskutečněny pouze ve třídách mateřských škol, nebyly v žádné ze 

zkoumaných mateřských škol, přesunuty také např. na zahradu mateřských škol. Přitom 

dotazníkové šetření, probíhalo v letních a podzimních měsících, kdy by ještě bylo 

možné, dle mého názoru a zkušeností, realizovat ranní hry také venku a dát tak dětem 

dostatek prostoru pro spontánní pohybové aktivity. Za velmi neobvyklou a zajímavou 

činnost pak považuji zařazení jógy, která se vyskytla u jednoho respondenta, a to 

opakovaně. 

V obsahu hlavní činnosti (cvičební jednotce) byla nejčastěji zařazována překážková 

dráha. Její obsah pak spočíval v zařazení lokomočních dovedností (chůze, běh, plazení). 

Využití překážkové dráhy proto pokládám za jednostranně zaměřené. Překvapilo mne, 

že se objevil i nácvik nových dovedností pouze ve dvou případech, kdy se v prvním 

případě jednalo o házení a chytání míče, v druhém pak o chůzi a přeskoky přes lano. 

Dle mého názoru, byl nácvik nových dovedností zařazen jen velmi zřídka. Také forma a 

styl vedení (hromadná frontální forma, styl příkazový) byla ve všech případech stejná. 

Domnívám se, že jiné didaktické styly či formy vedení cvičební jednotky, nebyly 

využity převážně z důvodu neznalosti učitelů těchto forem a didaktických stylů. Potěšila 

mne pak skutečnost, že hlavní činnost, jako cvičební jednotka, je zařazována alespoň 

jednou týdně. 

Zařazení wellness studia a baňkování, v rámci ozdravných pobytů realizované jednou 

mateřskou školou, pokládám také za velmi neobvyklé a zajímavé. 

V řízených činnostech pak nepovažuji rozdíl, v zařazování pohybových aktivit u učitelů 

se specializací na TV, za až tak významný. Z výpočtu vyplynulo, že je zařazováno o 
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1,75 min. více pohybových aktivit u učitelů se specializací na TV, než u učitelů bez této 

specializace. Celkový rozdíl za spontánní a řízené pohybové aktivity je pak 17,22 

minut. 

Získaných zkušeností, souvisejících s vypracováním této bakalářské práce, bylo mnoho. 

Během zpracovávání dat jsem narazila na možnosti, které mohly ovlivnit zařazování 

pohybových aktivit v režimu dne. Příkladně vyplněný vzor, který byl k dotazníku 

přiložen, mohl ovlivnit jak časové, tak i obsahové údaje o zařazování pohybových 

aktivit v dotazníku., dále období (květen- říjen), ve kterém dotazníkové šetření 

probíhalo a v neposlední řadě i prostorové a materiální podmínky, které mají jednotlivé 

mateřské školy k dispozici.  

V dotazníku jsem dále neměla zařazenou řízenou pohybovou chvilku, která může být 

zařazena v jednotlivých úsecích režimu dne, nebo může být využita jako přechod mezi 

jednotlivými činnostmi (viz. kapitola Formy v TV). Domnívám se, že pokud by byla 

pohybová chvilka součástí dotazníku, bylo by zařazování řízených pohybových aktivit 

zaznamenáno, v rámci režimu dne, více. 

Pro doplnění základních informací by bylo také vhodné, v rámci metody rozhovoru 

zjistit, jakých jiných činností respondenti využívaly, mimo pohybovou aktivitu 

v jednotlivých úsecích režimu dne (ranní hry, ranní kruh, hlavní činnost, pobyt venku). 

Popřípadě porovnat jejich zastoupení s pohybovými aktivitami.  

Porovnání výsledků bakalářské práce s jinými studiemi: 

Bakalářské a diplomové práce, byly buď zaměřeny na jinou věkovou kategorii – mladší 

školní věk a starší, nebo jsou zaměřeny spíše metodicky. O pohybových aktivitách píše 

pak Lenka Vítová na téma „Pohybový režim v mateřské škole“, kde zjišťovala objem a 

intenzitu pohybových činností a přístup učitelek k pohybovým aktivitám dětí, v režimu 

dne mateřských škol. Pozorování probíhalo ve dvou obdobích – jarním, podzimním. 

V porovnání s jarním obdobím se naše práce shodují v závěru, že spontánní pohybové 

aktivity mají větší časové zastoupení. Dále pak uvádí, že u 50-ti % pozorovaných 

mateřských škol, neproběhlo v rámci režimu dne ranní cvičení. V mém zkoumaném 

vzorku se pak ranní cvičení vyskytovalo denně u všech respondentů, což považuji za 

významný rozdíl. Další bakalářská práce, byla pak na téma „Spontánní pohybové 

činnosti a hry v režimu dne mateřské školy“ od Jany Račákové, která se ve své práci 
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zabývá zejména obsahem a rozsahem pohybových aktivit v rámci spontánních 

pohybových činností a jejich vztahu k faktorům, které je mohou ovlivňovat - postoj 

učitelky, materiální vybavení. Další studií je „Realizace pohybových činností v mateřské 

škole“ od Ivy Doležalové, která pojednává o tepové frekvenci dětí předškolního věku 

při pohybových aktivitách, a jejich reakce na různou pohybovou zátěž. 

S vypracováním této studie souvisí zkušenost, a ta je, nechat se pro příště inspirovat 

jinými, podobnými studiemi před vytvořením dotazníku, vytvořit si jasnou strukturu, ze 

které bych pak dále vycházela, která by byla pak pro vyhodnocování snadnější a 

kvalitnější. 

Na základě výsledků z dotazníkového šetření, rozhovoru a nezúčastněného 

pozorování lze zhodnotit hypotézy takto: 

Hypotéza č. 1 - Předpokládám, že řízená pohybová aktivita, je v režimu dne 

mateřských škol zařazována denně. 

Tato hypotéza se potvrdila. Řízená pohybová aktivita je v mateřských školách 

zařazována denně a stává se tak pravidelnou součástí dopoledního režimu dne. 

 

Hypotéza č. 2 - Domnívám se, že více času stráveného pohybovými činnostmi, bude 

v rámci spontánních aktivit. 

Stanovená hypotéza se opět potvrdila. V edukačním procesu mateřské školy, zaujímají 

spontánní pohybové aktivity, větší časové zastoupení než aktivity řízené, a to až o 

49,4% více. 

 

Hypotéza č. 3 - Předpokládám, že z vybraných řízených činností, bude nejvíce času 

za jeden pracovní týden, věnováno pohybovým aktivitám v hlavní činnosti. 

Stanovená hypotéza se tímto výzkumem nepotvrdila. Nejvíce času, stráveného 

pohybovými aktivitami v rámci jednoho pracovního týdne, je při ranním cvičení. Ranní 

cvičení zaujímá 61,5%  času zařazování pohybových aktivit, kdežto v hlavní činnosti 

pohybové aktivity zaujímají 24,3%. Ranní cvičení bylo zařazováno denně, hlavní 

činnost jako tělovýchovná jednotka pak jednou za týden. 
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Hypotéza č. 4 - Předpokládám, že z vybraných spontánních činností, bude nejvíce 

času za jeden pracovní týden, věnováno pohybovým aktivitám při pobytu venku. 

Pohybové aktivity při pobytu venku ve sledovaných mateřských školkách, byly 

z hlediska času využity nejvíce. Časové zastoupení pohybových aktivit, bylo pak o 

78,6% více, než pohybových aktivit realizovaných v ranních hrách. Hypotéza se tímto 

tedy prokázala. 

 

Hypotéza č. 5 - Domnívám se, že z obsahu pohybových aktivit ve spontánních a 

řízených činnostech, bude za jeden pracovní týden, nejčastěji zařazováno 

zdravotní cvičení. 

Na základě dotazníkového šetření a zpracování výsledků se tato hypotéza nepotvrdila. 

Nejčastěji zařazovanou pohybovou aktivitou, v rámci řízených a spontánních 

pohybových činností, je pohybová hra. Zdravotní cvičení bylo zařazeno 36x v rámci 

režimu dne za jeden pracovní týden ve spontánních i řízených činnostech, pohybové hry 

pak 75 x. Pohybová hra, byla tedy v rámci spontánních a řízených pohybových aktivit, 

zařazena o 39 x více než zdravotní cvičení. 

Hypotéza č. 6 - Domnívám se, že učitel se specializací na tělesnou výchovu zařazuje 

pohybové aktivity častěji, než učitel s jinou specializací. 

Tato hypotéza se potvrdila. Učitelé se specializací na tělesnou výchovu, v rámci 

nejvyššího dosaženého vzdělání, zařazují více pohybových aktivit v běžném režimu dne 

v řízených činnostech, a to o 1,72 minut více.  
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7. ZÁVĚR  

Cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat rozsah a obsah spontánních a řízených 

pohybových činností dětí v běžném režimu dne mateřských škol. Domnívám se, že cíl 

této bakalářské práce byl splněn.  

V této práci jsem si ověřila předem zadané hypotézy a došla jsem k těmto závěrům: 

V mateřských školách je denně zařazována řízená pohybová aktivita a stává se tak 

pravidelnou součástí běžného režimu dne. 

Spontánní pohybové aktivity, jsou v edukačním procesu mateřských škol, zařazovány 

výrazně častěji než pohybové aktivity řízené. 

Z vybraných řízených činností, zařazovaných v běžném režimu dne, mají největší 

časové zastoupení pohybové aktivity uskutečněny při ranním cvičení. 

Z vybraných spontánních činností, zařazovaných v běžném režimu dne, mají největší 

časové zastoupení pohybové aktivity při pobytu venku. 

Nejčastěji zařazovanou pohybovou aktivitou, v rámci řízených a spontánních 

pohybových činností, je pohybová hra. 

Učitel se specializací na TV, zařazuje řízené pohybové aktivity častěji, než učitel bez 

této specializace. 

I přesto jsem však během zpracovávání dat zjistila, že forma dotazníku nebyla příliš 

vhodně zvolena. Pro kvalitnější vyhodnocení, bych pro příště zvolila jiné, jasnější a 

srozumitelnější formulace, které by usnadnily vyhodnocení. Proto bylo v průběhu 

vyhodnocování, nutné využít metodu rozhovoru pro další vyhodnocení (viz. kapitola 

Metody).  

Z pohledu dnešních zkušeností bych formu dotazníku upravila takto: 

Směřovala bych dotazník obecně a ošetřila tak kvalitu dotazníku tím, že nebude 

směřován pouze na pohybové aktivity, nýbrž obecně. Zdálo se mi, že  některé dotazníky 

byly vyplňovány jen formálně, vyplněné časové hodnoty, byly uváděny pouze přibližně.  

Zaměřila bych dotazník nejen na využití času v jednotlivých úsecích režimu dne (ranní 

hry, ranní kruh, ranní cvičení, hlavní činnost, pobyt venku), ale také na využití času 
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v režimových momentech (přechody mezi jednotlivými úseky režimu dne, čekání a 

přípravu na další činnost, apod.). I v tento čas je také možné zařadit pohybovou aktivitu 

jako řízenou činnost- pohybovou chvilku. Objevila se pouze jako součást ranního kruhu. 

Domnívám se, že pokud by byla zařazena jako součást dotazníku, bylo by těchto 

pohybových chvilek zaznamenáno v rámci režimu dne více. 

Otázku na zjištění specializace učitele bych formulovala přesněji. Otázka byla 

respondenty pochopena různými způsoby. A to buď jako osobní zájem učitelky, priorita 

nebo specializace myšlená v nejvyšším dosaženém vzdělávání učitelky, kde se většinou 

obory, jako je učitelství pro mateřské školy, rozdělují. Dále dotazník vyplňovaly i 

učitelky s dlouholetou praxí, kde tato specializace nebyla dříve určena, vzdělání bylo ve 

všech oblastech výchovy, proto otázka zůstala nevyplněna. 

Zjištění, zda se jedná o třídu homogenní nebo heterogenní, počtu přítomných dětí ve 

třídě. I to mohlo být dalším činitelem, který mohl ovlivnit četnost zařazování i obsah 

analyzovaných pohybových aktivit.  

 

Uvědomuji si, že množství a kvalita výsledků z výzkumu nebyly dostatečné pro to, aby 

bylo možné je prezentovat jako obecně platné, přesto však částečně poukazují na to, zda 

a nakolik je zastoupeno pohybových aktivit v edukačním procesu v mateřské škole. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 - Dotazník pro učitele. 

 

Prosím, o doplnění časových údajů pohybových činností realizovaných ve Vaší MŠ. 

 

Ranní hry Kruh 
Ranní  

cvičení 

Hlavní  

činnost 

Pobyt 

venku 

PONDĚLÍ 
     

ÚTERÝ 
     

STŘEDA 
     

ČTVRTEK 
     

PÁTEK 
     

 

Prosím, o doplnění obsahu pohybových činností realizovaných ve Vaší MŠ. 

 Ranní hry Kruh 
Ranní 

cvičení 

Hlavní 

činnost 

Pobyt 

venku 

PONDĚLÍ      

ÚTERÝ       

STŘEDA      

ČTVRTEK      

PÁTEK      
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Příloha č. 2 - Příkladný vzor přiložený k dotazníku. 

 
Příklad doplnění týdenního časového údaje realizovaného v MŠ. 

 Ranní hry Kruh Ranní cvičení Hlavní činnost Pobyt venku 

PONDĚLÍ 15 min. 5 min. 15 min. 20 min. 1,5 hod 

ÚTERÝ   10 min.  1,5 hod 

STŘEDA 5 min.  15 min.  1 hod 

ČTVRTEK 15 min. 10 min. 15 min.  1,5 hod 

PÁTEK   8 min.  1,5 hod 

 

Příklad realizovaných týdenních obsahů činností v MŠ. 

 

Ranní hry Kruh 

Pohybová 

chvilka 

(Rozcvička) 

Didakticky 

cílená skupinová 

činnost 

Pobyt venku 

PONDĚLÍ 
Házení + 

chytání míče 

Ztvárnění básně 

pohybem 

Běh, chůze, skoky 

s klavírem + 

zdravotní cviky + 

pohybová hra: 

“Hlava, ramena, 

kolena…“ 

Překážková dráha 

– proudové 

cvičení – 

„Jedeme na 

hory“ 

Běh po zahradě, 

pohybová hra: 

„Vyvolávaná“ 

ÚTERÝ - - 

Chůze, plazení 

s dřívky+ 

zdravotní cvičení 

- 

Vycházka okolo 

MŠ, hra: „Kuba 

řekl“ 

STŘEDA 
Skákání na gym 

míči 
- 

Chůze, chůze po 

špičkách, patách, 

běh v rytmu, 

pohybová hra: 

„Na barevná auta“ 

- 
Běh, hry na 

prolézačkách 

ČTVRTEK 
Skákání přes 

švihadlo 

Hra: „Na 

hojačky“ 

Chůze ve 

dvojicích, na 

smluvený signál 

(bubínek) 

zaujmutí 

domluvené 

tělocvičné polohy 

- 

Běh, chůze, jízda 

na dopravních 

prostředcích 

PÁTEK - - Zdravotní cvičení - 

Vycházka do 

lesoparku, 

spontánní 

pohybové hry 
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Příloha č.3 - Otázky pro učitele přiložené k dotazníku. 

1. Myslíte si, že čas věnovaný pohybovým činnostem ve Vaší MŠ je dostatečně naplněn 

pro zdravý vývoj jedince?     

ANO - NE 

2. Myslíte si, že náplň pohybových činností je ve Vaší MŠ dostatečná pro zdravý vývoj 

jedince?           

ANO - NE 

3. Využíváte ozdravných pobytů? 

 Sauna 

 Solná jeskyně 

 Jiné  …………………………………………… 

 

4. Čím by se, dle Vašeho názoru, dala zefektivnit pohybová činnost v mateřských školách? 

 

 

5. Kde pracujete? 

 Vesnice 

 Město 

 Jiné   ………………………………………….. 

 

6. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

 

7. Jaká je Vaše specializace? 

 

 TV 

 HV 

 VV 

 DV 

 

8. Jak dlouhou máte praxi v MŠ? 

 

 

 

 

 

 


