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ABSTRAKT 
 

Název práce: Role žáka a sociální aspekty školní tělesné výchovy.  

The role of a pupil and social aspects of the school physical education lessons. 

 

Cíle práce: Diplomová práce se zabývá sociální dimenzí a rolí žáka ve školní tělesné 

výchově. V sociální dimenzi se zaměřuje zvláště na vztahy mezi jednotlivými žáky 

navzájem a mezi žákem a učitelem. V doplňující dimenzi role žáka zjišťujeme změny 

postavení žáka jako jednotlivce v hodině, jeho možnosti aktivního zapojení a 

rozhodování. Sledovaným souborem jsou žákyně základní školy, u nichž byly odučeny 

dvě různé hodiny. Hodina habituální (tradiční), na kterou byli žákyně i učitelé navyklí a 

druhou hodinou byla hodina progresivní (kreativní), více zaměřena na žáka, na jeho 

samostatnost, zapojování do řízení, sebehodnocení, ale i jeho vlastní volbu obtížnosti 

cvičení apod. 

 

Metodologie: Sledovaným soborem jsou žákyně 4. – 9. tříd (522 žákyň) základních 

škol v Praze, které jsme pro lepší porovnání rozdělili do dvou skupin: 4.-6. třída (261 

žákyň) a 7.-9. třída (261 žákyň). Po absolvování habituální i progresivní vyučovací 

hodiny žákyně obdržely dotazník s 24 položkami, z nichž 4 se týkají sociální dimenze a 

8 role žáka. Pro zpracování výsledků byly vytvořeny tabulky v programu Microsoft 

Excel a použity základní statistické metody. 

 

Výsledky: U mladších žákyň 4.-6. tříd v sociální dimenzi vyšly výsledky v habituální i 

progresivní vyučovací hodině podobně. Progresivní hodiny kladou na žákyně větší 

nároky, je tedy nutná již jejich určitá zkušenost a psychická vyspělost, které mladším 

žákyním ještě většinou chybí nebo jsou nedostatečně rozvinuty. Mají menší zkušenosti 

s pozorováním, hodnocením i sebehodnocením. Tato věková skupina hodnotila dimenzi 

role žáka pozitivněji v progresivní vyučovací hodině. Žákyně 7. – 9. tříd  přistupují 

k habituálním hodinám již kritičtěji, a proto ocenily progresivní hodiny jak v sociální, 

tak v dimenzi role žáka vyšším počtem bodů. 

 

Klíčová slova: tělesná výchova, vztah učitel žák, role žáka, sociální skupina  
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ÚVOD 
 

„V profesní přípravě učitelů tělesné výchovy je důležité, aby pojetí 

pedagogických praxí bylo v kontinuitě s preferovanými koncepcemi“ (Svozil, 2002). 

Jako pro budoucího pedagoga tělesné výchovy je pro mě samozřejmostí se o změny 

v tomto oboru zajímat, proto se má diplomová práce bude touto problematikou zabývat.  

Práce je určitým shrnutím výzkumu, který se zabýval ověřením vlivu nově 

koncipovaných progresivních vyučovacích jednotek tělesné výchovy na žáky a 

praktikanty v podmínkách pedagogických praxí. Pedagogické praxe jsou právem 

považovány za neodmyslitelnou a nenahraditelnou součást studia pedagogických oborů, 

pro praxi z tělesné výchovy to platí dvojnásob. Součástí této práce je i jisté vyvození 

závěrů pro budoucí pedagogickou činnost učitelů tělesné výchovy po ukončení vysoké 

školy.  

Výzkumu se na čtyřech vysokých školách v Česku a na partnerských vysokých 

školách v Polsku a na Slovensku v roce 2001 zúčastnilo téměř 250 praktikantů a přes 

3200 žáků středních a základních škol. Počet zainteresovaných osob je podle našeho 

názoru dostatečně vysoký, tedy vypovídající poměrně přesně o pravdivosti výsledků 

výzkumu. Všichni praktikanti realizovali habituální (běžné) a progresivní vyučovací 

jednotky tělesné výchovy (s edukační intervencí ke zvýšení role žáka). Následovalo 

jejich hodnocení zainteresovanými aktéry. 

Jsem přesvědčena o tom, že tato diplomová práce bude vzhledem k její 

aktuálnosti přínosná a přesvědčí nastupující i budoucí generace pedagogů o nutnosti 

změn týkajících se výuky tělesné výchovy na školách. Jedním z cílů je i přesvědčení 

nynějších učitelů s dlouholetou, nebo téměř celoživotní, praxí o alespoň částečné 

přizpůsobení se současným trendům výuky. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1. Historický vývoj tělesné výchovy 
 
 
2.1.1. Prvopočátky tělesné výchovy  
 
  

Cíl tělesné výchovy na školách se formoval po celá staletí a stejně tak se měnil i 

školský systém.  

 Již od prvopočátku bylo propojení pohybové aktivity s vývojem lidstva 

neodmyslitelné. V minulosti byl člověk nedílnou součástí přírody a musel tvrdě bojovat 

o přežití. Jeho hlavní náplní bylo získávat potravu, bránit se nepříteli, zakládat domovy 

a to vše vyžadovalo velkou fyzickou námahu. Zpočátku byl pohyb člověka jen 

nezbytnou součástí jeho přežití ve světě, ale postupem času s přechodem od pasivního 

sběru potravin k zemědělství lidé již nemuseli za potravou migrovat, byli si schopni 

vypěstovat dostatečné množství pro svoji potřebu, využívat stále dokonalejší nástroje  i 

zvířata pro usnadnění práce. Lidé již nemuseli vynakládat tolik energie na přežití. 

Tehdy došlo ke zformování skupin lidí vojáků, strážců, žoldnérů, kteří svoji fyzickou 

zdatnost využili  k ochraně vládnoucí třídy.  

Nejstarší známé lidské civilizace vznikaly v oblastech velkých řek a úrodných 

nížin př. Mezopotámie, Egypt, Indie a Čína. „Se vznikem státu vznikaly i první 

skutečné výchovné instituce, školy a funkce učitele a později i první výchovné systémy“ 

(Kössl, Štumbauer, Waic 2000, s. 9). 

 

 

2.1.2. Tělesná výchova od  antiky po 19. století 
  

Z doby starého Řecka a Říma jsou datovány dva nejznámější výchovné systémy 

spartský a athénský.  Oba dva byly zaměřeny na tělesný rozvoj, utužení sebedisciplíny a 

odvahy. Avšak vojenská výchova Sparty byla zaměřena na vojenský výcvik, otužování 

a tanec a naopak v občanské výchově Athén šlo především o výchovu občana, kde se 

vyučovalo umění gymnastiké, muziké, dramatiké na principech kalokagathie (Kössl, 

Štumbauer, Waic 1994, Rychtecký, Fialová 1998).  
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 Pro období středověku je charakteristický úpadek tělesných cvičení ve 

výchovných systémech. V souvislosti s požadavky doby vykrystalizoval zvláštní způsob 

výchovy mužské šlechtické mládeže, tzv. rytířská výchova. Její obsah tvořilo „sedm 

rytířských ctností“ (jízda na koni, střelba z luku, šerm, lov, hra v šachy, veršování, 

plavání a později ještě tanec). 

 V období renesance docházelo k utváření tělesných cvičení v rámci výchovy. 

„Vzdělávání bylo určeno především k výchově šlechtických dětí“. Výchova navazovala 

na antickou a obsahovala i „tělesná cvičení s hlavním důrazem na pohybové hry a 

doznívající výcvik rytířů“ (Rychtecký, Fialová 1995, s. 12). Tělesná výchova se 

nejdříve prosadila na školách a univerzitách v Itálii a postupně se rozšířila do Evropy.  

 Jan Amos Komenský byl jedním z průkopníků, který se díky svým návrhům 

zasloužil o zařazení tělesných cvičení a pohybových her do pedagogické praxe 

městských škol. Začlenil tak cvičení do výchovy nejen studentů akademie, ale i dětí 

útlého věku. „Shodně s humanisty pokládal tělesné zdraví za podmínku zdárné školní 

výchovy. Doporučoval pečovat o ně, a to vydatnou stravou, cvičeními, procházkami, 

hrami a odpočinkem“ (Reitmayer 1977, s. 69). Komenského postupy v tělesné výchově 

se staly východiskem pro české pedagogy, zejména v 19. století. V mnoha aspektech 

jsou stále uznávané a stále se z jeho učení vychází. Vytvořil nejen základy didaktiky 

vyučování, ale i návody k vedení tělesných cvičení. 

Raně industriální společnost vykazovala nové požadavky na vzdělání stejně tak i 

na tělesná cvičení. 17. století bylo ovlivněno filosofií realismu, která prosazovala užší 

spojení teorie s praxí. Nejznámějšími představiteli tohoto období byli J. Locke a J. J. 

Rousseau. J. Locke „zdůraznil význam tělesné výchovy ve výchově anglických 

gentlemanů“ (Rychtecký, Fialová 1995, s. 13). Podle něho tělesná výchova předchází 

výchově rozumové. Dle zásady „ve zdravém těle zdravý duch“ doporučoval pobyt na 

čerstvém vzduchu, co nejméně léků, otužování dětí. Na Locka navazuje J. J. Rousseau, 

který byl zastáncem přirozené výchovy, přirozenými prostředky a v přírodním prostředí. 

Doporučoval pro děti (jen pro chlapce) výchovu na venkově, kde dítě musí překonávat 

překážky. Dával přednost úplné volnosti (budoucí vyučovací styl s nabídkou). Rousseau 

a jeho názory, že dítě se má vychovávat v souladu s přírodou a lidsky je základem pro 

nový směr – filantropismus (lidumilství). 

 Mezi představitele filantropismu patřil i J. B. Bassedow. Vytvořil dessavský 

pentathlon (běh, skok, šplh, nošení břemen a cvičení rovnováhy).  
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 Ch. G. Salzmann obohatil tělesnou výchovu o cviky obratnosti na zemi, přímivá 

cvičení, běh se švihadlem aj.  

 Asi největším představitelem filantropismu byl J. Ch. Guts – Muths, který je 

pokládán za zakladatele moderního pojetí tělesné výchovy mládeže ve škole i mimo ni. 

Prosazoval harmonii těla, ducha a mravů. Vyžadoval individuální přístup k dětem, 

dobrovolnost cvičení, přiměřenost zatížení, správné držení těla, cvičení se záchranou, 

rozmanitost cvičení, postupné rozcvičení, zatížení a uklidnění. Jeho rozdělení 

gymnastiky je vlastně návrhem prvních osnov tělesné výchovy (Rychtecký, Fialová 

1995). 

 J. H. Pestalozzi zdůraznil význam tělesných cvičení a roli učitele ve vyučování. 

Vytvořil požadavek zvládnutí tzv. abecedy přirozených pohybů (běh, skoky, hody 

apod.). Filantropisté zavedli tělesnou výchovu do svých výchovných zařízení jako 

předmět rovnocenný s ostatními předměty. 

 Herbart, podle něho nový směr herbartismus, se naopak zasadil o vyčlenění 

tělesné výchovy z povinných vyučovacích předmětů. Podle něho je tělesná výchova 

dovednost, kterou škola nemá u žáků rozvíjet. Proto se vyučovala na některých školách 

jako nepovinný předmět (Rychtecký, Fialová 1995). 

 V první polovině 19. století vznikaly nové směry. V Německu to byl Jahn – 

Eisselenův (turnérský) systém. A. Spiess upravil německý nářaďový tělocvik do 

školních podmínek a měl největší zásluhy o zavádění tělocviku do škol ve střední 

Evropě. Snížil silové požadavky a vytvořil systém cvičení pro dívky. V severských 

zemích se cvičilo podle otce a syna Lingových. V tomto švédském systému převažovala 

nepřirozená cvičení, založená na anatomických poznatcích.  

 V Evropě byla v této době upřednostňována zdatnost a formálnost učení. Anglie 

měla odlišné zaměření. Důraz byl kladen především na hry, atletiku a tělesná výchova 

zde byla prožívána emotivněji.  

  

 

2.1.3. Tělesná výchova počátkem 20. století 
 

Z poznatků francouzské fyziologické (joinvillské) školy vycházeli tři francouzští 

reformátoři tělesné výchovy Demény, Hébert a Racine. Všichni se shodli v názoru, že 

umělý tělocvik je nedokonalou náhražkou přirozeného způsobu tělesné výchovy, dětem 
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je nesrozumitelný, nebudí v nich pocit uspokojení, a proto umělé tělocvičné tvary 

nemohou nahradit spontánní tělesná cvičení, k nimž vede sama příroda (Reitmayer 

1977). 

 Novorakouská metoda s hlavními představiteli M. Streicherovou a K. 

Gaulhoferem, prosazovala přirozená cvičení prováděná v přírodě. Zastávali názor, že 

školní tělesná výchova je základem celé tělesné výchovy a má mít především cíle 

výchovné a zdravotní. Zdůrazňovali výchovný účinek před samotným výkonem, 

výchovu k čistotě, správnou výživu, subjektivní roli žáka.  

  

 

2.1.4. Školní tělesná výchova v českých zemích 
  

Školní tělesná výchova byla v českých zemích jako nepovinný vyučovací 

předmět zařazena již v roce 1813 v Táboře. Vysvětlení pro zavedení tělesné výchovy do 

škol podal český propagátor Herbarta, F. Čupr, avšak na rozdíl od něho chtěl zařadit 

tělocvik mezi řádné vyučovací předměty. 

 V roce 1869 byla tělesná výchova poprvé zavedena do obecných a měšťanských 

škol a učitelských ústavů jako povinný vyučovací předmět pro chlapce i dívky. Na 

reálkách a gymnáziích byl tělocvik zatím nepovinný. Vyučovala se tělesná cvičení 

pořadová, prostná a nářaďová (pouze pro vyšší typ škol). První osnovy užívané u nás 

(podle Spiesse a Maula) se vyznačovaly velkým množstvím metodických řad. „Cíle 

školní tělesné výchovy byly zaměřeny na rozvoj síly, obratnosti, jistoty, odvahy a 

sebedůvěry“ (Rychtecký, Fialová 1995, s. 16). Tělesná výchova se vyučovala v rozsahu 

dvou hodin týdně. V roce 1869 byl založený „Tělocvičný spolek paní a dívek 

pražských“, avšak tělocvik dívek jako povinný předmět byl v roce 1883 zrušen.  

 Postupně byly vydány osnovy pro různé typy škol. Po vzniku samostatného 

Československa byla školní tělesná výchova ovlivněna „národními tradicemi 

spolkového tělocviku sokolského“ (Rychtecký, Fialová 1995). Projevila se snaha 

nahradit pořadová, prostná, nářaďová cvičení hrami, atletikou, plaváním a pobytem 

v přírodě s cíleným otužováním žáků. Na konci 19. století byla tělesná výchova 

konfrontována s prvky severského tělocviku, francouzským fyziologickým systémem, 

rozmachem tělovýchovného hnutí (kromě Sokola ještě Orlem a DTJ) a zejména 

rozšířením sportů OH apod. (Rychtecký, Fialová 1995). 
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 Za 2. světové války se tělesná výchova vyučovala v rozsahu čtyř hodin týdně 

s důrazem na brannou výchovu. Byly zformulovány tři cíle a úkoly TV – zdravotní, 

vzdělávací a výchovné. Opět se začalo cvičit na nářadí a zvýšily se i požadavky na 

výkonnost žáků.  

 Ke zrovnoprávnění tělesné výchovy dívek a chlapců došlo až po druhé světové 

válce. Kromě branné výchovy se TV zabývala zdravotní, sociální výchovou, teorií, 

sportem, rytmikou a hrami. V roce 1948 byla TV zavedena jako povinný vyučovací 

předmět pro všechny typy škol a od 6. třídy byl tělocvik vyučován odděleně,  zvlášť pro 

chlapce a zvlášť pro dívky. V roce 1953 byl založen ITVS,  a tak se TV dostala jako 

povinný předmět i na vysoké školy. Byly zavedeny tzv. „normativní osnovy“, kdy žáci 

museli plnit výkonnostní limity a kontrolní cviky a při hodnocení se přihlíželo i 

k teoretickým poznatkům a celkovému projevu žáka.  

 V 60. letech byly osnovy přepracovány se snahou o obsahové propojení povinné 

školní TV se zájmovou TV. Učivo bylo rozděleno do tří stupňů: základní, rozšiřující a 

výběrové.  

 V 70. – 80. letech byla (hlavně v západoevropských zemích) sportovně 

zaměřená tělesná výchova zatlačena do pozadí zájmovou TV, která se dostala do 

konkurenčního vztahu se školní TV. Proto hlavním cílem školní TV se stal prožitek 

z pohybu, rozvoj pohybových schopností, tělesné sebepojetí, socializace, utváření 

pozitivních postojů k pohybové činnosti, zvládnutí dovedností. Pod těmito vlivy došlo 

částečně k úpravě osnov školní tělesné výchovy na našich školách. V tomto období byly 

realizovány výzkumné projekty, které podnítily postupné změny v povaze dominujících 

didaktických interakcí mezi učitelem a žákem. Začal se více brát zřetel na zájmy žáků a 

byla zdůrazněna subjektivní role žáka. 

Po roce 1989 došlo ve školství ke značným změnám. Jedná se o vyšší nároky na 

přípravu obsahu vyučování, zajištění optimálního rozsahu a materiálního vybavení. 

Počet povinných hodin TV zůstává stejný (2 – 3 hodiny týdně). Školy mají ponechánu 

větší volnost ve výběru učiva. Vedle povinné školní TV došlo k rozšíření tělesné a 

sportovní výchovy na školách prostřednictvím škály „nepovinných předmětů“. Na 

školách vznikla celá řada sportovních oddílů, které zahájily svoji činnost pod 

sportovními kluby jednotlivých škol, které se sdružují pod Asociací školních 

sportovních klubů. 

 „Větší otevřenost curricula, humanistické principy, které se pro jednotlivé stupně 

škol zpracovávají by měly přispět k respektování senzitivních period v ontogenetickém 
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vývoji dětí a mládeže, jejich zájmů, interindividuálních rozdílů a zvláštností a 

podněcovat rozvoj vědomostí, dovedností, pohybových schopností, efektivní socializace 

a vést k utváření pozitivních postojů k pohybu, sportu, jako základu tvorby 

biopsychosociálně účinného pohybového režimu a stylu života v dospělosti“ (Fialová, 

Rychtecký 1995, s. 22). 

 

 

2.1.5. Shrnutí 
 

Počátky tělesné výchovy a sportu byly spojeny s potřebou lidí přežít. A až 

postupným vývojem se tělesná výchova stala i  prostředkem zábavy a výchovy.  

 Školní tělesná výchova prošla třemi zásadními etapami.  

1) Začátek 19. století byl ve znamení filantropistů, jejichž cílem byl šťastný člověk.  

2) Druhá polovina 19. století byla charakteristická umělým tělocvikem Spiesse, kde 

formální disciplína snižuje aktivitu žáka. Chyby napravuje Maul, který zavádí 

atletiku a hry.  

3) V polovině 20. století dominuje francouzská joinvillská škola. Jejími hlavními 

představiteli jsou Hébert a Racine, kteří požadují volnost pohybu a berou ohled 

na vývojové zvláštnosti. Podobně i novorakouská škola, v čele s Gaulhoferem a 

Streicherovou, vyžaduje aktivitu žáků a zvýrazňuje význam cvičení v přírodě. U 

nás byla po roce 1918 i ve školách  zavedena Tyršova soustava, preferující 

zpočátku nářaďový tělocvik. 

 V období do roku 1989 převládalo na školách všech stupňů hlavně výkonnostní 

(sportovní) pojetí tělesné výchovy. Byly zavedeny přesné normy jednotlivých stupňů 

pohybové zdatnosti a výkonnosti spojené s odpovídající klasifikací. Dobří učitelé 

dokázali i tak vytvořit kvalitní hodiny, ale mnoha učitelům chyběla iniciativa a došlo 

k tomu, že žáci neměli TV rádi, nenaučili se pravidelné pohybové činnosti a zdravotní 

stav společnosti se zhoršoval. Po roce 1989 se objevily snahy o nápravu pojetí školní 

TV, kde se nyní upřednostňuje prožitkovost dětí, rozvíjí se jejich samostatnost, 

socializace, sebepojetí. 
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2.2. Cíle současné školní tělesné výchovy 
  

Cílem tělesné výchovy a sportu v nejširším pojetí je výchova mnohostranné, 

harmonicky rozvinuté osobnosti. 
 Cíle školní tělesné výchovy podle Cruma (Rychtecký, Fialová 1995, s. 40) se 

dají vyjádřit v následujících oblastech. 

1) Biologicky orientovaný tělesný rozvoj - jedná se o zdravotně preventivní 

orientované pojetí s důrazem na rozvoj pohyblivosti, aerobní vytrvalosti, svalové 

síly a rychlosti, hlavním didaktickým principem je „udržet žáky v pohybu“, 

hodnocení umožňují testové baterie standardizovaných motorických testů. 

2) Výchova prostřednictvím pohybového sebeutváření vychází z motta „učit se 

pohybem“, jde o rozvoj vůle, vytrvání, sebedisciplíny a socioestetické výchovy. 

K tomu slouží tradiční aktivity gymnastické, herní, taneční v příznivé sociální 

atmosféře. 

3) Osobnostně pohybová orientace – motto „učit se pohybu“. Pohybové činnosti 

jsou zde prostředkem k modifikaci osobnosti. 

4) Sportovně socializační pojetí – učení ve školní TV je chápáno jako příprava pro 

sportovní aktivity v budoucím životě a je orientováno na zvládnutí 

nejpopulárnějších sportovních činností. 

5) Pohybově socializační pojetí – tělesná výchova ve škole je chápána jako 

příprava na celoživitní pohybovou aktivitu s důrazem na osobní zodpovědnost 

za tělesnou zdatnost a  zdraví. 

 

 Ve školní tělesné výchově v České republice můžeme rozlišit následující cíle 

(Rychtecký, Fialová 1995, s. 42). 

 

1. Vzdělávací cíle 

a) materiální (informativní) 

- poznatky z tělesné kultury, osvojené postupy, metody tělesného 

sebezdokonalování, zásady správné životosprávy 

- základní pohybové dovednosti a návyky  

- osvojení činností z gymnastiky, atletiky, dvou sportovních her, plavání, lyžování, 

turistiky atd. 
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b) formativní 

- rozvinuté základní pohybové schopnosti (vytrvalost, síla, rychlost, obratnost, 

pohyblivost, rovnováha) 

- kvalitní pohybový projev (harmonie, ekonomičnost, přesnost, ladnost, rytmus 

pohybu, správné držení těla) 

- senzorické a intelektové schopnosti 

 

2. Výchovné cíle 

a) všeobecné 

- pozitivní charakterové a mravní vlastnosti (kolektivní cítění a chování, 

cílevědomost, iniciativa, samostatnost, kázeň, rozhodnost, odvaha apod.) 

- estetické prožívání a hodnocení, tvořivé schopnosti (zájem utvářet krásný pohyb, 

estetické prostředí, lidské vztahy aj.) 

- láska k přírodě a ochrana životního prostředí 

b) specifické 

- trvale kladný postoj k pohybové aktivitě 

- rozvinuté zájmy o přiměřené druhy tělovýchovné sportovní činnosti 

 

3) Zdravotní cíle 

- kompenzace jednostranné zátěže ve škole (protahovací, vyrovnávací, dechová a 

relaxační cvičení) 

- regenerace duševních sil a obnovování pozornosti žáků 

- hygienické návyky (cvičební úbor, sprcha po zátěži…) 

- potřeba zdravého životního stylu (dostatek pohybových aktivit v denním režimu, 

dostatečný spánek, zdravá výživa…) 
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2.3. Sociální aspekty školní TV 

 
2.3.1. Žák jako objekt, žák jako subjekt edukace 

 

Školní tělesná výchova by měla u žáka rozvíjet jeho osobnost (tělesně, 

psychicky i sociokulturně). Žák se během vzdělávacího procesu dostává do pozice 

objektu, kdy na něho působí především učitel, projekt výchovy a vzdělávání i 

spolupůsobící podmínky (kolektiv,..). Každý žák jinak vnímá a hodnotí podněty, které 

na něho působí (pokyny učitele, učivo..) a zaujímá k nim rozdílné vztahy a postoje a 

tak se ve vyučovacím procesu stává i subjektem (aktivním spolutvůrcem). 

Žáka je nutné pro učební proces získat a ne mu jen dávat úkoly, příkazy. Jeho 

připravenost ke splnění pohybového úkolu, schopnosti či dovednosti jsou ovlivněny 

následujícími položkami (Rychtecký 1995): 

- pohlaví 

- ontogenetický vývoj 

- předchozí zkušenosti 

- individuální motivace k provedení úkolu 

- specifická orientace v učební situaci 

 

 

2.3.1.1. Ontogenetický vývoj žáka 

 

Na fenotypu člověka se podílejí tři základní faktory: genetický projekt, vliv 

prostředí a jeho subjektivní aktivita.  

 Dítě, v roli žáka, prochází během ontogenetického vývoje specifickými 

obdobími, která jsou spojena se školním prostředím. Každé období je charakteristické 

somatickými, psychickými a sociologickými změnami a je nutné na ně adekvátně  

reagovat tak, aby vše, co uděláme, bylo ku prospěchu žáka. 

.  

 Věkové rozmezí od 6 - 19 let, kdy dítě navštěvuje základní a střední školu 

můžeme podle Příhody (1963) rozdělit na tři období. 
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Mladší školní věk 6 (7) – (10) 11 let – prepubescence 

Somatický vývoj 

- rychlejší tempo růstu hmotnosti než výšky (období druhé plnosti) 

- rychlá osifikace kostí, možnost vzniku svalových disbalancí 

- začátek růstu sekundárních pohlavních znaků 

Motorický vývoj 

- vývoj nervové soustavy je ukončen 

- při učení nových pohybových dovedností se uplatňují zkušenosti dětí z přirozené 

motoriky (běh, skoky..) 

- imitační učení 

- problémy v koordinací složitějších pohybů 

Psychický vývoj 

- vstup do školy, přechod od hry k vážné činnosti  

- nová autorita učitele 

- interpersonální vztahy s vrstevníky, budování si vlastního postavení 

- růst kritičnosti, snížení autority dospělých 

- nestálost v zaměření pozornosti 

- na konci období rozvoj abstraktního myšlení 

- rozvoj logických operací, senzomotoriky, svědomitosti 

- období konkrétní činnosti 

- osvojování základních návyků, morálních a etických norem 

- větší odpovědnost za svoji práci 

- utváření a prohlubování zájmů (včetně sportovní orientace) 

 

Tělesná výchova má pro dítě v tomto věkovém období důležitý význam. Sedavý 

způsob výuky je pro dítě nepřirozený, není na něj zvyklé, zvláště v počátcích školní 

docházky je pro děti náročným úkolem soustředit pozornost po delší dobu, a proto se 

tělesná výchova těší velké oblibě. Žák je alespoň na chvíli vytržen ze stereotypní 

činnosti a může se tak odreagovat. Spolužáci, vrstevníci získávají pro dítě značný 

význam, vytvářejí si kamarádské vztahy, ale také vztahy charakterizované antipatií, 

soupeřením a někdy až agresivitou. Skupina vrstevníků negativně hodnotí pohybově 

neobratné děti, zejména chlapce. Rodiče přihlašují děti do různých sportovních oddílů a 

kroužků.  Pokud nedochází k přetížení dítěte nadměrnými požadavky, mohou zájmové 

činnosti přinášet dítěti radost. 
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Střední školní věk (10) 11 – (14) 15 let – pubescence 

Somatický vývoj 

- progresivní růst do výšky, u dívek (11 – 13 let) větší než u chlapců 

- končetiny rostou rychleji než trup, růst je intenzivnější do výšky než do šířky 

- na konci období mají chlapci vyšší výšku i hmotnost 

- vývoj sekundárních pohlavních znaků a funkce pohlavních orgánů, změny aktivity 

žláz 

Motorický vývoj 

- rychlé růstové změny vedou k projevům diskoordinace 

- problémy s regulací svalového úsilí a kinestetickým vnímáním polohových změn 

- výkyvy aktivační úrovně 

Psychický vývoj 

- období pubescence patří mezi klíčové období ve vývoji psychiky 

- hormonální aktivita ovlivňuje projevy pubescentů k sobě samým, k druhému 

pohlaví i okolí 

- rozvoj abstraktního myšlení a paměti 

- mění se postupy a chování žáků v učebních situacích 

- zvyšuje se rychlost učení 

- zvýšená snaha o osamostatňování a nezávislost 

- navazování širších kamarádských vztahů, potřeba kolektivu a jeho uznání 

- rozvoj morálních a volních vlastností, formuje se charakter 

- vzrůstá zájem o zevnějšek, roste sebevědomí až ješitnost, domýšlivost nebo naopak 

podceňování 

- zvýšená potřeba uznání a úspěchu 

- silná reakce na netaktní jednání 

- potřebují být respektováni 

- klesá pozornost, roste neadekvátní způsob reakce (podrážděnost, labilita) 

 

V tomto věkovém období má tělesná výchova na pubescenty příznivý vliv. 

Studie nejen u nás, ale i v zahraničí dokládají, že se u sportující mládeže vyskytuje 

menší procento delikvence. Dobré výsledky ve škole a v zájmových činnostech i jejich 

kladné hodnocení podporují sebehodnocení mladistvých, budování jejich jistoty, 

překonání pocitů méněcennosti. V nepříznivém případě mladiství nevyvíjejí úsilí, 

nedosahují dobrých výsledků, prohlubuje se jejich nejistota až komplex méněcennosti. 
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Období puberty je někdy označováno jako „druhá fáze vzdoru“ (první v období 

batolecím).  Pubescenti se více či méně jakoby „ze zásady“ po určitou dobu staví do 

opozice příkazů dospělých. Důležitým vývojovým úkolem v pubertě je začleňování 

mladistvého do skupiny vrstevníků, navazování širších i trvalejších kamarádských 

vztahů. Jde o sociální interakci s vrstevníky již na vyšší úrovni, učí se dívat na události 

očima druhého, vcítit se do druhého, vzájemně si pomáhat, spolupracovat. 

 

Starší školní věk – (14) 15 – (18) 19 - adolescence 

Somatický vývoj 

- snížení tempa růstu u tělesné výšky i hmotnosti 

- tělo získává své konečné proporce – somatotyp 

- u chlapců dochází k nárůstu svalové hmoty 

- u dívek k nárůstu podkožního tuku  

Motorický vývoj 

- vrchol v motorickém vývoji 

Psychický vývoj 

- toto období bývá označováno jako předěl mezi dětstvím a dospělostí 

- vyšší emocionální stabilita a odpovědnost 

- dokončuje a stabilizuje se vývoj osobních vlastností 

- dokončuje se stratifikace hodnotového systému 

- biologická zralost nastupuje dříve než zralost psychická 

- snaha o nezávislost 

- odpovědnější přístup k učení 

- zvýšená mentální a intelektová kapacita 

 

Vztah k tělesné výchově se diferencuje. Adolescence zahrnuje dva důležité 

mezníky v sociálním vývoji. Mladiství končí povinnou školní docházku a v druhé 

polovině dospívání mohou být vyučeni, odmaturovat, nastoupit do zaměstnání nebo na 

vysokou školu. Pokračuje formování jejich identity. Mladiství se nachází na rozhraní 

mezi dětstvím a dospělostí (psychosociální moratorium). Dětmi již být nechtějí, ale 

k dospělosti mají rozporuplný vztah. Jsou mezi nimi velké interindividuální rozdíly. 
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2.3.2. Vliv rodiny na formování osobnosti žáka 
  

Rodina má na formování osobnosti žáka největší vliv, stejně tak na jeho 

socializaci, která zpravidla v rodině začíná. 

Rodina je vůbec první skupinou, do které se dítě začleňuje. Zkušenosti z rodiny 

ovlivňují jeho účast v jiných sociálních skupinách – zda bude umět navazovat styk 

s ostatními jedinci, zvládat konflikty apod. V rodině se tvoří základy pro dovednosti a 

návyky v sociální komunikaci a chování.  

Rodina odedávna plní důležité funkce v životě společnosti i jednotlivého 

člověka (Čáp 2001):  

- zajišťuje biologickou i sociální reprodukci člověka: narození dítěte, péči o ně, jeho 

socializaci, předávání hodnot a tradic předchozích generací 

- je ekonomickou jednotkou 

- poskytuje svým členům (dětem i dospělým) ochranu a pomoc v každodenním 

životě a zvláště v zátěžových situacích 

- kontroluje chování a jednání svých členů: v příznivém případě zajišťuje dodržování 

právních a morálních norem, v nepříznivých případech vede své členy k jednání 

podle vlastních, protispolečenských norem 

- dává svým členům důležité osobní vztahy, umožňuje společně prožívat radost, 

smutek, úzkost i uklidnění, přijímat péči a také ji poskytovat druhým 

 

Působení rodičů na dítě má sice klíčový význam, ale silně též působí sourozenci, 

mnoho záleží na jejich pořadí narození, na sourozeneckých konstelacích. Rodiče 

většinou kladou největší požadavky na prvorozené dítě, naopak nejmladší ze 

sourozenců je v mnoha případech hýčkán a rozmazlován. Prostřední ze sourozenců mají 

složitou pozici a roli, nemají výhody ani nejstaršího ani nejmladšího. Z uvedeného 

vyplývají typické znaky sourozenců. Např. jedináčci v mnoha případech spíše vycházejí 

s lidmi o hodně staršími nebo mladšími než s vrstevníky. Prostřední ze sourozenců se 

vyhýbají konfliktům a mají většinou hodně kamarádů. Nejmladší se snaží strhnout  

pozornost na sebe. Výše uvedené charakteristiky neplatí v plné míře ve všech rodinách, 

záleží na výchově.  

Rodiče někdy působí na vztahy mezi sourozenci, podporují jejich rivalitu a 

soutěžení o přízeň nejen zjevným preferováním některého z dětí, ale zejména 
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opětovným srovnáváním dětí, jejich výkonu a chování, dáváním jednoho dítěte za vzor 

druhému. 

Výzkumy nasvědčují tomu, že neúplná nebo nevlastní rodina poskytuje dítěti 

zhoršené podmínky pro jeho emoční vývoj, pro jeho sebehodnocení a stabilitu – labilitu 

osobnosti. Nejedná se ale o dogma (Čáp 2001). 

 V rodinách, kde mají rodiče vyšší vzdělání, vykazují žáci menší nebezpečí 

konfliktů, lepší školní prospěch, více rozvinutou zájmovou činnost. Naopak v rodinách 

s nedokončeným základním vzděláním, bez vyučení roste nebezpečí protiškolní 

orientace a jsou zde nepříznivé podmínky pro psychický vývoj dítěte. 

 Za nejbližší prostředí, tzv. mikroprostředí, je označována rodina, školní třída, 

zájmové kroužky. Mikroprostředí je ovlivňováno širším prostředím, místem kde dítě 

žije (tzv. mezoprostředím – obcí, regionem s jeho přírodním prostředím, tradičními 

zvyklostmi a ekonomickým zázemím) a zemí, národem, kulturou a dobou, tzv. 

makroprostředím (Čáp 1993). 

  

 

2.3.3. Význam hry 
  

Hra příznivě ovlivňuje duševní, fyzický, ale i emoční vývoj zejména dětí 

předškolního věku, ale své opodstatnění má během celé školní docházky i v životě 

dospělých. „Dítě si hraje, protože ho to baví a učení, které ze hry vyplývá, je z jeho 

hlediska nepodstatné“ (Fontana 1997, s.50). Hra je činnost silně motivovaná, 

uspokojuje potřebu činnosti (libost, radost), zvídavost, potřebu sociálního styku, 

výkonovou motivaci, rozvíjí nejrůznější aspekty osobnosti, a tím připravuje dítě pro 

učební, pracovní a jiné činnosti, pro celý další život. Při hře se člověk oprostí od 

každodenních  povinností a starostí, dá průchod svým emocím,  uvolní se. Hry kladou 

požadavky na psychické procesy, stavy a vlastnosti, takže ve školních podmínkách 

pomáhají při výchově žáků. Hrou se tak pomáhá rozvíjet (Čáp 1993): 

- vnímání a senzomotorická koordinace (pohybové hry) 

- paměť 

- fantazie 

- myšlení 

- vědomostní poznatky 
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- soustředění pozornosti 

- překonávání překážek, sebeovládání, iniciativa, rozhodnost, volní vlastnosti 

- zkušenosti v různých sociálních rolích a vztazích, spolupráce 

 

„Hry s pravidly jsou důležitým prostředkem v interioraci sociálních norem, ve 

formování charakteru, v morální výchově“ (Čáp 1980, s. 281). 

Prostřednictvím her se dítě učí dodržovat pravidla, ovládat afekt, překonávat 

únavu, obtíže, soustředit pozornost, hry tedy mají formativní účinky o to větší, že to 

jsou činnosti silně motivované. 

Pro formování charakteru jsou pravidla zvlášť důležitá. Dítě se samo při jejich 

tvoření účastní. Když je nedodržuje, dostává se do konfliktu se sociální skupinou i samo 

se sebou. Vzniká tak základ morálních, estetických a jiných norem. Žák se postupně učí 

přejímat tyto normy za své. 

O sportu se všeobecně říká, že utváří charakter, učí týmové spolupráci, pomáhá 

při zdolávání složitých situací v životě, učí poctivé „hře“. Proto mají sportovní hry a 

tělesná výchova ve škole nazastupitelnou roli ve vývoji osobnosti každého jedince. 

 

 

2.3.4. Vztah žáků k tělesné výchově 
  

Vztah mládeže ke školní tělesné výchově je ve srovnání s ostatními předměty 

velmi dobrý. Tělesná výchova patří na školách k velice oblíbeným předmětům. 

Oblíbenost se však mění v závislosti na věku dětí. Obecně jedna pětina dívek a jedna 

třetina chlapců ji řadí mezi nejoblíbenější předměty (Rychtecký, Fialová 1995). U 

chlapců ve věku 11 – 15 let je pozornost soustředěna na rozvoj svalstva, zdraví, rozvoj 

pohybových schopností a dovedností, u adolescentů na rozvoj tělesných schopností, a 

dovedností, rozvoj svalstva a zdraví. Mladší dívky (ZŠ) se zaměřují na postavu a držení 

těla, zdraví a tělesnou hmotnost a studentky (SŠ) koncentrují pozornost na tělesnou 

hmotnost, postavu, držení těla a zdraví (Rychtecký, Fialová 1995). 

 Mezi nejvýznamnější vnější činitele, kteří ovlivňují vztah žáka k tělesné 

výchově, a tím pádem působí i na efektivitu výchovně vzdělávacího procesu patří: 

rodina, mass média, učitelé, trenéři a cvičitelé, mezipředmětové vztahy, lékaři - 

pediatři. 
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- rodina – hlavně postoje rodičů, sourozenců, prarodičů k významu pohybu, k 

tělovýchovným činnostem a sportu v životě člověka. Podle šetření se ukázalo, že 

nejvýznamnější roli ve stimulaci k pohybové aktivitě dětí mají otcové (Rychtecký, 

Janouch, Fialová 1992). 

- mass média – pomáhají utvářet a formulovat žákův názor, zaujmout stanovisko ke 

sportu. Tisk, televize, rozhlas, ale i literatura a filmy ovlivňují hlavně kognitivní 

složku postoje žáků (zvláště pubescentů a adolescentů) k pohybové činnosti. V 

hodinách tělesné výchovy jsou nejčastěji využívány CD přehrávače, magnetofony 

pro cvičení s hudbou, videa, kamery, televize pro vytvoření přesné představy dané 

činnosti popřípadě pro korekci chyb. 

- učitelé – mají rozhodující vliv na vytvoření vztahu k tělesné výchově ve školních 

podmínkách. Trenéři a cvičitelé ovlivňují jen část populace, která se aktivně účastní 

mimoškolní tělovýchovné a sportovní činnosti. Na utváření pozitivních postojů 

žáků ke sportu vůbec mohou mít vliv sportovní vzory - vrcholoví sportovci se 

svými výkony a postoji.  

- mezipředmětové vztahy – vědomosti z biologie, rodinné výchovy, fyziky a dalších 

předmětů (i prostřednictvím jejich učitelů) zvyšují informovanost žáků o pohybu i 

důležitosti aktivního pohybu v životě každého jedince. 

- lékaři – pediatři – sledují zdravotní stav žáků, diagnostikují zdravotní komplikace, 

doporučují a ordinují pohyb jako prostředek ve zdravotní prevenci. 

  

Žáky můžeme rozdělit do třech kategorií podle věkových, biologických a 

psychických zákonitostí. Každá skupina má odlišný přístup k TV na školách. 

1) žáci ve věku 6 – 10 let (1. – 5. třída ZŠ) 

2) žáci ve věku 11 – 14 let (6. – 9. třída ZŠ) 

3) žáci ve věku 15 – 18 let (1. – 4. ročník SŠ) 

 

1) 1. – 5. třída ZŠ 

Pohyb je pro žáky v tomto věkovém období přirozenou samozřejmostí. Tělesná 

výchova je proto velice oblíbeným předmětem a jen málokterý žák v tomto věku nemá 

tělesnou výchovu rád. Žáci jsou vděční za jakoukoli pohybovou aktivitu, při které se 

mohou dostatečně „vydovádět“. Jsou velice soutěživí, zvídaví a mají touhu se učit 

novým dovednostem. Tělesná výška i hmotnost jsou v rovnováze, takže nedochází 

k žádným disbalancím, a tím pádem nemají problémy s koordinací. 
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2) 6. – 9. třída ZŠ 

Žáci prožívají jedno z nejsložitějších období, co se týká psychického a fyzického 

vývoje. Hormonální aktivita ovlivňuje jejich chování. Rychlé růstové změny mohou 

vést k disbalancím a diskoordinacím pohybu. Může se tak změnit jejich přístup k TV. 

V tomto věku se začíná objevovat kritický přístup k obsahu i vedení tělesné výchovy. 

Žáci dávají před školní TV přednost mimoškolní zájmové sportovní činnosti. Chtějí 

dělat věci, které je baví, o které se zajímají a ne to, co jim učitel nařídí. Pokud jim však 

škola a učitel TV nabídne pestrý obsah tělesné aktivity, jejich vztah k TV se výrazně 

nezmění, mají k ní i nadále většinou kladný vztah. 

 

3) 1. – 4. ročník SŠ 

Vztah žáků k tělesné výchově mezi 15. – 18. rokem je ovlivněn módními trendy. 

Žáky zajímá, jak vypadají, co mají na sobě. Dívky s oblibou přijímají cvičení na hudbu. 

Dbají o svou postavu, tělesnou hmotnost. Naopak chlapci upřednostňují hlavně rozvoj 

svalstva. TV je i zde nadále oblíbeným vyučovacím předmětem, ale ve srovnání 

s mladšími žáky její obliba klesá. V tomto věku dávají často přednost svým koníčkům 

na úkor pohybové aktivity. Pokud pokračují v mimoškolní sportovní činnosti 

vyhledávají moderní, netradiční sporty (např. bojová umění). Současně vstup do takto 

specializovaných oddílů jim umožňuje navázat nové sociální kontakty se stejně 

orientovanými vrstevníky.  

 

 Podle výzkumu „podíl sportovních aktivit na celkové pohybové aktivitě žáků je 

nedostačující. Se vzrůstajícím věkem dochází na základních a středních školách 

k poklesu pohybové aktivity žáků, včetně poklesu jejich účasti v organizovaných 

formách sportovních aktivit“ (Frömel, Novosad, Górna, Skalik 1999, s.35). 

 Pro zvýšení efektivity školní tělesné výchovy a posílení kladného vztahu žáka 

k hodinám TV by učitel měl:  

- využívat ke zvyšování tělesného zatížení žáků více oblíbené pohybové činnosti 

- kombinovat oblíbené pohybové činnosti s fyzicky náročnějšími činnostmi 

- využívat vhodné a nové formy soutěžení (rovnost šancí, soutěž v individuálních 

přírůstcích, „sám se sebou“ apod.) 

- individualizovat tělesné zatížení s vlastní volbou zatížení 

- více využívat pohybové činnosti dobře uplatnitelné ve volném čase 
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- vhodně zařazovat koedukovanou pohybovou aktivitu 

- důsledněji respektovat didaktické zásady kontinuity zatížení a regenerace 

- u chlapců více zdůrazňovat zdatnostní a výkonnostní hodnoty fyzicky náročných 

pohybových činností a u děvčat estetické hodnoty pohybové činnosti 

 

 

2.3.5. Učitel tělesné výchovy 
  

Učitelé patří k významným osobám v životě a vývoji dětí a mladistvých. Stejně 

tak jako žák působí ve vyučovacím procesu jako objekt a subjekt, tak se i učitel dostává 

do pozice objektu svou profesionalitou (kvalifikací, odpovědností, vědomostmi, 

dovednostmi, zkušenostmi aj.), ale i subjektu svou osobností (psychickými vlastnostmi, 

vlastními zkušenostmi, psychickými stavy aj.). Objektivní a subjektivní působení 

učitele se vzájemně prolínají a nelze je od sebe oddělit. 

 Švýcarský psycholog Ch. Caselmann rozlišil dva typy učitelů: Logotrop je 

učitel, který se snaží vzbudit zájem o obor a co nejvíce z něj předat žákům. A druhým 

typem je paidotrop, ten se zajímá více o žáky, snaží se jim přiblížit, porozumět, 

pomoci. Oba typy učitelů v krajních podobách vedou k nežádoucím výsledkům. 

 

 Učitel TV plní ve výchovně vzdělávacím procesu tyto činnosti (Hurychová, 

Vilímová 1997): 

- Iniciační – podněcování žáků, jejich motivace. 

- Řídící – v současné době je snaha přenést část řídící činnosti v hodinách TV na 

samotné žáky (např. při cvičení ve skupinách), ale stále zůstává hlavním a řídícím 

činitelem didaktického procesu učitel. 

- Výchovné - úkolem není pouze u žáků rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, 

ale stejnou měrou formovat jejich morálně - volní vlastnosti. 

- Organizační činnosti jsou u učitele TV velice podstatné, neboť na nich závisí 

kvalita hodiny. Je značný rozdíl vyučovat v učebně nebo v tělocvičně či na hřišti. 

Pokud učitel nezíská dostatečné organizační schopnosti, nemůže ani udržet 

přiměřenou kázeň v hodinách tělesné výchovy. 
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- Diagnostické – předpokladem dobré práce učitele TV je objektivní, spravedlivé 

hodnocení činnosti žáků, přesné určení chyb a návod k jejich odstranění, pochopení 

individuálních možností každého žáka a stanovení odlišných cílů. 

- Pozorování učitele TV v hodinách  je obtížná a závazná činnost. Pouze správné 

výsledky pozorování umožní učiteli včasnou a správnou korekci motorického učení 

žáků. 

- Činnosti analyticko – syntetické vyžadují od učitele schopnost nacvičovanou 

dovednost vhodně rozložit na jednotlivé metodické kroky a opět je včas spojit do 

celku. Jen málo dovedností lze hned učit ve finální podobě. 

- Předcvičování je specifickou činností učitele tělesné výchovy, která vyžaduje 

fyzickou zdatnost a pohybové dovednosti. 

- Záchrana a dopomoc je opět specifickou činností pro učitele vyučujícího tělesnou 

výchovu. Bezpečnost při cvičení, ale i pocit jistoty u žáků může zajistit pouze 

učitel, který ovládá „grify“, kterými lze žákům v počáteční fázi usnadnit nácvik 

jednotlivých cviků. 

 

 
2.3.5.1. Psychické a fyzické předpoklady učitele TV 

 

Nároky na psychické a fyzické předpoklady učitele TV jsou vysoké a od nároků 

kladených na učitele ostatních předmětů se často liší. Tělocvikář je téměř celý den na 

nohou, má vysoký energetický výdej, neustále se musí potýkat s vnějšími podmínkami 

jako je chlad, hluk, vítr, déšť apod., v hodinách musí předcvičovat, předvádět různé 

cviky aniž by byl dokonale rozcvičen, a tím pádem se může i zranit. 

Některé požadavky na psychické a fyzické dispozice učitelů jsou obecné 

(shodné s  požadavky kladenými na učitele v jiných předmětech), jiné specifické. Mezi 

požadavky patří emoční odolnost a stabilita, které vyplývají:  

- z psychického napětí spojeného s vysokou koncentrací a distribucí pozornosti 

- z přepojování a časté změny rolí ve vyučovacím procesu 

- z výuky žáků různých věkových stupňů a s rozdílnými předpoklady 

- z kombinace diferencovaných přístupů a didaktických stylů 

- ze složitého rozhodování v časovém deficitu 

- ze specifické interakce se žáky, kteří jsou v neustálém pohybu 
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- z promyšlené organizace v měnících se situacích 

- ze sociální percepce a adaptability 

 
Povolání učitele tělesné výchovy se zpravidla řadí do čtvrté (nejvyšší) kategorie 

z hlediska náročnosti na psychiku (Ilin 1987). Hlavním důvodem jsou vyšší nároky na 

bezpečnost cvičení,  vysoký počet žáků v hodinách, dynamika neustále se měnících 

situací aj. (Rychtecký, Fialová 1995). 

 

 

2.3.5.2. Učitel jako výchovný činitel 

  

Učitel je vedle rodiny rozhodujícím výchovným činitelem, jeho činnost musí být 

záměrná. Samotná tělesná cvičení nepůsobí na rozvoj mravních vlastností žáka 

automaticky, výchovný moment jim dává jejich společenský obsah (pravidla, zásady..). 

Nedůsledným výchovným působením se mohou utvářet negativní rysy žákova 

charakteru (individualismus, primadonství, nefér jednání..). Je proto nutné, aby učitel 

„promýšlel a plánoval svou výchovnou činnost na základě důkladné znalosti svých 

žáků, používal vhodné metody a styly učení na základě věkových zvláštností, pohlaví, 

vyspělosti žáků, vybíral vhodné pohybové prostředky, příklady, pravidla. Vytvářel 

radostné pracovní prostředí v hodinách tělesné výchovy i při soutěžích a opíral se o 

výchovné působení kolektivu“ (Hurychová, Vilímová 1997, s. 30). 

Učitelův výchovný úspěch závisí na jeho osobních vlastnostech, na 

pedagogickém a odborném vzdělání, na praktických zkušenostech, na dokonalém 

poznání obecných zákonitostí vývoje žáka i konkrétní specifiky každého žáka. Záleží 

ale i na aktivitě samotných žáků.   

 

 
2.3.5.3. Osobnost učitele TV  

  

Osobnost učitele TV by měla mít (Rychtecký, Fialová 1995): 

A) Tělovýchovnou pedagogickou zaměřenost. Sem patří: 

a) prestiž učitelské profese, která je dána pedagogickými a kulturními 

tradicemi a je ceněna i ve společnosti 
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b) zájem o tělesnou výchovu a sport je prvotním motivem pro výběr 

zaměstnání, je velmi důležitý, ale ne rozhodující 

c) vztah k dětem je všeobecně považován za nejdůležitější předpoklad pro 

úspěšnost v učitelském povolání 

 

B) Vědomosti patří k základním předpokladům každého učitele. Učitel by měl dbát na  

své celoživotní vzdělávání, měl by se průběžně seznamovat s novými poznatky, směry a 

metodami ve svém oboru. 

 

C) Pedagogické schopnosti a dovednosti, psychické vlastnosti tvoří základ pedagogické 

profesionality učitele. 

a) Pohybové schopnosti a dovednosti tvoří funkční předpoklad didaktické 

činnosti učitele. Učitel TV by měl být dobře fyzicky vybaven  a měl by 

ovládat široký záběr pohybových dovedností a schopností a měl by také být 

schopen požadovanou činnost názorně předvést. Úspěšní učitelé si osvojují i 

nové sportovní činnosti, ke kterým mládež inklinuje. 

b) Didaktické schopnosti nejsou v curriculu jednoznačně vymezeny. Učitel se 

musí přizpůsobit počtu a vyspělosti žáků, velikosti a kvalitě prostředí, 

materiální vybavenosti aj. Didaktické schopnosti se projevují ve vytýčení 

cílů výuky, ve stanovení způsobu vyučování, strategii postupů, diferenciaci a 

organizaci vyučování, v konstrukci a rekonstrukci obsahu učiva vzhledem 

k vytýčeným cílům, ve výběru adekvátních vyučovacích a výchovných 

metod, ve stanovení zátěže, dávkování a opakování jednotlivých cvičení, 

v průběžném i finálním hodnocení žáků jak při rozvoji pohybových 

dovedností a schopností, ale i jejich postojů k pohybovým a sportovním 

činnostem. Patří sem i schopnost vhodného výběru metody i stylu při 

nácviku určité činnosti, kreativita, pohotovost při řešení složitějších 

didaktických situací, schopnost zjednodušit učivo, objevit kritická místa 

v nácviku. 

c) Percepční schopnosti - jedná se o souhrn kognitivních dispozic učitele, 

kterými vnímá, poznává, diagnostikuje psychiku žáků, jejich interpersonální 

vztahy, analyzuje odlišnosti v průběhu učení se pohybovým dovednostem. 

Učitel na základě percepčních a didaktických schopností stanovuje 

odpovídající diagnózu pro další postup v učení. Vyučování TV klade značné 
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nároky na intenzitu a distribuci pozornosti, kdy učitel musí být schopen 

vnímat jak jednotlivce, tak celou skupinu. S tím souvisí i pamětní 

schopnosti, psychické schopnosti (spravedlnost, sebeovládání aj.). 

d) Expresivní a komunikativní schopnosti se vymezují jako dispozice 

k přesnému a jasnému vyjádření myšlenek a citů pomocí řeči, mimiky a 

postojů těla. Řadí se k důležitým schopnostem učitele TV, jelikož učitel 

jejich prostřednictvím řídí vyučovací proces.  Výrazové prostředky se dělí na 

verbální (řeč) a nonverbální („řeč těla“- sem patří gesta, mimika tváře, 

kontakt očima, postoj, signály, chování, symboly i vzhled učitele). Učitel by 

se měl vyjadřovat adresně, stručně, jasně a výstižně, zbytečně by neměl 

zabíhat do podrobností,  měl by hovořit živě, s dobrou intonací a přesnou 

dikcí, bez gramatických chyb, vhodnou hlasitostí a tempem řeči. V tělesné 

výchově se často využívá zvukových signálů (píšťalka, tamburinka,..), což 

usnadňuje komunikaci a šetří učitelův hlas. Patří sem i vzhled učitele, který 

někdy bývá neoprávněně podceňován. Právě vzhled se podílí na vytvoření 

prvního dojmu žáka o učiteli. Upravenost, čistota, správné držení těla, 

pečlivost aj. dělají dobrý dojem. Komunikaci mezi učitelem a žáky ovlivňují 

také temperament a aktuální psychický stav, který by se měl učitel naučit 

ovládat. Měl by ovládat asertivní dovednosti, pedagogický takt. 

e) Organizační schopnosti ovlivňují produktivitu a využití učebního času. 

Tělesná výchova klade na organizaci vysoké nároky. Učitelé s dobrými 

organizačními schopnostmi mají vysokou efektivitu vyučovacích jednotek, 

mají cit pro čas. Organizační schopnosti učitele se podílejí i na zajištění 

bezpečnosti dětí. 

f) Pozorování a diagnostická činnost je velice náročná a závažná činnost. 

Pozorování umožňuje učiteli včasnou a správnou korekci motorického učení 

žáků i jejich chování. Na pozorování je také založena diagnostika-

„objektivní, spravedlivé hodnocení činnosti žáků, přesné určení chyb a 

návod k jejich odstranění, pochopení individuálních možností žáka a 

stanovení odlišných cílů“ (Hurychová, Vilímová 1997, s. 29). 

g) Mentální a tvůrčí schopnosti jsou základem nejen pro osvojení celé škály 

vědomostí, ale i jejich aplikace do konkrétních podmínek pedagogické 

činnosti. 
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h) Akademické schopnosti - učitel by měl mít zájem se neustále vzdělávat, 

objevovat nové poznatky ve svém oboru. 

 

Učitel musí být zralou osobností, která se nenechá vyprovokovat žáky, reaguje 

uvážlivě, věcně, projeví svou vnitřní převahu. Třída i jedinec ji posléze uzná a přijme 

jeho výchovné požadavky. Měl by si zachovat svou profesionalitu. 

„Postoj žáků k učiteli a k učení a výsledky pedagogického působení závisí 

především na vlastnostech osobnosti učitele, na jeho vztahu k žákům, na humánním 

přístupu učitele k dětem a mladistvým. Na dalším místě jsou učitelovy didaktické 

dovednosti a jeho odbornost“ (Čáp 2001, s. 266). 

 

 

2.3.5.4. Sociální role učitele tělesné výchovy 
 

Sociální role zahrnuje určité povinnosti, práva, způsoby chování, které se od 

jedince očekávají vzhledem k jeho věku, pohlaví, společenskému postavení. Každé 

sociální roli předchází socializace nebo-li začleňování se do společnosti. Socializace je 

komplexní proces, který probíhá od raného dětství v rodině, ve škole, v zaměstnání, 

v různých společenských skupinách a institucích po celý život. Formuje se v ní celá 

osobnost člověka (Čáp 2001). 

 J.  Kocourek (1977) vyčleňuje v sociální roli učitele tělesné výchovy následující 

dimenze: informátor, důvěrník, ukázňovatel, motivátor, referent a vychovatel.  

Role informátora spočívá ve sdělování různých postupů, systémů a vzorců 

pohybů a činností pro správné provedení požadovaného cviku, úkolu. Učitel seznamuje 

žáky s pravidly her, předává jim své zkušenosti ze sportovní taktiky. Vysvětluje funkce 

cviků a jejich pozitivní i negativní účinky na organizmus, seznamuje žáky se správnou 

záchranou a dopomocí, poučuje o zásadách první pomoci, vykládá historii tělesné 

kultury, olympijských her, diskutuje s žáky o známých sportovcích a jejich výkonech, 

problémech dopingu, správné výživy, o roli sportu ve zdravém způsobu života,…Celou 

řadu učiva doprovází praktickými ukázkami ať už osobně nebo za pomoci pohybově 

vyspělých žáků. 

Výchovné působení učitele na žáka patří do oblasti sociálních vlivů. Jedná se o 

záměrné, cílevědomé působení učitele na žáka, směřující k určitému výchovnému cíli 

rozvinout v dítěti určité vlastnosti, dovednosti, schopnosti, názory, postoje a hodnotové 
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orientace. „Učitel působí na celou osobnost žáka, vede jej k poznání nutnosti 

přizpůsobení a pomáhá mu v optimálním rozvoji osobnosti, v němž se prolínají 

předpoklady dědičné i znaky získané“ (Svoboda, Karger, Kocourek 1980, s.12). 

Učitel je vedle rodiny rozhodujícím výchovným činitelem i ukázňovatelem. Jeho 

povzbuzování, pochvala, trest, příkazy, zákazy apod. jsou nezbytnou složkou výchovné 

práce. 

  Samotná tělesná cvičení nepůsobí na rozvoj mravních vlastností žáka 

automaticky, výchovný moment jim dává jejich společenský obsah (pravidla, zásady..). 

Nedůsledným výchovným působením se mohou utvářet negativní rysy žákova 

charakteru (individualismus, primadonství, nefér jednání..). Je proto nutné, aby učitel 

„promýšlel a plánoval svou výchovnou činnost na základě důkladné znalosti svých 

žáků, používal vhodné metody a styly učení na základě věkových zvláštností, pohlaví, 

vyspělosti žáků, vybíral vhodné pohybové prostředky, příklady, pravidla. Vytvářel 

radostné pracovní prostředí v hodinách tělesné výchovy i při soutěžích a opíral se o 

výchovné působení kolektivu“ (Hurychová, Vilímová 1997, s. 30). 

Učitel jako motivátor hraje podstatnou roli při utváření pozitivního klimatu ve 

třídě a vztahů žáků k učení. Motivace má spouštěcí a usměrňující úlohu. Pozitivně 

motivovaná činnost bývá obvykle úspěšná a výkonnost vysoká. Singer (1993) uvádí, že 

výkon je výsledkem motivace a předpokladů. Učitel si musí být vědom vlivů 

působících na motivaci žáků (Kyriacou 1996, s. 82): 

a) vnitřní motivace – do jaké míry se žáci zapojují do činnosti proto, aby 

uspokojili svou zvědavost a zájem, aby získali schopnosti a dovednosti 

při plnění požadavků, naučili se něčemu novému. 

b) vnější motivací rozumíme účast na činnosti proto, aby žák dosáhl 

určitého cíle (pochvaly od rodičů nebo učitele, obdivu spolužáků). 

c) očekávání úspěchu - do jaké míry žáci cítí, že v určité činnosti budou mít 

pravděpodobně úspěch (většina žáků se nebude namáhat v činnosti, o 

které se domnívá, že je pro ně příliš obtížná a že tedy nemají mnoho šancí 

na úspěch). 

 

Učitel může podpořit motivaci: 

- výběrem aktivity, která bude pro žáky zajímavá 

- užitím pochvaly jako mocného motivujícího prvku 

- zadáním činnosti přiměřeně náročné, tím poskytnout reálnou naději na úspěch 

 32



Učitel využívá metody pozitivní a negativní motivace. Pozitivní motivací se 

rozumí např. pochvala, povzbuzení, dobré ohodnocení a je učiteli podstatně více 

využívána. Negativní motivaci (např. trest, úkol navíc) užívají učitelé méně i vzhledem 

k tomu, že jejím nesprávným použitím se může žákovi spíše ublížit. 

 Různí žáci odlišně reagují na odlišné formy motivace k učení. „Ve výzkumu na 

druhém stupni základní školy bylo zjištěno, že žáci sociálně neúspěšní zvyšují výkon 

hlavně po pochvale, kdežto žáci sociálně úspěšní – zvyklí na kladné hodnocení od 

vrstevníků i od učitelů – nereagují na pochvalu zvýšením výkonu, ale potřebují spíše 

upozornění na chyby v činnosti. U žáků sociálně úspěšných se více projevuje 

uspokojení ze samotné činnosti, než závislost na pochvale“ (Drotárová 1987, Čáp 

1993). Z toho vyplývá, jak důležitý je individuální přístup k žákům při jejich motivaci. 

 „Pozitivní motivace může kladně ovlivnit i dlouhodobé postoje žáka k tělesné 

výchově jako životní hodnotě“ (Vaněk 1992, s. 6). 

 Učitel v roli důvěrníka hledá příčiny jednání žáků, dokáže je pochopit, pomoci, 

vyslechnout, poradit. Žáci se mu svěřují se svými problémy. To platí pro všechny 

učitele s humánním přístupem k žákům a u tělocvikářů zvlášť, vzhledem k jejich 

častým bezprostředním kontaktům se všemi žáky v hodinách. „V některých případech 

nahradí učitel i chybějící model jednoho z rodičů“ (Čáp 2001, s. 265). 

 Učitel jako referent se snaží žákům poradit, zodpovědět dotazy, ukázat správnou 

cestu a to nejen v oblasti jeho aprobace, ale i ve sféře každodenního života (např. 

sociální vztahy). 

  

  

2.4. Vztahy mezi učitelem a žákem a jejich role 
  

Pedagogická komunikace je specifickým případem sociální komunikace. 

Informace si zde vyměňují a vzájemně na sebe působí: učitel – žák – skupina žáků – 

školní třída. Klíčové vlastnosti osobnosti učitele – humánní vztah k dětem, empatie, 

porozumění, snaha pomoci, kladný emoční vztah, vytváření sociálních kontaktů – 

působí právě v jeho komunikaci se žáky. V té se také projevuje, do jaké míry jsou nebo 

nejsou rozvinuty učitelovy sociální dovednosti označované tradičně jako pedagogický 

takt. „O učiteli říkáme, že má pedagogický takt, když dovede správně a včas rozpoznat 

reakci žáků na situaci, zvláště na své působení, když správně a rychle rozpozná změnu 
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v psychickém stavu a postoji žáků a dokáže podle toho uzpůsobit své další chování a 

jednání. Pozná, že žáci jsou unaveni, zda způsob vyjádření pochvaly nebo napomenutí 

byl adekvátní či nikoli a podle toho upravuje další postup“ (Čáp 1993, s. 330). 

 Uzlovým momentem optimální úrovně individuálního přístupu učitele k žákovi 

v hodinách TV je poznání jeho reálných možností. „Poznání osobnosti žáka a vytvoření 

si určité představy o něm je tedy předpokladem pro individuální přístup v interakci 

učitele s jednotlivým žákem. V konkrétní hodině tělesné výchovy se takovýto přístup 

projevuje v diferenciaci kvalitativní a kvantitativní, v diferenciaci metod práce, metod 

hodnocení i motivace. Tyto pozitivní tendence poskytují žákovi větší prostor pro vlastní 

aktivitu a učitel má větší přehled o situaci ve třídě“ (Somrová 1987, s.119). 

 Žáci se pravděpodobně  budou nejefektivněji učit a rozvíjet v prostředí, kde jsou 

vztahy založeny na vzájemné úctě a vzájemném kontaktu mezi učitelem a žákem, mezi 

žáky navzájem. Pro zlepšení vztahu učitele k žákům by měl učitel (Kyriacou, 1996): 

- dát najevo žákům, že chápe a respektuje jejich osobní názory na danou 

problematiku 

- projevit úctu a empatii k žákům 

- být dobrým příkladem 

- umět použít humor 

- podpořit zvyšování sebeúcty žáků, jejich důvěru ve vlastní učební schopnosti 

- poskytnou pozitivní pomoc místo kritiky 

- hledat příčiny nevhodného chování žáků (nuda, dlouhotrvající jednostranná činnost, 

neschopnost splnit zadaný úkol, nízká sebedůvěra, nepřítomnost negativních 

důsledků za nevhodné chování, problémy v emoční oblasti) 

- poskytnout žákům značnou míru volnosti výběru a rozhodování o organizaci  a 

řízení jejich učení, zlepšit přístup k hodnocení (klást větší důraz na formální 

hodnocení, zahrnout do hodnocení širší okruh výkonů, přesněji vymezit výukové 

cíle, zapojit žáky jako partnery do procesu hodnocení). 

  

Existují značné rozdíly v tom, jak se žáky komunikují různí učitelé, ale i v tom, 

jak tentýž učitel komunikuje s různými žáky. Učitelé komunikují častěji se  žáky dobře 

prospívajícími než s neprospívajícími. 

 Z výzkumů vyplývá, že i v průběhu hodin tělesné výchovy se učitel bez ohledu 

na počet žáků v třídním kolektivu dostává málo do kontaktu s jednotlivým žákem. 

Obsahově je jeho činnost v této interakci zaměřená převážně na instrukci a organizační 
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pokyny. Dále výsledky ukazují, že učitel navazuje s některými žáky častější vztah podle 

oblíbenosti. „Žák zajímavý, tedy učitelem oblíbený, se dostává do interakce s učitelem 

častěji, učitel častěji opravuje jeho chyby prováděné pohybové činnosti. Žák lhostejný 

k učivu budí často v učiteli averzi a lze se domnívat, že učitel podvědomě kontakt s 

takovým žákem nevyhledává“ (Karásková 1991, s. 174). 

  

 „Výchovně vzdělávací systém už po desítky let upřednostňuje intelektuální 

rozvoj na úkor rozvoje senzitivity a fyziologické odolnosti. To se zdá být hlavní 

příčinou skutečnosti, že narůstá sociální necitlivost, intolerance, agresivita, přibývá 

nejrůznějších zdravotních poruch, snižuje se odolnost vůči vlivům prostředí. To vše se 

odráží nejen v celkovém duševním a tělesném vývoji, ale i v utváření životních postojů 

a v hierarchii hodnot jedinců a společenských skupin. Pohyb je významným stimulem, 

podněcujícím sebeuvědomující a seberegulující aktivity každého jedince“ (Hátlová, 

Brčák 1994, s. 33).  

 

 

2.4.1. Role žáka v hodinách školní TV 
  

V minulém období, po několik generací, převládaly požadavky naprosté 

poslušnosti dětí vůči rodičům, učitelům a dospělým. Ve školní výchově vůbec, tělesnou 

výchovu nevyjímaje, převládal didaktický příkazový styl, kdy veškerá rozhodnutí byla 

na učiteli a žák plnil reprodukční roli podle modelu předloženého učitelem. Hlavní 

pozornost byla soustředěna na učitele a učivo, učitel byl jediným zdrojem informací, 

korekcí. Role žáka ve výuce byla spíše pasivní, žák se nezapojoval do řízení a 

rozhodování ve výuce. Příkazový styl se projevoval dobrou formální kázní. Takto pojatá 

výchova s vynucenou autoritou již dávno pominula. Dnes se dává prostor pro iniciativu 

dětí a právo na jejich vlastní projev a tento přístup by se měl nadále podporovat. Takto 

pojatý přístup k výuce nám dnes umožňuje celé spektrum didaktických stylů, které 

vytváří novou edukační realitu, v níž se přirozeně ovlivňuje zaměřenost činnosti žáka 

k různým cílům. Realizovat různé styly učení znamená naučit se různým rolím bez 

ohledu na převládající vlastnosti učitele. 

 V současně pojaté interakci učitel – žák se žák podstatně více podílí na řízení 

procesu, na realizaci všech jeho hlavních složek - diagnostické, motivační, kognitivní, 

 35



akční, řídící, hodnotící. „V interakci vystupuje do popředí samostatnost a prostor pro 

kreativitu žáka. Zvýrazněna je spolupráce, spolupůsobení, spoluodpovědnost, 

spolurozhodování, spoluprožívání, spoluúčast, spoluobjevování, spoluvytváření a další 

„spoluaktivity“, při respektování principu individuality“ (Frömel 1999, s. 17). 

Progresivní didaktické styly umožňují zvýšení „role žáka“ v edukačním procesu: 

- v postupném přesunu učitelových rozhodnutí na žáka (volba učiva, organizace, 

kvantita a kvalita činností, trvání činnosti, vlastní zapojení a stupeň zapojení žáka 

atd.) 

- ve snížení závislosti žáka na učiteli 

- ve zvýšení žákovy samostatnosti a aktivity 

- ve změně zdroje zpětných informací a korekcí (učitel, spolužák, samotný žák) 

- v podílu reproduktivní (podle instrukcí prováděné) a produktivní činnosti 

(samostatně vytvářené) 

- v kreativitě žáků 

 

 
2.4.2. Spektrum didaktických stylů a aktivní role žáka 

 

Vůdčí úlohu v tělovýchovném procesu bude vždy sehrávat učitel. Na jeho 

kvalitě, na schopnosti změnit svůj již překonaný stereotyp výuky, závisí úspěch 

didaktického působení. K tomu mu pomáhají různé didaktické styly, u nás publikované 

v pracích Dobrého, který je seřadil od pasivní role žáka k roli aktivní  (Dobrý 1999). 

1) didaktický styl příkazový – veškerá rozhodnutí dělá učitel sám, žák reprodukuje 

(viz. výše). 

2) didaktický styl praktický – na žáka se přesune rozhodování o volbě postavení, 

prostoru, zahájení a ukončení činnosti, individuálního tempa a rytmu, intervalu 

mezi činností, žák má k dispozici určitý časový blok, ve kterém se může 

samostatně rozhodovat a učitel získává čas na opravování žáků. 

3) didaktický styl reciproční – na žáka se přesunují rozhodnutí, která vyúsťují do 

zpětných informací a korekcí poskytovaných spolužákovi, třída se rozdělí do 

dvojic (popřípadě menších skupin) a každému jednotlivci v páru je přidělena 

specifická role: jeden žák vykonává činnost, druhý žák jej pozoruje, opravuje, 

hodnotí, pomáhá. Žáci se sami delegují do funkcí, učitel opravuje pouze 

pozorovatele, nikdy ne cvičícího. 
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4) didaktický styl se sebehodnocením – žák vykonává úlohy samostatně, učí se 

používat daná kritéria a sám sebe hodnotit. 

5) didaktický styl s nabídkou – tento styl zavádí více úrovní výkonu, žáci si volí 

počáteční úroveň, to znamená, že každý bude úspěšný a činnosti se bude stále 

zúčastňovat. 

6) didaktický styl s řízeným objevováním – učitel předkládá žákům učivo 

v otázkách, přesných krocích, jež vedou žáka postupně ke konečnému řešení. 

7) didaktický styl se samostatným objevováním – je řešením zadaného problému, 

od žáka se očekává, že najde odpověď úplně sám. Žáci hledají v řešení 

pohybové činnosti různé alternativy, prohlubuje se individuální charakter učení. 

8) didaktický styl s autonomním rozhodováním žáka o učivu – žák v něm 

samostatně, po objasnění učitelem, vymezuje problém, který chce řešit. 

9) didaktický styl s autonomním žákovým rozhodováním o volbě stylu – žák 

přichází k učiteli a sděluje mu svoji volbu učiva, formuluje problém a hledá jeho 

řešení. 

 

„Každý z uvedených stylů má svou hodnotu, každá změna v činnosti učitele 

odstraňuje lhostejnost žáků, budí jejich aktivitu, kladně působí na jejich postoje a 

zájmy, vtahuje žáky do procesu“ (Hurychvá, Vilímová 1997, s. 35). 

 

 

2.4.3. Soulad rolí učitele a žáka 
  

G. O. Grow (1991) navrhl model autoregulačních stadií učení (staged self – 

directed learnig) a současně specifikuje možné sociální role učitele a žáka. Žák ve své 

školní kariéře, ve svém osobním vývoji prochází čtyřmi vývojovými stádii: 

1) žák je v závislém postavení, učitel zastává roli experta, direktivní autority, 

trenéra 

2) žák se stává zainteresovaným, projevuje zájem, učitel funguje v roli 

zasvěceného průvodce, člověka motivujícího 

3) žák se stává plně zaangažovaným ve svém rozvoji, učitel přejímá novou roli 

partnera, člověka usnadňujícího rozvoj, facilitátora 
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4) žák se ujímá řízení sebe sama, učitel převádí část svých kompetencí na žáka, 

ustupuje do role konzultanta, kolegy, nastupuje etapa sebeurčení žáka, 

seberegulace učení 

 

V reálné školní praxi se setkáváme s různými stupni nesouladu mezi rolí žáka a 

rolí učitele. Za zmínku stojí dva příklady: První, kdy žák schopný autoregulace trpí pod 

autoritativním, direktivním učitelem. Druhý případ se týká situace, kdy učitel nabízí 

vývojově nedozrálým žáků více volnosti, samostatnosti, než dokážou unést (Mareš 

1998). 

 Znalost škály didaktických stylů umožňuje učiteli vzhledem k zamýšlenému 

učivu ( s ohledem na zájmy žáků), vyspělost a věku žáků zvolit vhodný didaktický styl, 

který poskytuje žákům patřičnou míru samostatnosti, kreativity a rozhodování žáka a 

umožňuje mu plnění různých rolí: demonstrátor, diagnostik, korektor, informátor, 

motivátor, organizátor, rozhodčí, autoregulátor,  apod.  

 Nové pojetí tělesné výchovy, aktivní zapojení žáka do vyučovacího procesu 

s výrazným respektováním osobnosti žáka (zájmu, potřeb, schopností), přináší novu 

dimenzi komunikace mezi učitelem a žákem i mezi žáky samotnými. Nové pojetí 

tělesné výchovy musí usilovat o co největší podíl na výchově šťastného člověka, mající 

příjemný prožitek z pohybu i komunikace v pohybu. Rychtecký (1997) zdůrazňuje, že 

„školní tělesná výchova může významně přispívat k celoživotní a pravidelné aktivitě 

žáků a studentů pokud: curriculum na všech stupních škol bude reflektovat nové priority 

v jejich cílech a bude vyučujícími učiteli tělesné výchovy tvořivě modifikováno dle 

věku, pohlaví, tradic, zájmu žáků i podmínek škol“ (Frömel 1999, s. 17). 

 

 

2.5. Školní třída jako sociální skupina 
  

„Skupinu tvoří určitý počet lidí, jejichž činnost směřuje po delší dobu ke 

společným cílům. Cílů se dosahuje důležitou interakcí a kooperací, která se řídí 

skupinovými normami při nichž se vytváří relativně stálá struktura vztahů mezi členy 

skupiny, v nichž jednotlivci zaujímají různé pozice a role“ (Hrabal str. 8). 

 Školní třída je formální skupina, která je součástí organizace nebo instituce, její 

cíle jsou určeny přímo institucí a přesahují individuální potřeby členů. Její formálnost je 

 38



dána především tím, že normy jsou předepsané. Je předepsán jak obsah činností žáka, 

učitele, tak i jejich chování. Školní třída je typickou výchovnou skupinou a pro vývoj 

dítěte hraje důležitou roli. Dítě v ní tráví hodně času, je v ní prostor pro vzájemnou 

spolupráci. Dítě je závislé na pomoci spolužáků a učí se jim i pomoc oplácet (Čáp 

2001). 

 Každá třída má své sociální klima. Jeho tvůrci jsou tzv. aktéři klimatu: všichni 

žáci, skupinky, na které se třída dělí, žáci stojící mimo skupinky, jednotlivci a učitelé. 

„Žák je ve třídě vystaven sociálním vlivům, které ho mohou vést k učení, anebo od 

učení odvádět. Sociální tlak třídy bývá někdy tak výrazný, že překryje úsilí učitelů i 

snahy rodičů“ (Mareš 1998, s.128). 

 Z psychologie učení je známo, že žák od učitele nepřijímá pouze poznatky, 

nýbrž tyto poznatky přetváří a samostatně zpracovává. Tuto práci učitel motivuje a řídí. 

„Spolupráce učitele a žáka je tím účinnější, čím větší aktivitu žák projevuje“ (Souček, 

Holubář str. 137).  

 

 

2.5.1. Postavení žáka ve třídě 
 

V sociálním postavení žáků ve třídě můžeme rozpoznat podle Ingvar 

Johannessenové (1996) tři vrstvy: horní, střední a spodní. Počet žáků v horní vrstvě 

neobsahuje zpravidla více než zhruba tři žáky. Je to jistá „elita třídy“, která se vytvořila  

výběrem mezi žáky. V dívčích třídách (skupinách) není tato vrstva tak výrazně rozlišena 

jako u chlapeckých tříd. 

Největší počet žáků zaujímá vrstva střední. Pokud některý žák opustí horní 

vrstvu je nahrazen žákem ze střední vrstvy. Spodní vrstva se po opuštění některého z 

žáků neformuje  a nedoplňuje tak rychle. 

Žáci stojící mimo skupinu (tzv. outsideři) byli pro své určité nežádoucí rysy 

z kolektivu vyloučeni nebo se do ní pro odlišné cíle nezačlenili. Zpravidla to nebývá pro 

jejich tělesný handicap. Izolovaní žáci se vyznačují chováním, které u ostatních 

vzbuzuje odpor, a jejich izolaci tak jen zvětšuje. Tito žáci v mladším školním věku 

hledají ochranu u učitele, citově k němu přilnou, usilují o jeho přízeň, kritizují ostatní 

spolužáky, žalují na ně apod. Někteří hledají kompenzaci za ztrátu členství ve třídě u 

svých rodičů.  
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Každý kolektiv má i svého vůdce. Charakteristické rysy vůdcovské osobnosti 

nejsou jednoznačné. Chlapcům imponuje dominantní, tělesně zdatný typ, a dívky spíše 

dávají přednost intelektuálním hodnotám vůdce. Nejedná se o dogma. Záleží na 

kvalitách vůdce, stejně tak na kvalitách vedených žáků.  

Postavení žáka ve třídě do jisté míry ovlivňuje výchova a role dítěte v rodině 

(např. jedináček, nejmladší). Mnohé rozdíly mezi žáky souvisí se vzděláním a 

zaměstnáním rodičů.  

Na vytvoření a zaujmutí role a pozice ve třídě závisí struktura třídy a osobnostní 

vývoj žáka. Existují tři kategorie pozic žáka (Hrabal 2002): 

- Pozice podle kompetence (zdatnosti, výkonnosti ve škole). Pozice žáka, jeho vliv,  

obliba je s věkem stále více závislá na reálných výkonech a dispozicích, které 

výkony umožňují. Pozitivně působí sportovní pohybová zdatnost, šikovnost a síla. 

- Pozice podle vlivu vyjadřují, v jakém rozsahu žák ovlivňuje interakci a činnost 

spolužáků ve třídě: zdatnost, moc, motivace k ovlivňování spolužáků. 

- Pozice podle obliby bývá označována také jako přijetí jedince skupinou (popularita, 

sympatičnost). 

 

Všechny kategorie se vzájemně prolínají a nelze usuzovat např. z dobrých 

známek žáka na jeho oblíbenost u spolužáků. Čím je skupina starší a tím pádem i 

vyspělejší, tím méně toto platí. 

Žák má šanci stát se ve třídě oblíbeným, dovede-li ve vztahu ke spolužákům 

udržet rovnováhu „dávání a braní“, vznikla-li u něho potřeba uspokojovat potřeby 

druhých, umí-li se přiblížit k lidem, akceptovat je, je-li schopen činorodé empatie, 

vcítění do situace druhého. Naopak bezohledné egocentrické sebeposuzování vede 

k porušení rovnováhy interakce, interindividuálních vztahů a ústí do pozice 

odmítnutého (Hrabal 2002). 

Ve třídě se často vyskytují žáci s rozdílným postavením – např. nevlivní, ale 

velmi úspěšní nebo velmi vlivní a neoblíbení. 

Neoblíbený, nevlivný, školsky málo úspěšný žák - tato nevhodná kombinace 

pozic často souvisí s vývojovou opožděností a sociálně malou adaptací. Častým 

projevem takových žáků bývá agresivita, zvláště u chlapců. Agrese souvisí 

s nadměrným úsilím o zvýšení vlastní prestiže prostředky pro třídu nepřijatelnými. 

Např. sebeprosazováním, snižováním a podceňováním druhých, okázalým 

upozorňováním na sebe. To vždy vede ke snížení obliby, ne však nutně ke snížení vlivu. 
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Izolovaní žáci – výrazně neodmítnutí ani nepřijatí a zároveň nevlivní žáci - 

zasluhují zvýšenou pozornost učitele, již proto, že izolace je často prožívána jako 

odmítnutí. Kontakt izolovaných žáků se spolužáky bývá jednostranný, silně omezený. 

Pomoc potřebují především žáci, kteří izolaci těžko nesou například u nově do třídy 

příchozích žáků. 

Žáci ve vedoucí pozici – vlivní a oblíbení žáci s různým stupněm školní 

úspěšnosti - představují jádro třídy. Jejich vedoucí pozice je dána osobními 

charakteristikami, které odpovídají představám skupiny, normám. Spoluurčují cíle třídy, 

jejich postoje k učení, k učitelům a spolužákům, ovlivňují postoje ostatních. 

Vlivní, méně oblíbení žáci – na těchto žácích bez ohledu na úroveň obliby závisí 

stav a vývoj třídy i interpersonální vztahy. Učitel je potřebuje znát, chce-li porozumět 

třídě a vést ji. 

Oblíbení, méně vlivní žáci – jejich působení je často nenápadné. Méně se 

podílejí na organizování činnosti skupiny. Vyvolávají ale pozitivní atmosféru, působí 

nepozorovaně svými pozitivními, konkrétními podněty a jako vzory. Ovlivňují kohezi 

třídy. 

Žák v nevýrazné pozici – patří k sociometrickému a výkonnostnímu středu třídy. 

 

 Mladiství jsou alespoň po určitou dobu silně závislí na skupině vrstevníků. 

Zvláště při ostrých konfliktech s rodiči a učiteli hledají u vrstevníků lepší porozumění. 

Dobré zařazení do skupiny přináší dítěti a mladistvému uspokojení, podporuje jeho 

pocit jistoty, sebehodnocení. „Skupina vrstevníků poskytuje mladistvému příležitost 

k získání zkušenosti v interakci a komunikaci s osobami, které mu nejsou nadřazeny 

jako rodiče a učitelé. Učí se komunikovat s osobami různých názorů a vlastností 

osobnosti, plnit rozmanité sociální role: vedeného i vedoucího, smiřovatele aj. Učí se 

prosazovat určitý názor a také ho korigovat, řešit konflikty, diskutovat, argumentovat, 

vyjednávat, seznámit se s hlediskem druhého, hledat kompromis, bránit se, vyrovnávat 

se i s nespravedlností a nezdarem“ (Čáp 2001, s. 279). 
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2.5.2. Specifika třídních kolektivů podle věku a pohlaví 
 

V různých věkových obdobích má skupina vrstevníků odlišnou váhu v životě a 

socializaci žáka. 

 

Předškolní třída 

 V tomto věku děti ještě nejsou schopny vytvořit trvalou skupinu. Mají tendence 

se hromadně projevovat např. pláčem, smíchem, hlukem.. Jejich dispozice k navázání 

vztahů ještě nedozrály. Interpersonální vztahy zatím překračují jen váhavě hranici 

vztahů závislosti, podřazenosti, nadřazenosti a řízení vůči mladším a slabším.  

 

Mladší školní třída 

   Na počátku školní docházky závisí vztahy mezi žáky a charakter skupiny na 

učiteli jako na spontánně přijímaném dospělém. Ve třídě převažují vztahy podřazenosti 

a nadřazenosti, i vůči vrstevníkům. Začínají se objevovat základní pravidla, normy, 

zákony, zatím dané učitelem. Žáci jsou přijímáni nebo odmítáni podle toho, jak je 

hodnotí učitel a jak plní normy. Dětský kolektiv dokáže být bezohledný, 

nekompromisní vůči jednotlivcům, kteří jsou „jiní“ (výška, tělesné vady apod.). Ve 

vyšších třídách ZŠ se prohlubují dyadické vztahy zatím podle pohlaví. Napětí mezi 

děvčaty a chlapci se prohlubuje. Žáci v tomto období ještě nevytvářejí skupiny 

v pravém slova smyslu. 

 

Období puberty 

 Vztahy s vrstevníky se začínají vyvíjet, sílí potřeba rovnocenného partnerství ve 

vrstevnických vztazích a formuje se požadavek úcty ze strany dospělých. Dochází 

k prohlubování individualizace ve smyslu růstu osobnosti a svéráznosti každého 

individua. Část žáků již přejímá normy dospělých a hodnoty školy. Někteří se staví do 

opozice vůči škole, učiteli i dospělým. Jsou i tací, kteří stále zůstávají na úrovni dětské 

konformity a  teprve se začínají učit vztahu k autoritám. Dospívající prožívá skupinu 

jako možný zdroj bezpečí, prožitků, přijetí druhými, jako místo sebeuplatnění a řešení 

napětí ve vztazích. Výjimkou tohoto období není ani šikana, častěji ze strany chlapců. 
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Období adolescence 

 V tomto období vrcholí vývoj třídy jako skupiny. Roste potřeba autonomie, 

nezávislosti, potřeba řídit a vést je patrná hlavně u chlapců. Rozvíjí se sexuální potřeby. 

Interpersonální vztahy uvnitř třídy se vytvářejí na komplexnějším základě, než je 

úspěšnost a výkonnost žáka ve škole a stejně tak i osobnost žáka je posuzována 

všestranněji. Do středu pozornosti se dostává sociální a morální vyspělost žáků. Vztahy 

jsou hlubší, skupina má specifické hodnoty a normy, které se utvářejí v závislosti na 

věku těchto jedinců. 

Mezi oběma pohlavími existují již při vstupu do školy výrazné rozdíly. Ty pak 

ovlivňují jejich život, interpersonální vztahy  ve skupině, ale i její celkový charakter. 

Rozdíly se postupně prohlubují a nejvíce patrné jsou právě v období puberty. U děvčat 

se častěji projevují intenzivnější interpersonální přátelské vztahy. Dívčí skupiny mají 

tendenci se rozpadat do „dyád“ a „triád“. Vztahy chlapců bývají pevnější, 

integrovanější. Vliv se u chlapců opírá více o psychickou a fyzickou sílu, někdy se 

může objevit i agresivita, která se může zvrhnout v šikanu. Agresivita u dívek má spíše 

verbální podobu, např. formu pomluv. Děvčata jsou ve vztazích k učiteli a v dodržování 

školních norem méně konfliktní, vyspělejší, pracovně ukázněnější, což se projevuje 

v prospěchu. Poruchy chování jsou u dívek méně časté. Zejména starší chlapecké 

skupiny mívají výraznější konflikty s učitelem a školou. Uvedené rozdíly mezi děvčaty 

a chlapci se v jednotlivých třídách projevují v závislosti na charakteristikách 

jednotlivých žáků a na samotném učiteli. 

 Až do období prepuberty žijí obě pohlaví často spíše jen vedle sebe a v pubertě 

se rostoucí sexuální přitažlivost projevuje někdy meziskupinovým napětím a konflikty. 

Ve skupinách se potom terčem odmítání či agrese stávají děvčata s kosmetickými 

vadami nebo s opravdovými tělesnými defekty. 

 

 
2.5.3. Socializační vliv kolektivu 

 

Velmi prokazatelné a zřetelné je působení třídy jako vrstevnické skupiny na 

sociální a morální vývoj žáka a na jeho život a životní spokojenost v době docházky do 

školy. Školní třída představuje významný článek v řetězu socializace jedince. Tvoří 

most mezi vztahem k matce a k rodině na jedné straně a pracovní skupinou a novou 
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rodinou, kterou jedinec založí na druhé straně. Třída do určité míry vytváří funkční 

etapu na cestě od naprosté závislosti novorozence k autonomii člověka – spolutvůrce 

společnosti. Školní třída rozvíjí u žáků základní dispozice k životu ve společnosti. 

Podporuje vznik interindividuálních, skupinových a celospolečensky zaměřených 

postojů, rozvíjí dispozice k vytváření pozitivních interindividuálních vztahů, 

k produktivnímu řešení napětí a konfliktů mezi rovnými, učí vést, podřizovat se 

spolupracovat. 

 

Tělesná výchova je přímo předurčena k utužení třídního kolektivu, k navázání 

nových sociálních vazeb. „Sportovní činnosti a pohybová aktivita vůbec mají podle celé 

řady výzkumů silné socializační působení - například: jedinečná setkání s druhými lidmi 

a uvolněná komunikace s nimi, činnost v různých sociálních rolích, učení se různým 

dovednostem, toleranci, respektu, přijetí postojů spojených s aktivitou, zkušenost 

s emocemi, s nimiž se jedinec nesetká v jiných životních sférách, přijetí pozitivních 

prvků životního způsobu, přizpůsobení týmovým cílům (kooperace, soudržnost apod.)“ 

(Svoboda 1990, s. 15). 
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3. METODOLOGIE 
 

3.1. Cíle a úkoly výzkumu 
 

Výzkumem jsme zjišťovali názory žáků na právě realizovanou vyučovací 

jednotku tělesné výchovy. Ověřovali jsme vliv nově koncipovaných progresivních 

vyučovacích jednotek tělesné výchovy na žáky a získali tak informace o stavu TV na 

základních školách. 

Hlavním cílem výzkumu bylo ověřit vliv nově koncipovaných progresivních 

vyučovacích jednotek tělesné výchovy na žáky a praktikanty v podmínkách 

pedagogických praxí. Dále dosáhnout zvýšení úrovně pedagogických praxí a přispět 

k zefektivnění přenosu současných didaktických trendů do školské praxe. Jednotlivé 

dílčí cíle pak měly:  

• zajistit praktikantům bezprostřední informace od žáků o didaktických 

výsledcích v různých typech vyučovacích jednotek a o účinnosti 

aplikovaných vyučovacích stylů 

• zaměřit pozornost praktikantů ve větší míře na žáky a progresivní 

vyučovací styly 

• účinněji propojit didaktickou teorii s vlastními zkušenostmi a školskou 

praxí 

• zvýšit odpovědnost praktikantů za didaktické výsledky na pedagogických 

praxích 

• analyzovat rozdíly v hodnocení vyučovacích jednotek tělesné výchovy 

žáky a žákyněmi základních a středních škol 

• analyzovat rozdíly v hodnocení vyučovacích jednotek tělesné výchovy 

žáky a praktikujícími studenty 

Vycházíme z dat v dotaznících, které studenti FTVS UK se žáky vyplňovali 

během  pedagogických praxí ve školním roce  2001/2002.  

 

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu dvou dimenzí: sociální a role žáka 

(doplňující dimenze). Sledovaným souborem jsou žákyně 4.-9. tříd základních škol v 

Praze. Sociální dimenzí rozumíme vztahy mezi žáky navzájem a mezi žákem a 
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učitelem. Dimenzi role žáka chápeme jako postavení žáka (jednotlivce) v hodině, jeho 

možnosti aktivního zapojení a rozhodování.  

 

 

3.2. Hypotézy 
 

Po  zpracování dotazníků očekáváme odpověď na následující otázky: 

1. Existuje rozdíl vztahu žáků k jednotlivým typům vyučovacích jednotek? 

2. Jak se změnila v progresivních hodinách interakce mezi učiteli a žáky? 

3. Jak ovlivní kreativní přístup k výuce aktivní zapojení žáka? 

 

Hypotézy: 

1. Progresivní vyučovací jednotka bude u obou skupin žákyň (4.-6. tříd a 7.-9. tříd 

ZŠ) hodnocena pozitivněji než hodina habituální, a to jak v dimenzi sociální, tak 

i v dimenzi role žáka.  

 

2. Žákyně 4.-6. tříd ZŠ mají celkově kladnější vztah k tělesné výchově, proto rozdíl 

v jejich hodnocení mezi habituální a progresivní vyučovací jednotkou nebude 

tak výrazný jako u žákyň 7.-9. tříd ZŠ. 

 

3. Progresivní vyučovací jednotky umožňují větší samostatné zapojení žákyň u 

obou sledovaných věkových skupin a dochází k častější nekázni, a tím i 

nebezpečí úrazu. 

 

 

 

3.3. Sledovaný soubor 
 

Výzkum na FTVS UK proběhl v roce 2002. Potřebná data získali studenti 

čtvrtého ročníku tělesné výchovy. Výzkumu se zúčastnilo 522 žákyň základních škol, 

33 studentů – praktikantů (z toho 18 žen a 15 mužů). 

 Každý z praktikantů učil dvě hodiny, habituální a progresivní. Vyučovací 

jednotky byly rozčleněny do skupin dívek a hochů, ale v několika případech, zejména 
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na nižším stupni, byla tělesná výchova učena koedukovaně. Praktikanti většinou učili 

oba typy hodin se stejnou náplní, ale vyskytly se i hodiny, kde studenti vyučovali 

habituální a progresivní hodinu s jiným obsahem (dáno nepřízní počasí apod.). 

Praktikanti i praktikantky nejvíce zařazovali hodiny herní (praktikantky 8 krát, 

praktikanti 10 krát). Ve srovnání byly ženy -  praktikantky kreativnější. Vedle hodin 

herních dále zařadily hodiny zaměřené na gymnastiku (3 hod), kondiční cvičení a 

aerobik (4 hod), atletiku (2 hod) a jednu hodinu taneční. Praktikanti – muži vedle 

herních hodin odučili po dvou hodinách gymnastiky a kondičního cvičení a jednu 

hodinu věnovali atletice. 

 

 

3.4. Použité metody 
 

3.4.1. Postup při realizaci výzkumu  
  

Praktikanti byli před pedagogickými praxemi seznámeni s cíli a konkrétními 

úkoly. Každý praktikant dostal didaktické materiály k účinnějšímu prosazování nového 

pojetí vyučování a návody jak s materiály tvůrčím způsobem pracovat. Praktikantům 

bylo v pokynech doporučeno především: 

• častěji zapojovat žáky do řízení ve vyučovacích jednotkách a zvýšit 

jejich odpovědnost za výsledky 

• umožnit žákům výběr z různých alternativ cvičení 

• dát žákům větší svobodu při rozhodování 

• vytvořit žákům podmínky k větší tvůrčí aktivitě a lepšímu uplatnění 

jejich zájmů a preferencí 

• umožnit žákům větší míru samostatnosti, sebehodnocení, kreativity apod. 

 

 Každý student měl za úkol odučit dva různé typy vyučovací jednotky pokud 

možno u stejné skupiny žáků v tělesné výchově a dalším aprobačním předmětu 

(matematika, fyzika, chemie, biologie, geografie, anglický jazyk, český jazyk, 

španělský jazyk, výtvarná výchova, občanská výchova, technická výchova). V této 

diplomové práci se budeme věnovat pouze tělesné výchově dívek na základní škole.  
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Praktikanti byli studenty čtvrtého ročníku vysoké školy. Výzkum probíhal 

během jejich pedagogické praxe. Kritériem při výběru škol byla spolupráce vybraných 

škol s FTVS UK při zajišťování pedagogických praxí. Všechny školy pro své 

praktikující studenty zajistily odborné vedení  kvalifikovanými a pedagogicky 

zkušenými učiteli. Všichni měli za sebou více než pětiletou praxi. Ředitelé škol, 

studenti i učitelé s výzkumem na školách souhlasili. 

 

První realizovaná vyučovací jednotka byla habituální. Jednalo se o hodiny, které 

měly být pro žáky i praktikanty typické, obvyklé, na které byli žáci navyklí od svých 

učitelů, co možná nejlépe provedené. V samotné realizaci habituálních vyučovacích 

jednotek byla praktikantům ponechána volnost. Pouze se museli přizpůsobit záměrům 

vedoucího učitele, tématickému plánu a místním podmínkám školy. 

 Druhá hodina byla progresivní, měla mít podobný obsah i strukturu jako hodina 

habituální a praktikanti se zde měli více zaměřit na „roli žáka“ v didaktickém procesu. 

To především znamenalo více se u žáků orientovat  na individualizaci, kooperaci, 

kreativitu, prožitkovost při učení, sebehodnocení, samostatnost, zapojování do řízení 

apod. Praktikanti měli možnost využít celé spektrum vyučovacích stylů A – K v pojetí 

Moston a Ashworth  (2002), Dobrý (1992) s preferencí vyučovacích stylů s dominující 

aktivitou žáků a studentů. Praktikanti na každém pracovišti měli k dispozici modely 

progresivních vyučovacích jednotek (volejbal, kondiční, plavání, doplňková cvičení – 

viz. příloha č. 2, 3, 4, 5) k tvůrčímu uplatnění a modifikacím v daných podmínkách. 

Dále algoritmy k  tvůrčím obměnám běžně používaných cvičení či her. V závěru každé 

vyučovací jednotky tělesné výchovy žáci i praktikanti odpovídali na otázky v dotazníku. 

Při výzkumu nebyla rozhodující úroveň kvality a specifičnosti vedených vyučovacích 

jednotek, ale rozdíly v pedagogické úrovni habituální  a progresivní hodiny. 

 

 

3.4.2. Charakter dotazníku 
 

V této diplomové práci byl jako výzkumná metoda použit standardizovaný 

„Dotazník k diagnostice vyučovací jednotky tělesné výchovy (žáci)“ (Frömel 2000) 

(viz. příloha č. 1). Dotazník je charakterizován jako anonymní a „univerzální“, vhodný 

pro věk studentů od 10 do 18 let. Samotný dotazník obsahuje 24 dichotomických 
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položek, které jsou rozděleny do šesti dimenzí a jedné dimenze doplňující. Dotazník je 

rozčleněn na dimenze: 

1. Kognitivní (vzdělávací) dimenzi – otázky č. 1, 7, 13 a 19 

2. Emotivní dimenze – otázky č. 2, 8, 14 a 20 

3. Zdravotní (kondiční) dimenze – otázky č. 3, 9, 15 a 21 

4. Sociální (interakční) dimenze – otázky č. 4, 10, 16 a 22 

5. Vztahová dimenze – otázky č. 5, 11, 17 a 23 

6. Kreativní dimenze – otázky č. 6, 12, 18 a 24 

    Role žáka (jako doplňující dimenze) – otázky č. 2, 4, 6, 12, 16, 18, 19 a 22 

          

Žáci měli také možnost napsat klady a zápory realizované vyučovací jednotky. 

 

Dotazník byl určen na zjištění názoru žáků a studentů na právě realizovanou 

vyučovací jednotku tělesné výchovy na základních a středních školách. Hlavním cílem 

aplikace dotazníku bylo nashromáždit  smysluplné informace o vyučovací jednotce 

tělesné výchovy, které je velmi obtížné získat pomocí měření, pozorování a dalších 

jiných metod.  

 Dotazníky byly žákům rozdány vždy v závěru vyučovací jednotky. Žáci 

vyplňovali dotazníky samostatně (s možností zeptat se praktikanta, pokud neporozuměli 

smyslu otázky) cca 4 – 6 minut.  

 Dotazník  má experimentálně ověřenou anglickou, německou, polskou, českou, 

slovenskou, slovinskou a švédskou verzi. Dotazník je dlouhodobě a pravidelně 

využíván na většině univerzit v České republice, na dalších univerzitách na Slovensku a 

v Polsku. Na konci praxe se, v rámci celkového hodnocení pedagogické praxe, studenti 

– praktikanti anonymně písemně vyjadřovali k následujícím otázkám (klady, nedostatky 

popř. další připomínky) 

• Zhodnoť dosavadní profesní přípravu z hlediska tvé připravenosti pro proces 

kreativizace, individualizace a kooperace ve vyučovacím procesu v tělesné 

výchově. 

• Zhodnoť přístup svého vedoucího učitele k realizaci progresivních vyučovacích 

jednotek tělesné výchovy. 

• Zhodnoť přístup žáků k progresivním vyučovacím jednotkám tělesné výchovy. 
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• Zhodnoť svou úspěšnost při realizaci progresivních vyučovacích jednotek 

tělesné výchovy 

• Uveď další podněty a připomínky, které mohou přispět ke zlepšení realizace 

našich záměrů při zvyšování „role žáka“ ve vyučovacím procesu v tělesné 

výchově. 

 

Výsledky byly zpracovány ve speciálně sestaveném počítačovém programu  

STATISTICA 6.0., který vytvořila FTK UP v Olomouci. Při zpracování výsledků bylo 

použito základních statistických veličin. 

 

 
 
3.4.3. Zpracování dat z dotazníků 

 
Data získaná z dotazníků vytvořených v programu STATISTICA 6.0., jsme dále  

zpracovávali v programu Excel a Word do tabulkové podoby.  

Porovnáním výsledků v tabulkách vyšly příslušné závěry, které potvrdily nebo 

vyvrátily naše hypotézy. V závěrečném hodnocení výsledků bylo nezbytné zohlednit i  

zákonitosti fyzického a psychického vývoje žákyň 4. – 9. tříd a nároky kladené školní 

TV na dívky.  

Pro vytvoření tabulek číslo 1 - 12  jsme použili sčítací metodu. Sečetli jsme 

kladné a poté záporné odpovědi na jednotlivé otázky u každé námi vytvořené skupiny 

žákyň (žákyně 4. – 6. tříd, žákyně 7. – 9. tříd) v rámci habituální i progresivní hodiny. 

Zároveň jsme k jednotlivým odpovědím přiřadili podle klíče kladné body a pro větší 

přehlednost jsme je procentuálně vyjádřili. Kladný bod na základě hodnotícího klíče 

získaly odpovědi  ANO u otázek č. 2, 4, 6, 12, 16, 19, 22 a  odpovědi NE u otázek č. 10, 

18. Pro získání celkového přehledu hodnocení obou dimenzí jsme výsledky obou 

věkových skupin u jednotlivých typů hodin sečetli (tabulky číslo 13 – 15). 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 
 
 
4.1. Charakteristika výzkumu v hodinách TV na základních 
školách 
 

Do našeho výzkumu bylo zapojeno 522 dívek 4.-9. tříd základních škol v Praze. 

Studenti – praktikanti po odučení habituální a progresivní vyučovací hodiny rozdali 

žákyním na svých pedagogických praxích na základních školách v Praze dotazníky. 

Z celkového počtu 522 žákyň vyplnilo dotazník 261 dívek 4. - 6. tříd a 261 dívek 7. - 9. 

tříd (shodný počet u obou skupin dívek nebyl záměrem, došlo k náhodné shodě). 

Dotazník (viz. příloha 1) má 24 dichotomických otázek o 6 dimenzích a jedné 

doplňující (dimenze role žáka). V této diplomové práci se zabýváme dvěmi dimenzemi,  

dimenzí sociální a dimenzí role žáka. Na jednotlivé otázky děvčata mohla odpovědět 

ANO nebo NE a podle hodnotícího klíče byl každé otázce přiřazen jeden kladný bod. 

 

Hodnotící klíč pro dotazník žáka: 

jeden kladný bod získává odpověď: ANO u otázek číslo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,   

13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 

22, 24  

           NE u otázek číslo:  10, 11, 17, 18, 23 

 

4.2. Výsledky 
 
 Výsledky byly zpracovány na základě kladných a záporných odpovědí a 

vyjádřeny v tabulkách v procentech odpovědí (viz. tab. 1 – 15). 

Pro porovnání výsledků a vyvození závěrů jsme stanovili hladinu významnosti. 

Za věcně významný rozdíl v této diplomové práci považujeme 5% (stejně jako na 

ostatních vysokých školách, které se na výzkumu podílely). Statisticky významné  

hodnoty jsou v tabulkách vyznačeny tučně. Výsledky, které nedosahují této hranice 

nepovažujeme za relevantní, jelikož musíme zohlednit vnější vlivy, které naše údaje 

zkreslují. Za hlavní vlivy považujeme nedůslednost žákyň při vyplňování dotazníků, 
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nedostatečné pochopení pravého významu otázek a neschopnost zajištění totožných 

podmínek při vyplňování dotazníků. 

 

 

4.2.1. Sociální dimenze 
 

Základními sociálními aspekty školní tělesné výchovy jsou žáci, učitel a jejich 

vzájemné vztahy. V prostředí, kde jsou sociální vztahy ve třídě založené na vzájemné 

důvěře, porozumění a kontaktu mezi učitelem a žákem a mezi žáky navzájem se budou 

žáci efektivněji učit a rozvíjet, jak  jsme již uvedli v kapitole 2.5. Vztahy mezi učitelem 

a žákem a jejich role.  

Sociální vztahy v hodinách TV v našem výzkumu vystihují odpovědi žákyň na 

otázky číslo 4, 10, 16 a 22. 

 

Znění otázek pro sociální dimenzi:  

4 –   Jevil se ti učitel v hodině více jako rádce (jeden z vás a starší kamarád)? 

10 – Vyskytly se v hodině projevy nekázně (spolužáci zlobili)? 

16 – Ptal/a ses při učení na něco učitele nebo spolužáka/čky? 

22 – Opravil/a jsi nějakou chybu cvičení spolužáka/čky nebo opravil/a chybu tobě  

        spolužák/čka? 

 

Žákyně u sociální dimenze odpovídaly na jednotlivé otázky ANO nebo NE a 

podle výše uvedeného klíče byly otázkám přiděleny kladné body.  

 Data pro sociální dimenzi byla sečtena a vyjádřena v níže uvedených tabulkách 

(viz. tabulka č.1 - 5). 
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Tabulka č. 1 

4.-6. třída ZŠ, sociální dimenze – habituální hodina, počet kladných a záporných 

odpovědí, počet kladných bodů  a jejich procentuální vyjádření 

ANO NE Kladné body  
OTÁZKA Č. n % n % n % 

 4 - učitel jako rádce 169 64,8 92 35,2 169 64,8 

 10 - projevy nekázně 109 41,8 152 58,2 152 58,2 

 16 - dotazy na učitele nebo na žáka 169 64,8 92 35,2 169 64,8 

 22 - vzájemná oprava chyb 87 33,3 174 66,7 87 33,3 

 Celkový počet bodů  v dimenzi 577 55,3 

 
Kladné body – počet přidělených kladných bodů podle následujícího klíče  

  za odpověď ANO u otázek č. 4, 16, 22 

  za odpověď NE u otázky č. 10 

 

Tabulka č. 2 

4.-6. třída ZŠ, sociální dimenze – progresivní hodina, počet kladných a záporných 

odpovědí, počet kladných bodů a  jejich procentuální vyjádření 

ANO NE Kladné body  
OTÁZKA Č. n % n % n % 

 4 - učitel jako rádce 167 64 94 36 167 64 

 10 - projevy nekázně 85 32,6 176 67,4 176 67,4 

 16 - dotazy na učitele nebo na žáka 146 55,9 115 44,1 146 55,9 

 22 - vzájemná oprava chyb 88 33,7 173 66,3 88 33,7 

 Celkový počet bodů  v dimenzi 577 55,3 
 
Kladné body – počet přidělených kladných bodů podle následujícího klíče  

  za odpověď ANO u otázek č. 4, 16, 22 

  za odpověď NE u otázky č. 10 

 

Při porovnání výsledků sociální dimenze u mladších žákyň 4. – 6. tříd jsme 

dosáhli naprosté shody celkového počtu kladných bodů (577) v habituální i progresivní 

vyučovací hodině. Otázky číslo 10 a 22, týkající se projevů nekázně a vzájemné opravy 

chyb, byly žákyněmi hodnoceny vyšším počtem bodů v progresivní vyučovací hodině.  

Na otázku číslo 10, zda se v hodině vyskytly projevy nekázně, odpovědělo 

kladně v habituální hodině 41,8% žákyň, zatímco v hodině progresivní jen 32,6% 

žákyň. Pravděpodobně se praktikantům podařilo v progresivních hodinách obsahem a 
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zvolenými didaktickými postupy žákyně natolik zaujmout, že projevy nekázně 

významně poklesly o více než 9%. Tento výsledek nás překvapil, neboť jsme 

přepokládali, že projevy nekázně u habituální hodiny  naopak spíše stoupnou.  

Statisticky významný rozdíl vyšel i u otázky číslo 16 (Ptal/a ses při učení na 

něco učitele nebo spolužáka/čky?). Výsledek u této otázky vyšel také opačně než jsme 

předpokládali, u habituální hodiny odpovědělo kladně 64,8% dívek, u progresivní 

hodiny jen 55,9% dívek.  

I když otázka číslo 22, týkající se vzájemné opravy chyb, vyšla lépe pro 

progresivní hodinu (33,7%) bylo by na místě pokusit se více žákyně zapojit do 

vzájemného hodnocení a korekce  chyb, neboť pouze 87 žákyň u habituální a 88 žákyň 

u progresivní hodiny z celkového počtu  261 žákyň (tedy pouhá 1/3) se aktivně 

účastnilo vzájemné diagnostiky chyb (tedy pouhá 1/3). Z výsledků vyplývá, že ani u 

progresivní hodiny se praktikantům nepodařilo více žákyň zapojit do opravy chyb. U 

této věkové skupiny je však pro žákyně obtížné rozpoznat chyby. Mají zatím 

nedostatečné pohybové zkušenosti.  

V obou typech hodin hodnotí více jak 64% žákyň sociální roli učitele kladně, 

kdy se jim učitel jeví spíše jako rádce (otázka číslo 4). 

 Potvrdil se nám předpoklad, že mladší žákyně jsou vděčné za jakoukoli 

pohybovou aktivitu, ve svém výběru ještě nejsou tak náročné a kritické, a proto celkový 

počet kladných bodů v sociální dimenzi vyšel dokonce shodný jak v habituální, tak i v 

progresivní vyučovací hodině. Naše výsledky mohly zkreslit další faktory jako 

nedostatečné pochopení zadaných otázek a malé zkušenosti s hodnocením.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 54



Tabulka č. 3 

7. – 9. třída ZŠ, sociální dimenze – habituální hodina, počet kladných a záporných 

odpovědí, počet kladných bodů a  jejich procentuální vyjádření 

ANO NE Kladné body  
OTÁZKA Č. n % n % n % 

 4 - učitel jako rádce 150 57,5 111 42,5 150 57,5 

 10 - projevy nekázně 100 38,3 161 61,7 161 61,7 

 16 - dotazy na učitele nebo na žáka 155 59,4 106 40,6 155 59,4 

 22 - vzájemná oprava chyb 80 30,7 181 69,3 80 30,7 

 Celkový počet bodů  v dimenzi 146 52,3 
 
Kladné body – počet přidělených kladných bodů podle následujícího klíče  

  za odpověď ANO u otázek č. 4, 16, 22 

  za odpověď NE u otázky č. 10 

 

 

Tabulka č. 4 

7. – 9. třída ZŠ, sociální dimenze – progresivní hodina, počet kladných a záporných 

odpovědí, počet kladných bodů a  jejich procentuální vyjádření 

ANO NE Kladné body  
OTÁZKA Č. n % n % n % 

 4 - učitel jako rádce 156 59,8 105 40,2 156 59,8 

 10 - projevy nekázně 91 34,9 170 65,1 170 65,1 

 16 - dotazy na učitele nebo na žáka 139 53,3 122 46,7 139 53,3 

 22 - vzájemná oprava chyb 104 39,8 157 60,2 104 39,8 

 Celkový počet bodů  v dimenzi 569 54,5 
 
Kladné body – počet přidělených kladných bodů podle následujícího klíče  

  za odpověď ANO u otázek č. 4, 16, 22 

  za odpověď NE u otázky č. 10 

 

Největší rozdíl v počtu přiřazených bodů můžeme vysledovat u otázky číslo 22, 

kde došlo k 9,1% nárůstu kladných bodů v progresivní hodině tělesné výchovy 

vzhledem k hodině habituální. Praktikantům se podařilo v progresivní hodině žákyně 

více zapojit do vzájemné opravy chyb daného cvičení. I přes významný nárůst aktivního 

zapojení žákyň do opravy chyb (habituální hodina 30,7%, progresivní hodina 39,8%) je 

nutné věnovat této problematice větší pozornost. 
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 Otázka číslo 16 (Ptal/a ses při učení na něco učitele nebo spolužáka/čky?), která 

zjišťovala vzájemnou interakci mezi učitelem a žákem a žáky navzájem, byla dívkami 

hodnocena vyšším počtem kladných bodů v habituální hodině (59,4%), oproti 53,3% 

v hodině progresivní. Domníváme se, že nižší počet bodů v progresivní hodině je 

způsoben snahou žákyň řešit zadané úkoly individuálně, žákyně využily možnosti 

samostatné volby řešení, kreativity.  

 Necelých 60% žákyň hodnotilo učitele (jak v habituální tak i progresivní hodině) 

spíše jako rádce než nepřístupnou autoritu. 

 U starších žákyň byla sociální dimenze v celkovém počtu kladných bodů 

hodnocena pozitivněji v hodinách progresivních (569 bodů). Naplnil se tak předpoklad, 

že žákyně ocenily možnost většího aktivního zapojení do řízení hodin TV.  V tomto 

věku je typický vzdor vůči autoritativnímu vedení hodin, právě v progresivních 

hodinách dali praktikanti žákyním prostor pro samostatnější řešení daných situací, větší 

zapojení se do řízení hodin TV, a proto byly tyto hodiny hodnoceny pozitivněji. U žáků 

se předpokládá, že v činnostech, o níž mohou alespoň zčásti rozhodovat sami, se zvýší 

míra motivace, a to se potvrdilo u sledované skupiny starších žákyň. 
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Tabulka č. 5 

4. – 9. třída ZŠ, porovnání odpovědí mladších a starších žákyň v sociální dimenzi 

HABITUÁLNÍ HODINA PROGRESIVNÍ HODINA 

4.-6. třída 7.-9. třída 4.-6. třída 7.-9. třída 

Kladné body Kladné body Kladné body Kladné body

 
 
 

OTÁZKA Č. 
n % n % n % n % 

 4 - učitel jako rádce 169 64,8 150 57,5 167 64 156 59,8 

 10 - projevy nekázně 152 58,2 161 61,7 176 67,4 170 65,1 

 16 - dotazy na učitele (žáka) 169 64,8 155 59,4 146 55,9 139 53,3 

 22 - vzájemná oprava chyb 87 33,3 80 30,7 88 33,7 104 39,8 
 Celkový počet bodů  v 
 dimenzi 577 55,3 546 52,3 577 55,3 569 54,5 

 
Kladné body – počet přidělených kladných bodů podle následujícího klíče  

  za odpověď ANO u otázek č. 4, 16, 22 

  za odpověď NE u otázky č. 10 

 

V tabulkách č. 1 – 4 jsme doposud porovnávali habituální hodiny 

s progresivními u každé věkové skupiny zvlášť. V tabulce č. 5 se nabízí porovnání 

habituálních a progresivních hodin u obou věkových skupin navzájem. 

Z tabulky vyplývá, že žákyně 4. – 6. tříd ohodnotily jak habituální tak i 

progresivní hodinu celkově vyšším počtem bodů než žákyně 7. – 9. tříd. Stejně tak 

mladší žákyně přidělily vyšší počet bodů všem otázkám kromě otázky číslo 10 

v hodinách habituálních a otázky číslo 22 v hodinách progresivních. 

Největší procentuální rozdíl v progresivních hodinách obou skupin žákyň byl u 

otázky číslo 22 (vzájemná oprava chyb) a to o 6,1% ve prospěch starších žákyň. Žákyně 

7. – 9. tříd mají již většinou více pohybových zkušeností a schopností diagnostikovat 

chyby. Proto v progresivní hodině této věkové skupiny významně vzrostl počet žákyň, 

které se aktivně podílely na opravě chyb, na rozdíl od mladší věkové skupiny, kde se 

počet žákyň v této aktivitě oproti habituální hodině téměř nezměnil. Ostatní otázky 

získaly více kladných bodů u mladších žákyň, ale jejich hodnoty nedosáhly námi 

stanovenou hladinu významnosti 5%.  

Obě skupiny dívek pro nás překvapivě ocenily projevy nekázně v habituálních 

hodinách (otázka číslo 10) vyšším počtem bodů, tedy podle žákyň došlo v progresivních 

hodinách k menšímu počtu projevů nekázně. 
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 V habituálních hodinách zaznamenala největší rozdíl v hodnocení jednotlivými 

věkovými skupinami žákyň otázka číslo 4, týkající se učitele jako rádce. Mladší žákyně 

ji hodnotily 64,8% kladných bodů, oproti starším žákyním, které jí připsaly o 7,3% 

méně bodů, byly tedy v hodnocení vztahu učitel – žák daleko kritičtější. 

 
Tabulka č. 6 

4. – 9. třída ZŠ, sociální dimenze – porovnání habituálních a progresivních hodin 

HABITUÁLNÍ 
HODINA 

PROGRESIVNÍ 
HODINA  

OTÁZKA Č. 
BODY % BODY % 

 4 - učitel jako rádce 319 61,1 323 61,9 

 10 - projevy nekázně 313 60 346 66,3 

 16 - dotazy na učitele nebo na žáka 324 62,1 285 54,6 

 22 - vzájemná oprava chyb 167 32 192 36,8 

 Celkový počet bodů  v dimenzi 1123 53,8 1146 54,9 

 
BODY – počet přidělených kladných bodů podle následujícího klíče  

  za odpověď ANO u otázek č. 4, 16, 22 

  za odpověď NE u otázky č. 10 

 

 Pro obecné porovnání sociální dimenze progresivních a habituálních 

vyučovacích hodin tělesné výchovy na základních školách v Praze jsme obě skupiny 

žákyň spojili do jedné a vytvořili pro ně tabulku. Z konečných výsledků je patrné, že 

byly žákyněmi celkově lépe hodnoceny progresivní vyučovací hodiny a to o 1,1%. 

Oproti předpokladům se v progresivních hodinách výrazně snížily projevy nekázně. 

Výrazně se zlepšilo zapojení žákyň do opravy chyb. Překvapivě podle hodnocení žákyň 

progresivních hodin došlo ke snížení počtu dotazů na učitele i mezi žákyněmi navzájem.  

Praktikanti v progresivních hodinách využívali různé metody a styly vyučování, 

které hodiny měly ozvláštnit, zvýšit motivaci a celkově zlepšit vztah k tělesné výchově. 

Použité metody a náplň učiva umožnily žákyním individuální volbu aktivity, zvolit si 

stupeň obtížnosti cvičení, vlastní tempo práce, kreativní řešení zadaných úkolů a aktivní 

zapojení do organizace hodiny. Většina žákyň si v progresivních hodinách našla své 

uplatnění.  
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4.2.2. Dimenze role žáka 
 

Role žáka se v současném pojetí tělesné výchovy oproti minulosti mění. 

V současné době je kladen důraz na aktivní zapojení žáka do edukačního procesu, na 

jeho samostatnost, kreativitu, spolupráci, rozhodování, odpovědnost, větší prožitkovost 

(viz. kapitola 2.4.1. Role  žáka v hodinách školní TV). 

 

Znění otázek u dimenze role žáka: 

2 – Měl/a jsi v průběhu hodiny pocit uspokojení z pohybové aktivity? 

4 – Jevil se ti učitel v hodině více jako rádce (jeden z vás a starší kamarád)? 

6 – Měl/a jsi možnost řešit samostatně a tvořivě nějaký úkol? 

12 – Mohl/a ses alespoň jedenkrát v hodině svobodně rozhodnout co nebo jakým  

        způsobem budeš dělat? 

16 – Ptal/a ses při učení na  něco učitele nebo spolužáka/čky? 

18 – Měl/a jsi pocit, že jsi neustále „dirigován/a“učitelem? 

19 – Prováděl/a jsi v průběhu hodiny ukázku pro spolužáky? 

22 – Opravil/a jsi nějakou chybu cvičení spolužáka/čky nebo opravil/a chybu tobě  

        spolužák/čka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 59



Tabulka č. 7 

4. –6. třída ZŠ, dimenze role žáka – habituální hodina, počet kladných a záporných 

odpovědí, počet kladných bodů a  jejich procentuální vyjádření 

ANO NE Kladné body  
OTÁZKA Č. n % n % n % 

 2 - pocit uspokojení 221 84,7 40 15,3 221 84,7 

 4 - učitel jako rádce 169 64,8 92 35,2 169 64,8 

 6 - samostatná řešení úkolů 101 38,7 160 61,3 101 38,7 

 12 - svobodné rozhodování 156 59,8 105 40,2 156 59,8 

 16 - dotazy na učitele nebo na žáka 169 64,8 92 35,2 169 64,8 

 18 - pocit dirigování učitelem 39 14,9 222 85,1 222 85,1 

 19 - ukázka pro spolužáky 62 23,8 199 76,2 62 23,8 

 22 - vzájemná oprava chyb 87 33,3 174 66,7 87 33,3 

 Celkový počet bodů  v dimenzi 1189 56,9 
 
Kladné body – počet přidělených kladných bodů podle následujícího klíče 

  za odpověď ANO u otázek č. 2, 4, 6, 12, 16, 19, 22 

  za odpověď NE u otázky č.  18 

 

 
Tabulka č. 8 

4. –6. třída ZŠ, dimenze role žáka – progresivní hodina, počet kladných a záporných 

odpovědí, počet kladných bodů a  jejich procentuální vyjádření 

ANO NE Kladné body  
OTÁZKA Č. n % n % n % 

 2 - pocit uspokojení 214 82 47 18 214 82 

 4 - učitel jako rádce 167 64 94 36 167 64 

 6 - samostatná řešení úkolů 151 57,9 110 42,1 151 57,9 

 12 - svobodné rozhodování 186 71,3 75 28,7 186 71,3 

 16 - dotazy na učitele nebo na žáka 146 55,9 115 44,1 146 55,9 

 18 - pocit dirigování učitelem 33 12,6 228 87,4 228 87,4 

 19 - ukázka pro spolužáky 110 42,1 151 57,9 110 42,1 

 22 - vzájemná oprava chyb 88 33,7 173 66,3 88 33,7 

 Celkový počet bodů  v dimenzi 1290 61,8 
 
Kladné body – počet přidělených kladných bodů podle následujícího klíče 

  za odpověď ANO u otázek č. 2, 4, 6, 12, 16, 19, 22 

  za odpověď NE u otázky č.  18 
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V dimenzi role žáka žákyně 4. – 6. tříd hodnotily pozitivněji progresivní hodinu 

o 4,9%.  Statisticky významné změny v počtu kladných bodů jsme zaznamenali u 

otázek číslo 6, 12, 16 a 19. U otázek číslo 6 a 19 činil rozdíl mezi habituální a 

progresivní vyučovací hodinou dokonce více než 18%.  

Otázka číslo 6, která sledovala samostatnou a kreativní činnost žákyň, 

ohodnotily v habituální hodině jen 37,8%, zatímco v progresivní hodině se tento počet 

zvýšil o téměř 20% (na 57,9%). Stejně tak se i zvýšil počet ukázek pro spolužačky 

z 23,8% na 42,1%.  

V progresivních hodinách výrazně vzrostlo samostatné rozhodování žákyň o 

výběru a způsobu cvičení (otázka číslo 12) o více než 11%. Z výsledků je patrný 

výrazný nárůst samostatných činností žákyň, na které praktikanti progresivní hodiny 

zaměřili. V moderně pojatých hodinách tělesné výchovy mělo také dojít k nárůstu 

pocitu uspokojení dívek z pohybové aktivity a současně ke zvýšení interakce mezi 

učitelem a žákem a žáky navzájem. Sledovaný soubor mladších žákyň však obě otázky 

číslo 2 a 16 ohodnotil vyšším počtem bodů v habituálních hodinách. Domníváme se, že 

žákyně 4. – 6. tříd odpověděly ANO na otázku číslo 16 jen tehdy, pokud se na něco 

ptaly učitele – praktikanta, a nikoli, pokud se vzájemně radily se svými spolužačkami. 

Více jak 80% mladších žákyň bylo spokojeno s oběma typy hodin tělesné výchovy. Je 

zajímavé, že o něco výše v tomto směru ohodnotily habituální hodinu, i když jim 

progresivní hodina umožnila výběr činnosti, vlastní tempo práce, samostatnou volbu. 

Pravděpodobně některým žákyním této věkové skupiny větší míra samostatnosti dělala 

problémy, mohla jim být až nepříjemná, vzhledem k tomu, že na takový způsob výuky 

od svých učitelů nejsou navyklé a více jim vyhovuje řídící styl. Tato skupina dívek by 

na přizpůsobení se novému stylu práce potřebovala asi více času.   
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Tabulka č. 9 

7. - 9. třída ZŠ, dimenze role žáka – habituální hodina, počet kladných a záporných 

odpovědí, počet kladných bodů a  jejich procentuální vyjádření 

ANO NE Kladné body  
OTÁZKA Č. n % n % n % 

 2 - pocit uspokojení 170 65,1 91 34,9 170 65,1 

 4 - učitel jako rádce 150 57,4 111 42,5 150 57,4 

 6 - samostatná řešení úkolů 101 38,7 160 61,3 101 38,7 

 12 - svobodné rozhodování 143 54,8 118 45,2 143 54,8 

 16 - dotazy na učitele nebo na žáka 155 59,4 106 40,6 155 59,4 

 18 - pocit dirigování učitelem 68 26,1 193 73,9 193 73,9 

 19 - ukázka pro spolužáky 64 24,5 197 75,5 64 24,5 

 22 - vzájemná oprava chyb 80 30,7 181 69,3 80 30,7 

 Celkový počet bodů  v dimenzi 1056 50,6 

 
Kladné body – počet přidělených kladných bodů podle následujícího klíče 

  za odpověď ANO u otázek č. 2, 4, 6, 12, 16, 19, 22 

  za odpověď NE u otázky č.  18 

 

Tabulka č. 10 

7. - 9. třída ZŠ, dimenze role žáka – progresivní hodina, počet kladných a záporných 

odpovědí, počet kladných bodů a  jejich procentuální vyjádření 

ANO NE Kladné body  
OTÁZKA Č. n % n % n % 

 2 - pocit uspokojení 182 69,7 79 30,3 182 69,7 

 4 - učitel jako rádce 156 59,8 105 40,2 156 59,8 

 6 - samostatná řešení úkolů 175 67 86 33 175 67 

 12 - svobodné rozhodování 182 69,7 79 30,3 182 69,7 

 16 - dotazy na učitele nebo  na žáka 139 53,3 122 46,7 139 53,3 

 18 - pocit dirigování učitelem 57 21,8 204 78,2 204 78,2 

 19 - ukázka pro spolužáky 108 41,4 153 58,6 108 41,4 

 22 - vzájemná oprava chyb 104 39,8 157 60,2 104 39,8 

 Celkový počet bodů  v dimenzi 1250 59,9 
 
Kladné body – počet přidělených kladných bodů podle následujícího klíče 

  za odpověď ANO u otázek č. 2, 4, 6, 12, 16, 19, 22 

  za odpověď NE u otázky č. 18 
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Ve všech otázkách, vyjma otázky číslo 16, přiřadily žákyně 7. – 9. tříd více 

kladných bodů  dimenzi role žáka progresivním hodinám.  

Největší nárůst bodů v progresivní hodině vzhledem k hodině habituální vyšel u 

otázky číslo 6, kde o 28,3% více žákyň  hodnotí možnost samostatně a tvořivě se zapojit 

do řešení nějakého úkolu. Výrazně vyššího počtu kladných bodů v progresivní hodině 

zaznamenala i otázka zkoumající svobodné rozhodnutí žákyň o náplni hodiny a 

vlastním způsobu cvičení (otázka číslo 12 nárůst o 14,9%). Na otázku, zda se aktivně 

zapojily do ukázky v hodině tělesné výchovy, odpovědělo kladně  41,4% dívek, což je o 

celých 16,9% více než v hodině habituální. I když pocit uspokojení z pohybové aktivity 

dívky hodnotily lépe taktéž v progresivních hodinách, nárůst kladných bodů činí pouhé 

4,6%. Opět se prokázalo, že starší žákyně jsou náročnější ve svém výběru a učitel musí 

projevit jistou dávku kreativity, aby vůbec zaujal a strhl pro danou pohybovou činnost. 

 

Tabulka č. 11 

4. – 9. třída ZŠ, porovnání odpovědí mladších a starších žákyň v dimenzi role žáka 
HABITUÁLNÍ HODINA PROGRESIVNÍ HODINA 

4.-6. třída 7.-9. třída 4.-6. třída 7.-9. třída   
  
  Kladné body Kladné body Kladné body Kladné body

OTÁZKA Č. n % n % n % n % 

 2 - pocit uspokojení 221 84,7 170 65,1 214 82 182 69,7 

 4 - učitel jako rádce 169 64,8 150 57,4 167 64 156 59,8 

 6 - samostatná řešení úkolů 101 38,7 101 38,7 151 57,9 175 67 

 12 - svobodné rozhodování 156 59,8 143 54,8 186 71,3 182 69,7 

 16 - dotazy na učitele ( žáka) 169 64,8 155 59,4 146 55,9 139 53,3 

 18 - pocit dirigování učitelem 222 85,1 193 73,9 228 87,4 204 78,2 

 19 - ukázka pro spolužáky 62 23,8 64 24,5 110 42,1 108 41,4 

 22 - vzájemná oprava chyb 87 33,3 80 30,7 88 33,7 104 39,8 

 Celkový počet bodů  v dimenzi 1189 56,9 1056 50,6 1290 61,8 1250 59,9 
 

Kladné body – počet přidělených kladných bodů podle následujícího klíče 

  za odpověď ANO u otázek č. 2, 4, 6, 12, 16, 19, 22 

  za odpověď NE u otázky č.  18 

 

V tabulce číslo 11 opět porovnáváme habituální a progresivní hodiny u obou 

věkových skupin navzájem, tentokrát z hlediska role žáka.. Z tabulky vyplývá, že 
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žákyně 4. – 6. tříd ohodnotily oba dva typy vyučovacích hodin vyšším počtem bodů než 

žákyně 7. – 9. tříd. Mladší žákyně přiřadily vyšší počet bodů všem otázkám vyjma 

otázky číslo 19 v hodinách habituálních a otázky číslo 6 a 22 v hodinách progresivních. 

V habituálních hodinách zaznamenala největší rozdíl v hodnocení jednotlivými 

věkovými skupinami žákyň otázka číslo 2, týkající se pocitu uspokojení z pohybové 

aktivity. Mladší žákyně ji ohodnotily 84,7% kladných bodů, oproti starším žákyním, 

které jí připsaly o celých 19,6% méně bodů, což je výrazně vypovídající hodnota. 

Moderní styly vyučování, které praktikanti v progresivních hodinách použili se u 

obou věkových skupin značně projevily v samostatném řešení úkolů a svobodném 

rozhodování žákyň. Samostatné řešení úkolů a větší míra zodpovědnosti byla lépe 

přijata staršími dívkami (o 9,1%). Takový výsledek jsme předpokládali, jelikož jsou 

v pubertě a pro toto období je typická snaha o postupné osamostatňování se a získávání 

nezávislosti na dospělých jedincích. 

 Největší procentuální rozdíl v progresivních hodinách obou skupin žákyň byl u 

otázky číslo 2, která se dívek ptala na pocit uspokojení z pohybové aktivity v hodinách 

TV. Žákyně 4. – 6. tříd byly s progresivními hodinami více spokojeny než žákyně starší 

a to o více než 12%. Jak už jsme několikrát zmiňovali, mladší dívky klasifikují tělesnou 

výchovu jako jeden ze svých nejoblíbenějších předmětů. Tělesná výchova je pro ně 

vítanou, ale i nutnou kompenzací ostatních předmětů, která jim umožňuje aktivní pohyb 

a únik  ze  stereotypní činnosti ve škole. Proto v tomto věku žákyním ještě tolik nezáleží 

na obsahu a formě hodin TV. 

 Otázka číslo 18 má v progresivních hodinách u obou věkových skupin vysoké 

bodové ohodnocení. Zda se dívky cítily dirigovány učitelem odpovědělo NE 87% 

mladších žákyň a 78% žákyň straších. Více dirigovány učitelem se tedy cítily dívky 7. – 

9. tříd. Do opravy chyb se zapojilo více starších žákyň (o 6%). Ostatní otázky 

nepřesáhly hladinu významnosti 5%. 
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Tabulka č. 12 

4. – 9. třída ZŠ, dimenze role žáka – porovnání habituálních a progresivních hodin 

HABITUÁLNÍ 
HODINA 

PROGRESIVNÍ 
HODINA  

OTÁZKA Č. 
BODY % BODY % 

 2 - pocit uspokojení 391 74,9 396 75,9 

 4 - učitel jako rádce 319 61,1 323 61,9 

 6 - samostatná řešení úkolů 202 38,7 326 62,5 

 12 - svobodné rozhodování 299 57,3 368 70,5 

 16 - dotazy na učitele nebo na žáka 324 62,1 285 54,6 

 18 - pocit dirigování učitelem 415 79,5 432 82,8 

 19 - ukázka pro spolužáky 126 24,1 218 41,8 

 22 - vzájemná oprava chyb 167 32 192 36,8 

 Celkový počet bodů  v dimenzi 2243 53,7 2458 58,9 

 
BODY – počet přidělených kladných bodů podle následujícího klíče 

  za odpověď ANO u otázek č. 2, 4, 6, 12, 16, 19, 22 

  za odpověď NE u otázky č. 18 

 

 Pro získání obecného náhledu na roli žáka na základních školách v Praze jsme 

výsledky obou věkových skupin sečetli a vyjádřili v procentech (viz tabulka č. 12). 

V dimenzi role žáka dívky statisticky významněji výše ocenily v celkovém počtu 

bodů progresivní vyučovací hodiny a to o 5,2%. Pouze otázka číslo 16 (týkající se 

dotazů směřovaných na učitele nebo spolužačky), pro nás překvapivě, získala více 

kladných bodů v habituálních hodinách. Domníváme se, že výsledek mohl být ovlivněn 

nedostatečným pochopením otázky při vyplňování dotazníku nebo snahou žákyň řešit 

zadané úkoly maximálně individuálním způsobem. U všech ostatních otázek hodnotily 

lépe žákyně progresivní hodiny. Nejvyšší nárůst kladných bodů jsme shledali u 

samostatného řešení úkolů a ukázky pro spolužačky (zhruba o 20%). Vysoký nárůst 

zaznamenalo i hodnocení otázky číslo 12 (svobodné rozhodování) a to o více jak 13%. 

Z celkového hodnocení vyplývá, že v progresivních hodinách byly žákyně více 

zapojeny do edukačního procesu a celkově byly s hodinami více spokojené.  
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4.2.3. Celkové hodnocení sociální dimenze a dimenze role žáka  
 

K získání celkových výsledků jsme údaje zjištěné z dotazníků rozdělili do dvou 

zvolených skupin (4. – 6. třída, 7. – 9. třída), sečetli a vložili do tabulek vytvořených 

v programu MS  Excel. Pro lepší přehlednost jsou data uvedena i v procentech.   

Celkové výsledky do značné míry také závisí na výběru sledovaného souboru. 

V naší diplomové práci se soustředili pouze na dvě skupiny dívek, žákyň 4. – 6. a 7. - 9. 

tříd základních škol v Praze. Tyto sledované soubory jsme si zvolili z následujících 

důvodů:  

1. V budoucnu se chceme věnovat učitelské profesi a pravděpodobně se 

budeme více potkávat v hodinách tělesné výchovy s děvčaty než 

s chlapci. 

2. Druhým důvodem je odlišný přístup chlapců a dívek k tělesné výchově.  

Chlapci svůj postoj k TV tolik nemění. Děvčata se vzrůstajícím věkem 

v pohybové aktivitě za chlapci zaostávají jak v intenzitě, tak i objemu. 

Proto se zde zabýváme pouze dívkami a chlapce jsme ze sledovaného 

souboru vyloučili.   

3. Posledním důvodem našeho výběru byl různý stupeň fyzického i 

mentálního vývoje dívek obou námi vytyčených skupin. Jak bylo 

uvedeno výše, se vzrůstajícím věkem dochází u žákyň k poklesu 

pohybové aktivity, ale starší žákyně snadněji a rychleji chápou nové 

činnosti.  

 

Úkolem výzkumu bylo zjistit rozdíly ve vnímání sociální dimenze a dimenze 

role žáka u dvou skupin žákyň, žákyň 4. – 6. tříd a 7. – 9. tříd základní školy v Praze, 

v rámci habituální a progresivní vyučovací jednotky. Výsledky sociální dimenze a 

dimenze role žáka pro jednotlivé věkové skupiny dívek jsou zaznamenány v tabulkách 

číslo 13 a 14. Pro obecné porovnání habituální a progresivní hodiny v dimenzi sociální a 

role žáka jsme v tabulce číslo 15 výsledky výzkumu obou věkových skupin sečetli 

dohromady a vyjádřili v procentech.  

V sociální dimenzi mohla každá věková skupina (při počtu 261 žákyň) celkově 

získat maximálně 1044 kladných bodů. (Protože sociální dimenze obsahovala 4 otázky, 

bylo tak možno získat z každého dotazníku maximálně 4 body podle následujícího 
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klíče: za odpověď ANO u otázek číslo 4, 16, 22 a za odpověď NE u otázky číslo 10). 

V dimenzi role žáka mohla každá věková skupina celkově získat maximálně 2088 

kladných bodů (dimenze role žáka měla 8 otázek, a tak za každý dotazník bylo možno 

získat maximálně 8 bodů podle klíče: za odpověď ANO u otázek č. 2, 4, 6, 12, 16, 19, 

22 a za odpověď NE na otázku č. 22). 

 
Tabulka č. 13 

4. – 6. třída ZŠ, porovnání habituálních a progresivních hodin v dimenzi sociální a 

roli žáka (počet kladných bodů a jejich procentuální vyjádření) 

SOCIÁLNÍ DIMENZE DIMENZE ROLE ŽÁKA 

  BODY % BODY % 

 HABITUÁLNÍ HODINA 577 55,3 1187 56,9 

 PROGRESIVNÍ HODINA 577 55,3 1290 61,8 

 BODY CELKEM 1154 55,3 2477 59,4 
 
BODY – počet přidělených kladných bodů podle následujícího klíče 

  za odpověď ANO u otázek č. 2, 4, 6, 12, 16, 19, 22 

  za odpověď NE u otázek č. 10, 18 

 

Z tabulky č. 13 vyplývají následující závěry. V rámci sociální dimenze je 

bodové i procentuální hodnocení habituální a progresivní hodiny žákyněmi 4. – 6. tříd 

naprosto shodné. Oba dva typy hodin získaly 577 kladných bodů (55,3%). Z toho plyne, 

že mladší žákyně se jednoznačně nepřiklonily k progresivním ani k habituálním 

hodinám. Domníváme se, že jim v sociální dimenzi činilo obtíže rozlišit rozdíl mezi 

oběma typy hodin. Výsledek mohla také ovlivnit komunikace mezi žákyněmi a 

praktikanty, kteří připravovali a vedli hodiny. Mladším žákyním trvá déle než pochopí, 

co po nich praktikant při cvičení požaduje a jak funguje samotný dotazník. Zdá se, že 

jejich přirozená touha po pohybu je dostatečnou motivací k vytvoření kladného vztahu 

k tělesné výchově, k aktivnímu zapojení se a k vzájemné spolupráci v hodinách TV. 

Doplňující dimenzi role žáka získala o 103 bodů (4,9%) vyšší ohodnocení progresivní 

vyučovací hodina. Žákyním této věkové skupiny přesto příliš nezáleží na tom, zda je 

hodina vedena a řízena striktně vyučujícím (habituální hodina) nebo zda jsou za průběh 

hodiny více odpovědny žákyně samy (progresivní hodina).  
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Tabulka č. 14 

7. - 9. třída ZŠ, porovnání habituálních a progresivních hodin v dimenzi sociální a 

roli žáka (počet kladných bodů a jejich procentuální vyjádření) 

SOCIÁLNÍ DIMENZE DIMENZE ROLE ŽÁKA 

  BODY % BODY % 

 HABITUÁLNÍ HODINA 546 52,3 1056 50,6 

 PROGRESIVNÍ HODINA 569 54,5 1290 59,9 

 BODY CELKEM 1115 53,4 2346 55,3 
 
BODY – počet přidělených kladných bodů podle následujícího klíče 

  za odpověď ANO u otázek č. 2, 4, 6, 12, 16, 19, 22 

  za odpověď NE u otázek č. 10, 18 

 

Na rozdíl od mladších žákyň starší žákyně upřednostnily v obou dimenzích 

progresivní hodiny. Sociální dimenzi ohodnotily o 2,2% vyšším počtem bodů. I když 

tento rozdíl není statisticky významný, přesto starší žákyně v hodinách tělesné výchovy 

pocítily určitý rozdíl mezi tradiční (habituální) a moderně pojatou (progresivní) hodinou 

ve vzájemných vztazích. Doplňující dimenzi role žáka dívky ohodnotily progresivní 

hodiny dokonce o 9,3% vyšším počtem bodů než hodiny habituální. Starší žákyně 

většinou pozitivně přijímají změny zaběhnutého stereotypu ve školní TV. Netradiční 

náplň hodin TV, moderní styly vyučování, které praktikanti v progresivních hodinách 

použily, umožnily žákyním vyšší aktivní zapojení se do všech částí hodin. Volnější 

vedení hodin, možnost samostatného rozhodování, volba vlastního tempa a zatížení 

umožnilo všem žákyním, tedy i těm pohybově méně zdatným, splnit úkol na jimi 

vybrané úrovni a dosáhnout tak i uspokojení z pohybové aktivity. Potvrdil se nám zde 

předpoklad, že starší žákyně v hodinách tělesné výchovy vyžadují větší volnost pro 

samostatnou tvorbu oproti direktivnímu řízení učitelem.  
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Tabulka č. 15 

4. - 9. třída ZŠ, porovnání habituálních a progresivních hodin v dimenzi sociální a 

roli žáka (počet kladných bodů a jejich procentuální vyjádření) 

SOCIÁLNÍ DIMENZE DIMENZE ROLE ŽÁKA 

  BODY % BODY % 

 HABITUÁLNÍ HODINA 1123 53,8 2243 53,7 

 PROGRESICNÍ HODINA 1146 54,9 2540 60,8 

 BODY CELKEM 2269 54,4 4783 57,3 
 
BODY – počet přidělených kladných bodů podle následujícího klíče 

  za odpověď ANO u otázek č. 2, 4, 6, 12, 16, 19, 22 

  za odpověď NE u otázek č. 10, 18 

 

Celkově dívky 4. – 9. tříd základních škol v Praze přiřadily více kladných bodů 

progresivním vyučovacím hodinám a to u obou sledovaných dimenzí. Sociální dimenzi 

jak v habituálních tak progresivních hodinách pozitivně ohodnotila nadpoloviční většina 

dotazovaných dívek. Zatímco u sociální dimenze byl procentuální rozdíl mezi tradičně 

pojatými hodinami a hodinami progresivními statisticky nevýznamný (1,1%) u dimenze 

role žáka rozdíl vzrostl o 7,1% ve prospěch hodin progresivních. Celkově lze říci, že 

z progresivních vyučovacích hodin měly dívky lepší pocit a hodiny tak pro ně měly 

větší přínos než hodiny habituální a umožnily jim i větší prožitkovost.  

Je otázkou, zda větší volností v rámci netradičně pojatých  hodin nebude 

docházet k tomu, že si žákyně, pro usnadnění budou vybírat z nabídky lehčí cvičení 

nebo se méně snažit než v hodinách tradičních.  
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4.3. Diskuse 
  

V celkovém hodnocení žákyň 4. – 9. tříd nepřekročil rozdíl v sociální dimenzi 

mezi habituálními a progresivními hodinami námi stanovenou hladinu významnosti 5%. 

Naopak v dimenzi role žáka je rozdíl mezi oběma typy hodin statisticky významný, činí 

7,1% ve prospěch progresivní hodiny.  

Ve srovnání s výsledky výzkumu v České republice, který prováděli Zdeněk 

Šebrle a Petra Poslední na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích, Zbyněk Svozil, Karel Frömel, Josef Mitáš, František Chmelík na Fakultě 

tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a Pavel Ludva na Pedagogické fakultě 

Ostravské univerzity nejsou naše výsledky tak pozitivní.  

Žákyně základních škol v Praze přiřadily celkem sociální dimenzi v habituálních 

hodinách 54% kladných bodů a v hodinách progresivních 55% bodů. Průměrné 

hodnocení u žákyň 4. - 6. třídy bylo 55,3% (pro obě hodiny stejné, viz. tabulka č. 11), u 

skupiny starších děvčat došlo k nárůstu stejné dimenze o 2,2%, z 52,3% v habituální 

hodině na 54,5% v kreativní hodině (viz. tabulka č. 12). Ve srovnání s ostatními 

vysokoškolskými pracovišti v ČR, kde byl stejný výzkum realizován, dosáhla Praha 

podobných, ale nižších výsledků. Na všech fakultách došlo v sociální dimenzi mezi 

oběma typy hodin jen k malým změnám, které stejně jako v Praze nedosáhly statisticky 

významného rozdílu 5%. Zatímco univerzity v Ostravě a v Českých Budějovicích 

zaznamenaly v této dimenzi o něco vyšší výsledky (v tradičních hodinách 57 – 58% a 

v progresivních 57 – 59%), žákyně v Olomouci přiřadily oběma typům hodin stejný 

počet kladných bodů a to 57%. Lze říci, že u všech fakult byl vztah učitele a žáka a 

žáků navzájem hodnocen samotnými žáky nízkým počtem bodů oproti ostatním 

dimenzím (viz. srovnání s ČR), žáci tedy nejsou zcela spokojeni s přístupem učitelů a 

komunikace mezi učitelem a žákem je nedostačující. 

V porovnání s Českými Budějovicemi, kde se učitel jako rádce jevil 67% dívek 

(otázka číslo 4), v Praze odpovědělo kladně o 3% žákyň méně. Srovnatelné výsledky 

mezi Prahou a Českými Budějovicemi měly i otázky číslo 10 a 22. Zhruba 1/3 žákyň 

odpověděla, že se v hodinách TV objevila nekázeň a stejně tak 1/3 dívek se podílela na 

opravě chyb. U jediné otázky číslo 16 (Ptal/a ses při učení na něco učitele nebo 

spolužáka/čky?) přiřadily progresivní hodině žákyně pražských základních škol nižší 

počet bodů a podle nich došlo k menší komunikaci mezi učitelem a žákem a žáky 
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navzájem (habituální hodina 62,1%, progresivní 54,6%). Je zajímavé, že praktikanti 

Olomoucké fakulty dospěli k podobným závěrům, kdy na otázku číslo 16 odpovědělo 

kladně v habituální hodině 54% žákyň a v progresivní jen 48%. Samotní praktikanti 

olomoucké fakulty však hodnotili interakci učitel – žák, žák – žák až o 25% lépe, což 

nám potvrdilo domněnku, že žáci pravděpodobně vzájemnou komunikaci v zápalu hry a 

pod vlivem soutěživosti nevnímají.  

 

 V doplňující dimenzi role žáka jsme zaznamenali statisticky významný nárůst 

kladných bodů v hodnocení progresivních hodin oproti hodinám tradičním. Zatímco 

žákyně 4. – 9. tříd v Praze ohodnotily dimenzi role žáka v tradiční hodině 53,7% body, 

v progresivní hodině vzrostl počet bodů  na 60,8%. Mladší žákyně hodnotily dimenzi 

role žáka o něco lépe než žákyně starší (habituální 56,9%, progresivní 61,8%). Žákyně 

7. – 9. tříd přiřadily stejné dimenzi v habituálních hodinách jen 50,6%, ale nárůst bodů 

v hodnocení progresivních hodin byl téměř dvojnásobný (o 9,3%) oproti žákyním 

mladším. V porovnání s výsledky ostatních pracovišť výzkumu v České republice Praha 

nedosahuje tak vysokého hodnocení ani v dimenzi role žáka. Jak žákyně z jihočeského 

regionu a Ostravska, tak zvláště žákyně z Olomouce hodnotily dimenzi role žáka 

vyšším počtem bodů (habituální 57% progresivní hodině 67%), kde rozdíl mezi 

hodnocením oběma typů hodin činil dokonce 10%. Porovnáme-li výsledky našeho 

výzkumu se stejným výzkumem v Polské republice, zvláště žáci katowických škol 

ohodnotili dimenzi role žáka v progresivních hodinách dokonce 74% bodů. V celém 

výzkumu byly právě v dimenzi role žáka, ve srovnání s ostatními dimenzemi, zjištěny 

jedny z největších rozdílů v porovnání tradiční a moderně pojaté hodiny.  

 Největší nárůst bodů v porovnání obou typů hodin u jednotlivých fakult 

zaznamenaly otázky číslo 6, 12 a 19, kdy se například 85% žákyň z olomouckého 

regionu v progresivních hodinách alespoň jedenkrát svobodně rozhodlo co nebo jakým 

způsobem budou dělat. Oproti klasickým hodinám došlo v této aktivitě k nárůstu 33% 

dívek, tedy celé 1/3. I děvčata pražských škol pocítila větší svobodu v rozhodování 

v progresivních hodinách TV (z 57,3% v habituálních hodinách vzrostl počet na 70,5% 

v hodinách progresivních). Nejvyšší nárůst počtu bodů v hodnocení pražských 

základních škol měla otázka číslo 6 (Měl/a jsi možnost řešit samostatně a tvořivě nějaký 

úkol?) a to o téměř 24% bodů ve srovnání s habituální hodinou. Univerzita Palackého 

zaznamenala nárůst o 29%. Podobně  u všech fakult se cítilo v progresivních hodinách 
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dirigováno učitelem jen asi 15% žákyň. Stejně tak asi 75% žákyň odpovědělo, že 

v průběhu progresivních hodin zažilo pocit uspokojení z pohybové aktivity 

 

 Celkově nám u sociální dimenze i doplňující dimenze role žáka vyšly mírně 

nižší hodnoty vzhledem k předcházejícím mimopražským výzkumům.  

 

 

4.4. Závěry 
 

První hypotéza, u které jsme vyslovili předpoklad, že progresivní vyučovací 

hodiny budou u obou věkových skupin žákyň (4. – 6. a 7. – 9. tříd) a to jak v dimenzi 

sociální, tak i v doplňující dimenzi role žáka hodnoceny pozitivněji než hodiny 

habituální se zcela potvrdila jen u starších žákyň. 

Mladší žákyně hodnotily sociální dimenzi u obou dvou typů hodin naprosto 

stejným počtem bodů. Progresivní vyučovací hodiny jsou ve své podstatě především 

založeny na samostatnosti, kreativním přístupu, svobodném rozhodování, aktivním 

zapojení žáka atd. Tyto hodiny kladou na žáky větší nároky, je tedy nutná již jejich 

určitá zkušenost a psychická vyspělost, které mladším žákům ještě většinou chybí nebo 

jsou nedostatečně rozvinuty. Mají menší zkušenosti s pozorováním, hodnocením i 

sebehodnocením, jsou aktivnější mají menší schopnost se po delší dobu soustředit. 

Pokud jim učitel nabídne více možných variant činností, mohou být zaskočeni a někteří 

nejsou schopni se rychle pro jednu z nich rozhodnout. Domníváme se, že v tomto věku 

musí být pro žáky velice těžké správně ohodnotit (byť pomocí dotazníku) vzájemné 

vztahy v kolektivu i mezi učitelem a žákem.  

Dalším důvodem nepotvrzení prvního předpokladu u mladších žákyň by mohlo 

být i ne zcela dostačující vysvětlení vlastní podstaty výzkumu učitelem – praktikantem. 

Domníváme se, že některé otázky dotazníku byly zvláště pro žáky 4. tříd bez patřičného 

podrobného vysvětlení praktikanty hůře srozumitelné a tak mohlo dojít ke zkreslení 

výsledků. Na výsledcích se mohly podílet i menší zkušenosti praktikantů s vedením 

progresivních vyučovacích jednotek.  

Druhou hypotézou jsme si chtěli ověřit, zda žákyně 4. – 6. tříd ZŠ mají celkově 

lepší vztah k tělesné výchově, a proto jsme předpokládali, že rozdíl v hodnocení této 

věkové skupiny mezi habituální a progresivní vyučovací jednotkou nebude tak výrazný 
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jako u starších žákyň. Hypotéza se nám potvrdila. Mladší žákyně ohodnotily oba dva 

typy hodin u obou dimenzí vyšším počtem bodů než dívky 7. – 9. tříd. U sociální 

dimenze ohodnotily oba typy hodin stejným počtem bodů, u dimenze role žáka přiřadily 

sice progresivní hodině vyšší počet bodů, ale rozdíl mezi hodnocení habituální a 

progresivní hodinou oproti straším žákyním byl jen poloviční. Potvrdilo se nám, že 

v tomto věku jsou žákyně méně kritické, méně rozhodné, mají naopak větší potřebu 

pohybu a proto většinou řadí TV mezi své nejoblíbenější předměty. V určitých situacích 

neodmítají příkazový styl a často jej přijímají pozitivně. Jejich rozpolcenost 

v klasifikaci habituální a progresivní hodiny je patrná z výsledků, kdy sice progresivní 

hodině přiřadily vyšší počet bodů, ale větší uspokojení z pohybové aktivity měly 

v hodinách habituálních.  

Třetí hypotéza, kterou jsme si chtěli potvrdit, že progresivní vyučovací jednotky 

umožňují větší samostatné zapojení žákyň u obou sledovaných věkových skupin a 

dochází k častější nekázni, a tím i nebezpečí úrazu se nám nepotvrdila. Předpokládali 

jsme, že s přenesením větší odpovědnosti za vedení a řízení hodin na žákyně, 

umožněním výběru z nabídky cvičení a tím pádem i větší volnosti v hodinách TV, se 

automaticky zvýši nekázeň. Naše domněnka byla mylná. Z pohledu žákyň u obou 

věkových skupin došlo v progresivních hodinách ke snížení projevu nekázně. Bylo by 

zajímavé porovnat hodnocení žákyň s vyjádřením vyučujících. Žákyně byly buď 

novými učiteli – praktikanty částečně zaskočeny, jejich neobvyklými metodami výuky a 

často i nezvyklou náplní hodiny, nebo naopak neotřelé progresivní hodiny žákyně 

natolik zaujaly a zaměstnaly, že na klasickou nekázeň nezbyl prostor ani čas.  

 

 

4.5.  Doporučení do praxe 
 

Školní tělesná výchova by měla hrát důležitou roli v utváření pozitivního vztahu 

mládeže k TV a pohybu vůbec, jako nezbytné součásti života každého jedince. Jedním 

z cílů školní tělesné výchovy je vést mládež k trvalému (celoživotnímu) provádění 

sportovních pohybových aktivit jako součásti zdravého životního stylu a obohacení 

kvality života vůbec. K získání žáků k celoživotní sportovní aktivitě může přispět škola 

zaváděním moderních technických pomůcek, ale především změnami v obsahu a 

metodách vyučování. Jedním z prostředků modernizace školní tělesné výchovy a „boje 
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o žáka“ je kreativně orientované vyučování zaměřené na samostatnost, tvořivost a 

vlastní rozhodování žáků. 

 Nové metody a vyučovací styly v progresivních hodinách umožnily žákům 

samostatně pracovat, podílet se na řízení jednotlivých částí hodin, svobodně se 

rozhodovat o výběru, tempu a obtížnosti cvičení, kreativně řešit zadané úkoly. Tím se 

zvýšil emotivní náboj hodin a pocit vlastní důležitosti a radosti z úspěchu. Výzkumem 

se prokázalo, že progresivní hodina výrazně ovlivnila v pozitivním smyslu roli žáka, 

jeho aktivní zapojení.  

U mladších žáků doporučujeme zpočátku vést hodiny tělesné výchovy tradičním 

způsobem, prvky progresivních hodin zařazovat postupně, aby žáci měli více času si 

navyknout pro ně na dosud netradiční způsob výuky, na jinou strukturu a organizaci 

hodin. V žádném případě progresivní hodiny u mladších žáků nezatracujeme, naopak 

zařazování progresivních hodin nebo jejich částí přispívá k rozvoji žáků, k jejich 

samostatnosti, schopnosti rozhodování, kooperaci.  

V dalších výzkumech by bylo vhodné zabývat se i tím kolik se „méně zdatných“ 

žáků, podle vlastního sebehodnocení, pod vlivem své významnější role ve vyučovacím 

procesu, kterou mu progresivní hodiny umožnily, zařadí mezi studenty více výkonné a 

jak se změnilo postavení těchto žáků v kolektivu.  
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