
Univerzita Karlova 
Pedagogická fakulta 

Katedra tělesné výchovy 

AEROBIK VE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH 

PROGRAMECH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

Diplomová práce 

magisterská 

Vedoucí diplomové práce: Autor: Jitka Hozáková 

PaedDr. Jana Hájková Studijní obor: učitelství pro 2. stupeň ZŠ 

český jazyk a literatura - tělesná výchova 

Praha 2006 



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně s odbornou 

pomocí PaedDr. Jany Hájkové, uvedla všechny použité literární zdroje a 

řídila se zásadami vědecké etiky. 

V Praze dne.H-



Děkuji PaedDr. Janě Hájkové za pomoc a cenné rady, které mi poskytla při 

zpracování diplomové práce. 



Obsah 

, , 8 
Uvod 

1 Základní pojmy 

Teoretická část 

2 Cíl a úkoly diplomové práce ^ 

2. 1 Současný stav problematiky 

2. 2 Učební osnovy tělesné výchovy ^ 

2. 3 Aerobik jako součást života dětí a mládeže 1 8 

2. 4 Aerobik ve školní tělesné výchově 20 

3 Aerobik 2 1 

3. 1 Historie aerobiku 

3. 2 Podmínky a principy aerobního cvičení 22 

3. 3 Formy aerobiku a aerobního cvičení 24 

3. 4 Cvičební jednotka v aerobiku 27 

3. 5 Názvosloví aerobiku 28 

3.6 Hudba 31 

3. 7 Choreografie 33 

3. 8 Komunikace cvičitele 35 

3. 9 Soutěže 36 

4 Aerobik pro děti a juniorské kategorie 39 

4. 1 Dětský aerobik v České republice 39 

4. 2 Věkové zákonitosti v dětském aerobiku 40 

4. 3 Členění dětského aerobiku na věkové kategorie 47 

4. 4 Lekce aerobiku pro děti a mládež 48 

4. 5 Metody výuky choreografie 49 
4. 6 Aerobik v organizačních formách základní školy 49 

4. 7 Didaktika dětského aerobiku 56 

6 



Praktická část 

61 
5 Popis průběhu šetření 

61 
5. 1 Zaměření šetření 

5. 2 Charakteristika sledovaného souboru 
62 

5. 3 Popis průběhu šetření 
63 

5. 4 Hypotézy 
64 

5. 5 Materiál a metodika 
67 

6 Výsledky šetření 
67 

6. 1 Výsledky dotazníků 
86 

6. 2 Výsledky modelového programu 
87 

6. 3 Výsledky ankety pro žáky 
96 

7 Diskuse 
99 8 Závěr 

100 9 Použitá literatura 
102 10 Seznam grafů a tabulek 

11 Přílohy 1 0 4 

7 



Úvod 

K tématu mé diplomové práce mě přivedla vlastní zkušenost z praxe na základní 

škole. Při svém krátkodobém působení na základní škole Brdičkova, kde jsem plnila 

požadavky praxe z tělesné výchovy, jsem zjistila, že paní učitelka v zimním období 

v hodinách tělesné výchovy s děvčaty cvičí z 50 % aerobik. Děvčata mají dvě hodiny 

tělesné výchovy týdně. Jedna hodina za týden je celá věnována aerobiku. Sama paní 

učitelka má doplňující vzdělání v aerobiku, ve svém volném čase působí jako 

instruktorka aerobiku ve fítness centru. V době mého působení na základní škole už 

byla děvčata natolik schopná, že sama dokázala vést hodinu aerobiku. Avšak musíme si 

zde položit otázku, zda je vhodné cvičit jedenkrát týdně aerobik v povinné tělesné 

výchově na úkor ostatních sportovních činností, které mají být podle osnov v zimním 

období zařazovány? 

Při své druhé praxi na střední škole - Gymnázium Jana Palacha - jsem se opět 

zajímala, zda paní učitelka cvičí v hodinách tělesné výchovy s děvčaty aerobik. 

Odpověď zněla ne. Paní učitelka mi sdělila, že aerobik nikdy necvičila, a že jí nepřipadá 

vhodné zařazovat aerobik do povinné tělesné výchovy, když si na hodinu aerobiku 

mohou děvčata dojít ve svém volném čase do jakéhokoli fítness centra. 

Právě tyto rozdílné zkušenosti mě přivedly na otázky, jak se aerobik rozšířil do 

českých základních škol, jaké jsou zkušenosti učitelů tělesné výchovy s jeho zařazením 

do vyučovací jednotky, jak je aerobik přijímán žáky. To byly otázky, na které jsme se 

rozhodli hledat odpovědi. 

I já sama se totiž aktivně věnuji komerčnímu aerobiku již pátým rokem. Vedu 

hodiny aerobiku pro dospělé ve fítness centru. Jeden rok jsem vedla školní kroužek 

aerobiku pro děti. 

Aerobik, jako specifická forma gymnastického cvičení na moderní hudbu, 

přináší stále nové podněty rozšiřování dynamických pohybových aktivit pro současnou 

populaci. 
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V dnešní době rozlišujeme mnoho forem aerobiku pro různé věkové kategorie. 

U nás převažují programy pro uchování či zlepšení aerobní zdatnosti, formování těla, či 

jako doporučovaná módní součást zdravého životního stylu. Od roku 1992, kdy vznikl 

Český svaz aerobiku, je také velmi populární soutěžní forma této pohybové činnosti. 

V posledních letech se v naší republice úspěšně rozvíjí i tzv. dětský aerobik. 

Zájem přichází nejen díky rozšiřujícím se nabídkám různých komerčních zařízení, ale 

také i díky zájmu učitelů, kteří mají zkušenost se cvičením s hudbou a hledají a zavádějí 

nové formy tělesné výchovy pro žáky. 

Přikláníme se k názoru, že modernizace tělovýchovného procesu odrážejícího 

poznatky praxe i vědních disciplín, z kterých obor tělesné výchovy čerpá, je závislá na 

systému vzdělávání a doškolování pedagogů, kteří ho zabezpečují. Tento proces 

z pohledu problematiky aerobiku však v současnosti funguje spíše nahodile, proto i 

výsledky této diplomové práce by mohly najít uplatnění v současné praxi učitelů na 

základní škole. 
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1 Základní pojmy 

V diplomové práci ve větší míře využíváme některé odborné termíny. 

Považujeme za nutné jejich vysvětlení, jak jsou v kontextu práce chápány. 

Aerobik - specifická forma gymnastiky na moderní hudbu, zaměřená ne zlepšování 

úrovně aerobní zdatnosti cvičenců. Jedná se o cvičení, kdy převážná část energie pro 

svalovou práci se získává za přísunu kyslíku. Hlavní úlohou aerobiku je vyvolat 

adaptační změny v organismu. (Skopová, 2000) 

Aerobní cvičení - z anglického aerobics, cvičení za dostatečného přísunu kyslíku. 

Cvičení dostatečně intenzivní a dlouhodobé, převážně vytrvalostního charakteru. 

Výrazně zatěžující srdeční a dýchací soustavu a vyžadující velkou spotřebu kyslíku. 

(Demeterovič a kol., 1988) 

Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) - sportovní a tělovýchovné sdružení 

pro děti a mládež s působností po celé České republice. Byla založena roku 1992. 

Základní organizační jednotkou je školní sportovní klub, jehož programem je 

podněcování a podporování pohybových aktivit na základních a středních školách a ve 

školských zařízeních v době mimo vyučování, (www.assk.cz) 

Cvičební jednotka - základní organizační forma pravidelného tělovýchovného 

procesu, jejíž délka trvání je 45 - 90 minut. (Zítko, 2000) 

Česká asociace Sportu pro všechny (ČASPV) - snaha přiblížit a zpřístupnit tělesnou 

výchovu a sport široké veřejnosti. Cílem je, prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, 

získat a udržet dobrou kondici a zároveň se odreagovat od denních starostí. ČASPV má 

v současné době na dvěstěpadesát tisíc registrovaných členů. Pravidelnou činnost 

odborů ČASPV, řízených v okresech České republiky okresními asociacemi ČASPV a 

ve všech krajích oblastními centry doplňují pobyty jednotlivců, rodin i skupin v jejich 

tělovýchovných střediscích. Kromě svých členů oslovuje ČASPV širokou veřejnost 
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prostřednictvím hnutí „Pohyb je život", zaměřeného na propagaci významu pohybové 

aktivity, zdravé výživy a duševní pohody v životě moderního člověka, (www.caspv.cz) 

Český svaz aerobiku - je členem mezinárodní federace sportovního aerobiku a fitness 

(FISAF). Byl založen v roce 1992 při Asociaci sportu pro všechny (ASPV). Je to 

nezisková a nezávislá organizace podporující závodní i rekreační formu aerobiku, 

pořádá soutěže, organizuje vzdělávání, snaží se o rozšíření aerobiku mezi děti a mládež. 

(Toufarová, 2001) 

Dětský aerobik - představuje pohybovou aktivitu, která vychází ze specifické aerobní 

gymnastiky - aerobiku. Podobá se a přibližuje i ostatním druhům a formám rekreačně 

prováděné gymnastiky. (Jarkovská, Wálová, 1991) 

Didaktika - organizační struktura didaktického procesu. Didaktika transformuje 

vědecké poznatky a dovednosti do didaktické činnosti edukantů, do kvality pohybového 

učení v didaktickém procesu školní tělesné výchovy a v tréninkovém procesu sportů. 

(Svatoň 2003) Původně široký význam tohoto pojmu (všechno vědění o výchově) byl až 

nepřiměřeně zúžen na „teorii vyučování", později významově ustálen jako „teorie 

vzdělávacího procesu ve vyučování". Předmětem je zkoumání a interpretace zákonitostí 

procesu vzdělávání a výchovy, všech jeho vnitřních i vnějších činitelů i vztahů mezi 

nimi. (Fialová, Rychtecký, 2000) 

Didaktické formy - představují vnější uspořádání podmínek pro účinné působení 

didaktického procesu. Souvisí úzce s nároky na organizační činnosti učitelů a 

s vytvořením komunikačních výchovných podmínek pro interakci se žáky. Dělí se na 

organizační, interakčně sociální a interakčně organizační. (Fialová, Rychtecký, 2000) 

Držení těla - individuálně optimální vzpřímené držení těla - je charakterizováno 

postojem, při kterém jsou jednotlivé články těla v optimálním postavení vzhledem 

k udržení rovnováhy a minimálnímu zapojení antigravitačních (posturálních) svalů, při 

zachování funkcí jednotlivých orgánů a soustav těla. (Zítko, 1998) 
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Gymnastika - metodicky uspořádaná tělesná cvičení, zaměřená na rozvoj těla a jeho 

pohybových schopností. (Kos 1990) Otevřený systém uspořádaných, přesně určených 

gymnastických činností s cílem pozitivně ovlivňovat a rozvíjet pohybový projev 

cvičence, podílet se na pohybové, estetické a společenské kultivaci člověka. (Novotná 

2003) Podle Mezinárodní gymnastické federace (FIG) se dělí gymnastika na závodní 

sportovní odvětví (sportovní gymnastika, moderní gymnastika, sportovní aerobik, skoky 

na trampolíně, sportovní akrobacie, akrobatický rokenrol) a nezávodní druhy 

gymnastiky, které se dále dělí podle účelu a zaměření např. kondiční, zdravotní, 

rytmická, atd. (Novotná, 2000) 

Kvalitativní výzkum - se chápe na jedné straně jako původní doplněk výzkumných 

strategií, na druhé straně jako protipól nebo vyhraněná výzkumná pozice ve vztahu 

k jednotné, na přírodovědných základech založené vědě. O přesné definici se vedou 

spory. (Hendl, 1999) 

Lekce aerobiku - výraz používaný v komerčním aerobiku, odpovídající cvičební 

jednotce. S délkou obvykle 60 - 90 minut. (Skopová, 2004) 

Ontogeneze - růst a vývoj jednotlivce od embryonálního přes fetální období, dětství, 

adolescenci, dospělost, stáří a smrt organismu. (Havlíčková, 1998) Vývoj jedince od 

narození do smrti. Člení se na řadu období, která mají své charakteristické anatomické, 

fyziologické a psychologické znaky. (Kyralová, Matoušová, 1996) 

Organizační forma - vnější uspořádání organizačních a didaktických podmínek 

vyučování, v nichž se realizuje výchovně vzdělávací proces. Některé organizační formy 

jsou typické jen pro určitý článek našeho školského systému tělesné výchovy. (Fialová, 

Rychtecký, 2000) 

Pohybová aktivita (činnost) - všechny fyzické činnosti běžného života. (Kyralová, 

Matoušová 1996) Veškerý motorický projev člověka zahrnující pohybové úkoly 

každodenního života. (Demeterovič a kol.,1988) 
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Pohybový program - zahrnuje cíle, obsah, metody, organizaci, ale i další komponenty 

determinující realizaci vzdělávání. (Tupý, Svatoň, 1997) 

Pohybové dovednosti - jsou to učením získané předpoklady rychle a účelně provádět 

daný pohyb nebo určitou pohybovou činnost. (Perič, 2004) 

Pohybové schopnosti - jsou definovány jako částečně vrozené předpoklady 

k provádění určitých pohybových činností. (Perič, 2004) Představují soubor vnitřních 

předpokladů k pohybové činnosti určitého charakteru. Zevním projevem je pohybová 

dovednost. (Havlíčková, 1997) 

Potřeba - definuje se jako psychofyziologický stav organismu, respektive jako rozdíl, 

který vznikne mezi stavem organismu žádoucím a aktuálním. (Fialová, Rychtecký, 

2000) 

Rámcový vzdělávací program (RVP) - metodický návod určující co, kdy, koho, proč, 

jak, za jakým účelem a s jakými výsledky budeme učit. Z něho vycházejí školní 

vzdělávací programy, (www.rvp.cz) 

Sportovní aerobik - nový atraktivní sport z USA a z Austrálie, který se vyvinul 

z rekreačního a komerčního aerobiku. Soutěže sportovního aerobiku jsou v České 

republice organizovány Českým svazem aerobiku. V závodní sestavě jsou kladeny 

vysoké požadavky na dynamickou a statickou sílu, maximální rozsah pohybu, na 

koordinaci a intenzitu aerobních vazeb. (Skopová, 2003) 

Tělesná cvičení - záměrná pohybová činnost lidského jedince. Tvoří pohybový systém, 

který se svou strukturou liší od jiných činností člověka. Směřuje ke zvýšení pohybové 

výkonnosti, zdatnosti, zdraví, pracovní schopnosti a k osvojení pohybových dovedností. 

Jsou jednak pohybovým procesem, jednak ideální strukturou pohybu. Výběr a užití 

tělesných cvičení jsou závislé na funkčních cílech tělovýchovného procesu. 

(Demeterovič a kol., 1988) 
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Tělesná výchova - hlavním úkolem je přispět ke kladnému ovlivnění zdraví, výchovy, 

vzdělání a výkonnosti žáků. Školní tělesná výchova patří k nejrozšířenějším formám 

organizované tělovýchovné a sportovní činnosti. (Fialová, Rychtecký, 2000) Cílem 

tělesné výchovy jako vyučovacího předmětu na základních a středních školách je 

přispívat v rámci vymezených hodin k optimálnímu stupni tělesné zdatnosti a 

výkonnosti žáků, formovat a upevňovat jejich vědomosti a pohybové návyky a utvářet 

trvalý vztah k tělovýchovné, sportovní činnosti žáků. (Štilec, 1989) 

Tělesná zdatnost - v moderním pojetí není chápána jako kategorie odrážející výkon 

(výkonově orientovaná zdatnost), ale je v odborné světové i domácí literatuře uváděna 

pod pojmem zdravotně orientovaná zdatnost a definována jako zdatnost ovlivňující 

zdravotní stav a působící preventivně na zdravotní problémy spojené s hypokinézou. 

(Zítko, 1998) 

Učební osnovy - vychází z učebního plánu. Vydává je Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy (MŠMT) a jsou pro školy i učitele závazným dokumentem, vymezují 

požadavky na znalosti a dovednosti žáka. (Fialová, Rychtecký, 2000) 

Učební plán - je nejobecnější dokument. Představuje ucelený rozpis všech 

vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících určitého typu a stupně školy 

s uvedenou dotací hodin (týdenní, roční). Obvykle jej vydává MŠMT a je závazný pro 

všechny státní základní a střední školy. (Fialová, Rychtecký, 2000) 

Všestranná příprava - široká nabídka různorodých pohybových činností - čím 

pestřejší, tím lepší. Věnovat vyváženou pozornost všem pohybovým schopnostem. 
(Perič, 2004) 

Vyučovací jednotka - základní organizační forma povinného předmětu tělesná 

výchova. Je to relativně stabilně uspořádaný systém hlavních faktorů výchovně 

vzdělávacího procesu a jejich vzájemných vztahů, determinovaných obsahem a cílem 

učiva, prostorem, kde je uskutečňován, časem, v němž je realizován, psychikou i 

fyzickou úrovní žáků, zkušenostmi a předpoklady učitele a řadou dalších didaktických 
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skutečností. Každá vyučovací jednotka je relativně uzavřeným a samostatným celkem, 

který ale vždy úzce navazuje na předcházející i následující jednotky. Zpravidla 45 

minutová. (Fialová, Rychtecký, 2000) Ve sportovním kroužku se přibližuje tréninkové 

jednotce. (Svatoň, 2003) 

Zdatnost - představuje tělesnou a duševní úroveň stavu jedince a to takovou, aby byl 

schopen vypořádat se s denními úkoly a to bez nepřiměřené únavy a zároveň měl 

dostatek energie pro svůj osobní život. (Slepičková, 2000) 

Zdraví - podle Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) je to stav úplné tělesné, 

duševní a sociální pohody. Z biologického hlediska jako rovnováha mezi vnitřním a 

vnějším prostředím. (Slepičková, 2000) 

Zdravotně orientovaná zdatnost - proces i výsledek pravidelného a vývojově 

adekvátního ovlivňování aerobní a svalové zdatnosti, flexibility žáků i úrovně 

koordinace jejich hybného systému, včetně seznamování s pojmy a vztahy, které 

objasňují význam celoživotní pohybové aktivity. (Svatoň, Tupý, 1997) 
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Teoretická část 

V teoretické části jsou uvedeny obecné charakteristiky aerobiku, historie 

aerobiku, specifika dětského aerobiku. Dále obecné poznatky z oblasti didaktiky tělesné 

výchovy, sportovního tréninku a biologie dítěte. Vybrali jsme takové problémy, které 

jsou podstatné pro zaměření diplomové práce. 

2 Cíl a úkoly diplomové práce 

Cílem diplomové práce je získat informace o aktuálním stavu uplatnění aerobiku 

na základních školách ve školní tělesné výchově. Pokusit se zjistit, zda je aerobik 

uplatňován v hodinách povinné TV více na základních školách v Teplicích nebo 

v Praze. Budou nás zajímat reakce žáků na připravený modelový program, který bude 

uplatněn ve školách, kde aerobik není zařazován do hodin povinné TV. Z uvedeného 

cíle vyplývají následující úkoly: 

1. Průzkumem na jednotlivých školách v Teplicích a v Praze zjistit skutečný stav 

zařazení aerobiku do školní tělesné výchovy. 

2. U jakého pohlaví a v jakém ročníku se daří učitelům vzbudit největší zájem o 

aerobik? 

3. Objeví se rozdíly v četnosti zařazování aerobiku do povinné TV mezi Teplicemi 

a Prahou? 

4. Jaké budou reakce žáků na připravený modelový program? 

2.1 Současný stav problematiky 

Diplomová práce je zaměřená na uplatnění aerobiku pro děti tzv. dětského 

aerobiku v pohybových programech na základní škole. Při zpracování jsme využili 

znalostí z přednášek na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (anatomie, 
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fyziologie, sportovního tréninku, didaktiky sportu, gymnastiky) a zkušeností ze školení, 

workshopů, seminářů zaměřených na aerobik, dostupné literatury, konzultací a 

především z vlastní cvičitelské praxe. 

V dnešní době neexistuje mnoho učebních materiálů, které by se zabývaly 

problematikou dětského aerobiku. Dostupná je pouze kniha Hany Toufarové - Aerobik 

s dětmi plus. Malá zmínka o cvičení dětí je v knize Ivana Macha - Aerobik od A do Z. 

Jednu kapitolu věnovala dětskému aerobiku Marcela Macáková ve spolupráci s Dagmar 

Zitovou v knize Aerobik. Občas se v časopisech jako jsou např.: Tělesná výchova a 

sport mládeže (TVSM), Pohyb je život, Fit styl, atd. objeví článek o dětském aerobiku 

autorek: Toufarová, Zitová, Peroutková, Kubátová, Skopová atd., ale jsou to jen 

částečné informace a chybí jim celistvost. 

2. 2 Učební osnovy tělesné výchovy 

Až doposud byly učební osnovy tělesné výchovy převážně chápány jako předpis. 

Základními tematickými celky byly gymnastika, atletika a sportovní hry. Pro současné 

velmi rozmanité materiální podmínky na školách nelze univerzální osnovy vytvořit. 

„Společným kritériem a východiskem při tvorbě různých dílčích programů je naplnění 

zásad zdravotně orientované zdatnosti a nabídka všestrannosti." (Svatoň, 1997) 

Transformace školské soustavy přinesla i některé změny do koncepce tvorby 

osnov, výběru učiva i práce učitele s osnovami a učivem. Dřívější osnovy přesně 

stanovovaly obsah pro jednotlivé ročníky včetně kontrolních cviků. Tento záměr má 

vyhovět vývojové diferenciaci žáků a učivo není jako doposud přiřazováno k určitým 

ročníkům. „Základním závazným vodítkem pro výběr učiva je naplnění tzv. zdravotně 

kondičního programu." (Fialová, Rychtecký, 2000) 

„Novým pojmem ve struktuře kurikulárních dokumentů je Rámcový vzdělávací 

program (RVP), představuje státní úroveň kurikulámí politiky pro vzdělávání žáků od 

tří do devatenácti let. Je to metodický návod, který zařazuje tělesnou výchovu do 

17 



vzdělávací oblasti člověk a zdraví, společně s výchovou ke zdraví. Dává možnost 

školám orientovat se ve svém zaměření - „všichni nemusí všechno"." (www.rvp.cz) 

Počet povinných hodin tělesné výchovy zůstává stále na 2 - 3 vyučovacích 

jednotkách za týden. Některé školy, a je jich stále víc, nabízí vedle povinných předmětů 

další možnosti tělesné výchovy v rámci nepovinných předmětů. Smyslem jejich 

zřizování je možnost většího zapojení dětí do tělesné výchovy. Náplň tvoří 

tělovýchovné aktivity, gymnastika, sportovní hry, atletika atd. 

V současné době se na našich základních školách můžeme setkat se třemi druhy 

vzdělávacích programů: Základní škola, Národní škola, Obecná škola (pro 1 . - 5 . 

ročník), na kterou navazuje vzdělávací program Občanská škola (pro 6. - 9. ročník). 

Všechny tri vzdělávací programy zařazují v osnovách povinné tělesné výchovy 

rytmickou gymnastiku, pod kterou spadá i aerobní gymnastika. Ve vzdělávacím 

programu Základní škola je aerobik zařazován od 6. ročníku jako rozšiřující učivo 

převážně pro dívky. Mohou být uplatněny různé druhy aerobiku jako aerobik s využitím 

stepů (step aerobik), aerobik s gumovými proužky, aerobik se švihadly atd. Osnovy 

povinné tělesné výchovy vzdělávacího programu Národní škola zařazují taktéž 

rytmickou gymnastiku pro 6. - 9. ročník, jejíž součástí je i aerobní gymnastika, 

džezgymnastika a cvičení s hudbou. I třetí vzdělávací program Občanská škola zařazuje 

do osnov povinné tělesné výchovy rytmickou gymnastiku a druhy moderních forem 

cvičení s hudbou např.: aerobní cvičení s využitím stepů, aerobní cvičení s využitím 

gumových proužků, aerobní cvičení s činkami, se švihadly. Aerobik je ve všech třech 

vzdělávacích programech zařazován jako součást aerobní gymnastiky, není tedy 

nadstavbovým prvkem v osnovách tělesné výchovy. 

2. 3 Aerobik jako součást života dětí a mládeže 

„V životě dnešních dětí zaujímají velký prostor počítače, televize, videa. Je to 

velká konkurence pro veškerý sport. Pokud chceme děti přilákat k jakékoli pohybové 

aktivitě, musíme jim nabídnout širokou škálu nových možností, které mají přitažlivý 
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obsah i formu, a které zaujmou. Aerobik se mezi tyto aktivity nepochybně řadí." 

(Toufarová, 2003) 

Dívky preferují esteticky zaměřené pohybové aktivity, z nichž dominuje 

především tanec a aerobik. V současné tělesné výchově se zatím nedaří v odpovídající 

míře respektovat a využívat tyto preference. Příčiny můžeme hledat v nedostatečném 

důrazu v přípravě budoucích učitelů tělesné výchovy na esteticky zaměřené aktivity a 

v nedostatečné podpoře tance v učebních dokumentech. 

Na Pedagogické fakultě jsem se s problematikou aerobiku mohla setkat až 

v posledních letech studia na povinném kurzu z gymnastiky a v předmětech didaktika 

gymnastiky a moderní pohybové formy. Více prostoru při studiu bylo věnováno 

rytmické gymnastice a tancům. Z toho vyplývá, že většina učitelů tělesné výchovy na 

základní, ale i střední škole nemá zkušenost se cvičením aerobiku, pokud se mu 

nevěnují ve volném čase, absolvováním kurzů, seminářů, studiem literatury nebo 

cvičením ve fitcentrech. 

S tím souvisí stále větší uplatnění hudebního doprovodu ve výuce dívek. „Je to 

pravděpodobně dáno - kromě jiného - částečně různými pohybovými dispozicemi pro 

cvičení s hudbou i psychologickými zvláštnostmi motivace pro různé pohybové a 

sportovní aktivity u chlapců a dívek. Značnou úlohu zde však může hrát osobnost 

učitele. Ten, který se naučil s hudbou v hodinách tělesné výchovy chlapců pracovat, 

nachází i u nich kladnou odezvu a zaujetí a dostává potřebnou pohybovou průpravu na 

kvalitativně vyšší stupeň. Učitelky jsou také ochotnější věnovat cvičení s hudbou 

odpovídající pozornost a více času než učitelé." (Wálová, 1985) 

„Nic nebrání tomu, aby se aerobik stal součástí tělesné výchovy na školách 

všech stupňů a využilo se tak možného kladného vlivu na funkci oběhového a 

dýchacího systému dětí a mládeže a příznivé podpory vývoje jejich hybného systému." 

(Kubátová, 2004) Z psychologického hlediska může probouzet aerobik v dětech 

ctižádost, upevňovat jejich sebevědomí a navozovat v nich kladný vztah nejen 

k aerobiku, ale i k dalším pohybovým aktivitám. 
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Každý, kdo se chce věnovat dětskému aerobiku, by měl absolvovat alespoň 

základní školení pro lektory aerobiku. Podrobněji se pak problematice věnují speciální 

semináře a školení pro cviěitele a lektory dětského aerobiku, které jsou organizované 

např. Českým svazem aerobiku nebo Českou asociací Sportu pro všechny. Kurzy 

obsahují teoretické přednášky z anatomie, fyziologie, zdravotní aspekty, cuing, 

názvosloví základních kroků, stavbu hodiny, metody učení, zásady posilování, 

protahování, relaxace, strečinku a informace o soutěžích. Samozřejmě také praktické 

ukázky různých druhů hodin. Většinou je kurz ukončen závěrečnou písemnou a 

praktickou zkouškou. Seznam škol je uveden v příloze č. 4. 

2. 4 Aerobik ve školní tělesné výchově 

Aerobik může být ve školní tělesné výchově využit jako součást rozcvičky, ale i 

v celé vyučovací jednotce, doplněn o posilování a strečink. Umožňuje zefektivnění 

vyučování tělesné výchovy použitím různých didaktických forem, stylů, metod. 

Motivace pro tuto pohybovou činnost s hudbou může být zvýšena i využitím různého 

náčiní (švihadel, overballů, fitballů, posilovačích gum, stepů atd.). Je i vhodným 

nástrojem pro mezipředmětové vazby s předměty jako je např. biologie, hudební 

výchova, výtvarná výchova, matematika. Žáci by měli cvičení rozumět a vědět, proč 
cvičí. 

Dále může aerobik sloužit jako inovační prvek ve školní tělesné výchově, 

rozvíjející kromě faktorů zdravotně orientované zdatnosti také pohybovou paměť, 

balanční schopnosti, uvědomění si vlastního těla v prostoru apod. Aerobik však není 

jedinou alternativní aktivitou modernizace vyučování tělesné výchovy. Také pohybové 

hry, nové sporty a aktivní pobyt na čerstvém vzduchu mají svoje nezastupitelné místo. 

Aerobik má v současnosti bohatou základnu ve spolkové i komerční 

tělovýchově. Ve školách se postupně rozšiřuje i jako doplňková zájmová činnost. Jsou 

zakládány sportovní kluby. K roku 2004 je při Asociaci sportovních školních klubů 

registrováno celkem 411 základních škol se zaměřením sportovního klubu na aerobik. 
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3 Aerobik 

„Aerobik je specifická forma gymnastiky na moderní hudbu, zaměřená na 

zlepšování úrovně aerobní zdatnosti cvičenců. Jedná se o cvičení, kdy se převážná část 

energie pro svalovou práci získává za přísunu kyslíku. " (Macáková, 2001) 

3.1 Historie aerobiku 

Od dob vzniku aerobiku v 70. letech v USA, jako reakce na podložené principy 

dosažení optimální úrovně fyzické zdatnosti rozvíjením vytrvalostních schopností, 

dosáhl aerobik velkého rozvoje a popularity v celé Evropě. „Základy aerobiku vyšly 

z programu dr. Kennetha H. Coopera, který vytvořil dvanáctitýdenní program aerobního 

cvičení, jenž měl sloužit k rozvoji vytrvalosti." (Macáková, 2001) Poznatky dr. K. H. 

Coopera využila jako první Američanka Jackie Sorensenová. „...Aplikovala principy 

aerobního cvičení na moderní tanec, což pochopitelně oslovilo hlavně ženy. Do 

tanečních hodin postupně pronikaly prvky z gymnastiky a od toho byl už jen krůček 

k tomu, čemu dnes říkáme aerobik." (Macáková, 2001) S rozšiřováním hnutí fitness se 

aerobik vyvíjel jak po stránce teoretické, tak praktické. 

Počátkem 80. let se aerobik jako moderní pohybový program dostává do 

povědomí české veřejnosti. Po vydání Cooperovy knihy Aerobics (1980) se první 

seminář k problematice aerobní gymnastiky konal již v roce 1983. „V Čechách a na 

Moravě se aerobik rodil z různých druhů gymnastiky s hudbou, které zde měly hluboké 

kořeny a navíc byly vždy na dobré úrovni. Je tedy zcela logické, že příchozí západní 

aerobik v tomto směru „padl na úrodnou půdu" a poměrně lehce navázal na mnohaletou 

tradici „našeho cvičení", která jej samozřejmě ovlivnila. To, čemu se tedy u nás říkalo 

aerobik, ve skutečnosti nebyl typický aerobik, ale ve většině případů jeho česká odnož." 

(Macáková, 2001) 

„U nás nastal velký boom aerobiku převážně až po roce 1989, kdy se otevřely 

hranice a lidé mohli nejen vycestovat, ale i shlédnout hodiny zahraničních lektorů. 
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Nastal tudíž daleko větší vliv zvenčí. K tomu začala vznikat první soukromá fitcentra, 

školící organizace a podnikání v oblasti fitness." (Macáková, 2001) 

„Osobností, které se zasloužily na propagaci aerobiku u nás, je mnoho. Některé 

jsou známější, jiné dělaly svou práci se stejným zápalem, ale nebyly tolik vidět." 

(Macáková, 2001) Je třeba zde zmínit jméno Zlaty Wálové, která je velkým pojmem 

v gymnastice ve spojení moderního pohybu s hudbou. Dále můžeme jmenovat Helenu 

Jarkovskou, která poprvé prosadila aerobik v knižním vydaní - Aerobní gymnastika. 

(Macáková, 2001) „Velký vliv na všechny, ať už v zahraničí nebo u nás, měla určitě 

Jane Fondová, herečka, propagátorka aerobiku. Její videokazety se cvičebními 

programy aerobiku, jež se dostávaly - byť v zašuměných kopiích - i knám, 

představovaly vysokou profesionální úroveň." (Macáková, 2001) 

„ V roce 1992 byl při České asociaci Sport pro všechny (ČASPV) založen Český 

svaz aerobiku (ČSAE), který organizuje nejen vzdělávání a pořádání soutěží, ale vedle 

sportovního aerobiku podporuje i rekreační a komerční aerobik." (Skopová, Zítko, 
2005) 

Dynamický vývoj neustále probíhá v obsahu i metodice cvičení, ve výběru 

hudby, pomůcek i oblečení. 

Druhy aerobiku, označované anglickými názvy, vyjadřují převažující zaměření 

cvičení, výběr náčiní a nářadí, popřípadě styl a techniku pohybového obsahu. 

„Charakteristickými složkami aerobiku jsou vedle cíleného pohybového obsahu: 

osobnost lektora, intenzita, choreografie, styl, tempo hudby, prostředí (vybavenost 

nářadím, náčiním, pomůckami aj.)." (Skopová, Zítko, 2005) 

3. 2 Podmínky a principy aerobního cvičení 

Aerobik je pohybová aktivita vytrvalostního charakteru, při níž se do činnosti 

zapojují velké svalové skupiny. Slovo aerobní znamená „za přístupu kyslíku". Do 
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skupiny aerobních aktivit patří cyklicky se opakující činnosti jako např. běh, chůze, 

plavání, jízda na kole apod. (Toufarová, 2004) 

„Zjednodušeně se dá říci, že cvičení má aerobní charakter, pokud organismus 

dodává prostřednictvím krve přiměřené množství kyslíku pro optimální spalování živin 

ve svalové buňce. V aerobních podmínkách zůstává hladina kyselých zplodin nízká, a 

proto lze cvičit delší dobu bez pocitu obrovské únavy." (Toufarová, 2004) 

Hlavní úlohou aerobiku je vyvolat adaptační změny v organismu. Adaptace na 

pohybovou zátěž probíhá na úrovni: 

1. srdečně cévního systému (zpomalení klidové srdeční činnosti, snížení 

systolického tlaku, větší tepový objem, účinnější využití kyslíku v pracujících 

svalech, zrychlení návratu ke klidové srdeční frekvenci), 

2. dýchacího systému (zvětšení plicní kapacity, zkvalitnění přenosu kyslíku 

v organismu), 

3. pohybového systému (zachování či zvýšení svalové zdatnosti, udržení či 

zlepšování kloubní pohyblivosti, zvyšování hustoty kostní tkáně apod.), 

4. metabolismu (účinnější využití mastných kyselin a tuků, rychlejší odbourávání 

odpadních látek, úbytek tukové tkáně, snižování hladiny cholesterolu apod.), 

5. psychosomatické (zlepšování odolnosti proti zevním vlivům, menší náchylnost 

k virovým onemocněním, odreagování se a zlepšování sebedůvěry, 

seberealizace, zvýšení sebevědomí apod.), 

6. prevence civilizačních nemocí. 

Aerobní cvičení musí respektovat obecné principy pro sestavování pohybových 

programů s převážně aerobním (vytrvalostním) zaměřením. Tento obecný princip zní 

FITT: 

1 • F - frekvence - minimálně třikrát týdně 

2. I - intenzita - střední, odvozená z rozsahu tepové frekvence i subjektivně 

vnímané námahy, převaha pohybových činností a aerobní zóně 60 - 85% 

maximální srdeční frekvence 
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3. T - trvání - minimálně 20 minut, optimum 50 - 90 minut podle typu cvičení 

4. T - typ cvičení - kondiční, formativní, taneční aerobik, posilovači, s náčiním 

apod. 

Při nerespektování obecného pravidla FITT nelze očekávat efekt cvičebního 

programu v adaptaci organismu na zátěž. Cílem cvičení však může být i rozvoj pouze 

jednoho či několika vybraných aspektů zdravotně orientované zdatnosti. Podle zájmů a 

potřeb si cvičenci mohou vybrat z mnoha druhů aerobiku. 

Pokud chceme cvičením udržet nebo zvýšit fyzickou zdatnost musí být doba 

cvičení dostatečně dlouhá. V aerobní zóně by měl jedinec zůstat minimálně 12 minut 

pro udržení fyzické zdatnosti. Pro rozvoj aerobní zdatnosti by mělo cvičení trvat 25 -

35 minut. Maximálního efektu dosáhneme střídáním různých pohybových činností. 

Týdenní minimální doba zaměřená na rozvoj aerobní zdatnosti by měla být podle 

intenzity zatížení 90 minut a více. 

Výpočet aerobního pásma (dle Toufarové): 

a) zjištění maximální srdeční frekvence /SF max/... 220 - věk cvičence 

b) výpočet spodní hranice aerobního pásma, tj. 60% SF max. /220 - věk/ x 0, 6 

c) výpočet horní hranice aerobního pásma, tj. 85% SF max. /220 - věk/ x 0, 85 

d) určení aerobního pásma. 

Avšak tato metoda výpočtu účinného aerobního pásma je velmi orientační. 

V běžných lekcích aerobiku je sledování srdeční frekvence dětí touto metodou obtížné. 

Proto se při posuzování adekvátní zátěže v lekcích aerobiku pro děti řídíme vnějšími 

příznaky, jako jsou zčervenání, zrychlené dýchání, pocení apod., což je snadnější. 

3. 3 Formy aerobiku a aerobního cvičení 

Anglické názvy jednotlivých druhů aerobiku u nás už natolik zdomácněly, že 

odborná veřejnost si umí vybírat cvičební programy již podle názvu. Pro zvolení 

určitého druhu aerobiku je podstatné nejen to, zda jde o začátečníka či pokročilého, ale 
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také o individuální zaměření, představu cíle cvičení, momentální zdravotní stav, věk i 

životní styl. 

Nejčastěji se v České republice pod názvem AEROBIK nabízí gymnastický 

cvičební program na moderní hudbu. 

Pro současný aerobik komerčního charakteru je typické, že se stále vyvíjí nové 

náčiní a nářadí ke zlepšování speciálního účinku cvičení i pro větší atraktivnost lekcí. 

Lze předpokládat, že v komerčním aerobiku se každoročně budeme setkávat 

s novinkami (obsahové zaměření, pojmenování lekce, styl hudby, nové náčiní), které 

nejenže zvýší atraktivnost současného aerobiku, ale přispějí i k pozitivnímu účinku na 

bio-psycho-sociální stránku života jedince v naší společnosti. (Skopová, 2000) 

Aerobik a s ním související formy skupinového cvičení se rozvíjejí ve třech značně 

odlišujících se směrech (Velínská, 2004): 

1. aerobik je zaměřený na rozvoj obecné vytrvalosti 

obsah lekcí nazvaných jako aerobik (nebo step aerobik) je dnes výuka relativně 

(pro širokou veřejnost) obtížné choreografie s řadou tanečních prvků, vyžaduje 

náročnější orientace v prostoru, koordinace práce paží a nohou, výraz atd. 

a) AEROBIK CLASSIC - aerobní cvičení vyznačující se charakteristickým 

provedením a kombinací základních pohybů bez použití náčiní a zařazení 

Floor Work (posilování). 

b) BASIC AEROBIK - lekce určené začátečníkům, koordinačně i fyzicky 

méně náročné, délka hlavního aerobního bloku bývá kratší (12 - 20 

minut) 

c) DANCE AEROBIK - forma klasického aerobiku upravená do taneční 

podoby. Využívají se taneční kroky, prolínají se různé taneční styly. 

d) STEP AEROBIK - základním principem je vystupování a sestupování ze 

stepu, kombinované s krokovými variacemi na stepu i mimo něj. Cvičení 

je možné doplnit dalším náčiním jako např. činkami, expandery či 

tyčemi. 
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e) FUNK AEROBIK - aerobní cvičení na specifickou hudbu. 

f) HIP HOP - taneční styl z amerických ulic vycházející z tradice 

černošského rapu. 

g) AQUA AEROBIK - cvičení prováděné proti odporu vody. Chůze a běh 

se kombinuje s dalšími krokovými variacemi a pohyby paží. Možné je 

použít step, který je připevněný ke dnu. 

2. kondiční formy zaměřené na rozvoj silových schopností 

jde o protiklad k tanečnímu aerobiku a koordinačně obtížným lekcím aerobiku a 

step aerobiku, velkou popularitu v posledních letech získaly lekce vycházející 

z různých druhů bojových umění, např. kick box aerobik, Tai-bo atd., stálou 

oblibu mají i lekce posilovacího charakteru, z nichž některé více plní úlohu 

aerobního tréninku doplněného posilovacím cvičením, např. bodystyling, P-class 

a) P-CLASS - dynamické posilování problematických částí těla, především 

partií jako břicho, hýždě, stehna. Toto cvičení probíhá v aerobní zóně na 

základě velmi jednoduchých choreografií a posilování je prováděno 

vlastní vahou těla. 

b) BODY STYLING - cvičení zaměřené pouze na tvarování postavy, kdy 

po rozcvičce následuje už jen cílené posilování. 

c) BODY TONE - vytrvalostně-silový trénink nízké až střední intenzity 

zatížení, zaměřuje se na rozvoj svalstva horních končetin (posilování 

s malými činkami, těžkou tyčí, krátkými gumami, expandery...) 

3. body and mind - po velkém úspěchu v zahraničí získávají oblibu i u nás, do 

programu fitcenter jsou tyto lekce zařazovány jako kompenzace a doplněk 

dynamických hodin, jde o skupinová cvičení, jejichž cílem je harmonický rozvoj 

těla, ale také mysli, mají posilovači, protahovací a relaxační charakter, nejde o 

cvičení aerobní, např. power jóga, pilates atd. 

a) FITBALL - cviky se provádějí většinou vsedě nebo vleže na balónu. 

Pohyby na balónu nutí k udržení rovnováhy, čímž se zapojují svaly, které 

v běžném životě zřídka užíváme. Balanční cvičení na velkých míčích 

nezatěžuje klouby ani dolní končetiny. 
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3. 4 Cvičební jednotka v aerobiku 

„Pro dosažení optimálního účinku cvičební jednotky (lekce) aerobiku je třeba 

respektovat strukturu a obsah jednotlivých částí vybraného druhu aerobiku." (Skopová, 

Zítko, 2005) Počet částí je u každého typu lekce jiný, ale vždy je zařazena část zahřátí a 

rozcvičení, dále hlavní část - aerobik - a závěrečná část - zklidnění. Jedna část hodiny 

plynule přechází v druhou, i když každá má své specifické zaměření, obsah i vedení. 

Délka jednotlivých částí lekce je závislá na době trvání celé cvičební jednotky. 

„Podstatná je informovanost a znalost základních pohybů (kroků) aerobiku a schopnost 

je spojovat do vazeb - choreografií. Všechny metodické postupy učení choreografií 

slouží k tomu, aby cvičenci co nejplynuleji zvládli spojování pohybů, aby intenzita 

cvičení neklesla pod hranici aerobního zatížení. Neméně důležitý je výběr hudby a 

práce s příznačně frázovaným hudebním doprovodem. Různé tempo hudby se vybírá 

k odlišným druhům aerobiku, případně i jednotlivým částem lekce." (Skopová, Zítko, 

2005) 

V základní formě rozlišujeme: 

1. Low Impact (LO) - pohyby, při nichž se vždy jedna noha dotýká země. Tento 

nízký aerobik značí i nízké zatížení srdečně cévního a respiračního systému. 

2. High Impact (HI) - typ cvičení s využitím poskoků a skoků znamená vysokou 

účinnost zátěže. 

3. Non Impact (NI) - jsou pohybové činnosti prováděné při kontaktu obou nohou 

se zemí (cviky pro rozvoj flexibility, posilovači cviky často v izometrické 

kontrakci apod.) 

V současné době se označují jednotlivé části cvičební jednotky anglickým 

názvoslovím. 
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Průběh standardní lekce: 

- Warm up - zahřátí, rozcvičení s vyústěním do dynamického strečinku 

(prestretching) 

- Aérobics - vytrvalostní část se střídáním LO/HI aerobiku 

- Cool Down - snížení intenzity cvičení před přechodem do nižších poloh 

- Floor Work - většinou posilování dvou až čtyř svalových partií 

- Stretching - uklidnění, statický strečink 

„Cílem úvodní části warm up je zahřátí organismu, připravit organismus na 

zátěž v dalším průběhu hodiny a předejít tak zranění. Provádíme jednoduché pohyby, 

které jsou směřovány na hlavní svalové skupiny a na jednotlivé části těla, které jsou 

v důsledku správného rozcvičení lépe prokrveny a vyživovány. Právě warm up je 

ukazatelem vyspělosti cvičících, má důležitý psychologický efekt. Cím pokročilejší jsou 

cvičenci, tím intenzivnější a delší warm up musí být. Nedílnou součástí každého zahřátí 

je i tzv. prestretching. Jeho cílem je prevence zranění a zvýšení kloubní pohyblivosti." 

(Toufarová, 2003) 

V hlavní části sestavujeme jednotlivé kroky do bloku a vytváříme tak 

choreografii, která musí odpovídat věku a vyspělosti cvičenců. (Toufarová, 2003) 

Další částí je cool down, což znamená pozvolné snižování intenzity cvičení. 

Podle charakteru lekce následuje posilování nebo závěrečný strečink. Strečink je třeba 

zařadit na konec každé cvičební lekce. Strečinkem rozumíme protažení celého těla, 

všech svalových skupin, které byly zatíženy. (Toufarová, 2003) „Strečink urychluje 

odplavení odpadových látek ze svalů, regeneraci svalů, rozvíjí se flexibilita." 

(Toufarová, 2003) 

3. 5 Názvosloví aerobiku 

V aerobiku se setkáváme s anglickými názvy kroků. Anglická terminologie 

k aerobiku neodmyslitelně patří a sdružuje tak cvičitele a instruktory tohoto sportu. 
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Cvičitel aerobiku musí znit anglickou terminologii. Je však možné v hodinách školní 
tělesné výchovy využit éeský ekvivaíent, ale ž t ó vé,šinou nemají problém se 

zapamatováním anglického slovíčka. 

Základní kroky aerobiku 

Pro provádění základních kroků aerobiku platí zásada dodržování optimálního 

držení těla, kdy je břicho vtažené, zpevněné, vytažení z pasu, rovná záda, ramena 

dozadu, do šíře a dolů. Kolena a lokty se nedopínají, nohy a paže jsou mírně pokrčeny, 

krčení nohy v kolenním kloubu je max. 90°, pohyby paží jsou rychlé, pevné a presne s 

„tečkou na konci pohybu". 

Všechny kroky vycházejí ze stoje spojného. Jedná se o kroky základní: 

MARCH [máč] - chůze na místě, vzpřímený postoj, nepředklánět se 

variace - na místě, vpřed, vzad, diagonála, do kruhu 

STEP TOUCH [step tač] - krok stranou a prinožit 

variace - single, double, diagonála 

S1DE TO SIDE [sajt tů sajt] - přenášení váhy ve stoji rozkročném, ze strany na stranu 

variace - na místě, vpřed, vzad 

LEG CURL [leg kérl] - pokrčit zánožmo s přenesením váhy na druhou nohu (pata vzad, 

koleno 90°) 

variace - na místě, jednou, dvakrát, vpřed, vzad 

LUNGE [lánž] - výpad 

TAP [tep] - dotek špičky o zem vpřed, vzad, stranou, křížem 

KNEE UP [ný ap] - pokrčit přednožmo (koleno nahoru) 
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variace - na místě, vpřed, vzad, jednou, dvakrát 

MAMBO [mambo] - překrok a zákrok 

PLIE [plijé] - podřep rozkročný s koleny vytočenými ven 

GRAPEVINE [grepvajn] - úkrok, krok vzad zkřižmo, úkrok, přísun 

JUMPING JACK [džempink džek] - poskok ze stoje spojného do podřepu rozkročného 

a zpět 

JOGGING [džogink] - běh 

Směry kroků: 

Front [front] - vpřed 

Back [bek] - vzad 

Side [sajt] - stranou 

Diagonal [diagonal] - šikmo 

Box [boks] - do čtverce 

Up [ap] - nahoru 

Down [daun] - dolů 

In [in] - dovnitř 

Out [aut] - ven 

Open [oupn] - otevřený 

Close [klous] - uzavřený 

Single [singl] - jednou 

Double [dabl] - dvakrát 

Po zvládnutí kroků na místě se zařazují kroky do prostoru. Dále se základní 

kroky doplňují otočkami, přidáním paží, novými směry, zrychluje se tempo hudby, 
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skupinu cvičících lze různě dělit na menší skupiny, které předvádějí choreografii proti 

sobě, po sobě. Při cvičení je důležité dbát na pravolevou rovnováhu, to znamená, že by 

se měl zařazovat stejný počet opakování na pravou i levou stranu, čímž se předejde 

svalovým dysbalancím, zlepší se koordinace, orientace v prostoru atd. 

3. 6 Hudba 

Použití hudební předlohy je ve školní tělesné výchově dodnes uplatňováno se 

střídavými úspěchy. Není pochyb o tom, že cvičení s hudbou znamená výrazný 

kvalitativní posun účinnosti zvoleného pohybového programu. Cvičení s hudbou je 

přitažlivější, zkvalitňuje způsob provedení, podporuje estetickou výchovu dětí a 

mládeže a navozuje dobrou náladu jednotlivce i skupiny. 

„Úkoly a funkce hudby při cvičení jsou hodnoceny z různých aspektů, ale pro 

využití hudby ve školní tělesné výchově vycházíme z těchto základních funkcí: 

- regulační 

- motivační" (Velínská, 2005) 

Regulační funkce znamená sjednocení hudby a pohybu do jedné časové 

členitosti. 

Motivační funkce hudby je závislá na melodii, žánru, stylu, dynamice a 

charakteru interpretace. 

Aby jmenované funkce hudba opravdu poskytovala, je třeba věnovat velkou 

pozornost výběru vhodných hudebních předloh. Hudba pohyb nejen vede a podporuje, 

ale také provokuje k výrazové shodě. Tempo hudby a tempo cvičení nesmí být příliš 

rychlé, aby znemožňovalo správné provedení cviků. 

Pravidelné a výrazné uspořádání hudebních frází podporuje ekonomizaci 

pohybu, kultivuje pohybový projev a podporuje správné skupinové provedení. Cvičení 
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s hudbou nemusí působit pouze pozitivně, protože pohyb do určité míry omezuje a také 

ztěžuje zpětnou vazbu k prováděnému pohybu. Proto nové a koordinačně náročné cviky 

vysvětlujeme bez hudby. 

Pro většinu cvičení se hodí rovnoměrné rytmizované skladby středního tempa, 

při nichž se může cvičit jeden pohyb na jednu, dvě, čtyři, osm dob - vždy v souladu se 

strukturou taktů a jejich počtem v hudební frázi. Tempo hudby záleží na rychlosti 

střídání počítacích dob (pulzů) za minutu a označuje se znakem metronomu (MM nebo 

v anglické verzi BPM). 

V dnešní době již nemusíme hudební předlohu ke cvičení sestavovat sami, neboť 

lze vybírat ze široké nabídky takovou hudební nahrávku, která svým tempem a 

charakterem vyhoví zvolenému cvičení. 

„Podstatné je naučit cvičence poslouchat a vnímat hudbu v souladu s pohybem." 
(Skopová, 2004) 

Při přípravě cvičební jednotky na hudbu respektujeme tedy tyto zásady 

(Novotná, 2003): 

1. Hudbu vybírat cíleně, podle charakteru cvičení, jeho obsahu, věku a výkonnostní 

dispozice svěřených cvičenců. 

2. Zvolit správné tempo (rychlost) hudby podle typu cvičení - pro hodiny 

s převažujícími low impact pohyby se používá rychlost hudby 130 - 140 BPM, 

naopak v hodinách step aerobiku je hudba výrazně pomalejší (120 - 135 BPM), 

stejně jako u posilování (120 - 125 BPM, případně i nižší podle použité zátěže). 

Ještě nižší je tempo hudby u druhů aerobiku jako je fítball, kde se rychlost 

hudby pohybuje okolo 100 BPM. 

3. Průpravné a nové cviky vysvětlovat bez hudby. 

4. Vhodná hudba ve správném okamžiku umocní blahodárný účinek cvičení. 
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Hudba je využívána v rekreační tělesné výchově i ve školní výuce. Doprovází 

výkonnostně a esteticky náročné sportovní výkony. Vysoce inspirující a specifické 

vazby na kvalitativně vyšší úrovni jsou vyjádřeny v tanečním umění a v pohybových 

skladbách. Využívá se v tréninkovém procesu formou účelové, speciálně průpravné, 

kondiční nebo kompenzační gymnastiky pro různé sportovní disciplíny. Začíná se 

uplatňovat při vybraných cvičeních zvláštní tělesné výchovy a léčebné gymnastiky. 

Hudba kladně motivuje a oživuje soubory tělovýchovných chvilek a pracovní 

gymnastiky. (Wálová, 1985) 

3. 7 Choreografie 

Choreografie spočívá v umění naplánování a sestavení pohybů tak, aby 

dohromady vytvořily kompozici. Choreografie, tedy metody učení, v aerobiku se během 

posledních let začaly těšit velké oblibě. Využívají se výukové vzorce jako výukové 

techniky, které cvičitelům umožňují, aby si snadno a účinně sestavili cvičební program. 

„Není rozdíl mezi učením v choreografických hodinách aerobiku nebo stepu a učením 

v hodinách posilovačích. Znalost výukových vzorců patří k základním znalostem 

každého instruktora aerobiku." (Velínská, 2005) Na hodinách vždy využijeme většinu 

z následně uvedených metod, některé slouží spíše k učení prvků či vazeb, některé zase 

k učení větších úseků, např. ke spojování vazeb do bloků, k rozvoji bloků apod., jiné se 

týkají počtu opakování provedení, některé jsou vhodné např. pro hodiny začátečníků 

nebo posilovači typy lekcí, jiné jsou univerzálně použitelné. Kromě specifických metod 

používáme a dodržujeme obecné didaktické zásady a principy výuky, tzn. postupujeme 

od jednoduchého ke složitému, od pomalého k rychlejšímu, od známého k neznámému. 

Je nutné také vysvětlit termín „blok", který jsme již použili. Každý blok je 

tvořen dvaatřiceti dobami, ty jsou rozdělené na čtyři osmičky. To znamená, že do 

jednoho bloku můžeme zařadit např. čtyři krokové variace na osm dob. Bloky se 

označují velkými tiskacími písmeny (A, B, C, D...) a spojují se společně do vazeb. 

Bloku je přizpůsobena i hudba, kde jeden hudební oblouk, tvořící jeden blok, má 

dvaatřicet dob. 
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Metody učení: 

1. Linear progression - LINEÁRNÍ PROGRESE - tzn. vývoj prvků. Tato metoda 

slouží k vytvoření pohybového základu na základě logické souvislosti mezi 

prvky, plynulosti přechodu jeden v druhý. Jednotlivé bloky učíme za sebou, 

např: A, B, C, D... K úspěšnému užívání této metody je nutné pochopit a 

odhalovat souvislosti mezi prvky, naším cílem je najít skutečný pohybový 

základ (tedy naprosto jednoduché kroky) prvku či vazby, kterou chceme naučit. 

2. Pyramiding - PYRAMIDA - metoda vztahující se k počtu opakování 

jednotlivých prvků. Jde o postupné zvyšování počtu opakování v závislosti na 

pravidelném frázování hudby určené na aerobik. Jde o metodu univerzální, 

užívanou na každé hodině aerobiku. Počty opakování 2 - 4 - 8 - 1 6 - 3 2 . 

3. Reverse pyramiding - OBRÁCENÁ PYRAMIDA, ZKRACOVÁNÍ - metoda 

vztahující se k počtu opakování jednotlivých prvků. Jde o postupné ubírání 

počtu opakování v souladu se strukturou hudby určenou na aerobik. Počty 

opakování 3 2 - 1 6 - 8 - 4 - 2 . 

4. Add on - ŘETĚZOVÁ METODA - užívá se k výuce větších celků. Tato metoda 

spočívá v přidávání vždy jednoho nového prvku za již naučené, např. A, 

B...A+B; C...A+B+C; D...A+B+C+D. Nevýhodou této metody je neustálé 

opakování prvků na začátku bloku a nedostatečné procvičení prvků na konci 

bloku. 

5. Block building - BLOKOVÁ METODA - metoda určená pro učení bloků jako 

celků. Spočívá v rozdělení bloku na dvě části, které učíme samostatně a poté 

spojíme dohromady, např: A, B...A+B; C, D...C+D; A+B+C+D 

6. Layering - VSTRVENÍ - metoda založená na postupných změnách pohybového 

základu od nejjednodušší, základní podoby k obtížnějším variantám, vrstvit 

můžeme pohybový základ jednoho prvku, vazby, ale i celého bloku. Základ 

můžeme vrstvit o tyto elementy: práce paží, změna rytmu, změna směru, změna 
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intenzity, změna stylu. Tato metoda patří mezi nejvíce používané ve výuce, je 

nutné dodržovat určitá pravidla, např: vždy přidáváme jen jednu vrstvu = jednu 

změnu, každou vrstvu opakujeme tak dlouho, dokud ji většina cvičenců 

nezvládne, na změnu nijak neupozorňujeme, ale stáhneme na sebe pozornost a 

přirozeně pohyb změníme. 

7. Holding pattern - vzorec držení, vložení a konečné vypuštění neutrálního prvku 

při učení složitějších prvků či vazeb, jako neutrální prvek slouží základní, 

jednoduchý prvek (step touch, leg curi, step up...), tato metoda se užívá 

převážně při učení koordinačně náročnějších částí, např: A+HP+B+HP-HP = 

AB (HP=vzorec držení). 

8. Insertion - VKLÁDÁNÍ - nově naučenou část vložíme do již naučené vazby, 

tuto metodu používáme, pokud učení uvnitř vazby je příliš komplikované, 

časově náročné, např: A+B...A1+B+A2. 

3. 8 Komunikace cvičitele 

„Komunikace instruktora se cvičenci má zásadní význam pro úspěšné splnění 

cíle lekce (tedy udržení tepové frekvence po danou dobu v úrovni aerobní zóny). 

Zvládnutí komunikace cvičitele vyžaduje stejný nácvik a trénink stejně jako nácvik 

techniky nebo metodických postupů." (Velínská, 2005) Komunikace cvičitele probíhá 

na dvou úrovních: profesionální - odborná a osobní. 

1. Profesionální - odborná komunikace 

Na hodinách aerobiku jde o senzomotorické učení pohybových dovedností 

nápodobou prvků, tedy nápodobou pohybů instruktora, a instrukcí, tedy pomocí 

verbálních a neverbálních pokynů instruktora. „Během hodiny lektor používá několik 

druhů komunikace, které umožňují cvičencům následovat bez přerušování vývoj hodiny 

a osvojovat si správnou techniku cvičení." (Velínská, 2005) 
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a) verbální eueing = komunikace slovní - v průběhu celé hodiny 

instruktor se cvičenci slovně komunikuje tzn. oznamuje, jaký prvek 

bude následovat, upozorňuje na změny, odpočítává začátek pohybů, 

opakuje správnou techniku provedení a zásady správného držení těla, 

opravuje případné chyby, motivuje a povzbuzuje 

b) neverbální eueing = mimoslovní komunikace - je nezbytnou součástí 

a doplňkem verbální komunikace, zahrnuje gestikulaci a mezinárodní 

signalizaci prvků aerobiku - pro základní prvky a pokyny existuje 

ustálený a mezinárodně užívaný systém značek: odpočítávání začátků 

pohybů, watch me - sleduj mě, from the top - od začátku atd.; také 

mimika a oční kontakt slouží k mimoslovní komunikaci 

2. Osobní komunikace - jedná se především o osobnost instruktora, jeho 

vystupování, jednání s lidmi na hodině aerobiku i mimo ni, jeho vlastnosti apod. 

3. 9 Soutěže aerobiku u nás 

V soutěžích se projevují výsledky rozvoje pohybových schopností, stupeň 

osvojení dovedností daného sportovního odvětví včetně rozvoje potřebných 

psychických vlastností. Soutěže představují pro každého jednotlivce náročné situace, ve 

kterých se snaží docílit co nejlepšího výkonu. Z tohoto důvodu je nucen maximálně 

mobilizovat psychické i fyzické úsilí v boji o vítězství. Motivační náboj správně 

organizovaných soutěží je veliký. 

Soutěže můžeme rozdělit na dvě linie - rekreační a sportovní: 

1. soutěže v rekreačním sportu 

Mají nezastupitelnou úlohu při rozvoji tělesné výchovy prováděné v masovém 

měřítku, neboť rozvíjejí soutěživost, přirozenou lidskou vlastnost. Jejich úkolem 

je získávat nejširší vrstvy dětí a mládeže pro pravidelnou a méně náročnou 

pohybovou činnost. Důležitým úkolem těchto soutěží je získávání nových 
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zájemců pro jednotlivá sportovní odvětví. Děti se zde setkávají snovými 

kamarády a při tom získávají pocit kolektivní sounáležitosti. Jsou vyhlašovány 

různými institucemi a orgány, které se zabývají tělesnou výchovou a sportem. 

Vyhlašují se stále nové a nové soutěže za účelem zapojení co nejvíce dětí do 

pravidelné sportovní činnosti. 

2. soutěže ve výkonnostním sportu 

Charakteristickým rysem je úsilí po dosažení individuálního maximálního 

výkonu na základě systematické přípravy. 

Soutěže v aerobiku jsou pořádány nejen na vrcholové úrovni, ale také pro 

širokou veřejnost jako motivační činitel výkonnosti. Soutěžící si mohou zábavnou 

formou „poměřit" své síly a schopnosti. Jedná se o masový soutěžní Aerobic Master 

Class a Aerobic Basic Show, kterých se může zúčastnit každý bez jakékoli registrace 

v nějakém klubu, oddílu či fitness centru. Poslední dobou stoupá obliba také tzv. 

maratónu v aerobiku. (Macáková, 2001) 

Dále Český svaz aerobiku (ČSAE) pořádá již několik let čtyři druhy soutěží pro 

závodníky na různé výkonnostní úrovni. Soutěžní Aerobic Master Class a Aerobik 

Team Show jsou vypsány pro kategorie již od šesti let. Od osmi let se děti mohou 

zapojovat do soutěží ve sportovním aerobiku a do soutěží fitness družstev. 

Dle obtížnosti a náročnosti, a to od nejjednodušší, jsou jednotlivé soutěže 

seřazeny v následujícím přehledu (dle Toufarové): 

1. Soutěžní Aerobik Master Class 

Je to soutěž jednotlivců, kteří cvičí podle vyškoleného lektora. Na jaře jsou 

pořádány postupové soutěže, které vrcholí republikovým finále SAMC. 

Nepostupové soutěže mohou probíhat celý rok, převážně jsou však pořádány na 

podzim. Soutěží se v pěti kategoriích. Ze semifinále postupuje do finále 15 

nejlepších, ze kterých se určuje prvních šest. 
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2. Aerobic Basic Show 

Soutěž je pořádána pro tematické pohybové skladby (sestavy) aerobiku. Je to 

otevřená soutěž bez ohledu členství k určité organizaci z řad dětí a mládeže od 6 

do 19 let. Pohybovým obsahem soutěžních skladeb je aerobik ve všech jeho 

možných druzích a formách, který může být obohacen o pohybové dovednosti 

gymnastiky a tance. Soutěž se dělí na disciplíny bez náčiní a s náčiním. Skupina 

soutěžících (družstva dívek, chlapců, koedukovaná) může být složena z dětí a 

mládeže jedné nebo více škol a zájmových skupin s omezeným počtem 

závodníků 4 - 1 8 osob. Skupiny se dělí na čtyři věkové kategorie. Délka 

soutěžní sestavy je - pro I. a II. kategorii lmin 40s - 2 min. pro ostatní 2 min - 3 

min. 

Výše uvedených dvou soutěží se může zúčastnit kdokoli ze široké veřejnosti. 

Následující soutěže jsou vypisovány pro registrované závodníky. 

3. Aerobik Team Show 

Tento název označuje soutěž pódiových skladeb aerobiku. Soutěží se v pěti 

věkových kategoriích, skladbu cvičí 7 - 2 0 cvičenců. Skladby ATP musí být 

původní, v délce 2min 45s - 3min 15s a jsou předváděny na ploše 12 x 12 m. 

Pravidla dovolují skladby bez náčiní, s náčiním nebo nářadím, případně 

s dalšími pomůckami. 

4. FITNESS soutěže 

To jsou soutěže pro 6 - 8 členná družstva klubů, oddílů, fitness atd., které 

v závodní sestavě prezentují vždy jednu z nejrozšířenějších forem rekreačního 

aerobiku tj. aerobik, step aerobik nebo funk a hip hop. Soutěž je vypsána pro 

startující starší 11 let. Závodní sestava má délku 2 min ± 5s. 

5. Sportovní aerobik 

Cílem těchto soutěží je rozšíření formy sportovního aerobiku mezi mladší 

věkové kategorie. Soutěže jsou vypsány v kategorii 8 - 10 let pro 3 - 5 členná 

družstva. Starší závodnice a závodníci se mohou soutěží účastnit jako tříčlenná 

družstva, páry, ženy nebo muži. Závodní sestava má délku 2 min ± 5s. 
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Ve školní tělesné výchově mohou najít uplatnění první dvě uvedené soutěže. To 

znamená, že žáci základních škol, kteří nejsou členi žádného klubu, oddílu či fitness se 

mohou zúčastnit soutěžního Aerobik Master Class i Aerobic Basic Show. 

4 Aerobik pro děti a juniorské kategorie 

„Dětský aerobik je řízená pohybová aktivita, jejímž cílem je realizovat pohybový 

program pro děti. Stupeň náročnosti programu se přizpůsobuje jejich věku, 

schopnostem a zájmu tak, aby svým dopadem vyhovoval požadavkům, zdravotně 

orientované zdatnosti a zároveň přispěl k projevování samostatnosti a aktivity, 

k hlubšímu prožívání, k pozitivnímu sebevědomí a tvořivosti." (Toufarová, 2004) 

4.1 Dětský aerobik v České republice 

Dětský aerobik je v naší republice záležitostí posledních dvanácti let. Je to pro 

děti nová pohybová činnost, která si rychle získala oblibu. Důkazem toho je velký počet 

dětí, které aerobik přilákal do tělocvičen. „Lekcí aerobiku se účastní jednak talentované 

děti, které se orientují na závodní formu, ale co je důležitější, i ty méně nadané děti, 

které přilákala do tělocvičen hudba, pohyb, oblíbená lektorka atd. Ať už je důvod, proč 

přišly do tělocvičny, jakýkoli, důležité je, že začaly pravidelně cvičit. A to nejcennější? 

Začaly cvičit a cvičí s nadšením!" (Toufarová, 2003) 

Současné pojetí dětského aerobiku je založeno především na požadavku přispět 

ke zdravému vývoji dítěte pohybovou aktivitou s pestrým obsahem činností 

podporujících tělesné, duševní i sociální zdraví. (Kasanová, 2000) Velký důraz je 

kladen právě na zdraví všech cvičících při provádění všech pohybů v celé cvičební 

jednotce. „Aerobik je v současné době nerozlučně spjat s moderní hudbou, novým 

sportovním oblečením a obuví, se zajímavým a dříve neobvyklým náčiním a nářadím." 

(Toufarová, 2003) 
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Nenáročnost na vybavenost prostředí, emočně laděným hudebním doprovodem a 

snadnou kontrolou intenzity zatížení se nabízí aerobik jako vhodná pohybová aktivita 

zpestřující hodiny tělesné výchovy. 

4. 2 Věkové zákonitosti v dětském aerobiku 

„Lekce aerobiku pro děti se liší od lekcí pro dospělé celkovým zaměřením a 

náplní. Při přípravě lekcí musíme dbát na věk a pokročilost cvičenců. To ovlivní výběr 

hudby, pohybů, organizace a náplň lekcí." (Toufarová, 2004) 

V následující kapitole shrneme teoretické poznatky o věkových zákonitostech 

pro mladší a starší školní věk a jejich uplatnění v lekcích dětského aerobiku. 

„Při výběru obsahu pohybových činností pro děti a mládež je nutno respektovat 

základní zákony vývoje a růstu včetně anatomických a fyziologických zákonitostí 

jednotlivých věkových skupin. Vývoj člověka nepostupuje stejnoměrně, ale můžeme na 

základě vývojových odlišností rozdělit lidský věk na několik období, jež se navzájem 

překrývají a individuálně liší. Dítě se odlišuje od dospělého po fyziologické a psychické 

stránce. Má jinou stavbu kostí, jinak mu pracuje srdce, jinak vnímá a myslí." (Perič, 

2004) 

V literatuře se můžeme setkat s různým členěním vývoje člověka. V naší práci 

se budeme zabývat obdobím mladšího a staršího školního věku. Podle klasifikace 

Světové zdravotnické organizace (WHO) je mladší školní věk charakterizován ve 

věkovém rozpětí 6 - 8 / 8 - 11 let a starší školní věk 12 - 15 let. (Matoušová, Matouš, 

1996) 
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Několik důležitých bodů pro jednotlivá období 

Mladší školní věk 6 - 11 let 

V tomto věkovém období dochází k intenzivním vývojovým změnám. Osifikace 

kostí postupuje rychle, ale ještě není ukončena. Kloubní spojení jsou velmi měkká a 

pružná. I v tomto věkovém období platí nebezpečí vzniku vadného držení těla. Dochází 

k pozitivním změnám tvaru a proporcí těla dětí. Pozitivní změny tvaru a proporcí těla 

umožňují dětem snadnější zvládnutí nových dovedností a rozvoj obratnosti. Nervová 

soustava je dostatečně zralá (vyšší stupeň plasticity a schopnosti střídat podráždění a 

útlum nervových center) pro zvládnutí koordinačně náročnějších pohybů a lepší rozvoj 

rychlostních schopností. 

Základem jejich konání je hra, přirozené pohyby, rytmická cvičení. Schopnost 

chápat abstraktní pojmy je ještě malá. Rozvoj rovnováhy a rozlišování rytmu v pohybu 

umožňuje efektivnější nácvik pohybových dovedností, z počátku ještě herní formou 

s využitím učení nápodobou (tzv. imitačního učení). Pohyb působí dětem radost. 

Starší školní věk 12 - 15 let 

V tomto věkovém období nastávají velké psychické, tělesné a sociální změny, 

které probíhají nerovnoměrně a individuálně odlišně. Rozdílnost je způsobena činností 

endokrinních žláz, které produkují hormony. Tuto věkovou skupinu rozdělujeme do 

dvou odlišných období. Prvním je bouřlivé období prepubescence (asi do třinácti let) a 

druhým klidnější období puberty. Kosterní aparát roste velmi rychle ale neproporčně. 

Končetiny rostou často rychleji než trup. Rychleji rostou ruce a nohy než horní a dolní 

končetiny. Rozvoj svalového aparátu je hormonálně ovlivněn a rozdíly mezi dívkami a 

chlapci se zvětšují. Hormony mají vliv na nárůst svalové hmoty, tím i na zpevnění svalů 

a vazů. Rozvoj pohybového ústrojí předbíhá růst a vývoj vnitřních orgánů. Dýchací a 

oběhový aparát pracuje při zvýšených nárocích neekonomicky. V období prepuberty 

jsou pohyby ekonomické, přesné a účelné. Rychlý růst způsobuje v období puberty 

zhoršení koordinačních schopností a nebezpečí zhoršení držení těla. Zhoršuje se také 
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přesnost a plynulost pohybů. Tělesný vývoj předbíhá psychický vývoj. U pubescentů 

převládá psychická labilita. 

Objevují se sekundární pohlavní znaky. Pohybová spontánnost je nahrazena 

uvědomělým přístupem k tréninku, zájmem o znalosti, které s ním souvisejí a trvalou 

potřebou cvičit. Konec tohoto věkového období je charakteristický vysokou fyzickou 

výkonností, která je rozdílná u chlapců a děvčat. Děvčata předbíhají po fyzické a 

psychické stránce chlapce. Mají lepší koordinaci, flexibilitu. U chlapců postupným 

vlivem hormonálního působení dochází k nárůstu síly a tím i rychlosti. 

Shrnutí 

Obecné změny 

Fyzické zatěžování dětí a mládeže vyvolává reaktivní adaptační změny 

v endokrinním systému. Pravidelné přiměřené tělovýchovné aktivity, respektující záliby 

dětí, mohou působit pozitivně na koordinaci hormonální sekrece a tím kladně 

ovlivňovat růst a vývoj dítěte. 

Psychologické změny 

Podřízení potřeby pohybu mentálním procesům nově vzniklým v důsledku 

rychlého rozvoje pohlavního systému. 

Anatomické změny 

Pružnost vazivových struktur s věkem klesá, a proto se kloubní pohyblivost 

snižuje, tzv. rozvolnění vazivového kloubního aparátu je zřejmě způsobené růstovou 

akcelerací a bývá spojeno s častějším výskytem posturálních poruch v tomto období. 

Zvyšuje se vazivová síla, ale stejným tempem se nezvyšuje šlachová a vazivová pevnost 

ani se neurychluje kostní zrání. Aby nedošlo k patologické adaptaci, musí zátěž 

respektovat tyto biologické předpoklady. Růst pohybového ústrojí jakoby „předbíhá" 

42 



vývoj vnitřních orgánů. Období rychlejšího růstu přináší vyšší náchylnost ke vzniku 

některých poruch hybného ústrojí. Období staršího školního věku je důležité pro 

formování návyku správného držení těla. 

Fyziologické změny 

Srdce starších dětí pracuje ekonomičtěji v porovnání s mladšími jedinci. 

V průběhu dětství a dospívání dochází za klidových podmínek k počátečnímu prudkému 

a posléze pozvolnému poklesu dechové frekvence a vzrůstu dechového objemu 

v souvislosti s růstem plic. Ekonomizace ventilačních funkcí v průběhu růstu je patrná 

nejen v klidu, ale i při zvýšených funkčních nárocích. Při fyzickém zatížení se zvyšuje 

dechová frekvence rychleji a dosahuje vyšších hodnot u mladších dětí v porovnání se 

staršími. Děti mají alaktátovou kapacitu přibližně srovnatelnou s dospělými, laktátovou 

kapacitu však mají pouze poloviční. Je to dáno menší mohutností anaerobní glykolýzy, 

která je dána nižšími aktivitami příslušných enzymů katalyzujících tyto chemické 

reakce. Děti mají transportní kapacitu prakticky srovnatelnou s dospělými, ale vzhledem 

k výše uvedené nižší laktátové kapacitě dosahují rychlejší aktivace aerobního 

metabolismu v počátcích svalové práce. (Havlíčková, 1998) 

Intenzita cvičení u dětí 

„Děti mnohem lépe snášejí střední zatížení vytrvalostního charakteru, než 

aktivity s vysokou intenzitou. Nejméně vhodná aktivita pro děti je 1 0 - 9 0 sekund 

vysoké intenzity. Až do adolescence je potřeba vyhýbat se anaerobnímu zatížení, 

protože děti mají nižší toleranci vůči laktátu. Dětský organismus se přirozeně brání 

přetrénování, které je spojeno s možným poškozením, a to tím, že předčasně nastupuje 

únava." (Toufarová, 2004) 

Vhodné aktivity pro děti jsou: 

1. krátkodobé, přerušované aktivity rekreačního charakteru - zatížení není velké a 

při střídání aktivit nedochází k psychické únavě 
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2. pohybové aktivity vytrvalostního charakteru, kdy se do cévního systému dostává 

dostatečné množství kyslíku a oddaluje se překyselení svalů, vnitřní prostředí ie 

v rovnováze. 

Doporučovaná intenzita pro děti je 50 - 60 % jejich maximální frekvence 
Kritická hranice zatížení dětí je těsně nad 90 % jejich SFmax. 

Uplatnění věkových zákonitostí v dětském aerobiku 

Jestliže pohybové aktivity aerobního charakteru probíhají pravidelně, při vhodné 

intenzitě a dostatečné délce, mají pozitivní vliv na lidský organismus. Příznivé účinky 

tohoto typu pohybové aktivity se projevují v mnoha oblastech: 

a) oběhový systém 

hypertrofie levé srdeční komory 

snížení SF při zátěži i v klidu 

- po zátěži rychlejší návrat SF na klidové hodnoty 

- lepší prokrvení svalů 

snížení krevního tlaku 

b) dýchací systém 

zvýšení vitální kapacity plic 

- zlepšení vnějšího i vnitřního přenosu kyslíku 

- lepší využití kyslíku v pracujících svalech 

c) pohybový systém aktivní 

svalová hypertrofie 

zvýšená výkonnost 

- zesílení vazů a šlach 

d) pohybový systém pasivní 

- funkční přestavba kostí, které jsou následně odolnější a silnější 
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- do kostí se ukládá více minerálních látek 

- lepší držení těla 

e) nervový systém 

- lepší tolerance vůči stresům 

- zvýšení sebedůvěry a sebevědomí 

lepší ortostatická tolerance tj. tolerance vůči změnám poloh 

v procvičované oblasti zvýšení IQ 

í) metabolismus 

snižuje se hladina krevních lipidů 

snižuje se riziko arteriosklerózy 

zvýšená citlivost tkání na inzulín 

snižuje se množství zásobního tuku 

lepší využití mastných kyselin a tuků 

„Cíl aerobiku je shodný s jinými aktivitami aerobního charakteru, jako je např 

plavání, běh, jízda na kole. Při správném vedení lekcí a při respektování věkových 

zvláštností dochází především ke zlepšení funkce oběhového a dýchacího systému " 

(Toufarová, 2004) Snažíme se také o rozvoj nervosvalové koordinace, zlepšení 

pohybových schopností a dovedností, nutné je neustále dbát na správné držení těla. 

V neposlední řadč dochází u dčtí ke zvyšování sebevčdomí a sehetlůvčry. Dále nás tuké 

zajímá otázka energetické náročnosti aerobiku pro děti a mládež. Z provedených 

výzkumů vyplynulo, že energetický výdej u dětí je vyšší, než jaký je například u 

pohybových aktivit, jako je rychlá chůze nebo tanec. „Aerobik je srovnatelný např 
s jízdou na kole, tenisem apod." (Toufarová, 2004) 

„Výše uvedená fakta mají velký význam pro praxi, protože potvrzují vhodnosti 

aerobiku pro děti a mládež z hlediska kardiovaskulárního tréninku a energetické 

náročnosti." (Toufarová, 2004) 
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V období staršího školního věku vzrůstá zájem o vlastní zevnějšek. Využijme 

toho vhodnou motivací k trvalé pohybové aktivitě. Informujme děti o cvičení, zásadách 

stravování a hygieně. U některých dětí se objevují časté stavy trémy a úzkosti před 

hodnocením, proto je důležité vytvářet vhodnou atmosféru radosti, optimismu a rozvíjet 

podmínky pro rozvoj tvořivosti, samostatnosti. 

V raném sportovním věku je důležité brát mimořádný ohled na páteř, protože její 

vývoj není dokončen. To znamená zcela vyloučit cvičení, která páteř stlačují nebo jinak 

deformují. Současně to znamená věnovat zvýšenou pozornost svalům trupu a posílení 

břišních, prsních a zádových svalů v oblasti kolem páteře. Ve věku do jedenácti let 

dávat přednost tzv. přirozenému posilování jako např. úpolové hry, kondiční 

gymnastika, přeskoky, výskoky apod. 

Při posuzování adekvátní zátěže je v lekcích aerobiku pro děti snadnější řídit se 

vnějšími příznaky jako jsou zčervenání, zrychlené dýchání, pocení apod. 

Ve fyzickém i psychickém vývoji dětí jsou velké rozdíly. Do nepovinné školní 

tělesné výchovy je vhodné děti rozdělit podle pokročilosti (začátečníci, pokročilí) a 

věku (do 7 let, 8 - 1 0 let, 11 -13 let, 14 - 16 let). 

Životospráva 

S vedením dětí souvisí také jejich životospráva. A se zdravím je neodmyslitelně 

spojena strava. Musíme si přiznat, že co se týče skladby potravy našich dětí, není tento 

stav ideální. Podle prováděných výzkumů je již v první třídě více než 50 % dětí 

obézních. Hlavní příčiny jsou především v pasivně stráveném času, jízda autem a 

autobusem, velké množství času stráveného u televize, videa a počítačů a pouze dvě 

hodiny školní tělesné výchovy. (Toufarová, 2004) 

Lektorky aerobiku mohou ve svých hodinách ovlivnit děti co se týče stravy, ale i 

hygienických návyků, oblečení a obuvi. Je to však dlouhý a pomalý proces. Je to velmi 
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citlivé téma, protože je mnohdy nutné hovořit s dětmi proti zvyklostem v jejich rodině a 
proti tomu, co slyší od svých rodičů. 

Obezita je velkým problémem u dnešních dětí, navíc se dnes stále více vytváří 

negativní vztah k jakékoli pohybové aktivitě. Kritickým obdobím pro vývoj obezity je 

konec prvního a začátek druhého roku života. U dětí stejně jako u dospělých platí že 

pokud je energetický příjem vyšší než výdej, dochází k ukládání zásobního tuku a tím 

ke zvyšování hmotnosti. Díky velké hmotnosti dochází u obézních k nadměrnému 

zatěžování dolních končetin. Tento fakt by měli cvičitelé brát v úvahu v případě že 

v lekcích aerobiku jsou takové děti. 

Pro děti je také důležité dodržovat pitný režim. Přijímání tekutin je nezbytnou 

Podmínkou jakékoli fyzické aktivity. (Toufarová, 2004) 

Pitný režim dětí: 

- Děti často zapomínají pít, proto je velmi nutné jim to připomínat. Menší děti mívají 

větší žízeň a sami mají pocit nutnosti se napít. Cím jsou děti starší, tím je tato 

podvědomá potřeba menší. 

' Musíme dbát na to, aby děti dostatečně pily i během cvičení. 

Děti se méně a později potí. 

" Díky menší periferní cirkulaci nedochází k takovému vedení a vyzařování tepla a 

k vypařování vody jako u dospělých. 

" Při stejném tempu cvičení mají děti vyšší hladinu metabolismu, a proto produkují 

více tepla. 

~ Velmi lychle může dojít k přehřátí u dětí. 

" Děti se pomaleji aklimatizují, nevnímají, že je jim horko, ale naopak - j e j i m 

rychleji zima, protože mají menší vrstvu podkožního tuku. 

4 - 3 Členění dětského aerobiku na věkové kategorie 

V současné době dělíme děti do skupin podle pokročilosti a věku. Pro naše účely 
a zaměření jsou důležité kategorie 11 - 13 let a kategorie 14-16 let. 
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Kategorie 11 - 13 let 

- délka lekce pro školní TV je 45 nebo 90 minut, pro školní kroužek aerobiku 
většinou 60 minut 

- používáme již mixovanou hudbu na aerobik 

- rychlost hudby do 130 BPM, avšak záleží na tom, jaké zkušenosti již děti 

s aerobikem mají 

při velké rychlosti hudby totiž děti nestíhají správnou techniku pohybu a objevuje 

se velké množství chyb, hlavně v držení těla a u práce paží 

- období růstové akcelerace - cvikům na protahování a posílení svalů musíme 

věnovat velkou pozornost 

přechodně dochází ke zhoršení výkonnosti právě v důsledku rychlého růstu 

velké rozdíly v tělesném růstu - některé děti jsou „samá ruka, samá noha", u jiných 

dochází k velkému nárůstu hmotnosti v důsledku hormonálních změn 

právě z výše uvedených změn se jedná o velmi citlivý věk, zvláště dívky začínají 
pozorovat, jak vypadají v porovnání s ostatními 

Kategorie 1 4 - 16 let 

- délka lekce pro školní TV je 45 nebo 90 minut, pro školní kroužek aerobiku 

většinou 60 minut 

mixovaná hudba na aerobik je samozřejmostí 

- můžeme používat rychlost hudby do 140 BPM 

lekce má charakter lekce pro dospělé 

- pokračuje období růstové akcelerace - cvikům na protahování a posílení svalů 

musíme věnovat velkou pozornost 

stále může docházet k přechodnému zhoršení výkonnosti 

4. 4 Lekce aerobiku pro děti a mládež 

„Lekce aerobiku pro děti a mládež se od lekcí pro dospělé liší svým celkovým 

zaměřením a náplní. Při přípravě lekcí musíme dbát na věk a pokročilost cvičenců. To 

ovlivní výběr hudby, pohybů, organizaci a náplň lekce." (Toufarová, 2004) Členění 

hodiny aerobiku na jednotlivé části zůstává stejné jako v hodinách aerobiku pro dospělé 
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tj. warm - up, hlavní část, cool down a strečink. Členění hodiny aerobiku jsme uvedli 

v kapitole 3. 4 Cvičební jednotka v aerobiku. Pro mládež od 13 let je hodina aerobiku 

stejná jako hodina pro dospělé. Je však nutné dbát na věkové zákonitosti jednotlivých 

kategorií (viz. kapitola 4. 2 Věkové zákonitosti v dětském aerobiku). 

Velkou motivací pro děti i mládež je hudba. Je vhodné vybírat takovou hudbu, 

která se dětem a především žákům druhého stupně základní školy bude líbit. Rychlost 

hudby se mění v závislosti na věku cvičenců a také na stupni jejich pokročilosti. U 

začátečníků samozřejmě používáme hudbu pomalejší (viz. kapitola 4. 2 Věkové 

zákonitosti v dětském aerobiku). 

4. 5 Metody výuky choreografie 

Pro výuku dětí je nejvhodnější bloková metoda. V závislosti na hudbě se 

jednotlivé pohyby, prvky spojí do bloků. Tyto bloky se pak vážou postupně podle 

vzorce /A + B/ + /C + D/. Pro začátečníky v rozcvičení je vhodná lineární metoda. 
Jednotlivé pohyby nohou a paží se postupnč na sebe plynule napojí, aniž by se 

opakovaly. Metoda reverzní pyramidy, kdy počet opakování jednotlivých pohybů se 

postupně snižuje a umožňuje dlouhý nácvik, je také vhodná pro začátečníky. Pro 

nejmenSÍ děti nebo začátečníky je lepší použít motivačního názvosloví. Pro lepší 

zapamatování je možné označovat pohyby různými slovy, čísly nebo stranami místnosti 

a tím zjednodušit orientaci v odborné anglické terminologii. 

4. 6 Aerobik v organizačních formách základní školy 

Organizační formy představují vnější uspořádání podmínek pro účinné působení 

didaktického procesu. Souvisí úzce s nároky na organizační činnosti učitelů a 

s vytvořením komunikačních výchovných podmínek pro interakci s žáky. Jsou určeny 

vnějšími podmínkami a vymezeny časově a místně. Organizační formy se dělí na (dle 

Fialová, Rychtecký, 1993): 
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Povinné 

- vyučovací jednotka 

sportovní kurzy 

Nepovinné 

nabízené školou - volitelný předmět 

Doplňkové 

pohybově rekreační program 

cvičení v hodinách jiných předmětů 

pohybově rekreační přestávky 

- rekreační cvičení 

Zájmové 

školní kluby 

- zájmové kroužky 

- jednorázové akce 

soutěže, veřejná vystoupení, zájezdy 

Aerobik může být uplatněn v organizační formě: 

1. Povinné, ve vyučovací jednotce - většinou v rozsahu 45 minut, minimálně 

dvakrát týdně. 

2. Nepovinné - pohybové aktivity jsou žákům nabízeny školou a mohou být žáky 

akceptovány na základě jejich zájmu. 

3. Doplňkové - zahrnuje zdravotně kondiční činnosti v dalších částech denního 

režimu žáků ve škole (např. cvičení v hodinách jiných předmětů, pohybově 

rekreační přestávky, rekreační cvičení). 

4. Zájmové - představuje součást programu tělesné výchovy (např. školní 

sportovní kluby, zájmové kroužky, soutěže, veřejná vystoupení, cvičení za účasti 

rodičů). 
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Délka vyučovací jednotky je proměnlivá. Vyučovací jednotka povinné školní 

tělesné výchovy je 45 minut (na některých školách 90 minut). Ve vyučovací jednotce 

využíváme aerobik přizpůsobený věku. Výběr konkrétních cviků je ovlivněn celkovým 
záměrem eviěebnf jednotky. Školní kroužek trvá obvykle 60 — 90 minut. Ve Školním 

kroužku můžeme ještě před úvodní částí zařadit „volnou chvilku" - dáme dětem prostor 

pro volný pohyb mírné intenzity. 

1. Vyučovací jednotka 

Aerobik zařazujeme jako alternativní a motivační pohybovou činnost pro 

zpestření běžných vyučovacích jednotek tělesné výchovy (v rámci rozcvičení, hlavní 

části a strečinku) nebo jako cílené učivo v gymnastickém bloku. 

Vyučovací jednotka je charakterizována svou strukturou - souhrn částí v jejich 

vzájemných vztazích. Stavba vyučovací jednotky je ovlivněna mnoha činiteli, proto 
nelze lpět dogmaticky na jediné doporučené podobě. 

Nejčastější stavba: 

1. úvodní část 

2. průpravná část 

3. hlavní ěást 

4. závěrečná část 

V případě zařazení aerobiku do školní tělesné výchovy je ovšem nutné 

modifikovat stavbu vyučovací jednotky vzhledem ke kratší době jejího trvání. 

Návrh stavby vyučovací jednotky: 

1. rozcvičení - 8 - 10 minut 

2. aerobní b l o k - 2 0 - 2 5 minut 
3. uklidnění — 2 — 3 minuty 

4. posilovači část - 3 - 5 minut 

5. strečink, relaxace - 3 - 5 minut 
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2. Školní kroužek dětského aerobiku 

Lekce dětského aerobiku trvá 60 minut, v některých případech 90 minut. Měla 

by mít určitou strukturu, kterou není nutné vždy dodržovat, ale určitě by nemělo chybět 

závěrečné protažení doplněné o relaxaci. 

Aerobik je pravidelnou náplní. S dětmi se cvičitel setkává většinou 1 - 2 krát 

týdně. Má větší možnost zapojení všech žáků. Dětí je ve školním kroužku méně než ve 

vyučovací jednotce povinné školní tělesné výchovy a mají společný zájem. Cvičení 

zpestřujeme zařazováním dalších pohybových aktivit a obměňujeme druhy aerobiku. 

V práci s dětmi je nutné dodržovat názornost, přiměřenost, postupnost atd. Čím 

jsou děti mladší, tím emocionálnější musí být náplň cvičení. Toho se dosahuje pestrostí, 

vhodně volenými metodami. Například zařazením: 

štafet, soutěží, her 

vytleskáváním do hudby 

překonáváním překážek 

- využitím taneční a baletní průpravy 

- používáním celé škály činností z gymnastiky, atletiky a dalších sportů 

- cvičením jednotlivců, dvojic, skupin 

střídáním hudby 

- vkládáním nápaditých a veselých prvků do choreografie 

Nezastupitelné místo mají hry. Hry mohou mít funkci dynamického rozcvičení, 

kompenzace nebo relaxace v závěru cvičební jednotky. 

V následující tabulce je uvedena struktura cvičební jednotky (CJ), která může 

být použita jak pro cvičební lekci školního kroužku, tak pro vyučovací jednotku školní 

tělesné výchovy. Doporučení pro zařazování pohybových činností ve cvičební jednotce 

v určité časové posloupnosti vychází z biomedicínckých poznatků o zatěžování 

hybného systému jedince. 
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V praxi není možné pokaždé dodržet přesně tuto strukturu, neboť učební cíle 

zvolený obsah hodin může být různý. 
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Tab. 1 - Struktura cvičební jednotky 

C A S T C J C Í L Č Á S T I C J O B S A H C J 

Ú V O D N Í C A S T 

Psychická příprava navodit pracovní atmosféru 
seznámit s náplní cviCení 

P R Ů P R A V N Á Č Á S T 

Rozcvičení zahřát a připravit organismus 
na následující zatížení 
intenzitu a dobu přizpůsobit 
zdatnosti jedince, prostředí, 
kde cvičení probíhá a obsahu 
CJ 

jednoduché pohyby, které 
jsou směřovány na hlavní 
svalové skupiny 
rozklusání, hry 
základní kroky aerobiku bez 
paží (např. chůze vpřed -
vzad, step touch, běh, 
poskoky, twist, přísuny) 

Na závěr rozcvičení 
protažení 

pomalá protahovací cvičení 
hlavních svalových skupin 
lýtkové svaly, svaly na zadní 
straně stehen, svaly v oblasti 
bederní páteře, flexory kyčle, 
sval bedrokyčlostehenní a 
přímý sval stehenní 

úklony trupu, bočné kruhy 
pažemi vzad, pohyby 
dolních končetin 

Zapracování připravit organismus na 
zátěž 
využívá se cvičení, která 
slouží jako průprava pro 
cvičení v hlavní části 

odrazová cvičení 
kroky aerobiku použité 
v choreografii 
obraty 
zpevňovací cvičení 
starty z poloh 
držení těla 

H L A V N Í Č Á S T 

Koordinační cvičení nácvik nového učiva 
náročná cvičení 

seznamování se s novými 
kroky aerobiku, přidávání 
paží, variace 
překážkové dráhy 

Rychlostní cvičení soutěživé hry štafety, honičky, hry 

Silová cvičení posilování s vlastní váhou 
těla 

kruhový trénink 

Vytrvalostní cvičení aerobik využití již dobře 
zvládnutých kroků aerobiku 
kombinace pohybů nohou a 
paží tvořící choreografii 

Z Á V Ě R E Č N Á Č A S T 

Dynamická část snížení intenzity 
urychlení zotavení 
zklidnění 

drobné hry 
choreografie na pomalejší 
hudbu 
vynechání paží 
taneční kroky (funk) 
jednoduché kroky aerobiku 
(např. side to side, double 
step touch) 
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Statická část (strečink a 
relaxace) 

Zakončení 

protažení posturálních svalů 
a uvolnění fázických svalů 
zapojovaných během hodiny 
kompenzační a vyrovnávací 
cvičení 
lokální i celkové uvolnění 
během jakékoli hodiny 
aerobiku se zapojují méně či 
více všechny svalové 
skupiny 
stručné zhodnocení 

strečink 
relaxace 
dechová cvičení 

motivace 
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4. 7 Didaktika dětského aerobiku 

Didaktika dětského aerobiku, společně s dalšími pohybovými aktivitami, má svá 

specifika (organizaci, zásady, metody, postupy atd.). Zahrnuje vyučovací proces sjeho 

obsahem, specifickými úkoly, metodami a formami. Řídí se obecnými didaktickými 

zásadami názornosti, přiměřenosti a soustavnosti. V obecné rovině vychází z didaktiky 

tělesné výchovy a sportu. 

Didaktika tělesné výchovy a sportu se vztahuje k vyučovacímu předmětu 

„Tělesná a sportovní výchova", má specifické úkoly a obsah, které vyplývají 

z jednotlivých činností vyučovacího předmětu. Každé tělovýchovné či sportovní 

odvětví je charakterizováno vlastním výchovně vzdělávacím procesem. (Dostál, 

Velebil, 1992) Didaktický proces nelze redukovat na pouhé vyučování pohybovým 

činnostem, při kterých je žák pasivním objektem plnícím příkazy učitele. Je to proces 

interakce mezi učitelem a žáky, trenérem a cvičenci a má i širší výchovný význam. 

(Svatoň, 1997) 

Výchovně vzdělávací proces ve školní tělesné výchově je ve svém průběhu, ve 

volbě obsahu i metod, v organizaci i v délce trvání ovlivňován dílčími cíli, podmínkami 

realizace, úrovní účastníků a časovými možnostmi. Všechny organizační formy ve 

školní tělesné výchově můžeme rozčlenit na povinné, nepovinné, doplňkové a zájmové. 

Základní organizační formou povinného předmětu tělesné výchovy je vyučovací 

jednotka. Ze sociálně-interakčních forem se nejvíce v aerobiku uplatňuje hromadné 

cvičení. Děti nacvičují či provádějí současně v jednu chvíli stejné cvičení stejnou 

formou (rozcvičení, závěrečný strečink). Umožňuje lepší využití času. Naopak jeho 

nevýhodou je malá podpora samostatnosti a tvořivosti. Tvůrčí činnost je více 

podporována ve skupině, kdy děti jsou rozděleny do menších skupin (podle věku, 

pohlaví, zájmu, úrovně dovedností, náhodně). Skupiny nacvičují stejný obsah nebo 

každá jiný (posilování, protahování, tvůrčí činnost, závody družstev, cvičení na 

stanovištích, cvičení proudem). 
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Déletrvající pohybová činnost dětí s sebou přináší únavu, snížení motivace žáků 

a tím i ztrátu zájmu. Používání různých didaktických stylů přispívá nejen k rozvoji 

kreativity, ale také k samotnému přemýšlení žáků o funkci a účelu cvičení. 

V aerobiku, jako hromadné formě činnosti, se očekává uplatnění především 

příkazového stylu. Je však žádoucí pro kvalitu a trvalost působení využít celého spektra 

didaktických stylů. Děti se učí samostatnosti, prezentovat se před ostatními, vyjádřit 

sebe pohybem, kreativitu, schopnost pracovat ve skupině, prosadit svůj názor, orientaci, 

představivost a využití mezipředmětové vazby. Je samozřejmé, že v začátcích, kdy žáky 

se cvičením aerobiku seznamujeme, využijeme příkazového stylu. Po zvládnutí 

několika základních kroků, nabídneme šikovnějším přidání pohybu paží a možnosti 

variant kroků. Žáky seznamujeme se zásadami protahování, posilování, cvičení 

aerobiku a se správným provedením jednotlivých kroků. Někteří jsou velmi brzo 

schopni vést samostatně část hodiny nebo vymýšlet vlastní choreografie. 

Celé spektrum didaktických stylů je komplementární. Žádný ze stylů není lepší. 

Všechny jsou účinné v určitých didaktických situacích. V následujícím přehledu jsou 

uvedeny didaktické styly používané v tělesné výchově podle Svatoně, Fialové, 

Rychteckého, Tupého a jejich aplikace na dětský aerobik. 
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Tab. 2 - Didaktické styly 

S T Y L P Ř Í K A Z O V Ý 

ČINNOST UČITELE ČINNOST ŽÁKA POUŽITÍ V AEROBIKU 

vykonává veškerá rozhodnutí 
není jiná alternativa 
podnět může být nahrazen 
tleskáním, hudbou, píšťalkou 

vykonává úkoly, odezírá 
(napodobuje) 
nejsou navozována 
samostatná rozhodnutí žáka 

primární osvojení učiva 
(základní kroky aerobiku) 
při učení nápodobou 
rozcvičení 

S T Y L P R A K T I C K Ý ( Ú K O L O V Ý ) 

ČINNOST UČITELE ČINNOST ŽÁKA POUŽITÍ V AEROBIKU 

rozhoduje, co se bude cvičit 
zadává úkoly 
úkolové karty 
uvolňuje se od přímého 
vedení 
individuálně pracuje s žáky 
má víc času na pozorování 
individuální korekce 

rozhoduje o intenzitě 
cvičení 
střídání rolí (cvičenec, 
zachránce, rádce) 
rozdělení do skupin nebo 
individuálně 

učitel předvede pohybový 
úkol a žáci opakují 
individuální rozcvičení, 
závěrečné posilování, výběr 
z nabídnutých možností 
protahování ve dvojicích -
žák zvedne nohu podle 
možností spolužáka 
k naučeným krokům 
vymyslet další na osm dob 

S T Y L R E C I P R O C N I 

ČINNOST UČITELE ČINNOST ZAKA POUŽITÍ V AEROBIKU 

komunikuje s těmi, co 
hodnotí 

dvojice cvičenců, kdy jeden 
cvičí a druhý vstupuje do 
role učitele, pozorujícího, 
cvičícího 
učí se rozpoznávat 
nepřesnosti 

větší aktivita žáků 
- vhodný v početných třídách 

posilování, protahování 

S T Y L SE S E B E H O D N O C E N Í M 

ČINNOST UČITELE ČINNOST ZAKA POUŽITÍ V AEROBIKU 

navodí úkol cvičí samostatně 
- sám se pokouší posoudit 

správné provedeni pohybu a 
aktivně dospět k určité 
formě autokorekce 

- vede si tabulku 

koriguje provedení před 
zrcadlem, porovnává svoje 
pocity s provedením zatíženi je regulováno 
učitelem, časovým 
intervalem akce nebo 
počtem opakován ( 
motorické testy 
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S T Y L S N A B Í D K O U 
c r~ 

ČINNOST UČITELE ČINNOST ZAKA POUŽITI V AEROBIKU 

předkládá cvičenci nabídku 
na splnění pohybového úkolu 
na různé úrovni a různými 
způsoby 

- na základě vlastní volby a 
zhodnocení svých 
schopností a dovedností 
provádí pohybové 
improvizace na zvolené 
téma 
rozhoduje nejen 
v kvantitativních prvcích 
učební činnosti, ale 
odhaduje svoje aspirace 
k předloženým variantám 

rozhodování cvičence o své 
výkonnostní úrovni, aniž by 
unikal do pasivity nebo 
upadal do pocitů 
méněcennosti 
variace základních kroků 
(např. z jednoduchého 
kroku step touch single 
variace box) 
přidání pohybu paží ke 
krokovým variacím 
výběr provedení HI nebo 
LO aerobiku 

S T Y L S Ř Í Z E N Ý M O B J E V O V Á N Í M o r — 
ČINNOST UČITELE 'ČINNOST ZAKA POUŽITI V AEROBIKU 

používá místo oznamovacích 
vět věty tázací, čeká na 
odpověď žáka 
promyšlenými otázkami se 
ptá žáků na řešení daného 
pohybového úkolu 

. aktivně se zapojuje do 
řešení 

vhodné při výkladu určité 
činnosti nebo v hledání 
variant řešení 
rozvoj myšlenkových 
pochodů 
Jak můžeme změnit prvek 
leg curi na osm dob? (např. 
box, double, single-single-
double, točený, front, back, 
zášlap atd.) 
Jaký cvik byste zvolili na 
posilování břišních svalů? 
Proč je důležité se před 
cvičením rozcvičit? 

S T Y L SE S A M O S T A T N Ý M O B J E V O V Á N Í M c r 
ČINNOST UČITELE ČINNOST ZAKA POUŽITI V AEROBIKU 

formuluje problém 
stanovuje podmínky, za 
kterých je problém řešitelný 
nebo má být řešen 

- snaží se řešit navozenou 
problémovou situaci 

. záleží na pohybové 
zkušenosti žáka, na jeho 
dovednosti kooperovat ve 
skupině, jak bude úkol řešit 

je založen na řešení 
problému, je totožný 
s problémovým 
vyučováním 
maximální aktivizace 
cvičenců v jejich 
samostatnosti a tvůrčím 
projevu 
pozor na pasivitu a 
napodobování žáků 
navzájem 
tvorba choreografie 
z určených kroků 
individuální vyjádření 
hudby pohybem 
vést rozcvičku 
připravit a naučit spolužáky 
vazbu na šestnáct dob 

59 



S T Y L V E D O U C Í K V O L B Ě U Č I V A A S T Y L U Ž Á K Y 

ČINNOST UČITELE ČINNOST ZAKA POUŽITI V AEROBIKU 

je výsledkem samostatného 
a tvůrčího přístupu žáků 
k pohybové aktivitě a učení 

procvičování 
samostatné vedení 
vyučovací jednotky 
příprava na vystoupení 
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Praktická část 

5 Popis průběhu šetření 

5.1 Zaměření šetření 

Toto šetření jsme zaměřili na problematiku zařazení aerobiku do povinné tělesné 

výchovy na základní škole. Při studiu materiálů týkajících se aerobiku pro děti a 

juniorské kategorie jsme zjistili, že aerobik je vhodné zařazovat do povinné tělesné 

výchovy. Má nesporný přínos pro zdraví a všestranný rozvoj žáků. 

Zvýše uvedených důvodů jsme se rozhodli pro průzkumné šetření na 

jednotlivých základních školách použít formu dotazníku, abychom zjistili, zda je 

aerobik zařazován do tělesné výchovy na základních školách a nižších stupních 

víceletých gymnázií. 

5. 2 Charakteristika sledovaného souboru 

Výzkumu se zúčastnili učitelé tělesné výchovy a žáci druhého stupně základních 

škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Sledovaný soubor tvořily základní školy a 

víceletá gymnázia v Teplicích a v Praze. 

Z důvodů ekonomických, technických, personálních a praktických nebylo 

sledování prováděno v celém základním populačním souboru. Základní cílový soubor 

byl zastoupen výběrovým souborem. Výběrový soubor je tvořen všemi jedenácti 

školami, které jsou v Teplicích včetně jednoho víceletého gymnázia. V Praze byly školy 

vybrány buď náhodným výběrem, nebojsou to fakultní školy Pedagogické fakulty UK. 

V naší práci se jedná především o popisný typ výzkumu, který může sloužit 

například k dalšímu rozšíření a zkvalitnění aerobiku v pohybových programech dětí na 

školách. 
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Jevy a procesy ve školní tělesné výchově mají vždy komplexní povahu a jsou 

vzájemně podmíněny. V mnoha případech nelze výsledky vyjádřit kvantitativně, ale jen 

kvalitativním hodnocením. 

5.3 Popis průběhu šetření 

Pro zpracování cíle jsme postupovali v těchto etapách: 

1. Oslovili jsme učitele tělesné výchovy a požádali je o vyplnění dotazníku. 

2. Na základě dosažených informací jsme připravili modelový motivační program, 

který byl prezentován na základních školách v Teplicích a v Praze, kde aerobik 

není zařazován do vyučovací jednotky. 

3. Před i po modelovém programu jsme žákům, kteří se zúčastnili tohoto 

programu, rozdali krátkou anketu, která obsahovala šest otázek týkajících se 

aerobiku, proběhnutého modelového programu a jeho hodnocení. 

1. Dotazník 

Cílem dotazníku je zjištění subjektivních názorů učitelů na danou problematiku 

(názory, úspěchy a neúspěchy se zařazením aerobiku do předmětu tělesné výchovy, 

vyhledávání informací, získávání zkušeností). 

Tematicky lze otázky dotazníku pro učitele rozdělit do tří skupin. První skupina 

otázek slouží k získání základních informací o učiteli tělesné výchovy, o škole a žácích. 

Druhá skupina otázek je věnována problematice aerobiku a jeho uplatnění v tělesné 

výchově na základní škole. Třetí část je místem, kde se dotazovaní mohou vyjádřit se 

svými poznámkami a připomínkami k dané problematice. 

Dotazník obsahuje otázky dvou typů, otevřené (např. věk, pohlaví, dosažené 

vzdělání, délka praxe) a uzavřené, na které se odpovídá výběrem ze škály předepsaných 

odpovědí. 
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Součástí dotazníku je přiložený průvodní dopis vysvětlující záměr práce a 

vyplnění. Dotazník je uveden v příloze č. 1. 

2. Modelový program 

Modelový program jsem aplikovala v osmé třídě základní školy v Teplicích a 

v osmé třídě základní školy v Praze. Kritériem výběru byla absence cvičení aerobiku 

v povinné tělesné výchově. Cílem programu bylo seznámení žáků s aerobikem a zjistit, 

jaká bude odezva žáků na cvičení. Předem jsem si domluvila s paní učitelkami na obou 

základních školách informační schůzku o tom, jak vypadají běžné hodiny povinné 

tělesné výchovy. Cvičení jsem připravila na dvouhodinovou vyučovací jednotku, tj. 90 

minut. Obsah modelového programu pro žáky základních škol je uveden v příloze č. 2. 

3. Anketa pro žáky 

Před i po skončení modelového programu jsem žákyním, které se zúčastnily 

tohoto programu rozdala malou anketu, která obsahuje šest otázek týkajících se 

aerobiku a právě proběhnutého modelového programu. Celá anketa je uvedena v příloze 

č. 3. 

5. 4 Hypotézy 

1. Předpokládáme, že bude více než polovina učitelů, kteří aerobik uplatňují ve 

školní tělesné výchově. 

2. Největší zájem o aerobik se učitelům tělesné výchovy daří vzbudit u dívek 

osmého a devátého ročníku. 

3. Na základních školách v Praze aerobik zaujímá 30 % všech hodin tělesné 

výchovy ve školním roce. 

Na základních školách v Teplicích aerobik zaujímá 10 % všech hodin tělesné 

výchovy ve školním roce. 
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4. Pro tři čtvrtiny žáků, kteří se zúčastnili připraveného modelového programu, je 

aerobik příjemné zpestření hodin tělesné výchovy a měl by se do hodin 

zařazovat častěji. 

Šetření bylo prováděno mezi učiteli tělesné výchovy a žáky na základních 

školách a nižších stupních víceletých gymnázií v Teplicích a Praze. Vzhledem 

k menšímu počtu respondentů mají výsledky nižší vypovídací schopnost. 

Zúčastnění respondenti souhlasili se zpracováním jejich názorů a publikací 

těchto výsledků v předložené diplomové práci. 

5. 5 Materiál a metodika 

Časový harmonogram: 

Průzkum byl proveden v říjnu a listopadu 2006. Distribuce dotazníků a jejich 

výběr byl s úmyslem co nejvyšší návratnosti proveden osobně během jednoho týdne. 

Cílovou skupinou byli učitelé tělesné výchovy základních škol v Teplicích a 

učitelé tělesné výchovy základních škol v Praze, které byly náhodně vybrány nebojsou 

to fakultní školy Pedagogické fakulty UK v Praze. 

Organizační, materiální a finanční zabezpečení výzkumu: 

Kopírování a distribuce dotazníků bude provedena na vlastní náklady. 

Vzorek šetření: 

Vzorek šetření tvořily základní školy a nižší stupeň víceletého gymnázia 

v Teplicích a základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií v Praze. 
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Základní školy a víceleté gymnázium v Teplicích: 

Základní škola Teplice, Bílá cesta 

Základní škola Teplice, Buzulucká 

Základní škola Teplice, Bystřanská 

Základní škola Teplice, Edisonova 

Základní škola Teplice, Marsovská 

Základní škola Teplice, Maxe Švabinského 

Základní škola Teplice, Metelkovo náměstí 

Základní škola Teplice, Na Stínadlech 

Základní škola Teplice, Nové lázně 

Základní škola Teplice, Plynárenská 

Gymnázium Teplice 

Základní školy a víceletá gymnázia v Praze: 

Základní škola Bellova 

Základní škola Brdičkova 

Základní škola Gutova 

Základní škola Kavčí hory 

Základní škola Kodaňská 

Základní škola U Krčského lesa 

Základní škola K Sídlišti 

Základní škola Mendíků 

Osmileté gymnázium Buďánka, o. p. s. 

Osmileté gymnázium Na Vítězné pláni 

Víceleté gymnázium Jižní město 
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Materiál šetření 

dotazníky pro učitele tělesné výchovy 

- modelový motivační program pro školy, kde není aerobik zařazován do 
povinné tělesné výchovy 

- anketa pro účastníky (žáky) modelového motivačního programu 

Metodika šetření: 

Kvalitativní metoda - metoda dotazování - dotazník 

1. Distribuce a shromáždění dotazníků: 

Do uvedených základních škol a víceletých gymnázií byly dotazníky osobně 
předány učitelům tělesné výchovy, vyplněny a odneseny. 

2. Zpracování dotazníků: 

Dotazníky byly vyhodnoceny, výsledky zpracovány do tabulek a grafů 

v reálných číslech a v procentech. 

3. Srovnání základních škol ve dvou městech 

Srovnání proběhlo na základě dotazníku mezi základními školami v Teplicích a 

základními školami v Praze. Cílem bylo zjistit, ve kterém městě učitelé tělesné 

výchovy více zařazují aerobik do povinné tělesné výchovy. 

4. Uskutečnění modelového programu 

Připravený modelový program byl uskutečněn na dvou základních školách, kde 

není aerobik zařazován do povinné tělesné výchovy. Jednu základní školu jsme 

vybrali v Teplicích, druhou základní školu v Praze. Výsledky z jednotlivých škol 

jsme mezi sebou porovnali. 

5. Zpracování ankety pro žáky 

Anketa byla vyhodnocena, výsledky zpracovány do tabulek. 
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Kvantitativní metody: 

Data byla statisticky zpracována do tabulek a graíu. Byly použity metody 

statistické analýzy: aritmetický průměr (je nejužívanější statistickou charakteristikou 

úrovně, je to součet výsledků n osob dělených jejich počtem), dále směrodatná odchylka 

a rozptyl (směrodatná odchylka a rozptyl jsou vždy čísla nezáporná, jsou rovny nule, 

když výsledky všech osob jsou stejné). 

6 Výsledky šetření 

Výsledky jsou rozděleny do tri částí: 

výsledky dotazníku pro učitele tělesné výchovy 

- výsledky modelového programu 

výsledky ankety pro žáky 

6. 1 Výsledky dotazníku 

Zpracování dotazníku odpovídá jeho rozdělení do tří částí (informační, aerobik 

poznámky a připomínky). 

1. Informační část 

Ankety se zúčastnili učitelé ze základních škol a nižších stupňů víceletých 

gymnázií v Teplicích a v Praze. Za každou školu vyplnil jeden učitel tělesné výchovy 

jeden dotazník. Celkový počet vrácených dotazníků byl 22, 11 dotazníků z Teplic a 11 

dotazníků z Prahy. Jsme si vědomi toho, že vybraný soubor škol pro šetření není velký 

ale šetření probíhalo ve dvou městech, v jednom malém, v Teplicích, kde bohužel není 

více základních škol, než ty, které jsme požádali o spolupráci. V práci nám šlo o 

srovnání škol mezi Teplicemi a Prahou, proto jsme i v Praze vybrali stejný počet škol 

pro šetření, jako v Teplicích. 
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V Praze dotazník vyplnilo celkem 11 učitelů tělesné výchovy, z toho šest učí na 

základní škole bez speciálního zaměření, jeden učí na sportovní základní škole, jeden n; 

základní škole s rozšířenou výukou matematiky a tři učí na nižším stupni víceletých 

gymnázií. 

V Teplicích dotazník vyplnilo celkem 11 učitelů, z toho čtyři učitelé tělesné 

výchovy učí na základních školách bez speciálního zaměření, tři na základní škole se 

sportovním zaměřením, jeden na základní škole s rozšířenou výukou matematiky, jeden 

na základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy, jeden na základní škole 

s rozšířenou výukou jazyků a jeden na nižším stupni víceletého gymnázia. 

V následujících tabulkách jsou výsledky otázek z informační části ankety. Celá 

anketa je uvedena v příloze č. 1. 

Tab. 3 - ZASTOUPENÍ POHLAVÍ UČITELŮ - Praha 

Pohlaví Počet Procenta 
Ženy _5i 45,5 
Muži 6 54,5 
Celkem 11 100 

Tab. 4 - ZASTOUPENÍ POHLAVÍ UČITELŮ - Teplice 

Pohlaví Počet Procenta 
Ženy _9 | 81,8 

Muži 2 18,2 
Celkem 11 100 

Celkem dotazník vyplnilo 22 (100 %) učitelů tělesné výchovy, z toho 14 

(63, 6 %) žen a 8 (36, 4 %) mužů. 
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Tab. 5 - VĚK DOTAZOVANÝCH UČITELŮ - Praha 

Věk Ženy Muži Celkem Procenta 
do 35 let 5 _5| 10 90,9 
do 45 let 0 1 1 9,1 
nad 45 let 0 0 0 0 

Tab. 6 - VĚK DOTAZOVANÝCH UČITELŮ - Teplice 

Věk Ženy Muži Celkem Procenta 
do 35 let 3 0 _3i 27,3 
do 45 let 1 1 2 18,2 
nad 45 let 5 1 6 54,5 

Z uvedených tabulek vyplývá, že v Praze je průměrný věk obou pohlaví 28 let, 

kdežto v Teplicích je průměrný věk obou pohlaví 45 let. Na vybraných pražských 

školách učí tělesnou výchovu 90, 9 % učitelů mladších 35 let, na teplických školách je 

více než 50 % učitelů tělesné výchovy starší 45 let. Celkem je tedy 59, 1 % učitelů TV 

mladších 35 let, 13, 6 % učitelů je do 45 let a 27, 3 % učitelům je více než 45 let. 
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Tab. 7 - DÉLKA UČITELSKÉ PRAXE - Praha 

Praxe/roky Ženy Muži Celkem Procenta 
pod 5 let 3 3 6 54,5 
5 -10 let 1 2 3 27,3 
11 - 1 5 let 1 0 1 9,1 
16 - 20 let 0 1 1 9,1 
nad 20 let 0 0 0 0 

Tab. 8 - DÉLKA UČITELSKÉ PRAXE - Teplice 

Praxe/roky Ženy Muži Celkem Procenta 
pod 5 let 0 0 0 0 
5 - 10 let 2 1 3 27,3 
11 - 15 let 0 1 1 9 
16 - 20 let 2 0 2 18,2 
nad 20 let 5 0 5 45,5 

Průměrná délka praxe obou pohlaví v Teplicích i v Praze je 12 let. Na pražských 

školách učí učitelé s průměrnou délkou praxe 4, 2 roky, v Teplicích vyučují tělesnou 

výchovu kantoři s průměrnou délkou praxe 20 let. Z tabulek je zřejmé, že v Praze učí 

více než 50 % učitelů s praxí menší než 5 let, kdežto v Teplicích je více než 40 % 

učitelů, kteří učí více než 20 let. 
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Tab. 9 - VZDĚLÁNÍ UČITELŮ - Praha 

Vzdělání Ženy Muži Celkem Procenta 
UK FTVS 0 2 2 18,2 
Ped. f. - obor TV 4 4 8 72,7 
Ped. f. - jiný obor 1 0 1 9,1 
Bez VŠ 0 0 0 0 
Jiné 0 0 0 0 

Tab. 10 - VZDĚLÁNÍ UČITELŮ - Teplice 

Vzdělání Ženy Muži Celkem Procenta 
UK FTVS 4 2 6 54,5 
Ped. f. - obor TV 4 0 4 36,4 
Ped. f. - jiný obor 1 0 1 9,1 
Bez VŠ 0 0 0 0 
Jiné 0 0 0 o 

Z údajů v tabulkách vyplývá, že ze všech dotázaných (100 %) absolvovalo 

54, 5 % respondentů Pedagogickou fakultu, obor TV. V pražských školách učí tělesnou 

výchovu 72, 7 % učitelů, kteří mají vzdělání na Pedagogické fakultě, obor TV, 

v teplických školách učí tělesnou výchovu jen 36, 4 % učitelů se stejným vzděláním. 

Naopak v Teplicích má 54, 5 % učitelů tělesné výchovy vzdělání na UK FTVS, kdežto 

v Praze pouze 18, 2 %. 

Doplňující kvalifikaci v aerobiku absolvovali pouze dva učitelé z celkového 

počtu 22 dotázaných. Obě respondentky jsou absolventkami kurzu II. cvičitelské třídy 

v Akademii cvičitelů a instruktorů při České asociaci Sportu pro všechny. 
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Tab. 11 - V JAKÝCH ROČNÍCÍCH DOTAZOVANÍ UČÍ - Praha 

Ročník Ženy Muži Celkem Procenta 
Šestý 3 2 5 45,4 
Sedmý 2 4 6 54,5 
Osmý 2 4 6 54,5 
Devátý 2 3 5 45,4 

Prima 1 2 3 27,3 
Sekunda 1 2 3 27,3 
Tercie 1 2 3 27,3 
Kvarta 1 2 3 27,3 

Tab. 12 - V JAKÝCH ROČNÍCÍCH DOTAZOVANÍ UČÍ - Teplice 

Ročník Ženy Muži Celkem Procenta 
Šestý 5 2 7 63,6 
Sedmý 6 2 8 72,7 
Osmý 8 2 10 90,9 
Devátý 8 2 10 90,9 

Prima 0 1 1 9 
Sekunda 0 1 1 9 
Tercie 0 1 1 9 
Kvarta 0 1 1 9 

Z tabulek je zřejmé, že 16 z 22 dotázaných učitelů učí tělesnou výchovu v 

osmém ročníku, tedy 72, 7 %. V Praze dotazník vyplňovali učitelé tělesné výchovy, 

z nichž 54, 5 % učí v sedmém a osmém ročníku. V Teplicích 90, 9 % dotázaných 

učitelů učí v osmém a devátém ročníku. 
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Tab. 13 - ZASTOUPENÍ POHLAVÍ VE VYUČOVACÍ JEDNOTCE - Praha 

Učím Ženy Muži Celkem Procenta 
Převážně chlapce 1 2 3 27,3 
Převážně dívky 1 1 2 18,2 
Pouze chlapce 0 0 0 0 
Pouze dívky 2 0 2 18,2 
Chlapce i dívky 1 3 4 27,3 

Tab. 14 - ZASTOUPENÍ POHLAVÍ VE VYUČOVACÍ JEDNOTCE - Teplice 

Učím Ženy Muži Celkem Procenta 
Převážně chlapce 1 2 3 27,3 
Převážně dívky 4 0 4 36,4 
Pouze chlapce 0 0 0 0 
Pouze dívky 1 0 1 9 
Chlapce i dívky 3 0 3 27,3 

Z následujících údajů v tabulce vyplývá, že v pražských školách 27, 3 % 

respondentů učí chlapce i dívky, shodně 27, 3 % učí převážně chlapce. Na teplických 

školách 36, 4 % respondentů učí převážně dívky. Celkem tedy 24, 1 % respondentů učí 

chlapce i dívky. 

73 



Tab. 15 - VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Praha 

Vzdělávací program Celkem Procenta 
Základní škola 9 81,8 
Občanská škola 1 9,1 
Národní škola 1 9,1 
Jiný 0 0 

Tab. 16 - VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Teplice 

Vzdělávací program Celkem Procenta 
Základní škola 11 100 
Občanská škola 0 0 
Národní škola 0 0 
Jiný 0 0 

Z údajů v tabulkách vyplývá, že 86, 4 % ze všech dotázaných škol v obou 

městech používá vzdělávací program Základní škola. Z dotázaných pražských škol 

(100 %) využívá shodně 9, 1 % škol vzdělávací program Občanská škola a vzdělávací 

program Národní škola. V teplických školách se učí podle vzdělávacího programu 

Základní škola. 
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V poslední položce informační části ankety měli učitelé seřadit jednotlivé 

preference podle toho, co nejvíce ve svých hodinách tělesné výchovy preferují. Měli 

použít číslice 1 - 5, stejně jako známky ve škole, tedy jedna - preferuji nejvíce, pět -

preferuji nejméně. 

Tab. 17 - PREFERENCE - Praha 

Preference Umístění 
Zlepšení zdravotně orientované zdatnost 2 
Zvýšení kondice 
Zlepšení pohybových dovedností 1 
Kompenzační cvičení 5 
Prožitkovost 4 

Tab. 18 - PREFERENCE - Teplice 

Preference Umístění 
Zlepšení zdravotně orientované zdatnosti 3 
Zvýšení kondice 2 
Zlepšení pohybových dovedností 1 
Kompenzační cvičení 5 
Prožitkovost 4 

V hodinách tělesné výchovy učitelé na prvním místě preferují zlepšení 

pohybových dovedností, na druhém místě je zlepšení zdravotně orientované zdatnosti, 

na třetím místě zvýšení kondice, na čtvrtém místě prožitkovost a na pátém místě 

kompenzační cvičení. Shodně v Praze i v Teplicích učitelé na prvním místě preferují 

zlepšení pohybových dovedností, dále se ve druhém a třetím místě liší. V Praze 

respondenti na druhé místo řadí zlepšení zdravotně orientované zdatnosti, na třetí místo 

zvýšení kondice. V Teplicích naopak. Shodují se pak na čtvrtém místě, kam řadí 

prožitkovost a na pátém místě, kam řadí kompenzační cvičení. 
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2. Aerobik 

Ot. č. 1. Kromě povinné TV vedu školní kroužek nebo sportovní oddíl: 

Tab. 19 - VEDENÍ KROUŽKŮ - Praha 

Kroužek Ženy Muži Celkem Procenta 
v 

Školní kroužek komerčního ae. 1 0 1 9,1 
v 

Školní kroužek sportovního ae. 0 0 0 0 
Jiný kroužek ae. 0 0 0 0 
Nevedu 4 6 10 90,9 

Tab. 20 - VEDENÍ KROUŽKŮ - Teplice 

Kroužek Ženy Muži Celkem Procenta 
v 

Školní kroužek komerčního ae. 3 0 3 27,3 
Školní kroužek sportovního ae. 0 0 0 0 
Jiný kroužek ae. 0 0 0 0 
Nevedu 6 2 8 72,7 

Z vyhodnocení tabulek vyplývá, že pouze čtyři (18 %) učitelé z 22 dotázaných 

vedou školní kroužek komerčního aerobiku pro děti a mládež. V Praze vede dotázaná 

respondentka kroužek pro děti od deseti do patnácti let. V Teplicích jsou tři paní 

učitelky, které vedou školní kroužek aerobiku pro děti od dvanácti do patnácti let, 

z toho dvě paní učitelky, které mají doplňující kvalifikaci v aerobiku (cvičitelka II. třídy 

aerobiku, ACI Praha). 
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Ot. č. 2. Aerobik uplatňuji v: 

Tab. 21 - UPLATNĚNÍ AEROBIKU - Praha 

Uplatnění aerobiku v Ženy Muži Celkem Procenta 
Povinné TV 5 4 9 81,8 
Nepovinné TV 0 0 0 0 
Školním kroužku 1 0 1 9,1 
0 přestávkách 0 0 0 0 
Občasné náborové lekci 1 0 1 9, 1 
Není uplatňován 0 2 2 18,2 

Tah. 22 - UPLATNĚNÍ AEROBIKU - Teplice 
Uplatnění aerobiku v Ženy Muži Celkem Procenta 
Povinné TV 8 1 9 81,8 
N e p o v i n n é T V o 0 0 0 
Školním kroužku 3 0 _3| 27,3 
O přestávkách 0 0 0 0 
Občasné náborové lekci 0 0 0 0 
N e n í u p l a t ň o v á n 0 2 2 18, 2 

Z uvedených výsledků v tabulkách je zřejmé, že aerobik zařazují převážné ženy 

a to do povinné TV. Čtyři z 22 dotázaných uvedli, že aerobik ve svých hodinách 
neuplatňují, tedy 36, 4 %. 
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Ot. č. 3. Aerobik nejvíce zařazuji do povinné TV v období: 

Tab. 23 - ZAŘAZENÍ AEROBIKU - Praha 

Zařazení ae. v období Ženy Muži Celkem Procenta 
Podzim 2 0 2 18,2 
Zima 4 4 8 72,7 
Jaro 1 0 1 9,1 
Léto 1 0 1 9,1 

Tab. 24 - ZAŘAZENÍ AEROBIKU - Teplice 

Zařazení ae. v období Ženy Muži Celkem Procenta 
Podzim 1 _ 0 1 9,1 
Zima 8 1 9 81,8 
Jaro 1 0 1 9,1 
Léto 0 0 0 0 

Je zřejmé, že aerobik je v 73, 7 % zařazován do povinné TV v zimním období 

teplických i pražských školách. 

Ot. č. 4. V procentech se pokuste vyjádřit, kolik času v hodinách povinné TV 

věnujete aerobiku v průběhu jednoho školního roku: 

Tuto otázku jsme vyhodnotili pomocí průměru. Na otázku odpovědělo 19 z 22 

dotazovaných respondentů. Respondenti, kteří odpověděli, věnují aerobiku ve svých 

hodinách TV 10, 2 % času v průběhu jednoho školního roku. V Praze dotazovaní v 

hodinách TV aerobiku věnují v průměru 7, 3 % času v průběhu jednoho školního roku 

Učitelé teplických základních škol věnují aerobiku v hodinách TV v průměru 

13, 3 % času, jeden respondent odpověděl, že „aerobik zařazuji občas do rozcvičení 

nelze tedy vyjádřit v procentech". 
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Ot. č. 5. Ve škole máme k dispozici pomůcky, které využívám k aerobiku: 

Graf 1 - POMŮCKY VE ŠKOLE - Praha 
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Graf 2 - POMŮCKY VE ŠKOLE - Teplice 
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Z uvedených grafů vyplývá, že v oslovených základních školách a víceletých 

gymnáziích v Praze mají z pomůcek, které se dají využít k aerobiku, nejvíce k dispozici 

švihadla (10), činky a overbally (5), fitbally (4), méně pak stepy a expandery (3), 

nejméně pak expandery a jiné posilovači gumy (1). V oslovených základních školách a 

víceletém gymnáziu v Teplicích mají z pomůcek, které se dají využít k aerobiku, 

nejvíce k dispozici švihadla (11), činky a stepy (9), overbally (6), méně pak tyče (5), 

fitbally, jiné posilovači gumy (2), nejméně pak expandery (1). V 95, 5 % dotázaných 

škol mají k dispozici švihadla a v 63, 6 % škol mají k dispozici činky. 

Ot. ě. 6. Hudbu využívám v běžných hodinách při: 

Tab. 25 - VYUŽITÍ HUDBY V BĚŽNÝCH HODINÁCH - Praha 

Využití hudby v hodinách TV při Ženy Muži Celkem Procenta 
Rozcvičení 4 2 6 54,5 
Hlavní části 2 0 2 18,2 
Závěrečné části 3 0 3 27,3 
Cvičení na stanovištích 3 0 3 27,3 
Kondiční gymnastice 0 0 0 0 
Nevyužívám 1 2 3 27,3 

Tah. 26 - VYUŽITÍ HUDBY V BĚŽNÝCH HODINÁCH - Teplice 

Využití hudby v hodinách TV při Ženy Muži Celkem Procenta 
Rozcvičení 8 2 10 90,9 
Hlavní části 1 0 1 9,1 
Závěrečné části 0 0 0 0 
Cvičení na stanovištích 3 1 4 36,4 
Kondiční gymnastice 1 0 1 9,1 
Nevyužívám 1 0 1 9,1 

Z tabulek je zřejmé, že 72, 7 % učitelů TV hudbu nejvíce využívá v rozcvičení, 

méně pak při cvičení na stanovištích. Čtyři (18, 2 %) učitelé z dotázaných 22 

odpověděli, že hudbu nevyužívají. 
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Ot. č. 7. Hudbu v hodině aerobiku využívám při: 

Tab. 27 - VYUŽITÍ HUDBY V HODINÁCH AEROBIKU - Praha 

Využití hudby v hodině ae. při Ženy Muži Celkem Procenta 
Warm - up 4 1 5 45,5 
Aerobní části 3 4 7 63,6 
Cool down 4 0 4 36,4 
Posilování 2 1 3 27,3 
Strečinku 2 2 4 36,4 
Nevyužívám 0 3 3 27,3 

Tab. 28 - VYUŽITÍ HUDBY V HODINÁCH AEROBIKU - Teplice 

Využití hudby v hodině ae. při Ženy Muži Celkem Procenta 
Warm - up 4 1 5 45,5 
Aerobní části 2 2 4 36,4 
Cool down 1 0 1 9,1 
Posilování 3 1 4 36,4 
Strečinku 2 2 4 36,4 
Nevyužívám 3 2 5 45,5 

Z uvedených tabulek vyplývá, že hudbu v hodinách aerobiku používá 14 

(63, 6 %), nepoužívá 8 (36, 4 %) dotázaných učitelů TV. V jednotlivých částech hodiny 

aerobiku 50 % dotázaných využívá hudbu v aerobní části a 45, 5 % v části warm - up. 
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Ot. č. 8. Hudbu na aerobik používám: 

Tab. 29 - POUŽITÍ HUDBY - Praha 

Použití hudby na ae. Ženy Muži Celkem Procenta 
Hudební materiály na ae. 1 0 1 9, 1 
Z rádia 0 0 0 0 
Své hudební materiály na ae. 3 0 3 27, 3 
Pů jčené materiály 5 1 6 54, 5 
Nepoužívám hudbu na ae. 0 2 2 18, 2 

Tab. 30 - POUŽITÍ HUDBY - Teplice 

Použití hudby na ae. Ženy Muži Celkem Procenta 
Hudební materiály na ae. 2 0 2 18, 2 
Z rádia 0 0 0 0 
Své hudební materiály na ae. 5 1 6 54, 5 
Půjčené materiály 0 0 0 0 
Nepoužívám hudbu na ae. 3 1 4 36,4 

Je zřejmé, že 41 % učitelů používá v hodinách aerobiku svou vlastní hudbu 

určenou na aerobik. Osm (36, 4 %) z 22 dotázaných odpovědělo, že hudbu na aerobik 

nepoužívá. 
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Ot. ě. 9. Ve které třídě se Vám daří vzbudit největší zájem o aerobik: 

Graf 3 - ZÁJEM O AEROBIK U ŽÁKŮ - Praha 

• 6. ročník - dívky 
• 7. ročník - dívky 
• 8. ročník - dívky 
• 9. ročník - dívky 
• Nevyplněno 

Graf 4 - ZÁJEM O AEROBIK U ZÁKU - Teplice 
0 

• 6. ročník - dívky 
• 7. ročník - dívky 
• 8. ročník - dívky 
• 9. ročník - dívky 
• Nevyplněno 

83 



Z uvedených grafů vyplývá, že největší zájem o aerobik v hodinách TV na 

základních školách a víceletých gymnáziích v Praze mají jednoznačně dívky šestého a 

osmého ročníku. Méně pak dívky sedmého a devátého ročníku. 45, 5 % učitelů (5 z 11) 

odpověď na tuto otázku neuvedlo. Největší zájem o aerobik v hodinách TV na 

základních školách a víceletém gymnáziu v Teplicích mají jednoznačně dívky sedmého 

a osmého ročníků. Menší zájem mají dívky šestého a devátého ročníku. Všichni učitelé, 

100 % (11) na tuto otázku odpověděli. Z průzkumu tedy vyplývá, že největší zájem o 

aerobik se učitelům dan vzbudit u dívek osmého ročníku (50 %), naopak nejmenší 

zájem mají dívky devátého ročníku (22, 2 %). 

Ot. ě. 10. Využíváte žáky k tomu, aby sami vedli rozcvičení? 

Tab. 31 - VYUŽITÍ ŽÁKŮ K ROZCVIČENÍ - Praha 

Vedou žáci sami rozcvičení Počet Procenta 
Ano _J\ 63,6 
Ne 2 18,2 
Neodpověděli 2 18,2 

Tab. 32 - VYUŽITÍ ŽÁKŮ K ROZCVIČENÍ - Teplice 

Vedou žáci sami rozcvičení Počet Procenta 
Ano 11 100 
Ne 0 0 
Neodpověděli 0 0 

Z uvedených tabulek vyplývá, že 81, 8 % dotázaných učitelů TV žáky využívá 

k samostatnému vedení rozcvičení. Jako důvod, proč učitelé žáky nechávají samostatně 

vést rozcvičení, respondenti nejčastěji uvedli samostatnost, lepší kontrola správného 

držení těla a dokonalého provedení cviku, samostatná příprava, kreativita, autorita. 

Odpověď ne zvolili pouze dva (18, 2 %) z 22 dotázaných respondentů. Jako důvod 

uvedli nedostatečné rozcvičení žáků. 
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Ot. č. 11. Pravidelná výuka aerobiku ve školní TV vyústila do prezentace žáků na 

Tab. 33 - PREZENTACE ŽÁKŮ - Praha 

Prezentace na Počet Procenta 
v 

Školní akademii 2 1 8 , 2 

Soutěži 0 0 

Prezentaci školy 1 9,1 
Nevyústila 6 54,5 
Jiné příležitosti 0 0 

Neodpověděli 2 1 8 , 2 

Tab. 34 - PREZENTACE ŽÁKŮ - Teplice 

Prezentace na Počet Procenta 
Školní akademii 4 36,4 
Soutěži 2 18,2 
Prezentaci školy 0 0 
Nevyústila 6 54,5 
Jiné příležitosti 1 9, 1 
Neodpověděli 0 0 

Z uvedených údajů je zřejmé, že 12 (54, 5 %) respondentů z 22 (100 %) 

odpovědělo, že pravidelná výuka aerobiku bohužel nevyústila v žádnou příležitost. 

Pouze 27, 3 % z 22 (100 %) dotázaných odpovědělo, že pravidelná výuka aerobiku ve 

školní TV vyústila v prezentaci žáků na školní akademii. 
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Ot. č. 12. Pro zkvalitnění hodin TV využívám: 

Graf 5 - MATERÁLY PRO ZKVALITNĚNÍ HODIN TV - Praha 
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Z grafů vyplývá, že pro zkvalitnění hodin TV devět (81,8 %) oslovených učitelů 

z jedenácti (100 % ) učitelů v Praze využívá odbornou literaturu, sedm (63, 6 %) 

respondentů diskusi s učiteli, šest (54, 5 %) média, pět (45, 5 %) komerční semináře, 

čtyři (36, 4 %) školní vzdělání a časopisy, tři (27, 3 %) hospitace u kolegů a jeden (9, 1 

%) metodické dopisy. Pro zkvalitnění hodin TV devět (81,8 %) oslovených učitelů 

z jedenácti (100 %) respondetů v Teplicích využívá odbornou literaturu, devět (81,8 %) 

média, osm (72, 7 %) školní vzdělání, sedm (63, 6 %) časopisy, šest (54, 5 %) 

metodické dopisy, pět (45, 5 %) diskusi s učiteli, čtyři (36, 4 %) hospitace u kolegů a 

komerční semináře. Jeden z oslovených učitelů uvedl, že ke zkvalitnění hodin 

nevyužívá nic. Celkově tedy 86, 4 % učitelů ke zkvalitnění hodin TV využívá 

odbornou literaturu. 

Ot. č. 13. Kde získáváte informace v oblasti dětského aerobiku? 

Na tuto otázku bohužel neodpovědělo 15 (68 %) z 22 (100 %) dotazovaných 

respondentů. Respondenti, kteří odpověděli, uvedli, že informace nejvíce získávají 

z internetových stránek www.caspv.cz,www.aerobikfisaf.cz a z časopisů Tělesná 

výchova a sport mládeže, Pohyb je život. 

Ot. č. 14. Jaké znáte soutěže v aerobiku, kterých by se mohly školní děti zúčastnit? 

V této otázce si respondenti mohli vybrat ze dvou nabízených možností: a) 

vypište, b) neznám. Všech 22 (100%) dotázaných respondentů zvolilo odpověď b) 

neznám. 

3. Připomínky, poznámky: 

Tuto část dotazníku vyplnili pouze dva respondenti. V prvním případě dotázaný 

uvedl, že o aerobik je v hodinách malý zájem ze strany žáků, ve druhém případě se 

objevila připomínka v podobě „drahá CD na aerobik". 
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6. 2 Výsledky modelového programu 

Modelový program byl připraven pro 90 minutovou vyučovací jednotku dívek 

8. A a 8. B na základní škole. Z organizačních forem jsme zvolili formu hromadnou a 

z didaktických stylů - příkazový. Modelový program proběhl na jedné základní škole 

v Teplicích a jedné základní škole v Praze v říjnu 2006. 

Z předcházejícího rozhovoru s paní učitelkou jsme věděli, že děvčata nemají 

zkušenost se cvičením aerobiku ze školní tělesné výchovy. Choreografii i metodický 

postup jsme vybrali s přihlédnutím na znalost dívek. Základní kroky jsem učila metodou 

reverzní pyramidy a choreografii metodou lineární a blokovou. Po zvládnutí 

jednotlivých kroků později složených do choreografií jsem kroky rozšířila o pohyby 

paží pro šikovnější (didaktický styl s nabídkou). Pro komunikaci s děvčaty jsem 

používala především verbální projev. Pro zpestření jsem dívky seznámila i 

s nonverbální komunikací pomocí ustálených signálů a s anglickými názvy některých 

základních kroků. Na začátek cvičení jsem vybrala pomalejší tempo hudby pro 

dokonalé zvládnutí pohybů. 

Lekci aerobiku jsem zahájila úvodní částí, kdy jsem se představila, seznámila 

dívky s obsahem a cílem hodiny a dala jim vyplnit první část ankety. Po úvodním 

zahřátí a rozcvičení jsem začala dívky učit jednotlivé krokové variace, které jsme 

spojovaly do choreografie. Volila jsem větší počet opakování na pomalejší hudbu, 

kterou jsem na závěr zrychlila. Na závěr hlavní části si dívky ve skupinkách předvedly 

navzájem nacvičenou choreografii. Závěrečných 15 minut jsme věnovaly strečinku a 

relaxaci, z toho posledních 5 minut děvčata vyplňovala druhou část ankety. 

Na základní škole Edisonova v Teplicích byl modelový program uskutečněn 

jako první. V této hodině cvičilo 15 dívek. Děvčata o mém příchodu na hodinu TV 

věděla a údajně se na hodinu těšila. Hned na začátku hodiny mi dívky daly najevo, že se 

o aerobiku chtějí dozvědět něco nového. Vyplnily první část ankety a s chutí se se mnou 

daly do rozcvičení. V tělocvičně panovala dobrá nálada a už při cvičení jsem viděla, že 

dívky cvičení baví. Pečlivě poslouchaly mé pokyny a cvičení jim šlo opravdu dobře. 
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Jednoduché zahřátí jim nepůsobilo větší problémy, kroky z hlavní části se po 

několikátém opakování také naučily a byly schopné zvládnout i zapojení paží do 

pohybů. Nakonec si choreografii vzájemně předvedly ve skupinkách, vzájemně si 

zatleskaly a povzbuzovaly se. Ke cvičení se přidala i paní učitelka, která mi v závěru 

hodiny sdělila, že začne aerobik alespoň z části do hodin TV zařazovat. Z mého pohledu 

se tato hodina opravdu povedla a myslím, že se líbila i děvčatům, o čemž svědčí 

výsledky ankety. 

Rozdílnou hodinu jsem zažila na základní škole Kavčí hory v Praze. Paní 

učitelka děvčatům bohužel neoznámila, že je čeká hodina s někým jiným a že to bude 

hodina aerobiku. V této hodině cvičilo 14 dívek. Již na začátku hodiny děvčata 

projevovala nezájem o tuto problematiku, a dokonce některé dívky odmítly vyplnit 

anketu. Při zahřátí byly dívky nepozorné, neustále se hlasitě smály a nedávaly pozor. 

Snažila jsem se dívky motivovat ke cvičení, zkusila jsem je rozestavit tak, aby na mě 

všechny viděly, ale s odchodem paní učitelky z hodiny se mé snahy definitivně zhatily. 

Dívky rezignovaly na cvičení a šly si sednout na lavičku s odůvodněním, že je bolí nohy 

a že se nechtějí zapotit. Z toho jsem usoudila, že dívky vlastně nemají zájem o žádný 

pohyb, že je nezajímá aerobik, ale i celkově veškerý pohyb, což potvrdila na začátku 

hodiny i paní učitelka. Hodinu jsem ani nedokončila, protože bych cvičila sama. Druhou 

část ankety mi vyplnilo opět pár dívek. Paní učitelka se do hodiny již nevrátila 

s odůvodněním, že má jednání u paní zástupkyně. Podle mého hodnocení tato hodina 

nesplnila svůj účel. Děvčata mi dala jasně najevo, že nemají zájem nejen o aerobik, ale 

o veškerý pohyb, při kterém by je mohlo něco bolet nebo by se mohla zapotit. 

6. 3 Výsledky ankety pro žáky 

Anketa (viz. příloha č. 3) byla rozdělena na dvě části, první část děvčata 

vyplňovala před začátkem modelového programu, druhou část po skončení modelového 

programu. Obě části obsahují shodně po třech otázkách týkajících se aerobiku a 

hodnocení proběhnuté hodiny. Celkem anketu vyplnilo 29 děvčat, z toho 14 v Praze a 

15 v Teplicích. 
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I. část (vyplnění před začátkem cvičení) 

Ot. č. 1. Co si představuješ pod pojmem aerobik? Zkus krátce vyjádřit svými 
slovy: 

Cílem této položky ankety bylo zjistit, co si žákyně představují pod pojmem aerobik. 

Tab. 35 - DEFINICE AEROBIKU - Praha 

Definujte aerobik: Počet respondentek 
Cvičení s hudbou 3 
Aerobní cvičení 1 
Dynamické cvičení 1 
Rytmické cvičení 1 
Cvičení pro zdraví 1 
Neuvedlo 7 
Celkem 14 

Tab. 36 - DEFINICE AEROBIKU - Teplice 

Definujte aerobik: Počet respondentek 
Cvičení s hudbou 5 
Aerobní cvičení 2 
Dynamické cvičení 2 
Rytmické cvičení 3 
Cvičení pro zdraví 2 
Neuvedlo 1 
Celkem 15 

Tab. 37 - DEFINICE AEROBIKU - Celkem 

Definujte aerobik: Počet respondentek 
Cvičení s hudbou 8 
Aerobní cvičení 3 
Dynamické cvičení 3 
Rytmické cvičení 4 
Cvičení pro zdraví 3 
Neuvedlo 8 
Celkem 29 
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Jednalo se o otevřenou otázku bez nabídnutých možností. Ze zpracovaných 
údajů bylo zjištčno, že 27, 6 % dívek má pojem aerobik spojený jako cvičení s hudbou, 

13, 9 % dívek jako rytmické cvičení a 10, 3 % shodně jako aerobní cvičení, dynamické 

cvičení a cvičení pro zdraví. 27, 6 % dívek na tuto otázku neodpovědělo. 

Ot. ě. 2. Cvičila jsi někdy aerobik? 

Cílem této otázky bylo zjistit, kolik děvčat cvičilo nebo cvičí aerobik. 

Tab. 38 - CVIČENÍ AEROBIKU - Praha 

Odpověď Počet respondentek 
Ano 4 
Ne 10 
Celkem 14 

Tab. 39 - CVIČENÍ AEROBIKU - Teplice 

Odpověď Počet respondentek 
Ano 8 
Ne 7 
Celkem 15 

Tab. 40 - CVIČENÍ AEROBIKU - Celkem 

Odpověď Počet respondentek 
Ano 12 
Ne 17 
Celkem 29 

Jednalo se o uzavřenou otázku s možností ano, ne. Z vyhodnocení vyplynulo, ži 

58, 6 % dívek nikdy aerobik necvičilo a 41, 4 % dívek již aerobik cvičily. Možnost 

,,a) ano" měla být doplněna o informaci, kde aerobik děvčata cvičila. Sedm děvčat 

z dvanácti odpovědělo, že aerobik cvičila ve fitness centru, pět děvčat uvedlo odpověď 

„ve školním kroužku". 
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Ot. č. 3. Viděla jsi někdy aerobik? 

Cílem této položky ankety bylo zjistit, zda se děvčata s aerobikem již někdy setkala. 

Tab. 41 - SETKÁNÍ S AEROBIKEM - Praha 

Odpověď Počet respondentek 
V televizi 3 
Ve škole 2 
Na soutěži 1 
V knize 1 
Neodpovědělo 7 
Celkem 14 

Tab. 42 - SETKÁNÍ S AEROBIKEM -

Odpověď Počet respondentek 
V televizi 5 
Ve škole 3 
Na soutěži 2 
V knize 2 
Neodpovědělo 3 
Celkem 15 

Tab. 43 - SETKÁNÍ S AEROBIKEM - Celkem 

Odpověď Počet respondentek 
V televizi 8 
Ve škole 5 
Na soutěži 3 
V knize 3 
Neodpovědělo 10 
Celkem 29 

Jednalo se o otevřenou otázku bez nabídnutých možností. Z uvedených tabulek 

vyplývá, že 27, 6 % dívek se s aerobikem setkalo v televizi, 17, 3 % dívek ve škole a 

10, 3 % dívek shodně na soutěži a v knize. 34, 5 % dívek na tuto otázku neodpovědělo. 
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II. část ankety (vyplnění po skončení modelového programu) 

Ot. č. 1. Pokus se svými slovy napsat hodnocení této hodiny. Zkus vyjádřit to, zda 

se Ti hodina líbila, co bys do ní ještě zařadila, co naopak vynechala... 

Cílem této položky ankety bylo zjistit, jak se hodina děvčatům líbila. 

Tab. 44 - HODNOCENÍ HODINY - Praha 

Odpověď Počet respondentek 
Líbila 3 
Nelíbila 7 
Neodpovědělo 4 
Celkem 14 

Tab. 45 - HODNOCENÍ HODINY - Teplice 

Odpověď Počet respondentek 
Líbila 9 
Nelíbila 3 
Neodpovědělo 3 
Celkem 15 

Tab. 46 - HODNOCENÍ HODINY - Celkem 

Odpověď Počet respondentek 
Líbila 12 
Nelíbila 10 
Neodpovědělo 7 
Celkem 29 

Jednalo se o otevřenou otázku, ve které měla děvčata možnost se vyjádřit 

k právě proběhnuté ukázkové hodině aerobiku. Bohužel ani jedna z nich toho dostatečně 

nevyužila a odpovídala pouze stroze „hodina se mi líbila / nelíbila". Z uvedených 

tabulek vyplývá, že 41, 4 % děvčat se hodina líbila, 34, 5 % se hodina nelíbila a 24, 1 % 

na tuto otázku neuvedlo odpověď. 
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Ot. č. 2. Myslíš si, že by bylo příjemné zařadit aerobik do některých hodin tělesné 

výchovy? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda děvčata chtějí v některých hodinách povinné TV 

cvičit aerobik. 

Tab. 47 - ZAŘAZENÍ AEROBIKU DO HODIN TV - Praha 

Odpověď Počet respondentek 
Ano 3 
Ne 5 
Neodpovědělo 6 
Celkem 14 

Tab. 48 - ZAŘAZENÍ AEROBIKU DO HODIN TV - Teplice 

Odpověď Počet respondentek 
Ano 10 
Ne 2 
Neodpovědělo 3 
Celkem 15 

Tab. 49 - ZAŘAZENÍ AEROBIKU DO HODIN TV - Celkem 

Odpověď Počet respondentek 
Ano 13 
Ne 7 
Neodpovědělo 9 
Celkem 29 

Z uvedených údajů v tabulkách vyplývá, že 44, 8 % děvčat by uvítalo zařazení 

aerobiku do některých hodin povinné TV jako příjemné zpestření, naopak 24, 1 % 

děvčat odmítají aerobik v hodinách. 31 ,1% dívek na tuto otázku neodpovědělo. 
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Ot. č. 3. Líbila se Ti hudba na aerobik použitá v této hodině? 

Cílem této položky ankety bylo zjistit, zda hudba splnila své funkce při cvičení a zda 

byla pro děvčata ke cvičení příjemná. 

Tab. 50 - HUDBA POUŽITÁ V HODINĚ - Praha 

Odpověď Počet respondentek 
Ano 6 
Ne 3 
Neodpovědělo 5 
Celkem 14 

Tab. 51 - HUDBA POUŽITÁ V HODINĚ - Teplice 

Odpověď Počet respondentek 
Ano 10 
Ne 4 
Neodpovědělo 1 
Celkem 15 

Tab. 52 - HUDBA POUŽITÁ V HODINĚ - Celkem 

Odpověď Počet respondentek 
Ano 16 
Ne 7 
Neodpovědělo 6 
Celkem 29 

Jednalo se o otevřenou otázku bez nabídnutých možností, děvčata se zde mohla 

rozepsat, ale ani jedna nenapsala nic víc než ano nebo ne. 20, 7 % dívek na tuto otázku 

neodpovědělo. Naopak 55, 2 % dívkám se hudba použitá v modelovém programu líbila 

24, 1 % napsalo odpověď „nelíbila". 
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7 Diskuse 

Celkovým zhodnocením provedeného šetření mezi učiteli tělesné výchovy na 

vybraných základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií v Praze a 

Teplicích můžeme uvést, že hypotéza c. 1 „předpokládáme, že bude více než polovina 

učitelů, kteří aerobik uplatňují ve školní tělesné výchově", se potvrdila, neboť 

z celkového počtu 22 respondentů 18 učitelů tělesné výchovy odpovědělo, že aerobik 

zařazuje do školní tělesné výchovy. Nejčastěji učitelé tělesné výchovy uplatňují aerobik 

ve školní tělesné výchově v zimním období v průběhu školního roku. K uvedení této 

hypotézy nás vedla skutečnost, že aerobik je poměrně mladý sport a mohl by být 

zařazován do hodin tělesné výchovy pro jejich zpestření. Zároveň nás k tomu vedl fakt, 

že aerobik je pohybová činnost s hudbou, s moderní hudbou, a právě současná generace 

mládeže na základních školách poslouchá moderní hudbu dennodenně. Tento fakt by 

mohl v žácích vyvolat zájem o pohyb na moderní hudbu, tedy o aerobik. To potvrzují 

další odpovědi učitelů, kteří vyplnili dotazník. 72, 7 % učitelů tělesné výchovy využívá 

hudbu při rozcvičení v běžných hodinách TV, 63, 6 % učitelů používá svou vlastní 

hudbu v hodinách aerobiku. 

Hypotéza č. 2 „největší zájem o aerobik se učitelům tělesné výchovy daří 

vzbudit u dívek osmého a devátého ročníku" se potvrdila jen částečně. Ze zpracovaných 

výsledků vyplývá, že největší zájem o aerobik mají dívky osmého ročníku, naopak 

nejmenší zájem mají dívky devátého ročníku. K sestavení této hypotézy nás vedla 

zkušenost, že starší dívky (tedy osmý a devátý ročník) mají větší zájem o pohybovou 

činnost, která by mohla příznivě formovat jejich dospívající postavu, kdežto mladší 

dívky jsou spíše hravější. Výzkum však potvrdil, že dívky devátého ročníku mají 

překvapivě zájem o aerobik nejmenší. Nad tímto výsledkem lze diskutovat. Můžeme si 

zde položit otázku, zda dívky devátého ročníku mají malý zájem jen o aerobik nebo zda 

nemají zájem o jakýkoli pohyb. Tato problematika závisí na mnoha faktorech, např. na 

přístupu učitele k žákům, k výuce, k organizaci hodiny atd. 

Hypotéza č. 3 „na základních školách v Praze aerobik zaujímá 30 % všech hodin 

tělesné výchovy ve školním roce, na základních školách v Teplicích aerobik zaujímá 
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10 % všech hodin tělesné výchovy ve školním roce" se nepotvrdila. Z výsledků 

provedeného průzkumného šetření je zřejmé, že naopak na teplických školách aerobik 

zaujímá víc procent (13, 3 %) hodin v průběhu jednoho školního roku, než na pražských 

školách (7, 3 %). K vyřčení této hypotézy nás vedla skutečnost, že Praha je velkoměsto, 

je centrem dění různých sportovních akcí včetně mnohých soutěží aerobiku a právě tato 

fakta by mohla zvýšit četnost zařazování aerobiku do školní tělesné výchovy. 

Z výsledků je jasné, že více času aerobiku věnují v hodinách tělesné výchovy 

v Teplicích, tedy menším městě. Myslíme si, že tento výsledek šetření mohla ovlivnit 

skutečnost, že v Praze dotazník vyplnilo z jedenácti dotázaných učitelů šest mužů, 

kdežto v Teplicích z jedenácti oslovených učitelů pouze dva muži. Mohlo by se tedy 

potvrdit, že muži méně ve svých hodinách tělesné výchovy využívají cvičení s hudbou. 

Při zpracování dotazníků pro učitele TV jsme zjistili, že doplňující kvalifikaci 

v aerobiku mají pouze dvě paní učitelky, obě z Teplic. I tato skutečnost mohla přispět 

k výsledku, že aerobik zaujímá víc procent hodin v průběhu školního roku v Teplicích 

než v Praze. 

Hypotéza č. 4 „pro tři čtvrtiny žáků, kteří se zúčastnili připraveného modelového 

programu, je aerobik příjemné zpestření hodin tělesné výchovy a měl by se do hodin 

zařazovat častěji" se také nepotvrdila. Z výsledků ankety pro žákyně, které se zúčastnili 

připraveného modelového programu vyplývá, že pouze pro 44, 8 % dívek je aerobik 

příjemné zpestření hodin tělesné výchovy. To je necelá polovina respondentek. Pro 

24, 1 % dívek není aerobik příliš atraktivní a nechtějí ho cvičit v hodinách tělesné 

výchovy. Výsledky šetření jsou možná zkreslené tím, že 31, 1 % dívek na tuto otázku 

vůbec neodpovědělo. Tuto hypotézu také potvrzuje otázka č. 2 z první části ankety pro 

žákyně, které se zúčastnily modelového programu. Při zpracování této otázky jsme 

zjistili, že 58, 6 % dívek aerobik nikdy necvičilo. 

Celá anketa pro žákyně byla především na pražské základní škole provázena 

velkým nezájmem o problematiku. Domníváme se, že to bylo způsobeno nezájmem 

děvčat o jakýkoli pohyb, ale i odchodem paní učitelky s hodiny. 
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Zpracováním odpovědí dalších otázek jsme zjistili, že v 95, 5 % dotázaných škol 

mají k dispozici švihadla, která se mohou použít i k aerobiku. 81 ,8% učitelů uvedlo, že 

žáky využívají k samostatnému vedení rozcvičení. K tomu, aby hodiny tělesné výchovy 

byly pestré, využívá 86, 4 % učitelů tělesné výchovy odbornou literaturu. 

V otázce, podle kterého vzdělávacího programu dotázané školy učí, jsme zjistili, 

že 86, 4 % škol učí podle vzdělávacího programu Základní škola. Avšak domníváme se, 

že více než na vzdělávacích programech, osnovách a učebních plánech záleží na učiteli 

a na jeho přístupu, zda bude aerobik zařazovat do hodin školní tělesné výchovy. 

Otázkou č. 14 z dotazníku pro učitele tělesné výchovy jsem chtěla zjistit, zda 

učitelé mají povědomí o nějakých soutěžích aerobiku, kterých by se mohly školní děti 

zúčastnit. Víme, že je to otázka velmi specifická a kdo se o problematiku aerobiku 

nezajímá, tak odpověď opravdu nezná, ale domnívali jsme se, že se najde alespoň jeden 

respondent, který uvede odpověď. Výsledek je překvapivý, 100 % respondentů buď 

vůbec nevyplnili odpověď, nebo odpověděli „žádnou". 

Modelový program splnil svůj cíl jen částečně. Cílem bylo ukázat žákyním, ale i 

paní učitelkám, možnosti využití aerobiku v hodinách tělesné výchovy. Dále měl 

motivovat žákyně ktomu, aby vyzkoušely pro ně nový pohyb a dále se aerobiku 

věnovaly ať už samostatně, nebo v některých hodinách TV. Tohoto záměru bylo 

dosaženo na základní škole v Teplicích, avšak na základní škole v Praze nikoli. Důvody 

jsme již uvedli - je to nezájem dívek o jakýkoli pohyb. 
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8 Závěr 

Aerobik je poměrně nový sport, který se u nás začal objevovat na počátku 80. let 

minulého století. V současné době je klasický aerobik obohacován o mnoho nových 

forem. Cílem této diplomové práce je zjistit aktuální stav uplatnění aerobiku na 

základních školách v povinné tělesné výchově. Uvedeným šetřením bylo zjištěno, že 

81, 8 % učitelů tělesné výchovy zařazuje aerobik do hodin školní tělesné výchovy. 

Aerobik zabírá v průměru 10 % výuky školní tělesné výchovy na základních školách a 

nižších stupních víceletých gymnázií především v zimním období. 

Domníváme se, že naše šetření bylo úspěšné. Podařilo se nám zjistit aktuální 

stav uplatnění aerobiku ve školní tělesné výchově. Musíme však zdůraznit, že pro to, 

aby byl aerobik ve školní tělesné výchově uplatňován, nezáleží ani tak na osnovách, 

tematických plánech ani na vybavenosti škol, ale především na přístupu a znalostech 

učitele. Pokud se vyučující zajímá o aerobik nebo alespoň má určité předpoklady k jeho 

uplatnění, využívá ho i v hodinách tělesné výchovy. Není pravidlem to, že by mladší 

učitelé spíše zařazovali aerobik, protože je to celkem mladý sport, ale jak jsme zjistili i 

starší ročníky učitelů tělesné výchovy aerobik využívají. Závěrem tedy vyplývá, že 

problematika uplatňování aerobiku ve školní tělesné výchově souvisí především 

s osobností učitele. 

Na základě celkového zhodnocení mohu uvést, že aerobik je vhodná pohybová 

činnost, která by se měla do hodin školní tělesné výchovy zařazovat ať už do rozcvičení, 

nebo jako celá lekce. Je to příjemné zpestření a určitým způsobem nová pohybová 

činnost, kterou žáci druhého stupně základních škol i nižších stupňů víceletých 

gymnázií uvítají. 
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Příloha č. 1 - Dotazník pro učitele tělesné výchovy 

Dobrý den, 

jsem studentkou V. ročníku Pedagogické fakulty UK oboru český jazyk -

tělesná výchova. Píši diplomovou práci na téma: Aerobik ve školních vzdělávacích 

programech na základní škole. 

Prosím o spolupráci učitele tělesné výchovy při tvorbě praktické části vyplněním 

ankety, která je přiložena v příloze. Po vyplnění prosím o zpětné odeslání na adresu: 

jiti@email.cz. Za tuto pomoc předem děkuji. 

Dotazník je rozdělen do tří částí: 1. informační, 2. aerobik, 3. připomínky, 

poznámky k dané problematice. Odpovědi vyberte z navržených možností nebo doplňte 

v kolonce j iné... Děkuj i. S pozdravem Jitka Hozáková 

1. Informační 

Název školy: 

Město: 

Zaměření školy (např. jazyková škola, hudební, sportovní se zaměřením na 

volejbal...): 

Pohlaví: 

Věk: 

Délka praxe: 

Vzdělání: 

a) UKFTVS 

b) Pedagogická fakulta - obor TV 

c) Pedagogická fakulta - jiné obory než TV 

d) bez VŠ 

e) jiné (např. Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra...)... 

mailto:jiti@email.cz


Doplňující kvalifikace v aerobiku (vypište kurzy, semináře atd. a nezapomeňte 

uvést organizaci, přes kterou bylo rozšiřující vzdělávání poskytováno. Odlište 

organizace „nadstavbové" např. Český svaz aerobiku, Česká asociace Sportu pro 

všechny, Česká škola aerobiku Heleny Jarkovské...; a organizace pedagogické, 

např. Centrum vzdělávání pro pedagogické pracovníky): 

Uěím v ročnících: 

a) 6. pro víceletá gymnázia: e) prima 

b) 7. í) sekunda 

c) 8. g) tercie 

d) 9. h) kvarta 

Uěím: 

a) převážně chlapce 

b) převážně dívky 

c) pouze chlapce 

d) pouze dívky 

e) chlapce i dívky 

Podle kterého vzdělávacího programu se učí na Vaší škole? 

a) vzdělávací program Základní škola 

b) vzdělávací program Občanská škola 

c) vzdělávací program Národní škola 



V hodinách TV preferuji (seřaďte podle toho, co ve svých hodinách nejvíce 

preferujete; použijte číslice 1 - 5 , kdy 1 představuje nejvyšší stupeň): 

a) zlepšení zdravotně orientované zdatnosti 

b) zvýšení kondice 

c) zlepšení pohybových dovedností 

d) kompenzační cvičení 

e) prožitkovost 

jiné... 

2. Aerobik 

(pozn. Aerobikem rozumíme pohybovou činnost s hudbou, zaměřenou převážně na 

zlepšování vytrvalostních schopností při zachování koordinačně estetického charakteru 

činnosti.) 

1. Kromě povinné školní TV vedu školní kroužek nebo sportovní oddíl: 

a) ano školní kroužek komerčního aerobiku pro děti a mládež při škole 

b) ano školní kroužek sportovního aerobiku pro děti a mládež při škol 

c) ano j iný kroužek aerobiku pro děti a mládež; vypište pod vedením jaké 

organizace 

d) nevedu 

Pokud jste u této otázky zaškrtli odpověď a) - c) uveďte, jak staré děti v kroužku 

máte: 

2. Aerobik uplatňuji v: 

a) povinné TV 

b) nepovinné TV 

c) školním kroužku 

d) o přestávkách 

e) v občasné náborové lekci 

í) není uplatňován 

jinak... 



3. Aerobik nejvíce zařazuji do povinné TV v období: 

a) podzim 

b) zima 

c) jaro 

d) léto 

4. V procentech se pokuste vyjádřit, kolik času v hodinách povinné TV věnujete 

aerobiku v průběhu jednoho školního roku: 

5. Ve škole máme k dispozici pomůcky, které využívám k aerobiku: 

a) švihadla 

b) činky 

c) fítbally 

d) overbally 

e) stepy 

í) tyče 

g) expandery 

h) jiné posilovači gumy 

jiné... 

6. Hudbu využívám v běžných hodinách při: 

a) rozcvičení 

b) hlavní části 

c) závěrečné části 

d) cvičení na stanovištích 

e) kondiční gymnastice 

f) nevyužívám 

jiné využití... 



7. Hudbu v hodině aerobiku využívám při: 

a) warm - up 

b) aerobní části 

c) cool down 

d) posilování 

e) strečinku 

f) nevyužívám 

jiné využití... 

8. Hudbu na aerobik používám: 

a) z hudebních materiálů určených na aerobik, které nakupuje škola 

b) z rádia 

c) ze svých vlastních hudebních materiálů určených na aerobik 

d) tu, kterou mi někdo půjčí 

e) nepoužívám hudbu na aerobik 

jinou... 

9. Ve které třídě se Vám daří vzbudit největší zájem o aerobik: 

Vypište ročníky a uveďte pohlaví žáků (zda u chlapců či dívek): 

10. Využíváte žáky k tomu, aby sami vedli rozcvičení? 

a) ano, proč: 

b) ne, proč: 



11. Pravidelná výuka aerobiku ve školní TV vyústila do prezentace žáků na: 

a) školní akademii 

b) soutěži 

e) prezentaci školy 

d) nevyústila 

při jiné příležitosti... 

12. Pro zkvalitnění hodin TV využívám: 

a) odbornou literaturu 

b) metodické dopisy 

c) školní vzdělání 

d) hospitace u kolegů 

e) diskusi s učiteli 

f) časopisy 

g) komerční semináře 

h) média 

i) nic nevyužívám 

jiné... 

13. Kde získáváte informace v oblasti dětského aerobiku? 

Pokuste se vypsat literaturu, názvy časopisů, semináře, kurzy, internetové 

stránky... 

14. Jaké znáte soutěže v aerobiku, kterých by se mohly školní děti zúčastnit? 

a) vypište: 

b) neznám 



3. Připomínky, poznámky: 



Příloha č. 2 - Modelový program 

PŘÍPRAVA 

Škola: ZŠ Teplice, Edisonova; ZŠ Praha, Kavčí hory 

Třída: 8. A, 8. B - dívky 

Vyučovací jednotka: 90 minut 

Cíl vyučovací jednotky: Seznámení žáků s aerobikem 

1. Úvodní část - 10 minut 

- představení se žákům 

- seznámení s obsahem a cílem vyučovací jednotky 

- vyplnění první části ankety 

2. Průpravná část - 8 minut 

hudba - 126 BPM 

Rozcvičení, zahřátí 

1. pravá noha 

A) 1 - 1 6 march, nádech výdech 

1 - 1 6 march open, paže volně 

B) 1 - 16 step touch 

1 - 1 6 step touch double 

C) 1 - 8 march, paže volně 

1 - 8 march open 

1 - 8 step touch 

1 - 8 step touch double 

2. l e v á n o h a - A + B + C 

3. protažení dolních končetin - prestrečink 

• 1 - 4 podřep únožný L, 5 - 8 P, 4x 



• 1 - 8 podřep přednožný L, 1 - 8 P, 2x 

• podřep rozkročný - rovný předklon - ruce na kolena: otáčení trupem 

3. Hlavní část - 25 minut 

hudba pro nácvik choreografie - 130 - 135 BPM, po zvládnutí choreografie tempo 

hudby zvyšujeme podle možností cvičenců 

Aerobik - choreografie 

1-8 march vpřed, vzad 

1-8 step touch diagonála, tlesknutí 

1-16 grapevine „L", paže - 1 - 4 - 1. upažit, 2. vzpažit, 3. upažit, 4. připažit 

1-8 side to side (front, back), paže - střídavé upažení pravou, levou paží 

1 -8 leg curi single (double) 

1 -8 ponny, paže - 1 - 2 vzpažit, 3 - 4 připažit 

1 -8 V step pravá, levá 

Metody výuky: nové prvky učíme metodou reverzní pyramidy, choreografii metodou 

lineární 

Zklidnění - 10 minut 

hudba - 120 BPM 

Volně: 

1 - 1 6 step touch 

1 - 1 6 side to side 

- přenášení váhy ve stoji rozkročném, ruce na stehna 

- stoj rozkročný, paže z připažení, přes upažení do předpažení s nádechem a zpět 

do připažení s výdechem (opakovat třikrát) 



Protažení: 

Pozn.: z důvodu větší názornosti jsou jednotlivé cviky doplněny o obrázky 

1. Protažení šíjových svalů - stoj rozkročný, připažit - dlaně vytočit vpřed, čistý 

úklon hlavy vpravo, levé rameno s výdechem dolů; výdrž 3 - 5 s, totéž opačně. 

2. Protažení mezilopatkových svalů - mírný stoj rozkročný, předpažit, zápěstí 

jedné paže uchopit prsty druhé ruky, s výdechem protlačit paže co nejvíce vpřed, 

výdrž 3 - 5 s. 

3. Protažení prsních svalů - mírný stoj rozkročný, zapažit dovnitř, spojit ruce tak, 

že prsty jedné ruky obejmou zápěstí druhé paže, s výdechem aktivně stáhnout 

ramena dolů, zvolna zapažovat spojené ruce tak, aby se nezvedala ramena, výdrž 

3 - 5 s. 

4. Protažení postranních svalů trupu - stoj rozkročný, pravá paže vzpažit, levá paže 

v bok, s výdechem mírný úklon trupu vlevo, výdrž 3 - 5 s, totéž opačně. 

5. Protažení lýtkového svalů - ze stoje spojného výpadem vpřed podřep zánožný 

levou, celé chodidlo na zemi, obě ruce na koleno pravé nohy, výdrž 3 - 5 s, totéž 

opačně. 
0 
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6. Protažení bedrokyčlostehenního svalu, svalů na přední straně stehna - ze stoje 

spojného výpadem podřep zánožný pravou nohou, protlačit pánev vpřed a dolů, 

výdrž 3 - 5 s, totéž opačně, 

obměna: koleno pravé nohy k zemi 

Posilování - 15 minut 

hudba 120 BMP 

posilování jednotlivých svalů nebo svalových skupin: 

(počty opakování cviků záleží na vyspělosti cvičenců, únavě a věku) 

1. Mezilopatkové svaly - sed zkřižný, vzpažit, s výdechem pomalu a silou 

skrčit upažmo dolů, ramena a lopatky stahovat dolů, v konečné fázi 

směřují lokty do pasu, hřbety rukou protlačit co nejvíce vzad. 

f 
2. Deltový sval - sed zkřižný, pokrčit upažmo, předloktí i paže svírají pravé 

úhly. Pomalým tahem a silou přetáčet paže tak, aby předloktí bylo 

střídavě v horizontální a vertikální poloze, ramena jsou stažená, 

nepohybují se, lokty zůstávají stále ve výši ramen. 

3. Břišní svaly: 

a) přímé - leh pokrčmo, skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl, s výdechem 

kulatě předklánět hlavu a trup, v krajní poloze, tzn. zhruba v okamžiku 



oddálení dolních úhlů lopatek, výdech, s nádechem vracet zpět do 

výchozí polohy 

b) šikmé - leh pokrčmo, obě nohy položit vlevo, skrčit vzpažmo zevnitř, 

ruce v týl, hrudní předklon („bočné zkracovačky"), totéž obě nohy 

položit vpravo 

c) zopakovat posilování přímých břišních svalů 

d) šikmé - leh skrčit přednožmo, skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl, hrudní 

předklon s otáčením trupu a zvedáním protilehlé nohy („šlapání na 

kole") 

e) podpor na předloktích ležmo, tahem podpor na předloktích ležmo 

vysazeně 

4. Hýžďové svaly: 

a) leh pokrčmo roznožný, podsadit pánev, stáhnout hýždě, zvedat pánev 

nahoru a zpět těsně nad zem 



b) vzpor klečmo: 1 - 2 skrčit přednožmo, 3 - 4 zanožit 

e) podpor na předloktích klečmo zánožný pravou: 1. opakovaně zanožit, 2. 

opakovaně pokrčit zánožmo (pata vzhůru) 

5. Prsní svaly - vzpor klečmo, s nádechem klik ležmo, s výdechem vzpor 

klečmo. Po docvičení přejít ze vzporu klečmo do kleku sedmo, vzpažit. 

n _ 

Hry - 5 minut 

- vytleskávání do hudby 

molekuly, sochy, stíny 

3. Závěrečná část - 15 minut 

Strečink, relaxace 

relaxační hudba 

Protažení a uvolnění svalových skupin nebo jednotlivých svalů 

a) Leh, uvolnit břišní stěnu, hluboký nádech do břicha a výdech. 

b) Leh, pravou nohu pokrčit, levou nohu přednožit, chodidlo přitáhnout k bérci, 

oběma rukama obejmout lýtko či stehno levé nohy a přitáhnout ji s výdechem 

k hrudníku. Výdrž 10 - 15 s. Totéž opačně. 



c) Leh, upažit, pravou nohu pokrčit, levou skrčit přednožmo dovnitř, oběma 

rukama přitáhnout obě nohy k hrudníku s výdechem, výdrž 10 - 15 s, 

s nádechem zpět do výchozí polohy, totéž opačně. 

d) Leh, upažit, pravou pokrčit přednožmo, spustit pravé koleno na levou stranu, 

hlavu otočit na pravou stranu, ramena i lopatky zůstávají v kontaktu 

s podložkou. V dosažené poloze volně prodýchat, s výdechem návrat zpět do 

výchozí polohy. Totéž opačně. 

e) Leh, skrčit přednožmo, oběma rukama obejmout kolena, kolébkou do sedu 

zkřižného skrčmo, úklon hlavy vpravo, vlevo, vpřed. Výdrž 10 - 15 s. 

f) Široký sed roznožný, vytočit chodidla zevně a provést mírný rovný předklon 

hrudníku. Výdrž 10 - 15 s. 

g) Dřep na plných chodidlech. 

Zakončení 

- zhodnocení 

- rozdání a vyplnění druhé části ankety 



Příloha č. 3 - Anketa pro žáky 

Anketa pro žáky, kteří se zúčastní modelového programu: 

I. část (vyplnění před začátkem cvičení) 

1. Co si představuješ pod pojmem aerobik? Zkus krátce vyjádřit svými slovy: 

2. Cvičila jsi někdy aerobik? Zaškrtni možnost, 

a) ano cvičila, napiš kde: 

b) ne, necvičila 

3. Viděla jsi někdy aerobik? Např. v televizi, na soutěži, napiš kde. 



II. část (vyplnění po odcvičení modelového programu) 

1. Pokus se svými slovy napsat hodnocení této hodiny. Zkus vyjádřit to, zda se Ti 

hodina líbila, co bys do ní ještě zařadila, co naopak vynechala... 

2. Myslíš si, že by bylo příjemné zařadit aerobik do některých hodin tělesné výchovy? 

Vyber z následujících možností: 

a) ano, proč: 

b) ne, proč: 

3. Líbila se Ti hudba na aerobik použitá v této hodině? 



Příloha č. 4 — České školy aerobiku 

ACI - Akademie cvičitelů a instruktorů ČASPV 

ČŠA - Česká škola aerobiku Heleny Jarkovské 

ČSA - Český svaz aerobiku 

IFAA - Mezinárodní akademie fitness a aerobiku 

WEB - Wellness Evy Blahušové 

ACB - Aerobik Centrum Brno 
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