
ABSTRAKT 

 

Název práce  

Hodnocení žáků 2. stupně základních škol v Ústeckém kraji a jejich postoj ke 

školní tělesné výchově 

 

Problém 

Výzkumy a šetření v posledních letech upozorňují na pokles pohybové aktivity 

ve volném čase dětí. Tato skutečnost se následně odráží i v tělesné výchově, 

zejména v úrovni jejich dovedností, jejich zdatnosti a výkonnosti, ale také v 

jejich celkovém zájmu o tento předmět. Učitelé tělesné výchovy často ve svých 

hodinách naráží na základní problém týkající se nízké motivace žáků k pohybu. 

Součástí vyučovacího procesu je i hodnocení, kde učitel přihlíží k celé řadě 

faktorů. Objektivně zohlednit do celkové známky všechny dílčí faktory, za které 

lze žáka v tělesné výchově hodnotit, je pro učitele velmi složitý a náročný 

proces. 

Práce se zabývá problematikou hodnocení ve školní tělesné výchově, konkrétně 

snahou identifikovat ty proměnné, které mají významný vliv na celkovou 

známku z tohoto předmětu. Sledujeme jak genderové a věkové odlišnosti, vztah 

žáků k tělesné výchově, aktivní vztah ke sportu i mimo školu, vliv rodiny, ale i 

životní styl žáka a také výkonnost a zdatnost žáků. Žádný z těchto faktorů 

nemůže vysvětlit hodnocení sám o sobě, ale teprve jejich společným vlivem lze 

hodnocení známkou uspokojivě popsat. 

 

Cíl práce  

Cílem práce je analýza proměnných a korelátů souvisejících s hodnocením žáků 

2. stupně základních škol v předmětu tělesná výchova. Na základě měření a 

dotazníkových šetření chceme identifikovat základní faktory, které mají na 

hodnocení významný vliv.  

Vedlejším cílem práce je objasnit provázanost vztahu žáků ke školní tělesné 

výchově a sportu s jejich známkou z předmětu.   



 

Metody  

Pro splnění cíle práce jsme zvolili metodu dotazování, a to jak u dětí a jejich 

rodičů, tak i u učitelů tělesné výchovy. Dalšími metodami byly měření 

somatometrických charakteristik, testování úrovně motorické výkonnosti a 

obsahová analýza pedagogických dokumentů. Výběrový soubor tvořili žáci 2. 

stupně z 29 základních škol v Ústeckém kraji. Do šetření bylo zahrnuto celkem 

2 816 chlapců a dívek z celkového počtu 29 073 žáků 2. stupně základních škol 

v Ústeckém kraji. U každého žáka byly získány hodnoty více než 50 

proměnných. Data byla zpracovávána statistickým software Statistica 12.0, byla 

použita diskriminační analýza a běžné neparametrické statistické metody.   

 

Výsledky a závěry 

Na základě získaných dat byla u všech proměnných zjišťována možná souvislost 

se známkou z tělesné výchovy. Pomocí diskriminační analýzy bylo z těchto 

proměnných nakonec identifikováno celkem 10 proměnných (pohlaví, věk a 

BMI žáka, procento omluv z hodin TV, doba věnovaná pohybové aktivitě ve 

volném čase, vybrané postojové dimenze, úroveň motorické výkonnosti a 

sportovní aktivita rodičů), u kterých byla prokázána věcně významná souvislost 

se známkou z TV a jejichž společným působením lze známku uspokojivě 

vysvětlit. Shoda skutečné známky s naším teoretickým modelem přesahuje 95 

%.  
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