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1 Úvod 

Tématem této bakalářské práce jsou vhodné pohybové aktivity u dětí předškolního věku. 

Toto téma jsem si zvolila, protože mě zajímá, jak děti v prvních třídách základní školy 

zvládají vybrané pohybové dovednosti.  

Cílem práce je vytvoření návrhu metodické příručky vhodných pohybových aktivit pro 

předškoláky. Aktivity, které uvádím v metodické příručce, mají pomoci učitelkám 

mateřských škol seznámit děti s vybranými pohybovými dovednostmi tak, aby si je děti 

vyzkoušely, rozvíjely a osvojily. 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část 

pojednává o lidské motorice. Dále uvádím základní pohybové schopnosti a osvojování 

pohybových činností – motorické učení. Závěrem teoretické části podrobně charakterizuji 

předškolní věk. 

Praktická část obsahuje tři části. V první z nich se seznamuji se Školními vzdělávacími 

programy tří mateřských škol ve městě Nové Strašecí, abych zjistila, jak jsou zaměřeny 

pohybové aktivity předškoláků. Další část se věnuje vyhodnocení údajů zjištěných na 

základě dílčích výzkumných otázek formou kvalitativního polostrukturovaného 

rozhovoru s respondentkami – učitelkami tělesné výchovy v prvních třídách ZŠ J. A. 

Komenského Nové Strašecí. Ve třetí části navrhuji metodickou příručku vhodných 

pohybových aktivit pro předškoláky. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 

 

3 Lidská motorika 

Zahrnuje souhrn všech pohybů lidského těla, celkovou pohybovou schopnost organismu. 

Jedná se o komponenty, které vytvářejí pohybové schopnosti a formují konkrétní pohyby 

v jejich strukturálním spolupůsobení. Motorika zahrnuje nejen veškeré pohyby, ale i 

bezprostřední pohybové předpoklady, tj. pohybové schopnosti, pohybové dovednosti a 

zkušenosti, rovněž i předpoklady širší a základnější dané stavem somatického, neuro – 

fyziologického a intelektového vývoje člověka i charakterem jeho sociálních vazeb 

(Pavlík a kol., 2010).  

„Pohybový projev je vysoce organizovaná funkce, činnost kosterního svalstva je vždy 

řízena jako jediný funkční celek“ (Trojan, Druga, Pfeiffer, 1991, s. 168). 

U člověka se na řízení motoriky podílejí v podstatě všechny oddíly centrální nervové 

soustavy, od mozkové kůry až po míchu spinální. Základem veškerých pohybů je svalový 

tonus, jehož činnost zajišťuje spinální mícha. Na tomto základě je vybudován systém 

postojových reakcí a vzpřimovacích reflexů (zvaný také jako motorický systém polohy), 

při jehož řízení se účastní retikulární formace, statokinetické čidlo a mozeček 

(vestibulární a spinální mozeček). Motorický systém polohy je potom základem složité 

soustavy úmyslných, vědomých pohybů (tzv. motorický systém pohybu), jejíž činnost 

řídí mozková kůra, bazální ganglia a neocerebelum – vývojově mladší část mozečku. 

Zcela nesporný je při řízení pohybové aktivity podíl bazálních ganglií a mozečku. Bazální 

ganglia se uplatňují především ve fázi iniciace pohybu, mozečkové struktury jsou pak 

podstatné při fázi samotného provedení pohybu. Jednotlivé struktury mozečku s největší 

pravděpodobností kontrolují odlišné fáze přípravy a provedení motorického výkonu 

(Trojan, Druga, Pfeiffer, 1991). 

Základním prvkem hybnosti je motorická jednotka. Vzruch jednoho nervového vlákna 

neuvádí v činnost jedno svalové vlákno, ale vždy současně několik svalových vláken. Při 

zvyšování síly svalu se motorické jednotky postupně zapojují, a to od nejmenších 

k největším. V jednom svalovém snopečku může být několik motorických jednotek. 

Motorické jednotky se dělí podle velikosti a typu svalových vláken na svaly 

s jednoduchou funkcí, které mají velké motorické jednotky a na 1 neuron tak připadá 100 
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– 1000 svalových vláken a svaly pro přesné, jemné a složité pohyby, které mají malé 

motorické jednotky, kdy na 1 neuron připadá jen asi 6 - 10 svalových vláken. Samotnou 

svalovou aktivitu spouštějí vzruchy, které jsou přiváděny do svalu nervovými vlákny 

mozkomíšních nervů a tvoří se svalovými vlákny motorickou jednotku. Spojení 

umožňuje motorická nervosvalová ploténka, ve které se vybaví akční potenciál, jenž se 

šíří jako vzruchová aktivita k okrajům svalových vláken. Při pohybu se kombinuje 

především kontrakce izometrická s kontrakcí izotonickou. Pohyb vykonává sval hlavní a 

svaly pomocné. Svaly, které brzdí činnost svalu hlavního, označujeme za antagonistické 

a uplatňují se na konci pohybu, ostatní svaly pak fixují tělo a stabilizují jiné klouby (Kott, 

2009). 

 

3.1 Ontogeneze lidské motoriky 

Motorická ontogeneze začíná vývojem posturální motoriky spojené s úchopovou funkcí. 

Posturální reakce jsou motivovány fixací zajímavých objektů a přechází k vědomému 

úchopu objektu, nejprve difúzně očima, ústy a všemi končetinami, s tendencí dosáhnout 

určitého objektu lokomocí (Pavlík a kol., 2010). 

Rozvoj posturálních funkcí páteře postupuje s pomocí končetin – přes opření o končetinu, 

otáčení se, plazení, lezení, vertikalizaci, lokomoci ve vertikále s oporou, až k samostatné 

bipedální lokomoci. Ta začíná kolem prvního roku života a je ukončena ve třetím roce, 

kdy je dítě schopno udržet stabilní stoj i na jedné noze. V té době je také ukončeno 

dozrávání kortikospinálních spojů. Posturální ontogeneze pak pokračuje ontogenezí 

jemné motoriky, jejíž vývoj je ukončen kolem šestého roku, kdy je rovněž i ukončeno 

zrání mozečku. Jeho funkce jsou nutné pro nejvyšší stupeň pohybové koordinace, která 

je předpokladem pro psaní. Mozeček dozrává později než pyramidový systém. Ten je 

schopen plné funkce již ve třetím roce života, mozeček až kolem šestého roku (Pavlík a 

kol., 2010). 

Vývoj motorických výkonů v různých fázích života se vyznačuje rozdílnou variabilitou. 

Od narození do začátku prepubescence je variabilita relativně malá. Podobně malá je i 

pohybová variabilita ve stáří. V těchto obdobích lidského života je možné dobře 

charakterizovat typické motorické znaky a lze hovořit o dětské či stařecké motorice. Od 

prepubescence do středního věku je variabilita výraznější, za což jsou zřejmě zodpovědné 

vlivy různých vnějších faktorů (Pavlík a kol., 2010)  
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Motorika novorozeného dítěte je značně nevyspělá. Spontánní pohyby jsou živé, ale 

omezené. Ve vzpřímené poloze neudrží hlavičku, prsty jsou většinou zaťaté v pěst  

a nejsou připraveny pro aktivní úchop (Langmajer, 1998).  

Kojenecké období je etapou velmi rychlého psychomotorického vývoje, kdy postupně 

v průběhu jednoho roku postoupí dítě ze stavu, kdy neudrží vzpříma ani hlavičku 

do vzpřímeného postoje. Rozvoj pohybu probíhá společně s vyzráváním centrálního 

nervového systému a pohyby dítěte jsou především rychlé, dynamické a krátkodobé 

(Pastucha a kol., 2011). Kolem půl roku věku začíná dítě většinou sedět, před prvním 

rokem je obvykle schopno první samostatné chůze ve volném prostoru (Langmajer, 

1998).  

Druhý a třetí rok života je pro dítě obdobím výrazného osamostatňování. Toto období je 

označováno jako batolecí a dítě se naučí chodit, běhat, postupně zvládá chůzi do schodů 

i ze schodů samostatně. Je motoricky již poměrně vyspělé, dokáže stát malou chvilku na 

jedné noze (Langmajer, 1998). 

Dítě v předškolním věku má vysokou potřebu pohybu. Dochází k osamostatnění pohybů 

končetin a trupu, zdokonalení chůze s nestejnou prací horních končetin. 

Charakteristickým rysem tohoto období je kloubní hypermobilita. (Pastucha a kol., 2011) 

Vyvíjí se plynulý běh, zvládnuté mají děti různé formy skoků, umí hodit předmět s 

rozběhem, hodit na cíl, spojit házení a chytání předmětu (Dvořáková, 2002). 

V období mladšího školního věku (7-11 let) dochází dle Pastuchy (2007) k mírnému 

poklesu spontánních pohybových aktivit a postupně dochází k nárůstu vytrvalostní 

složky. „Je možné začít s pravidelným sportovním tréninkem, rozvíjet mrštnost 

a obratnost, posilovat svalstvo – ovšem pouze vlastní vahou těla“ (Pastucha a kol., 2011). 

Starší školní věk (11 – 15 let) lze rozdělit na období prepuberty, kdy je spontánní 

pohybová aktivita ještě poměrně vysoká. Toto období je vysoce příznivé pro rozvoj 

motoriky a motorického učení. A na období puberty, ve které spontánní pohybová aktivita 

klesá a motorika se celkově zhoršuje (dochází ke zhoršení koordinace, nepřiměřené 

svalové kontrakce) a to souvisí i se změnami v somatické oblasti, s disproporcionalitou a 

zrychleným růstem.  

Dospělost trvá od 15 do 75 let. Toto období se dělí celkem na 4 fáze. První fáze, zvaná 

juvenis (15 – 18 let) a adultus (18 – 30 let) se vyznačuje vysokou interindividuální 
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variabilitou. Jeho začátek patří k vrcholům motorické aktivity. Vytváří se typicky mužská 

a ženská motorika. Druhá fáze je označována jako maturus 1 a trvá od 30 do 45 let a je 

obdobím stabilizace. V těchto letech lze ještě udržovat, či dokonce zlepšovat úroveň 

určitých pohybových schopností a naopak se snižuje úroveň rychlosti, pohyblivosti a 

obratnosti. Třetí fázi zvanou maturus 2 (45 – 60 let) lze také pojmenovat jako střední věk. 

V této fázi lze ještě udržet úroveň síly a vytrvalosti. Šedesátý rok lze označit za mezník, 

po kterém nastává prudký pokles pohyblivosti a tato čtvrtá fáze se nazývá presenilis a 

trvá do 75 let. Celkově se zpomaluje tempo pohybů, po 75. roce lze hovořit o stařecké 

motorice. Jde o biologické předpolí stáří. (Riegrová a kol., 2006) 

Tělesný vývoj a růst je do značné míry proces individuální. Je ovládán dědičnými faktory 

a také je výrazně ovlivňován prostředím. Růst, a především pak růst mozku, probíhá 

nejrychleji v antenatálním období a poté během prvního roku života. Mezi růstem a 

progresem v dalších oblastech vývoje existuje složitý vztah. Růst odpovídá za zesílení 

svalů, které umožňují pohyb, za prostorové vnímání, jenž je důležité pro uchopování 

předmětů i za míru ovládání svalů souvisejících s močovým měchýřem. Stav tělesného 

vývoje dítěte slouží jako spolehlivý ukazatel jeho komplexního stavu a zdraví. K tomu 

má také přímý vliv na to, na kolik bude dítě schopno využít svého potenciálu ve všech 

dalších oblastech vývoje, včetně intelektuálního rozvoje. Zdraví růst a vývoj umožňuje 

dítěti osvojovat si nové vědomosti a také nové chování (Allen, Marotz, 2002). 

Motorický vývoj se řídí dle Allena a Marotze (2002, s. 30) třemi principy: 

1. Cefalokaudální: Zpevňování kostí (osifikace) a vývoj svalů se uskutečňuje od hlavy 

postupně směrem dolů až k prstům u nohou. Dítě se nejprve naučí ovládat ty svaly, 

které drží hlavu a krk, pak trup a teprve později svaly, které umožňují uchopování 

předmětu. Svaly potřebné k chůzi se rozvíjí jako poslední. 

2. Proximodistální: Zpevňování kostí a vývoj svalů s následnou schopností dítěte dané 

svaly ovládat začíná v centrální části trupu a od tohoto ústředního místa postupuje dál 

směrem ven a ke končetinám (rukám a nohám). Dítě se jako první naučí ovládat hlavu 

a krk, a teprve pak uchopovat předměty pomocí palce a ukazováčku (palec je v opozici 

k ostatním prstům ruky). 

3. Kultivační: Vývoj svalů postupuje u hrubé motoriky (viz. Kapitola 1.3.1) i jemné 

motoriky (viz. Kapitola 1.3.2.) od obecného ke specifickému. Co se týká kultivování 

hrubé motoriky, dvouleté dítě se např. může pokoušet házet míčem, ale nepodaří se 
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mu hodit míč na větší vzdálenost ani přesně. To samé dítě ovšem o několik let později 

bude schopné se míčem strefovat mnohem přesněji a také i daleko.  

 

Velmi důležitý význam pro pohyby a pro veškeré změny polohy má zakřivení páteře. 

Páteř novorozence je poměrně ještě rovná, jak je pozorováno z plochosti zad. V dalším 

vývoji se řídí podle zákonitostí tíže, jež ji postupně formují. V první řadě se prohýbá horní 

část páteře dopředu, jakmile se dítě pokouší zhruba ve třetím měsíci zdvihnout hlavičku. 

Když začíná sedět, vytváří se konkávní zakřivení hrudní části páteře. Jakmile se dítě staví 

a pokouší o bipedální pohyb, zvětšuje se konvexní zakřivení páteře také v bederní části 

těla, přičemž se ohýbá kost křížová dozadu. V dalším vývoji se toto esovité zakřivení 

páteře uchovává, ale dokud není provedena osifikace obratlů a páteř je pružná, 

přizpůsobuje se jednoduše změnám polohy. Až do šesti let věku dítěte není zakřivení 

páteře trvalé. Ustaluje se opět dříve v hrudní části kolem sedmého roku, v krční a v 

bederní části ale ještě později. U některých dětí až okolo jedenáctého roku. Při tvárnosti 

páteře je nutné, aby rodiče, či pečující osoby dítěte zabraňovali takovým polohám, jež by 

mohly vést k její deformaci. Snad i proto se děti tohoto věku neustále pohybují a vrtí, aby 

podporovaly činnost svalstva, jež je k páteři upnuté, a tím i uchovávaly správné zakřivení 

páteře (Příhoda, 1971). 

Při činnosti svalů má velký význam hojný přítok krve tím, že se cévy pracujícího svalu 

rozšiřují a působí na ně místně rozkladové látky. Tuto rychlejší látkovou výměnu lze 

pozorovat na zrychlení dechu, zčervenání v obličeji i na zvýšeném srdečním tepu. 

Prokrvování při svalové činnosti sílí, kdežto při nečinnosti atrofuje. Proto se zdravé dítě 

v tomto období neustále pohybuje jaksi intuitivně, poněvadž je činnost funkčním 

podnětem pro vývoj jeho svalstva (Příhoda, 1971). 

 

3.2 Spontánní motorika 

Spontánní motorika převažuje především v kojeneckém období. Charakteristickým 

rysem je rychlý růst kojence do délky a zvětšování tělesné hmoty. Obecně se udává, že 

průměrná výška dítěte na konci prvního roku života je 75cm. Dítě zjemňuje svůj hmat, 

chuť, poměrně málo je vyvinut čich. Výrazný rozvoj je pozorován u zraku a sluchu, tedy 

smyslů nutných pro poznávání okolního světa a pro jeho chápání. Kojenec tak postupně 

získává zkušenosti pro celý další život. Začíná fixovat předměty, které se pomalu i rychle 
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pohybují. Rozvoj zraku souvisí i s pohybem ruky. Kolem třetího měsíce dokáže kojenec 

chytit jednou rukou druhou, ohmatávat ji a prohlížet si ji. Postupně se začíná otáčet celým 

trupem, později celým tělem. Postupně začíná také ovládat celé svalové skupiny, 

usměrňuje pohyby končetin, dovede se posadit, lézt, vztyčit a začíná chodit vzpřímeně. 

Vzpřímená chůze není dítěti vrozená, nýbrž se jí musí naučit (Lisá, Kňourková, 1986). 

 

3.3 Řízená motorika 

Je schopnost lidského organismu vykonávat takové pohyby, které jsou cílené a řízené vůlí 

člověka. K pohybům patří všechny změny těla jako celku, nebo pohyby jeho částí 

v prostoru a čase. Náleží sem i změny konfigurace jednotlivých částí těla, ke kterým 

dochází třeba při změnách v dýchacím, oběhovém, či trávicím systému. Žádná z těchto 

uvedených základních činností nepůsobí soustavně, aniž by ovlivňovala činnosti ostatní. 

Z toho vyplývá, že působení na jednu z činností, ovlivní činnosti ostatní a potažmo 

i osobnost celého člověka (Ryba, 1998). 

Zkvalitňováním pohybu lze zlepšovat osobnost člověka jako celku. Prostřednictvím 

elementárních pohybů můžeme vytvořit v motorické oblasti mozkové kůry mapu 

hybnosti, jenž odpovídá tělu konkrétního člověka. K jednotlivým článkům mapy hybnosti 

patří: páteřní mícha, mozeček, neurony černé substance středního mozku, bazální ganglia. 

Mícha páteřní je tvořena sloupcem nervových buněk (neuronů) a velkým množstvím 

nervových vláken, která vedou informace z těla do mozku a zpět. Některé soustavy 

nervových vláken vedou z mozkové mapy hybnosti podněty a předávají je soustavám 

nervových buněk míchy. Tyto buňky je pak prostřednictvím nervových vláken vysílají k 

příslušným svalům. Mozeček odpovídá za přesné zaměření pohybů a jejich souměrnost. 

Je uložen na prodloužené míše a Varolově mostě, jdou k němu informace z páteřní míchy, 

mozkového kmene i mozkových polovin a sám je posílá do stejných míst. Nervové buňky 

černé substance středního mozku vytvářejí nervový přenašeč dopamin, jeden z mnoha, 

jejichž prostřednictvím si nervové buňky vyměňují informace v místech vzájemných 

synapsí. Svými výběžky dopravují dopamin do různých míst mozku. Za tvárnost pohybů 

spolu s neurony černé substance mezimozku odpovídají hybné oblasti bazálních ganglií  

a mezimozku. Bazální ganglia jsou další, hluboko v mozku uloženou částí mapy hybnosti. 

Při realizaci řízené motoriky se uplatňují téměř všechny struktury centrální nervové 

soustavy (Ryba, 1998). 
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 „Podstatou pohybové koordinace a obratnosti je funkce centrální nervové soustavy, 

schopnost diferenciace a kvalita a rychlost přenosu informací z mozku ke svalům. To, jak 

dítě zvládá základní polohy a pohyby, bývá od narození i diagnostickou metodou pro 

zjištění normálního vývoje dítěte v raném věku“ (Dvořáková, Kukačková a kol., 2015, s. 

41). 

 

3.3.1 Hrubá motorika 

„Hrubá motorika představuje celkový pohybový vývoj Jedná se o tělesnou zdatnost 

organismu“ (Dvořáková, Kukačková a kol., 2015, s. 83). „Hrubou motorikou je 

označována práce velkých svalů umožňující lokomoci (např. chůzi, skákání, plavání)  

i nelokomoční pohyby např. sezení, tahání a strkání, sezení ve dřepu“ (Allen, Marotz, 

2002, s. 30). Hrubou motoriku podněcujeme už v raném věku – lezení, sed, chůze. S dětmi 

předškolního věku pokračujeme ve stimulaci těchto základních zručností a rozvíjíme je. 

Přibývají i nové jako jsou: skákání, přelézání, běhání, chytání, házení, udržování 

rovnováhy, zapamatování a napodobování pohybů (Allen, Marotz, 2002). 

 

3.3.2 Jemná motorika 

Jemnou motoriku lze definovat jako schopnost obratně, kontrolovaně manipulovat 

malými předměty v malém prostoru. Zahrnuje veškeré pohybové aktivity, které jsou 

prováděny drobnými svalovými skupinami, zejména rukou, ale i úst či nohou, vyžadující 

přesnost při plnění motorického úkolu. K jemné motorice se řadí manipulace, což jsou 

manuální činnosti při vykonávání složitých prací. Jedná se o schopnosti uskutečňovat 

koordinačně složité pohyby, rychle si je osvojovat a podle měnících se podmínek je 

modifikovat. Dále k jemné motorice patří oromotorika a logomotorika. Oromotorika 

zahrnuje pohyby mluvních orgánů za pomoci svalů orofaciální oblasti. Logomotorika je 

pohybová aktivita mluvních orgánů při artikulované řeči. Je součástí verbální sdělovací 

motoriky. Součástí jemné motoriky je také grafomotorika, což je souhrn pohybových 

aktivit, jenž souvisí s prováděním grafických činností. Jedná se o soubor 

psychomotorických činností, které jedinec vykonává při grafické činnosti. Nedílnými 

součástmi jemné motoriky jsou vizuomotorika – propojuje oční pohyby s pohyby těla a 

mimika, která je úzce spjata s očním kontaktem a patří mezi vizuálně – motorické 

komunikační systémy. Jako nemanuální složka, která nevyužívá ruce ke sdělování, má 
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důležitý sdělovací obsah, jenž dotváří kontext sdělovaných informací (Vyskotová, 

Macháčková, 2013). 

 

4 Základní pohybové schopnosti 

„Pohybové (motorické) schopnosti jsou vnitřní biologické předpoklady k pohybové 

činnosti. Jde o integrované komplexní působení systému v těle člověka. Pohybové 

schopnosti mají genetický základ, máme možnost geneticky dosáhnout určité úrovně – 

potencionalita výkonu. Tu člověk v podstatě nemůže překonat“ (Pavlík a kol., 2010,  

s. 8). Dle Riegerové a Přidalové (2006, s. 105): „Pohybové schopnosti jsou výrazem 

složitých vazeb strukturálních, funkčních a psychických vlastností lidského organismu.“ 

 

4.1 Silové schopnosti 

„Silové schopnosti jsou definovány jako předpoklady člověka překonávat vysoký odpor 

břemene nebo vlastního těla pomocí svalového úsilí. Silové schopnosti se dělí 

na statickou silovou schopnost a dynamickou silovou schopnost. Statická síla je 

krátkodobá a vytrvalostní. Krátkodobá statická síla je schopnost provést maximální 

svalový stah po dobu několika sekund. Vytrvalostní statická síla je schopnost vyvíjet sílu 

několik desítek sekund či minut“ (Pavlík a kol. 2010, s. 9).  

Silové schopnosti hrají určitou úlohu ve všech sportech. Rozhodující význam mají  

ve specializacích, kde se překonává velký odpor náčiní (vzpírání, vrhy a hody), odpor 

vlastního těla (sportovní gymnastika, skoky a odrazy), aktivní odpor soupeře (zápas, judo, 

box), odpor prostředí (plavání, veslování, lyžování). Dále se významně uplatňují ve 

sportovních hrách (Riegerová a kol., 2006). 

Možnost rozvoje síly dle Jansy a Dovalila (2007) souvisí s pohlavními a růstovými 

hormony, které mají vliv na tvorbu svalstva. Silové schopnosti jsou pak ovlivňovány 

z velké míry hlavně tréninkem. Rychlost rozvoje síly je tedy velmi individuální 

záležitostí. Je závislá na pohlaví i na tom, zda je člověk sportovec, či nikoliv.  
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4.2 Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalost je schopnost vykonávat déletrvající pohybovou činnost bez snížení její 

intenzity, schopnost udržet výkon co nejdéle, případně schopnost odolávat zatížení 

vyvolávající únavu. Vytrvalost je ovlivněna především následujícími faktory: volní 

aktivitou člověka a schopností organismu dodávat svalům kyslík. Z hlediska délky trvání 

pohybové aktivity se vytrvalost dělí na krátkodobou (anaerobní), která trvá do 2 minut, 

střednědobou – v délce 2 - 10 minut, jedná se o přechod mezi oxidativním a 

neoxidativním procesem. Dlouhodobá (aerobní) vytrvalostní pohybová aktivita trvá nad 

10 minut a převažuje u ní oxidativní režim ve svalové práci (Pavlík a kol., 2010). 

Vytrvalostní schopnosti převládají ve sportech, jejichž podstatou je překonávání různě 

dlouhých vzdáleností, většinou cyklickým pohybem: běhy na střední a dlouhé tratě, běhy 

na lyžích, plavání, cyklistika, kanoistika, veslování). Jsou obecnou podmínkou 

absolvování většího objemu tréninku a mají pozitivní vliv na průběh zotavených procesů 

po zátěži (Riegerová a kol., 2006). 

Vytrvalostní schopnosti dle Jansy a Dovalila (2007) lze rozvíjet v jakémkoliv věku.  

 

4.3 Rychlostní schopnosti 

Rychlostní schopnosti jsou definovány jako schopnosti konat motorickou aktivitu  

a provést pohyb co nejrychleji, případně zahájit pohybovou aktivitu co možná nejrychleji 

po podnětu. Obecně lze rychlostní schopnost rozdělit na reakční (jednoduchá a výběrová 

reakce) a akční (realizační) rychlost (Pavlík, Sebera, 2010). 

Dle Dvořákové (2006) jsou rychlostní schopnosti dány úrovní centrální nervové soustavy 

a vedením vzruchů k orgánům vykonávajícím funkci. Přenos vzruchů urychlují 

myelinizovaná nervová vlákna a tento proces probíhá spolu s vývojem mozku. Dle Jansy 

a Dovalila (2007) je vhodné rychlostní schopnosti rozvíjet co možná nejdříve. Za hlavní 

období rozvoje těchto schopností jako celku považuje 7. – 14. rok. Později je možné 

rychlostní schopnosti ještě dále rozvíjet, a sice podporou hlavně silových schopností. 

Jde o pohyby, které jsou prováděny maximální intenzitou bez vnějšího odporu nebo jen 

s malým odporem. Podle významu rychlostních schopností a nároků na jejich rozvoj, 

rozlišujeme sporty na odvětví s maximálními nároky na projev všech rychlostních 



18 

 

schopností v proměnlivých podmínkách – jedná se o box, zápas, judo, šerm  

a s maximálními požadavky na většinu rychlostních schopností ve standardních 

podmínkách - plavání, sprinty, cyklistika, hody a skoky (Riegerová a kol., 2006).  

 

4.4 Koordinační schopnosti 

Koordinační schopnosti jsou podmíněné zejména procesy regulace a řízení pohybové 

činnosti. To vyžaduje poměrně značné zapojení centrální nervové soustavy organismu. 

Jde o schopnost usměrňovat motoriku činnosti tak, aby se průběh pohybu co nejvíce 

přiblížil modelové (ideální) struktuře pohybové činnosti. Základem koordinačních 

schopností je nervosvalová koordinace (Pavlík, Sebera, 2010). 

Pohybovou koordinací se rozumí ovládání vlastního těla a to buď jeho jednotlivých částí 

samostatně anebo jako celá pohybová souhra. „Základem pro pohybovou koordinaci jsou 

vrozené koordinační – obratnostní předpoklady, které se uplatňují v učení se a zvládání 

pohybových dovedností od těch nejjednodušších (mávání rukou, tleskání, kývání hlavou, 

sed, stoj, chůze) po středně nebo i velmi složité (tanec, plavání, gymnastická sestava, 

krasobruslení“ (Dvořáková, Kukačková a kol., 2015, s. 41). 

Dle Pavlíka a kol. (2010) se koordinační schopnosti dělí na: 

 reakční – rychlé a smysluplné zahájení činnosti jako reakce na aktuální situační 

podnět; 

 rovnováhové – udržení rovnováhy těla a jeho částí; 

 rytmické – vnímání, udržení rytmu a jeho pohybové vyjádření; 

 prostorově orientační – určení polohy a pohybu těla v prostoru, vnímání  

v okolí; 

 kinesteticko – diferenciační – ovlivňování silové, časové a prostorové 

charakteristiky pohybu (schopnost provádět požadovaný pohyb i bez zrakové 

kontroly), kloubní pohyblivost (flexibilita) – provedení pohybu v daném 

kloubním systému v určitém rozsahu. 

„Senzitivní období pro rozvoj koordinačních schopností určuje vývoj centrální nervové 

soustavy.“ (Jansa, Dovalil, 2007) Dle Jansy a Dovalila (2007) je senzitivním obdobím u 

děvčat věk 7 – 10/11 let a u chlapců zhruba od 7 do 12 let. 
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5 Motorické učení 

Učení obecně je proces, při kterém si člověk osvojuje nové poznatky a činnosti a rozvíjí 

své schopnosti. Za motorické, jinak také senzomotorickém učení považujeme takové, při 

němž dochází k osvojování si pohybových činností (dovedností, návyků), které jsou 

spojené s adaptací na zátěž. Základním pojmem v motorickém učení je pojem dovednost. 

Za dovednost lze považovat takovou pohybovou činnost, která je zvládnutá, tedy 

osvojená. Pokud určitou pohybovou činnost mnohonásobně opakujeme, lze dosáhnout 

její bezděčné automatizace – výsledkem je pak pohybový návyk. Pokud takovýto návyk 

vznikne, člověk provádí danou činnost jakoby podvědomě, s minimální aktivizací 

soustředěné pozornosti (Jansa, Dovalil, 2009). 

Činitelé ovlivňující průběh motorického učení dle Jansy a Dovalila (2009): 

 náročnost (jednoduchost) činnosti, kterou si člověk osvojuje; 

 osobnost sportovce se všemi jeho dispozicemi (vlohami, schopnostmi, motivací, 

aktuálním psychickým stavem); 

 prostředí, v němž proces učení probíhá (materiální vybavenost, klid, teplota, 

čistota); 

 osobnost trenéra, především jeho odbornost, vyučovací způsobilost (promyšlený 

výklad, názorná instrukce, motivační schopnosti atd.). 

 

5.1 Druhy a fáze motorického učení  

Jak uvádí Jansa a Dovalil (2009) lze rozlišit několik způsobů učení podle toho, jak se 

motorické učení uskutečňuje. Jako první můžeme zmínit učení nápodobou, které patří 

mezi nejčastěji používané způsoby učení ve sportu. „Základem je vytvoření představy 

daného pohybu na základě zrakových vjemů“ (Jansa, Dovalil, 2009, s. 50). Tento způsob 

učení se používá především u mladších dětí, které ještě nejsou schopné vnímat a přijímat 

slovní popisování pohybu, zdůvodňování jeho biomechanických a dalších principů. 

Nácvik daného pohybu se provádí komplexně. Důležitou roli hraje perfektní názorná 

ukázka činnosti prováděná trenérem, či pověřeným demonstrátorem, nebo také třeba 

záznam obrazový.  

Jako další způsob lze zmínit instrukční učení. Jedná se o slovní popis, vysvětlení  

v první řadě zásadních, pro daný pohyb „klíčových“ momentů, které později doplňujeme 
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informacemi detailnějšími. Tato metoda učení se používá hlavně  

u složitějších pohybových činností, jejichž nácvik lze rozfázovat na pohyby jednodušší,  

jenž se pak spojují v celek. Instrukční učení nepoužíváme v nejútlejším sportovním věku, 

nýbrž u zkušenějších sportovců (Jansa, Dovalil, 2009). 

Jestliže učení probíhá způsobem na principu pokusu a omylu, mluvíme o tzv. 

zpětnovazebním učení. Sportovec tak dostává od trenéra informaci o tom, zda daný 

pohyb, či činnost vykonává dobře nebo špatně, nebo ji sám vnímá podle toho, zda dosáhl 

cíle, který si stanovil (vstřelil gól, překonal vytyčenou překážku atd.). Tento způsob učení 

je sice časově náročný, ale v konečném efektu účinný (Jansa, Dovalil, 2009). 

 Mezi nejobtížnější způsoby učení řadíme tzv. učení problémové, při kterém se uplatňují 

myšlenkové přístupy a vyžaduje tak značnou zkušenost, samostatnost  

a tvořivost sportovce. „Každému provedení pohybové činnosti předchází myšlenkové 

řešení reálné situace. Např. Jako tvůrce hry spouštím takovou účelnou útočnou variantu, 

která v daném momentu vyplývá ze znalosti typické obranné činnosti soupeře a je 

předpokladem jeho přečíslení“ (Jansa, Dovalil, 2009, s. 50). 

 Posledním způsobem učení, jež zde zmíním, je učení ideomotorické neboli učení  

v představách. Při něm si sportovec (když je v klidu) představuje průběh dané motorické 

činnosti. To jak jednotlivé části probíhají a navazují na sebe a její konečný efekt. Tato 

metoda je vhodným doplňkem k praktické pohybové činnosti, ale nemůže ji zcela 

nahradit. Využívá se většinou, když je sportovec zraněný nebo nemůže trénovat.  

Všechny zmíněné způsoby učení se jen zřídka vyskytují takto striktně vyhraněné.  

Ve sportovní praxi se vzájemně prolínají, kombinují a logicky na sebe navazují. 

Ve výběru dané metody pak hraje rozhodující vliv např. věk, sportovní úroveň svěřenců 

atd. (Jansa, Dovalil, 2009). 

Důležitým a významným předpokladem efektivnějšího průběhu motorického učení je 

pozitivní motivace k činnosti. Podpořit ji, je v tomto procesu hlavní úkol trenéra, učitele 

ve škole, či rodiče. Ten mobilizuje osobnostní stránky sportovce, dítěte - tedy jak 

rozumové (proč je důležité), tak emocionální (radost z úspěchu), tak i volní (překonávání 

překážek). Existují dva typy motivace a s nimi souvisí i pojmy jako demotivace a 

přemotivovanost. Před činností, kdy se vymezují cíle, hovoříme o tzv. vstupní motivaci, 

během činnosti pak o motivaci průběžné. První z nich bývá snazší, neboť u té průběžné 



21 

 

může dojít ke ztrátě z důvodu nedostavujících se výsledků, a tedy 

 i o ztrátu zaujetí pro činnost a tedy k demotivaci. Její příčinou může být nejen nižší 

odolnost vůči neúspěchu, ale především bývá spojena s fyzickou či psychickou únavou. 

Tu může způsobovat stereotyp v pohybové činnosti, kdy chybějí nové podněty (Jansa, 

Dovalil, 2009). 

 

5.2 Sociální význam pohybových aktivit 

„ V naší dnešní společnosti dochází k socializačnímu tlaku na dítě spíše pozvolna  

a postupně, zpravidla zejména během třetího roku života a pak po celou dobu 

předškolního období. Socializaci dítěte, zejména pokud jde o vývoj sociálních kontrol  

a přejímání vyspělejších sociálních rolí, podněcují a posilují zvláště rodiče a ostatní 

členové rodiny, ale významnou roli tu začínají hrát i druhé děti“ (Langmeier, Krejčířová, 

1998, s. 91). 

Rozvoj sociálních kontrol rychle narůstá právě v předškolním období. Porozumění 

myšlení a cítění druhých se odráží v rozvoji symbolických her, v nichž si dítě cvičí 

schopnost vidět svět očima druhých, žertovat a rozumět humoru. Významnou roli  

v socializačním procesu má kooperativní hra, při níž jsou role ke společné hře rozděleny 

a každé dítě přispívá svým osobitým dílem ke společnému projektu (Langmeier, 

Krejčířová, 1998). 

Pro děti předškolního věku jsou pohybové aktivity prostředkem, jak se zapojit 

do společných činností a her s ostatními dětmi. Je důležité, aby pohybové aktivity dítě 

bavily, poskytovaly mu možnost trávit čas s ostatními dětmi, vyhrát nebo prohrát 

bez přehnaných reakcí, improvizovat, spolupracovat a vytrvat. Pohybem se rozvíjí 

osobnost dítěte, jeho tělesný rozvoj i zdraví. Je důležité stále dítě chválit, aby neztrácelo 

motivaci k pohybu, vycházet od jednodušších pohybů a úkolů k obtížnějším. Význam 

pohybových aktivit a her, které rozvíjí pohybové dovednosti je jedinečný  

a nenahraditelný. Má blahodárný účinek na psychiku dítěte, dítě tak vnímá svět 

pozitivněji, bývá šťastnější a sebevědomější. Rozvoj pohybu odbourává i různé 

společenské bariéry, rozvíjí i jazykové dovednosti, usnadňuje komunikaci, vede děti 

k toleranci.  
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V tomto období života dítěte hraje nezastupitelnou roli vztah rodičů ke sportu a pohybu 

obecně. Dítě se snaží často napodobovat sportovní aktivity dospělých. Porovnává se  

se sourozenci nebo vrstevníky, všímá si, kdo běhá rychleji, kdo umí na koloběžce nebo  

na kole. Je důležité, aby rodiče dítě podporovali, chodili s ním sportovat, nabízeli mu 

vyzkoušet si různé sportovní aktivity. Právě v tomto období by mělo dítě získat základní 

dovednosti pro různé sporty. Nejen vliv rodiny, ale i pobyt v mateřské škole spojený  

s mnoha různými pohybovými hrami učí dítě různým způsobům chování, pomáhat 

slabším, vést druhé, podřídit se, vyniknout. 

Pravidelný pohyb má pro děti neskutečně důležitý význam. Vykazuje celou řadu 

pozitivních účinků a to nejen na fyzické zdraví, ale také má obrovský pozitivní dopad na 

zdravý vývoj dítěte co se týká i v psychologických a sociálních oblastech. Děti se 

prostřednictvím pohybu seznamují s vlastním tělem a s tím, jak ho správně ovládat. 

Pohyb je zároveň i prostředkem seznamování se s prostředím. Je rovněž i prostředkem 

k tomu,  aby se dítě učilo vyjádřit sebe sama a komunikovat s ostatními. Prostřednictvím 

pohybu dítě získává tolik důležité sebevědomí, pohybové aktivity mu umožňují 

porovnávat se s ostatními vrstevníky, soupeřit s nimi, ale rovněž i spolupracovat. Jedná 

se o celý komplex lidského chování. 

Pohybová aktivita pomáhá dítěti vyrovnat se s psychickou zátěží. „Psychickou zdatnost 

lze podporovat prakticky právě pomocí pohybových her, kde je občas třeba překonat i 

nepříjemné pocity, obavy, únavu, také je třeba dodržovat pravidla a zvládnout neúspěch.“ 

(Dvořáková, Kukačková a kol., 2015, s. 12). 

 

5.3 Pohyb jako prevence onemocnění 

Dostatek pohybové aktivity je velmi důležitý pro příznivý vývoj dětského organismu. 

Množství spontánního pohybu, který u zdravého dítěte v předškolním věku vyplňuje 

prakticky veškerý jeho čas, se uskutečňuje v podobě krátkých pohybových souborů, 

trvajících v rozmezí sekund až minut v různé intenzitě. Takový spontánní pohyb postupně 

s věkem klesá, ale bývá časem doplňován o pohyb řízený (Máček, Radvanský, 2011).  

Pokud má dítě nedostatek, či nízkou intenzitu pohybové aktivity, je vystavováno ohrožení 

v dalším vývoji, nepříznivým dopadům na jeho zdravotní stav i výkonnost v pozdějším 

věku – dospělosti. Dle doporučení pediatrů potřebuje dítě ke svému harmonickému vývoji 
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nejméně hodinu pohybové aktivity denně (Máček, Radvanský, 2011). Důležitá je 

v pohybové aktivitě její přiměřenost. To znamená, že stejně jako je pro dítě škodlivá 

nečinnost, tak zrovna tak neblahý vliv má i přepínání. Nedostatek pohybu má za následek 

slabé svaly a kosti, dítě je neobratné. Přetěžovanému dítěti zase hrozí zkostnatění 

svalových úponů, změna tvaru kostí a narušení pohybových schopností (Šimek, 1995). 

 Potřeba pohybu není u všech dětí stejná. Nižší potřebu pohybové aktivity mají často děti 

trpící nadváhou, nebo ty, které sice obézní nejsou, ale nedostatek pohybu pramení z toho, 

že jim často chybí vzor v rodině a nikdo je v tomto směru nevede. Důvodem může být 

také omezený prostor, nedostatek času (Dvořáková, 1998). Nejčastěji právě pasivní děti, 

nebo děti, u nichž je snížená pohybová aktivita, jsou rizikovými skupinami z hlediska 

ohrožení civilizačními chorobami, jako jsou: ischemická choroba srdeční, obezita či 

diabetes mellitus. „Již dlouho je známo, že pohybová aktivita a sport jsou významnými 

preventivními činiteli u osob s rizikem nebo postižením ischemickou chorobou srdeční. 

Protože však toto onemocnění začíná již v dětském věku, objevily se v současnosti pokusy 

ovlivnit i tento začátek pomocí zvýšené pohybové aktivity a sportu. Ukázaly se významné 

rozdíly mezi dětmi zdravými a dětmi s familiární hyperlipidemií, diabetem I. typu a dětmi 

s obezitou. U zdravých nebyl nalezen rozdíl v hodnocení těchto ukazatelů mezi nimi a 

dospělými, pomalu rostoucí tuhost artérií od dětství do dospělosti patřila k normálnímu 

nálezu. U dětí s rizikovými faktory ischemické choroby srdeční byly však zjištěny poruchy 

těchto ukazatelů stejné jako u dospělých. Převažovalo zhoršení jejich funkce“ (Máček, 

Radvanský, 2011, s. 137). 

Závažným problémem se v posledních letech stává rostoucí počet obézních dětí 

v předškolním věku. „Dětská obezita je spojená se zdravotními problémy, přičemž 

některé se projevují hned, jiné později. Epidemie nadváhy je významným faktorem 

nemocnosti a úmrtnosti ve vyspělých a některých rozvojových zemích. U dětí  

s nadváhou je velká pravděpodobnost, že z nich jednou budou obézní adolescenti  

a dospělí, a tedy i oni budou mít různé zdravotní problémy“ (Tkáčová, Wiczmandyová, 

2010). 

 Dětské obezitě lze předcházet přiměřeným množstvím pohybových aktivit, zdravou 

výživou a vhodným množstvím přijaté potravy. Tělesná aktivita patří rovněž k základním 

pilířům racionální terapie u onemocnění diabetem I. i II. typu. Nedostatek pohybu má za 

následek snížení citlivosti inzulinových receptorů o třetinu až polovinu. Obecně platí, že 
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delší nepřerušovaná zátěž střední intenzity tuto citlivost zvyšuje až o polovinu. 

Pravidelné cvičení napomáhá celkovému zvětšení objemu svalové hmoty a tím i nárůstu 

počtu receptorů. To má za následek zlepšení kompenzace diabetu (Máček, Radvanský, 

2011). 
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6 Předškolní věk 

Období předškolního věku trvá od tří do šesti let. Dítě prochází mnoha psychickými 

a sociálními změnami, výrazně se mění také celková stavba těla. Dochází k poměrně 

výraznému růstu organismu, zatímco nárůst hmotnosti se zpomaluje. Pokračuje zrání 

centrálního nervového systému, což se ukazuje na větší výkonnosti tělesných  

a psychických funkcí. Růst mozkové tkáně se téměř zastavuje okolo šesti let života dítěte, 

do té doby se však stihne zdvojnásobit její hmotnost. Když je objem mozkové tkáně 

úplný, je celková hmotnost těla menší než jedna třetina konečné hmotnosti. Zrání dítěte 

lze pozorovat na pokračující osifikaci kostry. Kosti ovšem do této doby ještě nejsou 

dostatečně tvrdé a pevné. Než dítě nastoupí do školy, dokončuje se osifikace zápěstních 

kůstek, která umožňuje vývoj jemné motoriky. Prořezávají se mléčné zuby, přičemž 

dočasný chrup je při nástupu dítěte do školy zpravidla kompletní. S rozvojem chůze se 

vyvíjí příčná i podélná klenba nohy a chůze je tak pružnější. Dítě má tak mnohem větší 

stabilitu a dovede i snadněji vyrovnávat nerovnosti terénu. Schopnost pohybu a udržení 

rovnováhy je podmíněna i zvětšováním hmotnosti svalstva. Celková tělesná hmotnost je 

tvořena asi ze 35 % svaly, tukem jen z 15 %. S tím, jak se zvětšuje tělesná hmotnost, 

souvisí i zvýšená činnost vnitřních orgánů. Nejlépe je to patrné na srdci i plících (Lisá, 

Kňourková, 1986). 

V tomto věkovém období převažuje hrudní typ dýchání nad břišním. Dále se vyvíjí mízní 

tkán, v růstu pokračují krční mandle a nosní mandle. Svalové buňky zvyšují svůj počet, 

ubývá mimobuněčné tekutiny a celková hmotnost orgánů klesá. Z uvedených ukazatelů 

vyplývá, že dítě je spíše štíhlé, vytáhlé a v celkovém vzhledu se objevuje již určitý 

pohlavní rozdíl. Šířkové rozměry kostry se zvětšují, a to hlavně šíře ramen, chybí dosud 

zúžení v pase. Dítě se stále více přibližuje podobě dospělého člověka. Výraz obličeje 

vykazuje určitou specifičnost v podobě charakteristických rysů, jenž dítě zdědilo po 

předcích (Lisá, Kňourková, 1986). 

„Dítě předškolního věku prochází velmi výrazným biologickým a fyziologickým vývojem. 

S tím je spojena funkční úroveň orgánů těla a rozvoj pohybových dovedností. Zanedbání 

nebo omezení tohoto vývoje může brzdit celkový rozvoj dítěte a bránit využití jeho 

psychického a intelektuálního potenciálu“ (H. Dvořáková, 2002, str. 15).  
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6.1 Psychomotorický vývoj dítěte v předškolním věku 

„Psychomotorika v užším smyslu představuje souhrn pohybových, motorických aktivit 

člověka, které jsou projevem jeho psychických funkcí a jeho psychického stavu. Je to 

motorická akce vyplývající z psychické aktivity, odpověď jednotlivce na podněty z oblasti 

psychických procesů (vnímání, myšlení, paměť, pozornost, představivost atd.) nebo 

psychických stavů (nálada, celkové ladění člověka). Jde o souhrnné označení pohybových 

projevů dítěte, které jsou projevem jeho psychických funkcí a psychického stavu“ 

(Dvořáková a kol., 2015, s. 84).  

V období předškolního věku dítěte významně pokročil psychický vývoj, postupně se 

vyhraňují základní schopnosti, které jsou charakteristikou lidské osobnosti. Pohybově je 

dítě již dobře vybaveno, kvalitativně se mění celkové chování dítěte, které vyjadřuje již 

určitou harmonickou strukturu vzájemně sladěných pohybů a vlastností individuality.  

Dítě se dokáže rychle orientovat v nových situacích, je schopno provést rytmický 

a esteticky vyvážený jednoduchý pohyb, potřebuje náročnější podněty ze strany rodičů 

a dětského kolektivu, aby nezaostalo ve svém vývoji (Berdychová, 1984). 

V předškolním věku se rozvíjí především hrubá motorika. Pohyby získávají určitou 

hbitost, ladnost a eleganci. Tříleté až šestileté děti bývají plné energie, zvědavosti  

a nadšení. Jsou neustále v pohybu a do všeho, co je zaujme, se pouštějí naplno. Ve všem, 

co děti v tomto věku dělají, se projevuje kreativita a fantazie. 

 „Na začátku předškolního období (věk 3 – 4 roky) vyvstává nejčastěji potřeba stimulace 

hrubé motoriky, později (věk 4 – 5 let) koordinace pohybů, rovnováhy, orientace v 

prostoru. Na konci předškolního věku (5 – 6 let) dochází ke zvýšené míře stimulace jemné 

motoriky“(Szabová, 1999, s. 143).  

U dětí - předškoláků se rozšiřuje slovní zásoba a rozvíjí se intelekt. Dítě se tak postupně 

dokáže přesněji vyjadřovat a je schopno lépe řešit problémy, které se objeví. Děti si 

začínají uvědomovat potřeby ostatních a do jisté míry tak získávají kontrolu nad svým 

chováním. Typickým znakem tohoto období je také touha po vlastní nezávislosti, ale 

zároveň i ujišťování, že potřeba podpory, útěchy a záchrany je jim kdykoli od blízké 

osoby poskytnuta. Pro dítě tohoto věku je nesmírně důležitý přiměřený a harmonický 

duševní vývoj. Takový lze uskutečňovat ve správně fungující rodině, kde převažuje 

soulad a citová stabilita rodičů. Právě oni jsou pro své děti vzorem a mají tak dávat 
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rodičovský příklad laskavé vzájemné náklonnosti a spolupráce. Způsob jakým jsou 

vyjadřovány city v rodině zanechává v dětské mysli trvalé stopy v tom, jak dávat najevo 

city a to je pro budoucí citové prožívání dítěte jednoznačně modelová situace (Lisá, 

Kňourková, 1986). 

Citové složky osobnosti předškoláka se projevují ve všech oblastech psychického dění, 

ovlivňují jeho vnímání, hru, osvojování sociálních návyků a způsob řečového 

vyjadřování. Vrcholí také citové prožitky strachu i první chápání základních morálních 

kvalit – co je dobré a co špatné (Lisá, Kňourková, 1986).  

V předškolním věku se dítě začíná připravovat na školu. Většina dětí v tomto věku chodí 

u nás do mateřské školy, kde si navyká na kolektiv a na vedení cizí autority učitelky. Učí 

se zde novým pohybovým dovednostem, které jsou vyžadovány na začátku školní 

docházky a rozšiřují si svůj vědomostní obzor.  

 

6.2 Pohybové dovednosti předškoláka 

Základní pohybové dovednosti předškoláka jsou lokomoční, nelokomoční  

a manipulační. Mezi lokomoční dovednosti patří chůze, rychlochůze, běh (pohyb  

v prostoru všemi směry, chůze nahoru a dolů po schodech, pohyb v různém prostředí - ve 

sněhu, ve vodě) lezení a přelézání - pohyb přes překážky (terénní a umělé,  

po prolézačkách). Dále sem patří skákání (na jedné noze, vpřed, vzad, stranou, snožmo, 

na místě, seskoky), pohybovat se s druhým ve skupině a vzájemně spolupracovat. 

K nelokomočním dovednostem patří napodobování pohybů, udržování rovnováhy – 

schopnosti udržet stabilitu těla. Nelokomoční dovednosti znamenají dovednost zaujmout 

různé polohy těla podle pokynů, či pohybovat částmi těla podle pokynů  

(s náčiním – švihadlo, míč nebo na nářadí - lavička), pohybovat se kolem různých os 

svého těla (převaly, obraty, kotouly) a dokázat pohyby částí těla podřídit hudbě. Mezi 

manipulační dovednosti patří chytání a házení (kutálení, předávání, hod obouruč, 

jednoruč, chytání po dopadu na zem, chytání do dlaní, driblování) (Dvořáková, 2002). 

Rozvoj pohybových dovedností probíhá od jednodušších činností k náročnějším (Lisá, 

Kňourková, 1986). Základní pohybové dovednosti dítěte se mohou dále rozvíjet a také 

zkvalitňovat jen za předpokladu, že má dítě dostatek příležitostí k pohybu (Dvořáková, 

2006) Takové příležitosti by měla dítěti vytvářet kromě rodiny především školka. Jak 
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uvádí Dvořáková (2002): Mateřská škola by se měla soustředit na uvědomělé ovládání 

vlastního těla dětí a jeho pohybů a na základě toho nabízet dětem co nejširší škálu 

pohybových dovedností. Dále apeluje na to, že je potřeba děti sledovat, zaměřit se 

na jejich pohybové nedostatky a pokusit se je odstranit.  

Dvořáková také tvrdí (2006, s. 6): „Získané pohybové dovednosti jsou vkladem 

do budoucího života i do formování k aktivnímu přístupu k životu a k osobnímu zdraví.“  

K rozvoji základních pohybových dovedností předškoláků je nepřirozenější činností hra. 

Hra má význam pro rozumový, mravní a citový vývoj. Pohybové hry jsou 

nepřirozenějším a nejzábavnějším cvičením pěstujícím obratnost, rychlost, 

zodpovědnost, samostatnost a iniciativu, potlačující sobectví a egoismus. Hra je 

motivována vnitřními potřebami dítěte, vzniká bez účelu daného zvenčí. Přináší 

uspokojení a radost. Významně stimuluje rozvoj osobnosti dítěte a vedle motorického 

vývoje tak rozvíjí hlavně vývoj duševní. U dětí předškolního věku může hra probíhat 

buď jako volná – kdy dítěti nabídneme náčiní a ono si s ním samo hraje, nebo jako 

spontánní – při které si dítě náčiní vybere samo a hraje si s ním podle svých představ. 

Pokud hru dopředu naplánujeme s cílem rozvíjet určitou dovednost, pak je to hra řízená. 

Podle počtu dětí, pak rozlišujeme ještě hru individuální, kdy si každý hraje sám za sebe, 

nebo hru skupinovou – ve dvojicích, trojicích či družstvech. Hrou se u dítěte rozvíjí 

orientace v prostoru, koordinace pohybů i odhad vzdálenosti (Kolandová, 2014). 

 

6.3 Rizika a omezení v pohybových činnostech u předškoláků 

Při výběru vhodných pohybových aktivit pro předškoláky vycházíme z vývojových 

zákonitostí charakteristických pro toto období. Je proto nezbytné respektovat řadu 

omezení, jež z nich plynou a striktně se jimi řídit, abychom dítěti takovým nevhodným 

pohybem spíše neuškodili. Jak píše ve své knize Jansa a Dovalil (2007, s. 182): „Děti 

nejsou malí dospělí, ale odlišují se od nich v mnoha oblastech. Mají jinou stavbu těla, 

jinou psychiku, vnímají a chápou věci odlišně než dospělí.“  

U dítěte předškolního věku ještě není dokončena osifikace kostí (viz. Kapitola 6) a rovněž 

i vývoj kloubů. Z tohoto důvodu je nevhodné dítě jednostranně zatěžovat činnostmi 

podobného rázu. Také rozsah pohybů v kloubech by neměl být zvětšován nad 
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fyziologickou mez. Dítě by nemělo nosit těžká břemena. (Dvořáková, 2006). Jak uvádí 

Dvořáková (2006, s. 7): „Zátěž nesmí být vyšší, než je 10% hmotnosti těla.“ 

V tomto období, jak uvádí Dvořáková (2006) je důležité chránit krční páter a páteř jako 

takovou vůbec. Vyhýbat bychom se měli cvikům jako je kotoul vzad, nedoporučují se ani 

záklony hlavy a to hlavně, když dítě stojí a hrozí, že neudrží rovnováhu. Je nezbytné 

vyloučit seskoky na tvrdou podložku z vyšších výšek než je pas dítěte, abychom chránili 

páteř, hlavu a nosné klouby, jelikož nedokáží náraz potřebně ztlumit. Nevhodné jsou pro 

dítě také různé prosté visy a vzpory. 

Každý učitel, rodič, či trenér by se měl řídit především věkem biologickým – tedy všímat 

si na jakém vývojovém stupni se dítě nachází a podle toho volit přiměřené cviky, aktivity. 

Každé dítě je originál a je potřeba k němu přistupovat individuálně s ohledem na jeho 

tělesný i duševní vývoj. 

 

6.4 Pohybové aktivity v MŠ podle RVP 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV) formuluje tři 

hlavní cíle výchovy a vzdělávání v mateřské škole: rozvojový, hodnotový a postojový. 

Znamená to nabízet činnosti a příležitosti pro rozvíjení dovedností a poznatků dětí, 

poskytovat jim je v pozitivních hodnotových podmínkách a dávat dětem prostor 

pro samostatnost, rozhodování a vlastní volbu. Rámcové cíle jsou specifikovány do pěti 

oblastí rozvoje osobnosti dítěte, v nich jsou pak formulovány specifické činnosti  

a příležitosti, které vedou k osvojování kompetencí, které postupně umožňují dítěti 

vyrovnávat se s okolním prostředím a nároky života. Pohybové činnosti se nejvíce 

vztahují k první z pěti vymezených oblastí a to k oblasti biologické nazvané Dítě a jeho 

tělo (RVP PV, 2017). 

O rozvoji hrubé motoriky pojednává RVP PV ve vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo.  

Dílčí vzdělávací cíle dle RVP jsou:  

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé  

i jemné motoriky; 

 ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí; 

 lokomoční pohybové činnosti; 
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 nelokomoční pohybové činnosti. 

 

Očekávané výstupy dle RVP: 

 zachovávat správné držení těla; 

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí; 

 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem  

a hudbou; 

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu. 

Rizika nedosažení cílů dle RVP: 

 denní režim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého 

životního stylu; 

 nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí; 

 omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech; 

 nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových 

možností jednotlivých dětí; 

 neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte; 

 omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá  

či jednostranná nabídka pohybových činností; 

 absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových 

pohybových dovedností; 

 nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska 

bezpečnosti dětí; 

 dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu, uplatňování nevhodných cviků  

a činností, nevhodné oblečení při pohybových činnostech; 

 nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu  

a vývoji, o funkcích některých částí a orgánů, o zdraví i možnostech jeho 

ohrožení, způsobech ochrany zdraví a bezpečí; 

 nevhodné vzory chování dospělých v prostředí mateřské školy; 

 nedostatečně připravené prostředí, nedostatečné vybavení náčiním, nářadím, 

popřípadě nedostatečné využívání vybavení a dalších možností. 
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Organizace – zařazení do denního programu dle RVP:  

Do denního programu jsou pravidelně (několikrát v týdnu) zařazovány řízené zdravotně 

preventivní pohybové aktivity. 
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7 PRAKTICKÁ ČÁST 

Cílem praktické části mé bakalářské práce bylo vytvoření metodické příručky, která 

vznikla na základě seznámení se se Školním vzdělávacím programem mateřských škol 

v Novém Strašecí a na základě dotazníkového šetření s následnou analýzou rozhovorů 

s pedagogy prvního stupně ZŠ v Novém Strašecí. 

 

8 Pohybové aktivity předškoláků ve Školních vzdělávacích 

programech vybraných mateřských škol 

V  Novém Strašecí jsou tři mateřské školy, s jejichž Školními vzdělávacími programy 

(dále ŠVP) jsem se podrobně seznámila. Sledovala jsem především zařazování 

pohybových aktivit během školního roku. 

MŠ Na Kocourku uvádí ve svém ŠVP jednou až dvakrát denně pohybové chvilky 

v rozsahu jedné hodiny, v nichž se věnují především spontánním pohybovým aktivitám 

v přírodě.  ŠVP je rozděleno na jednotlivé tematické bloky, v nichž se děti mimo jiné 

seznamují a zdokonalují ve vybraných pohybových dovednostech. Tyto jsou však v ŠVP  

uvedeny velmi obecně a očekávané výstupy jsou formulovány nekonkrétně. Například 

zvládat základní pohybové dovednosti na sněhu a ledu, zvládat hrubou  

a jemnou motoriku zdolávat členitý terén, překonávat překážky. Tato mateřská škola má 

k dispozici velkou zahradu, pískové hřiště a nedaleké atletické sportoviště. 

MŠ Zahradní má ve svém ŠVP  zařazené pohybové aktivity v rozsahu 1 – 2 hodin 

v dopoledních hodinách, při kterých dbají hlavně na dostatek volného pohybu, nechybí 

ani řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, či motivované cvičení pro radost 

z pohybu i pro zdraví. Hlavním cílem je prostřednictvím pohybové aktivity dosáhnout 

duševní pohody a vyrovnanosti.  V ŠVP této mateřské školy mají na programu také 

trénování na lehkoatletické závody, kterých se vybrané předškolní děti účastní vždy 

na konci školního roku. Trénují běh na krátkou vzdálenost, hod míčkem i skok z místa. 

Tato mateřská škola disponuje poměrně velkou zahradou, kde se především aktivitám 

věnují. 

Třetí školka, jejíž ŠVP jsem pročetla, je MŠ Rákosníček. Program této mateřské školy 

je rozdělen celkem do deseti bloků, ve kterých nalezneme už konkrétnější očekávané 
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výstupy, co se týká pohybových aktivit. Za cíl si zde kladou, aby děti uměly házet  

a chytat míč, užívat různé druhy náčiní a nářadí. Zaměřují se také na nácvik udržování 

rovnováhy, a to například při klouzání, nebo i jen při běžném pohybu venku. Trénují zde 

také rovnováhu na jedné noze nebo i poskoky po levé/pravé noze. Nechybí ani zaměření 

na udržování správného držení těla a také podporování výdrže dětí tak, aby byly schopné 

se dynamicky pohybovat po delší dobu. Na pohybové aktivity mají v této MŠ vyčleněné 

1 – 1,5 hodiny denně, které realizují dle počasí buď venku na menší zahradě, nebo uvnitř. 

Zmíněna je v ŠVP  letní olympiáda MŠ, ale o konkrétní tréninkové přípravě zde uvedeno 

není nic.  
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9 Charakteristika a metodika výzkumného šetření 

9.1 Cíl, metodika a charakteristika výzkumného šetření 

Cílem mého šetření bylo zjistit, jaké jsou pohybové schopnosti dětí prvních tříd  

u vybraných pohybových dovedností na začátku školního roku. K získání údajů jsem 

zvolila metodu kvalitativního polostrukturovaného rozhovoru. Na konci října 2017 jsem 

oslovila čtyři učitelky prvního stupně ZŠ, které vyučují tělesnou výchovu na ZŠ J. A. 

Komenského v Novém Strašecí.  

Respondentky jsem nechala volně odpovídat na mé otázky, jejich odpovědi jsem písemně 

zaznamenala. Všechny dotazované učitelky byly předem seznámeny s anonymizací a 

použitím získaných dat. Jména účastnic rozhovorů v práci neuvádím. Při rozhovorech 

jsem byla přítomna pouze já a dotazovaná respondentka. Volba prostředí, kde se rozhovor 

uskutečnil, byla především na dotazovaných. Rozhovory proběhly ve sborovně, ve třídě 

ZŠ a v tělocvičně. Dílčí výzkumné otázky uvádím v kapitole 6.3.  

 

9.2 Charakteristika respondentek 

Respondentka A - učitelka I. stupně, působí na ZŠ 10 let. Vyučuje tělesnou výchovu 

pravidelně každý rok v první třídě.  

Respondentka B -  učitelka I. stupně, působí na ZŠ 20 let. Vyučuje tělesnou výchovu ve 

všech ročnících I. stupně. 

Respondentka C – učitelka I. stupně, působí na ZŠ 28 let. Vyučuje tělesnou výchovu 

v první třídě. 

Respondentka D - učitelka I. stupně, působí na ZŠ 6 let. Vyučuje tělesnou výchovu  

ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 

 

9.3 Výzkumné metody a otázky 

K získání údajů jsem zvolila metodu kvalitativního polostrukturovaného rozhovoru. 

Pro respondentky jsem vytvořila dílčí otázky, které jsem rozdělila do šesti hlavních 

okruhů. 
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Okruhy: 

 běžecké dovednosti; 

 dovednost napodobování pohybu a správnost provedení pohybu; 

 dovednost udržení rovnováhy v různých polohách těla; 

 dovednost překonávání překážek přelézáním; 

 dovednost skoku do dálky s rozběhem; 

 dovednost házení jednoruč vrchem a chytání míče. 

 

Učitelkám jsem položila osm dílčích výzkumných otázek: 

1. Jaké nejčastější chyby pozorujete u dětí při rychlostním běhu? 

2. Dokážou děti sladit pohyby těla s rytmem hudby?  

3. Jaké nedostatky vykazují děti při napodobování Vámi předváděného pohybu, 

např. při rozcvičce? 

4. Udrží všechny děti rovnováhu ve stoji na jedné noze? 

5. Zvládnou děti překonat překážku, např. švédskou bednu? 

6. Dokážou děti při skoku do dálky spojit rozběh s odrazem z jedné nohy plynule? 

7. Jaké nejčastější chyby pozorujete u dětí při hodu jednoruč vrchem? 

8. Jaké nejčastější chyby pozorujete u dětí při chytání míče? 

Analýza rozhovorů s respondentkami 

Na základě odpovědí učitelek jsem provedla analýzu a interpretaci získaných dat.  

Okruh otázek – běžecké dovednosti 

Nejdříve jsem se respondentek ptala: „Jaké nejčastější chyby pozorujete u dětí 

při rychlostním běhu?“ Respondentky A, B, C se shodly na tom, že většina dětí nedokáže 

při rychlostním běhu správně zapojit paže, nezvedají dostatečně kolena, nedokážou 

protáhnout krok. Respondentka A uvedla: „ Při běhu na atletickém hřišti nebyly děti 

schopny udržet směr ve své běžecké dráze. Na dětech bylo poznat, že v běžeckých drahách 

ještě nikdy neběhaly.“  Respondentka D, která vyučuje tělesnou výchovu  

ve sportovní třídě, označila za nejčastější chybu zapojení a využití pohybu paží při běhu. 
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Vyvozený závěr: Nejčastějšími chybami při běhání, které učitelky pozorují v průběhu 

měsíců září a října jsou: nedostatečné zapojení paží, zvedání kolen, délka kroku, udržení 

směru v běžecké dráze. 

Okruh otázek -  dovednost napodobování pohybu a správnost provedení pohybu 

Respondentkám jsem položila otázku: „Dokážou děti sladit pohyby těla s rytmem 

hudby?“ Respondentky B a D odpověděly, že děti, které už nějakou dobu navštěvují různé 

taneční kroužky, mají velký náskok před ostatními. Respondentka A odpověděla: 

„Většina dětí v mé třídě nedokáže respektovat rytmus, necítí ho. Nechám – li děti volně 

pohybovat do rytmu hudby, pozoruji, že jejich pohyby nejsou s hudbou sladěné.“  

Respondentka C uvedla, že i přesto, že se děti tanci věnují často v mateřské školce, mají 

s pohybem do rytmu hudby potíže. Některé děti dokážou pohyby s hudbou propojit a to 

se týká těch, které cvičí aerobic nebo těch, které jsou přirozeně nadané. 

Vyvozený závěr: Většina dětí prvních tříd nedokáže sladit pohyby těla s rytmem hudby 

s výjimkou těch, které už v předškolním období navštěvovaly kroužky aerobiku nebo 

tance a těch, které mají vrozené předpoklady cítit rytmus a vyjádřit ho pohybem. 

Respondentkám jsem položila otázku: „Jaké nedostatky vykazují děti 

při napodobování Vámi předváděného pohybu, např. při rozcvičce?“ Respondentka A 

odpověděla, že snahu napodobit její pohyby dětem nelze upřít. Většina dětí se úporně 

snaží dělat shodné pohyby, které jsou však dosti nepřesné a nedokonale napodobené. 

Respondentka B uvedla, že pozoruje při předcvičování, že mnohé děti nejsou schopné si 

zapamatovat složitější pohyb, či více na sebe navazujících cviků. Všechny respondentky 

se shodly, že se v prvních hodinách tělesné výchovy pozná, které děti ještě jako 

předškoláci tuto dovednost procvičovaly. 

Vyvozený závěr: Ze sledování respondentek je patrné, že dovednost správného 

napodobování pohybu je na vyšší úrovni u dětí, které už tuto dovednost procvičovaly.  

Okruh otázek - dovednost udržení rovnováhy v různých polohách těla 

Na otázku: „Udrží všechny děti rovnováhu ve stoji na jedné noze?“ Všechny 

respondentky A, B C i D uvedly, že tuto dovednost děti zvládají. Respondentka D 

doplnila, že: „Rovnováhu na jedné noze udrží lépe děti tělesně zdatnější, daří se jim udržet 
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rovnováhu na jedné noze i v kombinaci s manipulací se cvičebními pomůckami, 

například s míčkem.“  

Vyvozený závěr: Lze konstatovat, že tuto dovednost mají děti na začátku první třídy 

zvládnutou. 

Okruh otázek – dovednost překonávání překážek přelézáním 

Na další otázku: „Zvládnou děti překonat překážku, např. švédskou bednu? 

Respondentka A odpověděla, že jsou děti s její pomocí na švédskou bednu schopné 

vylézt, posléze však některé mají strach skočit dolů. Respondentka B řekla: „Podle mého 

sledování děti dokážou švédskou bednu překonat. Zdolání takové překážky je pro ně 

výzva, berou to jako úspěch.“  Respondentka C uvedla: „Většina dětí v mé třídě je 

schopna takovou překážku překonat, mám však dvě žákyně, které se bojí tak, že se před 

švédskou bednou zastaví a odmítají přes ni přelézt.“ Respondentka D se ve své odpovědi 

shodla s respondentkami A a B.  

Vyvozený závěr: Z odpovědí vyplývá, že pro většinu dětí není těžké překonat švédskou 

bednu, ale jsou výjimky, kdy se s touto dovedností děti ještě nesetkaly. 

Okruh otázek – dovednost skoku do dálky s rozběhem 

Respondentkám jsem položila otázku: „Dokážou děti při skoku do dálky spojit rozběh 

s odrazem z jedné nohy plynule?“ Repondentka D odpověděla: „ Devadesát procent dětí 

ve sportovní třídě dokáže. Většina dětí, které jsou v mé třídě, chodí do atletického 

kroužku.“ Respondentky A, B i C se shodly v tomto: děti skáčou do dálky s rozběhem 

poprvé až ve škole, děti se z rozběhu před doskočištěm zastaví, nebo výrazně zpomalí, 

skočí snožmo. 

Vyvozený závěr: Většina dětí tuto dovednost nezvládá, protože neměly dosud příležitost 

učit se správně skákat do dálky.  Výjimkou jsou ty děti, které navštěvují kroužek atletiky. 

Okruh otázek – dovednost házení jednoruč vrchem a chytání míče 

Na otázku: „Jaké nejčastější chyby pozorujete u dětí při hodu jednoruč vrchem?“ 

Respondentka A řekla, že děti neumí zaujmout správný postoj, buď si nakročí stejnou 

nohou a stejnou rukou háží, nebo mají nohy u sebe. Respondentka B se shodla 

s respondentkami A i C v tom, že nejčastější chybou při házení je nesprávný postoj.  
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A dále uvedla, že hodně dětí není schopno hodit míčkem do dálky, ale hází rovnou před 

sebe do země. A ještě doplnila: „ Na dětech je vidět, že velmi málo háží, tuto disciplínu 

považuji vůbec za největší problém.“ Respondentka D uvedla, že vzhledem k tomu, že 

děti před vstupem do sportovní třídy musí složit talentové zkoušky, jejichž součástí je 

právě i hod jednoruč vrchem, mají tuto dovednost poměrně dobře zvládnutou. Umí si 

správně nakročit, ukázat směr hodu míčku, některým však chybí dostatečný švih a síla. 

Vyvozený závěr: Z rozhovorů vyplynulo, že děti ve sportovní třídě mají lépe zvládnutou 

dovednost házení jednoruč vrchem, pravděpodobně z důvodu přípravy 

 na talentové zkoušky. Většina ostatních dětí tuto dovednost nemá dobře zvládnutou. 

Další otázka, kterou jsem položila, byla: „Jaké nejčastější chyby pozorujete u dětí 

při chytání míče?“ Všechny respondentky A, B, C i D se jednoznačně shodly na tom, že 

hlavní chybou je, že děti nechytají míč do dlaní s roztaženými prsty, nýbrž si nechávají 

spadnout míč až na hrudník. A respondentky B a C uvedly jako další chybu neschopnost 

dětí soustředit se na letící míč.  

Vyvozený závěr: Všechny děti vykazují shodnou chybu při chytání. U této dovednosti 

není patrný rozdíl mezi dětmi ze sportovní a z nesportovních tříd.   

Závěr šetření: 

Závěrem mého šetření lze konstatovat, že ve vyučovacích hodinách tělesné výchovy je 

patrné, že některé děti, ač navštěvovaly mateřskou školu, nemají správně zažité  

a upevněné pohybové návyky. Učitelky pozorují, že při běhu nezapojují paže, při házení 

nejsou schopné zkoordinovat pohyb dolních a horních končetin, nedokážou sladit pohyb 

s rytmem hudby, nezvládají správně chytat míč, většina není ještě schopná zvládnout 

skok do dálky s odrazem z jedné nohy. Naopak dovednosti přelézání, lezení a udržení 

rovnováhy dětem nečiní problémy. Ukázalo se, že děti, které sportují už v předškolním 

věku (navštěvují kroužek atletiky, taneční kroužek, aerobic) jsou lépe připraveny 

na výuku tělesné výchovy.  

10 Návrh metodické příručky – vhodné pohybové aktivity pro 

předškoláky 

V další části bakalářské práce navrhuji metodickou příručku pohybových aktivit 

pro předškoláky. Podnětem pro vypracování této metodické příručky bylo výše uvedené 
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zjištění, že příprava předškoláků v MŠ na výuku tělesné výchovy na základní škole je 

nedostatečná a je potřeba v posledním ročníku mateřské školy věnovat vybraným 

pohybovým aktivitám větší pozornost. Od školního roku 2017/2018 musí děti dle zákona 

č. 178/2016 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

navštěvovat povinně předškolní vzdělávání v rámci mateřských škol (MŠMT, 2016). 

Metodická příručka je rozdělena na 6 částí. Každá je zaměřena na rozvoj, zdokonalení  

a upevnění konkrétní pohybové dovednosti: 1. běhání, 2. napodobování pohybů,  

3. nácvik rovnováhy, 4. lezení a přelézání, 5. skákání, 6. házení a chytání. Při jejich 

plnění se rozvíjí všechny pohybové schopnosti dětí. Metodická příručka obsahuje 

tematický plán, který je rozdělen na deset měsíců školního roku a v každém časovém 

úseku (1 - 2 měsíce) je zaměřen na jednu konkrétní pohybovou dovednost. 

Dílčí pohybové dovednosti jsou nacvičovány vždy od jednoduchých pohybů 

ke složitějším a vzájemně na sebe navazují.  Pro jejich zvládnutí uvádím různé cviky, hry  

a soutěže, které lze realizovat venku i v uzavřených prostorách mateřské školy. Pohybové 

aktivity jsou zvoleny tak, aby se děti všestranně rozvíjely a nebyly jednostranně 

přetěžovány. Vycházím z předpokladu, že učitelka při zařazování různých pohybových 

aktivit (organizovaných či spontánních) do denního programu dětí, využije zde uvedené 

cviky, hry a soutěže alespoň dvakrát týdně. Před každou plánovanou aktivitou provede 

s dětmi krátké rozcvičení celého těla. Při plnění uvedených cviků v metodické příručce je 

důležité, aby učitelka soustavně a důsledně dohlížela na jejich správné provedení a tomu 

odpovídá výběr uvedených pohybových aktivit.  
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Tabulka 1 

Souhrnný plán pro nácvik pohybových dovedností  

 

MĚSÍC 

 

POHYBOVÁ 

DOVEDNOST 

 

OČEKÁVANÝ VÝSTUP 

 

Září 

 

Běhání 

Správné držení těla, 

koordinace horních a 

dolních končetin 

 

Říjen 

 

Běhání 

Správné držení těla, 

koordinace horních a 

dolních končetin 

 

Listopad 

 

Napodobování pohybů 

Správné držení těla, 

koordinace pohybu 

s rytmem hudby 

 

Prosinec 

 

Napodobování pohybů 

Správné držení těla, 

koordinace pohybu 

s rytmem hudby 

 

Leden 

 

Nácvik rovnováhy 

Udržení rovnováhy 

v různých polohách těla 

 

Únor 

 

Lezení, přelézání 

Posílení svalstva celého 

těla,  obratnosti 

 

Březen 

 

Skákání 

Odraz, zapojení paží, 

koordinace pohybu 

 

Duben 

 

Skákání 

Odraz, zapojení paží, 

koordinace pohybu 

 

Květen 

 

Házení, chytání 

Koordinace pohybu, 

manipulace s míčem  

 

Červen 

 

Házení, chytání 

Koordinace pohybu, 

manipulace s míčem 

Zdroj: vlastní.  
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10.1 Nácvik pohybové dovednosti - běhání 

Aktivit pro rozvoj běhání je celá řada, jsou rozmanité s pomůckami, bez pomůcek 

v přírodě i v uzavřeném prostoru mateřské školky. V této metodické příručce uvádím 

pouze hry, které se týkají správného způsobu běhání. Vzhledem k tomu, že třídy 

v mateřských školkách nebývají příliš prostorné a bezpečné pro běhání dětí, většina zde 

uváděných her a cviků má být realizována venku.  Pomocí této metodiky by mělo být dítě 

při nástupu do školy schopné běhat bez zásadních chyb, dokázat zkoordinovat pohyb 

dolních i horních končetin se správným držením těla. Při provádění her je velmi důležitá 

kontrola, oprava chyb a předvádění správných pohybů učitelkou. 

Cviky a hry zaměřené na rozvoj a zdokonalení běhání: 

Na kroky (správné držení těla) – dítě předvádí, jak umí chodit pravidelnými kroky se 

správným držením těla, jak pohybuje pažemi, jak drží hlavu. Učitelka chůzi sleduje 

(hlava je držena rovně, není ani předkloněná ani zakloněná, ramena jsou v linii hrudníku, 

chodidla jsou rovně), opravuje, hodnotí a zařazuje děti do skupin - kočičky (nejlépe 

provedené pohyby), ježci (pohyby s drobnými chybami) a tučňáci (chybné pohyby – 

šlape si na špičky, klátí se). Druhý den se hra opakuje a dítě se snaží dostat do skupiny 

kočiček.  

Rychlochůze (správné držení těla) - v nerovném terénu (louka, polní cesta) děti závodí 

v rychlé chůzi. Učitelka označí místo startu (např. strom, keř, velký kámen), odkud děti 

rychlou chůzí dojdou k předem určenému cíli (strom, keř). Při závodu učitelka sleduje, 

zda si děti nešlapou na špičky nohou, nevěší hlavu, neklátí se. 

Na loutky (koordinace horních a dolních končetin – zapojení paží) - děti se postaví  

na vyznačená místa a představí si, že jsou loutky, jejichž všechny končetiny jsou 

ovládány provázky, za které se tahá. Na výzvu učitelky začnou napodobovat nejprve 

chůzi na místě se zvedáním nohou a paží. Později simulují správný běh na místě. 

Pejsku k noze (spontánní běh se správným držením těla a zapojením paží) – děti vytvoří 

dvojice – jedno dítě je pes, druhé jeho pán. Dítě  - pes si vymyslí psí jméno  

a dítě – pán mu dává pokyny: Volno – dítě pes běhá ve vymezeném prostoru, k noze – 

dítě – pes běží k pánovi. Pak si role vymění. Učitelka sleduje, zda děti běhají správně. 

Nejde o rychlost, ale o správné provedení pohybu. 
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Vlak (správné držení těla a zapojení paží při běhu) – učitelka vybere jedno  

dítě – lokomotivu, ostatní děti jsou vagóny. Děti – vagóny se postaví na vymezená 

stanoviště, kde čekají na dítě – lokomotivu, které k nim přiběhne a děti – vagóny se 

postupně připojují. Učitelka má dostatek času sledovat, zda děti běží správně.  

Slalom (správné držení těla a zapojení paží při běhu, nácvik rychlosti) – na cestě 

v přírodě rozestaví učitelka drobné překážky (šišky, větvičky), které děti musí oběhnout 

co nejrychleji, aniž by se jich dotkly. Bylo by vhodné, aby učitelka dětem předvedla, jak 

úsporně překážky oběhnout. Během slalomu nahlas počítá, aby děti věděly, jak rychle 

běžely. 

Podzimní běh s listy (rychlostní běh) – Učitelka rozdělí děti do několika skupin 

maximálně po pěti dětech, které seřadí do zástupu na startovní čáru. Ve vzdálenosti  

15 – 20 metrů od startu připraví pro každé družstvo hromádku suchých listů. První dítě 

v družstvu odstartuje na povel učitelky, doběhne ke své hromádce, sebere list a běží 

zpátky na start. Poté vybíhá další člen skupiny. V této aktivitě se učitelka zaměří nejen 

na správnost provedení běžeckých pohybů, ale také na schopnost zvládnutí startu  

a rychlost běhu.  

Na závodníka (rychlostní běh se správným držením těla a zapojením paží) – děti  

(3 – 4) se postaví na startovní čáru, na povel se dají do běhu, snaží se zrychlovat k cílové 

čáře, kde stojí učitelka. Délka dráhy je 20 metrů. Učitelka sdělí dětem pořadí, v jakém 

doběhly do cíle. Při jejich běhu opět kontroluje správnost pohybů. Závod lze po krátkém 

odpočinku opakovat. 

 

10.2 Nácvik pohybové dovednosti – napodobování pohybů 

V tomto tematickém okruhu se zaměřuji na pohybové aktivity, které rozvíjí  

u předškoláků dovednost napodobování pohybů především formou tance a rytmických 

cvičení. Většina uvedených aktivit bude doprovázena hudbou (reprodukovanou, ale  

i dětským zpěvem). Důraz je kladen na postoj (hlava, ramena, záda), správné našlapování 

– na přední část chodidla, lehký rytmický běh - ne dupání, poskočný krok, jednoduché 

pohyby paží, nohou a trupu a pohyby s lehkým náčiním – plyšovou hračkou, obručí, 

molitanovým míčkem, stuhou. Učitelka dá přednost spíše dětské improvizaci, pohyby 

není potřeba provádět přesně. Uvedené cviky a hry rozvíjí nejen správný pohybový projev 
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dítěte, ale také schopnost soustředění se na napodobení pohybu. V metodické příručce 

uvádím pohybové aktivity, které budou realizovány pouze ve třídě mateřské školy.  

Pochod (správné držení těla – hlava, ruce, nohy a koordinace pohybu s rytmem písně, 

napodobování pohybu) - učitelka zpívá píseň Tluče bubeníček a předvádí na místě 

pochodový krok, děti sledují její pohyby a pochodují na místě spolu s ní. Poté vyzve 

učitelka děti, aby ji následovaly a pochodovým krokem obejdou třídu. Důraz je kladen  

i na schopnost dítěte sladit krok s rytmem písně. 

Pozdrav sluníčku (správné držení těla – hlava, ruce, nohy a koordinace pohybu 

s rytmem písně, napodobování pohybu) – učitelka na reprodukovanou hudbu předvádí na 

místě pochodový krok doprovázený pohyby paží: děti dají ruce v bok, otočí se kolem osy 

těla (rozhlédnou se, kde je sluníčko), krouživými pohyby paží – nejprve jedné, pak druhé 

paže naznačí, kde vychází a kde zapadá sluníčko, provedou úklon dopředu (ukloní se 

sluníčku). Nácvik lze několikrát opakovat.  

Tančíme spolu (koordinace pohybu s rytmem písně, napodobování pohybu, správná 

taneční chůze) - děti se postaví společně s učitelkou do kroužku a chytnou se za ruce, 

zpívají píseň Červená modrá fiala. Lehkou taneční chůzí (se správným našlapováním 

na přední část chodidla) se pohybují dokola – přešlapováním, přísunným krokem stranou, 

vpřed i vzad. 

Taneční slalom ( koordinace pohybu s rytmem písně, napodobování pohybu) -učitelka 

rozdělí děti na dvě skupiny – jedna skupina dětí se postaví na vymezené značky tak,  

aby je ostatní děti mohly obíhat střídavě zleva a zprava. Zbylé děti se zařadí za učitelku, 

která předvádí taneční poskoky v  rytmu písně Holka modrooká. Pohyby paží obměňuje: 

ruce volně podél těla, ruce v bok, tleskání. Skupiny dětí se vymění. 

Taneček s plyšovou hračkou (koordinace pohybu s rytmem písně, napodobování 

pohybu) – na reprodukovanou hudbu se děti rozestaví každý se svou plyšovou hračkou 

tak, aby měly kolem sebe dostatek prostoru. Učitelka předvádí – skoky na místě 

s přenášením váhy z jedné nohy na druhou - děti drží plyšáka nad hlavou poté ve výšce 

očí. Plyšovou hračku položí před sebe na zem, několikrát ji tanečními poskoky oběhnou, 

zdvihnou plyšáka nad hlavu a několikrát se s ním otočí. 

Pásli ovce valaši (koordinace pohybu s rytmem písně, napodobování pohybu) - děti se 

postaví proti sobě, drží se vzájemně za ruce a lehkým tanečním během se točí dokola 
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na píseň Pásli ovce valaši. Na poslední dvojverší (Hajdom, hajdom, tydli dom) se zastaví, 

pustí a každý znázorňuje hru na hudební nástroj: housle, trubka, kontrabas.  

 

10.3 Nácvik pohybové dovednosti – rovnováha 

Cviky pro rozvoj rovnováhy zahrnují rovnovážné polohy ve stoji, nácvik pevného stoje 

na jedné noze, skákání na jedné noze, rovnovážné polohy vsedě, vleže i v pohybu. 

Všechny zde uvedené aktivity proběhnou ve třídě mateřské školy. K nácviku rovnováhy 

se použije gymnastická lavička a velký gymnastický míč. Při nácviku rovnováhy je 

kladen důraz na správné držení těla, na schopnost soustředění se na správné a bezpečné 

provedení pohybu.    

Rovnováha na lavičce (udržení rovnováhy ve stoji, správné držení těla) - děti stojí v řadě 

před nízkou lavičkou, upaží a střídavě našlapují pravou a levou nohou na lavičku. 

Učitelka pohyb předvádí a upozorňuje děti na to, aby stály rovně, neklátily se. Poté 

lavičku položí širší stranou na zem a děti ji jedno po druhém přejdou.  

Trhání jablíček (udržení rovnováhy ve stoje, správné držení těla) – děti zvednou ruce 

nad hlavu, postaví se na špičky a snaží se natáhnout „na strom pro jablíčko“. Aby dosáhly 

ještě výše, jednu nohu zvednou na pomyslný žebřík (děti vydrží po dobu několika sekund 

stát na jedné noze). Učitelka dětem pohyb předvede. 

Nespadni! - soutěž (udržení rovnováhy vsedě) – učitelka pevně usadí dítě na velký 

gymnastický míč a poté, co se ujistí, že dítě udržuje rovnováhu, ho pustí. Počítá nahlas, 

jak dlouho vydrží sedět na míči, aniž by se dotklo země. Učitelka podává záchranu. 

Vyhrává ten, kdo vydrží bez pomoci na míči nejdéle. 

Míček z ruky do ruky (udržení rovnováhy na jedné noze,  posílení svalstva dolních 

končetin, obratnosti) – děti stojí na jedné noze, druhou nohu pokrčí vzad, předkloní se 

 a kolem stojné nohy si z jedné ruky do druhé předávají malý molitanový míček. Snaží se 

co nejdéle udržet rovnováhu na vyznačeném místě. Na pokyn učitelky si vymění stojnou 

nohu. 
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10.4 Nácvik pohybové dovednosti – lezení a přelézání 

V tematické příručce zařazuji tuto pohybovou dovednost na měsíc únor, proto se 

pohybové aktivity uskuteční ve třídě mateřské školy.  Lezení a přelézání je také vhodné 

realizovat na dětských hřištích při využití instalovaných prolézaček, při vycházkách nebo 

při pobytu dětí na školní zahradě. Je třeba dbát na to, aby všechny děti určitou překážku 

(např. padlý kmen stromu) vlastními silami překonaly a tím se postupně zbavovaly 

strachu z překážky. Při lezení a přelézání se posiluje svalstvo, oběhový systém, zlepšuje 

obratnost.  

Kůzlata jdou (posílení svalstva celého těla, obratnosti) – učitelka napne několik švihadel 

ve výšce 30 cm za sebou ve vzdálenosti asi dvou metrů. Dítě – kůzle se postaví na všechny 

čtyři končetiny (vzpor stojmo), přijde ke švihadlu a vlastním způsobem přeleze švihadlo 

tak, aby se ho nedotklo.  

Závod v lezení na břiše (posílení svalstva celého těla, obratnosti) - učitelka napne 

na vymezenou dráhu několik švihadel ve výšce 30 cm  za sebou  ve vzdálenosti asi dvou 

metrů a vyzve vždy dvě děti, aby  švihadla co nejrychleji podlezly.   

Soutěž družstev (posílení svalstva celého těla, obratnosti) - učitelka rozdělí děti do tří 

skupin, vyznačí startovní a cílovou čáru a do vzdálenosti asi 8 – 10 m položí pro každou 

skupinu malý míček.  První dítě ze skupiny na tlesknutí leze pozadu v sedu s pokrčenýma 

nohama a je opřené o napnuté paže (na raka). Tímto způsobem se co nejrychleji přesune 

pro míček, vloží ho do klína a vrátí se zpět na start, kde předá míček dalšímu dítěti.  

Domeček pro žížaly (posílení svalstva dolních končetin, obratnosti)  - učitelka děti 

rozdělí do malých skupin asi po šesti dětech, které se postaví vedle sebe ve vzporu stojmo 

a vytvoří tunel – domeček pro žížaly. Dítě - žížala, které je na kraji řady se na pokyn 

učitelky položí na zem a leze po čtyřech na konec tunelu, kde zaujme polohu vzporu 

stojmo. Poté pokračuje další dítě v lezení. 

 

10.5 Nácvik pohybové dovednosti – skákání 

Pohybovou dovednost skákání budou děti nacvičovat a zdokonalovat především během 

jarních měsíců v březnu a dubnu. Pohybové aktivity proběhnou jak ve třídě, tak i venku. 

Cviky, hry a soutěže jsou zaměřeny především na nácvik správného odrazu snožmo  
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i z jedné nohy, zapojení paží při skoku, vystupňovaný rozběh a přeskakování překážek  

v běhu. K nácviku skákání se použijí švihadla, kuželky, velké kužele. Při skákání se 

posiluje svalstvo celého těla, procvičuje správný způsob běhu a koordinace horních  

a dolních končetin.    

Malý skokan na lyžích (správné držení těla – nohy u sebe, švih paží, důraz na správně 

načasovaný odraz) -děti na vyznačených místech zaujmou výchozí postoj: nohy snožmo 

– pokrčené, paže jsou za zády, trup mírně předkloněný, lehké pohupování v kolenou (děti 

si představí, že jsou skokani na lyžích a blíží se na konec skokanského můstku). Nejprve 

na povel učitelky  - „leť“, švihem zvednou paže daleko před sebe, při tom stojí na místě 

a představují si samotný let. Tento povel učitelka několikrát zopakuje. Poté na povel 

učitelky „skoč“ se děti z výchozího postoje odrazí a skočí. Učitelka dohlíží  

na správné provedení pohybu.   

Žábo, skoč do jezírka I! (správné držení těla – nohy u sebe, švih paží, správně 

načasovaný odraz, důraz na skok do dálky) – učitelka rozdělí děti do tří družstev, 

pro každé vyznačí startovní odrazové místo. Tři obruče (jezírka) položí za sebou 

ve vzdálenosti: 1. obruč 60 cm od odrazu, 2. obruč 80 cm od první obruče a vzdálenost 

mezi 2. a 3. obručí je 1m. Na povel učitelky první děti (žáby) skáčou snožmo 

z vyznačeného odrazového místa do prvního jezírka, odtud se opět na povel učitelky snaží 

doskočit do druhého jezírka a stejným způsobem do třetího, ze kterého si úspěšná žába 

vyloví odměnu (bonbon). Neúspěšné žáby si mohou zaskákat znova. Hra neprobíhá 

spontánně proto, aby měla učitelka možnost kontrolovat způsob skoku, opravovat chyby. 

Žábo, skoč do jezírka II! (švih paží, správně načasovaný odraz, důraz na skok do dálky) 

– učitelka rozdělí děti do tří družstev, pro každé vyznačí startovní odrazové místo. Tři 

obruče (jezírka) položí za sebou ve vzdálenosti: 1. obruč 60 cm od odrazu,  

2. obruč 80 cm od první obruče a vzdálenost mezi 2. a 3. obručí je 1m.   Na povel učitelky 

první děti (žáby) skáčou z pravé/levé nohy z  vyznačeného odrazového místa do prvního 

jezírka, odtud se opět na povel učitelky snaží doskočit do druhého jezírka 

 a stejným způsobem do třetího, ze kterého si úspěšná žába vyloví odměnu (bonbon). 

Neúspěšné žáby si mohou zaskákat znova. Hra neprobíhá spontánně proto, aby měla 

učitelka možnost kontrolovat způsob skoku, opravovat chyby.  

Tři životy (správně načasovaný odraz, švih paží) – učitelka roztočí dlouhé švihadlo, přes 

které asi deset dětí přeskakuje snožmo. Každému dítěti nalepí na bundu 3 různé 
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samolepky (3 životy). V případě, že dítě švihadlo nepřeskočí, odebere učitelka 1 

samolepku.  

Dostihy (správné držení těla, odraz z pravé (levé) nohy, švih paží, překonání strachu  

z překážky) – na cestě, na školní zahradě, v parku učitelka připraví dostihovou dráhu 

(napne mezi stromy švihadlo ve výšce 30 cm, rozestaví kuželky a vyšší kužele, popřípadě 

využije přírodní překážky. Děti (koníčci) vyběhnou za učitelkou jedno po druhém na 

dostihovou dráhu. Cílem je překonat překážky beze strachu, nevyhýbat se jim. 

Hon na zajíce (plynulé navazování běhu s odrazem z pravé (levé) nohy) - děti (zajíci) 

běhají volně ve vymezeném prostoru – na písknutí učitelky (střelba myslivce) se z běhu 

plynule odrazí, skočí a pokračují v běhu dál. 

Kam doskočím? (skok daleký, plynulé navazování běhu s odrazem z pravé (levé) nohy, 

švih paží) – na cestě, na školní zahradě, v parku učitelka vyznačí odrazovou čáru. Děti si 

v přírodě seberou vlastní poznávací značku (kamínek, list, větvička, šiška) a z rozběhu se 

snaží skočit co nejdál. Místo doskoku si označí svou značkou. Porovnávají, kdo skočil 

dál. 

Měřený skok do dálky (správné držení těla při běhu, pohyb a švih paží, odraz) – děti se 

rozeběhnou ze vzdálenosti asi deseti metrů od pískového doskočiště, snaží se běžet co 

nejrychleji, na jimi vybraném místě na dráze před doskočištěm se odrazí a dopadnou do 

písku. Učitelka změří délku skoku od místa jejich odrazu. 

 

10.6 Nácvik pohybové dovednosti – házení a chytání 

Pohybovou dovednost házení a chytání budou děti nacvičovat a zdokonalovat během 

měsíců května a června. Vybrané pohybové aktivity se uskuteční venku – na školní 

zahradě, v parku, na hřišti. Při nácviku házení jsou cviky a hry zaměřeny na správný 

postoj při hodu jednoruč vrchem pravou (levou) rukou, na nápřah a hod z klusu. Toto 

bude procvičováno během měsíce května. K  hodu jednoruč vrchem použije učitelka 

tenisové nebo molitanové míčky. Na měsíc červen jsou zařazeny cviky a hry, které jsou 

zaměřeny na správný způsob chytání míče. Učitelka použije gumové míče velikosti 5. 

Lukostřelci (správný postoj) - každé dítě má svůj molitanový míček, učitelka děti seřadí 

vedle sebe do jedné řady, postaví se před děti zády a předvede jim správný postoj – čelem 
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ve stoji výkročném levou (pravou) nohou, levá ruka natažená dopředu, pravá ruka 

s míčkem napíná tětivu. Děti její postoj napodobí, učitelka vydá pokyn: „Nehýbejte se, 

před námi sedí na stromě orel, zůstaňte stát“. Učitelka provede kontrolu, opraví chyby. 

Vydá pokyn: „Střelte na orla“ a děti hodí míček před sebe. Lze několikrát opakovat. 

Hod tenisovým míčkem z místa (správný postoj, nápřah, švih, zapojení pohybu zápěstí, 

hod na cíl) – učitelka napne mezi tyče (stromy) dvě švihadla, spodní ve výšce asi 140 cm, 

vrchní švihadlo asi do výšky 2 metrů. Děti hází do vymezeného prostoru. Vyzkouší si 

hody jednoruč ze tří vymezených vzdáleností (1,5 m,  2m a 3 m). 

Hody z klusu (nápřah, švih, hod na cíl ) - děti se seřadí za učitelku, poklusem vyběhnou 

k prvnímu koši, každý vezme míček a za běhu hodí míček na určené místo (např. prostor 

mezi dvěma stromy, mezi houpačkou a klouzačkou označené krepovým papírem). Klušou 

dál na druhé stanoviště, kde si každý vezme šišku a snaží se přehodit švihadlo (lano) 

natažené mezi stromy ve výšce asi 140 cm. Trasu si několikrát zopakují. Děti si vyzkouší 

hod jednoruč z klusu. 

Kam dohodím? (hod z krátkého rozběhu do dálky, správný postoj, nápřah, švih, zapojení 

pohybu zápěstí) – na cestě, na školní zahradě, v parku, na hřišti učitelka vymezí ve 

vzdálenosti 10 metrů od odhodové značky (čára křídou, položené švihadlo) trasu na 

rozběh. Děti jedno po druhém hází do dálky. Učitelka označí postupně místa dopadu 

míčků a nakonec vyhodnotí, kdo hodil nejdál. 

Chytej míček dokola! (předávání a chytání míče do rukou se správným úchopem) 

 – vždy tři děti vytvoří malý kruh, postaví se s nataženýma rukama před tělem, 

s roztaženými prsty na rukou připravené předávat si a sevřít gumový míč. Učitelka obejde 

děti, zkontroluje postoj. Do každé trojice dá učitelka jeden míč, děti si ho nejprve 

předávají několikrát dokola, poté ustoupí o krok dozadu, tak, aby se vzdálenosti mezi 

dětmi zvětšily. Na povel učitelky si míč mezi sebou hází. Při nácviku si děti zpívají píseň 

„Pějme píseň dokola“ („Chytej míček dokola“). 

Chytání a házení s paní učitelkou (chytání míče se správným úchopem) - děti se postaví 

do dvou zástupů. Učitelka stojí čelem k nim přiměřeně daleko a hází střídavě gumový 

míč vždy prvnímu dítěti v zástupu, které míč chytí, odhodí zpět učitelce  

a zařadí se na konec zástupu. Učitelka kontroluje způsob chytání, opravuje chyby (např. 

chytání celými pažemi do náruče s přitisknutím na hrudník).  
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Rybičky a želvičky (chytání míče se správným úchopem) - učitelka vyzve děti, aby kolem 

ní vytvořily kruh, polovina dětí jsou rybičky a druhá polovina želvičky (střídá se rybička 

s želvičkou). Všechny děti si sednou do dřepu (jsou pod vodou). Učitelka stojí, drží v ruce 

míč a na povel: „Rybičky vyplujte“ se rybičky postaví a chytají míč, který jim učitelka 

hází. Poté na povel: „Rybičky, zpátky pod vodu a vyplujte, želvičky“. Míč chytají 

želvičky. Hra se několikrát opakuje. Učitelka má možnost sledovat, jak děti míč chytají, 

opravovat chyby. 

Soutěž dvojic v chytání míče (chytání míče se správným úchopem i na větší vzdálenost) 

- na cestě, v parku, na zahradě rozestaví učitelka kužele za sebou ve vzdálenosti jednoho 

metru. Celková délka trasy je 9 metrů od základní mety, kde stojí učitelka. Dvojice dětí 

se postaví k prvnímu kuželu tak, aby kužel stál mezi nimi  

(aby měly prostor pro chytání míče). Učitelka hází míč nejprve prvnímu, pak druhému 

dítěti.  Dítě, které míč chytí, postupuje o metr dál k dalšímu kuželu. Dítě, které míč 

nechytí, zůstává na místě tak dlouho, dokud není úspěšné v chytání míče. Vyhrává ten, 

kdo dosáhne dříve posledního kužele. 

 

Závěr: Metodická příručka pomáhá učitelkám seznámit děti a naučit je vybraným 

pohybovým dovednostem, které se dále rozvíjejí v rámci výuky tělesné výchovy na ZŠ. 

Rozšiřuje nabídku her, cviků, soutěží určených pro předškoláky. Je určena těm, kdo 

hledají novou inspiraci pro pohybové aktivity. 
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11 Diskuze 

Bakalářská práce měla vytyčený jeden základní cíl – vytvoření návrhu metodické 

příručky vhodných pohybových aktivit pro předškoláky v posledním roce mateřské školy. 

Nejdříve bylo zjišťováno, v jakém rozsahu jsou uvedeny konkrétní pohybové aktivity 

v Rámcovém vzdělávacím programu pro mateřské školy (MŠMT, 2017). RVP zařazuje 

pohybové aktivity do oblasti Dítě a jeho tělo. Dítě se učí mimo jiné uvědomovat si své 

tělo, ovládat svůj pohybový aparát a svou pohybovou aktivitu, rozvíjet tělesnou zdatnost. 

Pohybové aktivity jsou formulovány obecně: děti mají zvládnout základní pohybové 

dovednosti. Jelikož každá mateřská škola si vytváří na základě RVP svůj vlastní školní 

vzdělávací program, detailně jsem se seznámila  

s obsahem ŠVP tří mateřských škol ve svém bydlišti městě Nové Strašecí. Zjistila jsem, 

že pohybovým aktivitám je věnováno v denním programu asi 60 – 90 minut. Dvě ze tří 

MŠ v pohybových chvilkách neuvádí konkrétní pohybové aktivity, ani pohybové 

dovednosti. Pohyb dětí je především spontánní pod dohledem učitelek. Mateřská škola 

Zahradní připravuje v červnu předškoláky na olympiádu mateřských škol v atletických 

disciplínách. Týden před olympiádou si děti vyzkouší na školním hřišti jednotlivé 

disciplíny, kterými jsou běh na 50 metrů, skok z místa s odrazem snožmo,  

a hod míčkem a učitelky vyberou účastníky závodů. MŠ Na Kocourku a MŠ Rákosníček 

vybírá děti bezprostředně před olympiádou a to na základě podaných sportovních výkonů. 

Řada dětí se setká s těmito pohybovými dovednostmi vůbec poprvé. Je na ně kladen 

nárok, aby skočily co nejdál, hodily míček na co největší vzdálenost a uběhly padesát 

metrů v co nejrychlejším čase. Je možné, že některé děti mají obavy, strach z toho, že 

danou sportovní disciplínu nezvládnou a předem se krátkodobé přípravě vyhýbají. Jak 

uvádí Máček a Radvanský (2011) jde často o děti, které mají sklon k obezitě. 

Jak vyplynulo z rozhovorů s učitelkami tělesné výchovy v prvních třídách ZŠ, během 

počátečních měsíců výuky tělesné výchovy, většina dětí nemá osvojené základní 

pohybové dovednosti. Výjimku tvoří děti, které sportují v předškolním věku s rodiči, 

nebo v tělovýchovných kroužcích. Téměř všechny tyto děti navštěvují třídu s rozšířenou 

výukou tělesné výchovy. Otázkou je, zda by počet dětí, které se sportem zabývají dříve, 

než ve škole, byl vyšší, v případě, že by nabídka sportovních kroužků a aktivit ve městě 

Nové Strašecí byla pestřejší. Je důležité, aby možnost osvojit si dané pohybové 

dovednosti měly i ty děti, jejichž rodiče nesportují a děti ke sportu nevedou. 
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Na základě dotazníkového šetření vznikl návrh metodické příručky, která obsahuje 

soubor cviků, her a soutěží zaměřených na nácvik, osvojení a zdokonalení základních 

pohybových dovedností u dětí v posledním roce docházky do mateřské školy. Každá 

uvedená pohybová aktivita obsahuje název, očekávané výstupy a metodické pokyny pro 

učitelku. U soutěží a her jsou uvedena pravidla. Je kladen důraz na to, aby učitelka děti 

při pohybové aktivitě pozorovala, opravovala chybné pohyby. Je rovněž důležité, aby 

učitelka dokázala děti pochválit a motivovat k dalšímu pohybu, což je podle Jansy a 

Dovalila (2009) významný předpoklad pro efektivnější průběh motorického učení.  

Dvořáková (2006) uvádí, že mateřská škola by se měla soustředit na uvědomělé ovládání 

vlastního těla dětí a jeho pohybů a na základě toho nabízet dětem co nejširší škálu 

pohybových dovedností. Dále apeluje na to, že je potřeba děti sledovat, zaměřit se na 

jejich pohybové nedostatky a pokusit se je odstranit.  
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12 Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření metodické příručky pro učitelky 

mateřských škol, která obsahuje vhodné pohybové aktivity pro rozvoj vybraných 

pohybových dovedností dětí v posledním roce mateřské školy. 

V teoretické části byla popsána lidská motorika, základní pohybové schopnosti a význam 

pohybových aktivit. Dále zde byla uvedena charakteristika předškolního věku s důrazem 

na úzké propojení mezi psychikou a motorikou. 

V praktické části jsem se soustředila na vytvoření metodické příručky. Nejprve jsem 

zjistila pomocí dotazníkového šetření, jaké jsou pohybové schopnosti dětí prvních tříd 

u vybraných pohybových dovedností na začátku školního roku. Dále jsem se seznámila 

se ŠVP místních mateřských škol proto, abych zjistila, jak se jednotlivé mateřské školy 

soustředí na rozvoj pohybových dovedností předškoláků. Metodickou příručku uvádím 

s časovým a tematickým plánem v závěru praktické části své bakalářské práce. 

Závěrem lze říci, že pohybové aktivity předškoláků musí být všestranné, zábavné a musí 

odpovídat jejich psychomotorickému vývoji. Pokud dítě nezvládá základy, může 

zbytečně trpět i při hodinách tělesné výchovy na škole. Sport učí děti překonávat 

překážky, dává jim možnost vyniknout. Sportující děti mají před svými vrstevníky 

většinou náskok, což výrazně ovlivňuje jejich sebevědomí a zpětně je to motivuje, aby 

u sportu vydržely celý život. 
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