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Abstrakt:  

 

Název:  Pohybová negramotnost žáků základní školy 

 

Cíle: Hlavním cílem této práce je zjištění úrovně pohybové negramotnosti u žáků 8. 

a 9. tříd na základních školách. Toho bude dosaženo pomocí zjištění úrovně 

pohybové kompetence a postojů respondentů k pohybovým aktivitám, tělesné 

výchově a aktivnímu životnímu stylu. Budou stanoveny také faktory, které více 

či méně ovlivňují míru pohybové kompetence.                   

   

Metody: Pro sběr dat byl v souladu s relevantními zdroji vytvořen dotazník zachycující 

problematiku obsahu pohybové gramotnosti. Dále byla sestavena testová 

baterie deseti elementárních cvičení.  

 

Výsledky: Respondenti dosáhli celkově lepších výsledků, než se předpokládalo. Chlapci 

byli pohybově gramotnější ve srovnání s dívkami. Respondenti měli vesměs 

pozitivní postoje k pohybovým aktivitám i tělesné výchově, vyskytly se však 

signifikantní rozdíly mezi postoji chlapců a děvčat. 

 

Klíčová slova: škola, obratnost, pohybová aktivita, zdatnost, motorika, negramotnost 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract:  

 

Title:  Motion illiteracy of elementary school pupils 

 

Objectives: The main goal of the thesis is to examine the level of motion illiteracy of 

elementary school pupils from 8th and 9th classes. That will be reached per 

examining the level of motion competence and attitudes to motion activities, 

physical education and active lifestyle. There will be also specified factors, 

which have smaller or bigger influence on the level of motion competence.    

 

Methods: For obtaining data, the questionnaire containing the topic of motion literacy 

was made according to relevant sources. There was made also the test battery 

containing ten basic exercices.   

 

Results: Tested pupils reached better results than was expected. Boys were motionally 

literate more than girls. Pupils had mostly positive attitudes to motion activities 

and physical education, but there were some significant differences between 

attitudes of boys and girls. 

 

Keywords: school, skillfullness, motion activity, fitness, motoric, illiteracy 
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1 ÚVOD 
V uplynulých letech se postupně více a více stává v naší společnosti obecně 

přijímanou skutečností fakt, že současná populace má výrazně horší životní návyky než 

předchozí generace. Souvisí to se sedavým způsobem zaměstnání, tedy i nižší fyzickou 

aktivitou a také nutností přizpůsobit se impulzivní až chaotické společnosti. Stále slýcháme, 

že se zvyšuje podíl obyvatelstva trpící civilizačními chorobami a dalšími zdravotními 

problémy. Jedním z nejčastějších je zřejmě nadváha či dokonce obezita, která je přímo vázána 

na nedostatek pohybové aktivity a špatné stravovací návyky. Rovněž se zdá, že ve vnímání 

pohybových aktivit se společnost v průběhu času zřetelněji polarizuje. 

 Tyto změny ve společnosti se pochopitelně někdy promítají i do života dětí a 

mladistvých. S rozvojem informačních a komunikačních technologií dnešní mládež postupně 

upouští od pohybově aktivního života. Jejich volný čas zabírají často ve velké míře hodiny 

strávené u počítače, televize nebo na mobilním telefonu. Ve věku, kdy o jejich volnočasových 

aktivitách rozhodují převážně rodiče, nacházíme ještě poměrně početnou skupinu dětí 

provozujících pravidelnou pohybovou činnost. S nástupem puberty a s ní související touhou 

budovat si vlastní cestu už však mládež od pravidelného pohybu spíše upouští a jejich tělesná 

aktivita je v podstatě omezena pouze na hodiny školní tělesné výchovy. Nicméně 

s vyskytujícím se upozaďováním důležitosti tohoto předmětu už v některých případech ani 

zde nemusí žáci splňovat některé výkonnostní požadavky a snahy učitelů o změny mohou 

narazit na odpor žáků i jejich rodičů. 

 Je možné, že právě i díky tomuto negativnímu posunu se začíná stále častěji mluvit o 

pojmu pohybová gramotnost. Zatím je však tento pojem vnímán především jako souhrn 

schopností a dovedností jedince, který je schopen správně provádět fyzická cvičení v široké 

základně sportovních odvětví a je celkově v dobré fyzické kondici. To je však pouze část 

konceptu, který pojem pohybová gramotnost zahrnuje. Pohyb by měl především působit 

radost a motivaci účastnit se dalších aktivit a především umět je efektivně využít v průběhu 

celého života. Odpovědnost tak padá i na hlavy učitelů tělesné výchovy, kteří by se měli 

snažit nenásilnou formou vzbuzovat toto vnímání u svých žáků (Vašíčková, 2016). 

 Cílem této práce je přiblížit koncept pohybové gramotnosti a provést výzkumné 

šetření na zvolených skupinách žáků 8. a 9. tříd v základních školách. V šetření bude použit 

dotazník týkající se dané problematiky a dále deset elementárních cvičení, která ověří 

pohybovou úroveň všech respondentů. Na základě výsledků bude posouzena pohybová 

gramotnost či negramotnost žáků, a které faktory a jakou měrou k ní přispívají. 
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2 POHYBOVÁ GRAMOTNOST 

2.1 Definice pohybové gramotnosti a pohybové aktivity 

 

 Pojem gramotnost si většinou každý spojuje se schopností číst a psát. V dnešní době se 

však užívají také pojmy jako gramotnost finanční či počítačová. Spolu s nimi je kladen 

největší důraz na gramotnost čtenářskou, matematickou a přírodovědnou. Gramotnost již 

nepředstavuje jen znalosti pojmů daného oboru, jejich porozumění a pochopení 

v souvislostech, ale také dovednost je všestranně využít v každodenním praktickém životě 

(Vašíčková, 2016). 

 Gardner (1999) rozlišuje dokonce 7 druhů inteligence, z níž právě jedna je inteligence 

tělesně-pohybová. Dítě se vyvíjí od jednoduchých reflexů ke složitějšímu chování. Začíná to 

zvedáním hlavičky, „pasením koníků“, přetáčením vleže, prvními kroky a chůzí. Každé 

stádium vývoje se vyznačuje jinou charakteristikou. Později se dítě učí pohybům a 

dovednostem jakožto záměrnou a uvědomělou činností, např. se učí jezdit na kole, plavat, 

bruslit, lyžovat atd. (Vašíčková, 2016). 

 Lze tedy vymezit také pohybovou gramotnost, kterou můžeme definovat jako 

způsobilost, sebevědomí, motivaci, znalost a pochopení ve vykonávání pohybových aktivit, 

přičemž všechny tyto faktory přispívají k jejich udržování po celý život. Jedinec, který je 

pohybově gramotný, by měl vykonávat pohybové úkony bez koordinačních potíží, 

ekonomicky a sebevědomě, a to v širokém spektru náročných situací (Whitehead, 2010). 

 Rovněž může být pohybová gramotnost chápána jako způsobilost a motivace využívat 

vlastní pohybový potenciál a tím přispět ke zkvalitnění svého života, a také využívat svých 

individuálních pohybových kapacit, kterými člověk disponuje (Vašíčková, 2016). 

 Pohybově gramotný člověk však nedisponuje pouze dílčími pohybovými 

dovednostmi, ale umí je rovněž efektivně využít k individuálně preferovanému účelu. 

S pomocí odborníků se bude orientovat v přínosech pohybu a bude jej aktivně využívat po 

celý život (Čechovská, Chrudimský, Novotná & Vindušková, 2011).  

 Samotná pohybová aktivita pak představuje „jakýkoliv tělesný pohyb spojený se 

svalovou kontrakcí, která zvyšuje výdej energie nad klidovou úroveň“ (EU Physical Activity 

Guidelines, 2008, s. 3). Patří sem pohyb ve volném čase, v zaměstnání, v domácnosti či 

v dopravě. V důsledku pravidelné pohybové aktivity dochází v lidském těle ke změnám, které 

mohou zabránit vzniku určitých nemocí nebo je oddálit a zlepšit výkonnost při námaze. 
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 Bylo prokázáno, že pohybově aktivní život poskytuje lidem četné zdravotní přínosy, 

mezi něž patří:  

 

 snížení rizika kardiovaskulárních chorob 

 prevence nebo oddálení vzniku vysokého krevního tlaku 

 dobrá výkonnost kardiopulmonálních funkcí 

 snížení rizika vzniku několika typů rakoviny 

 udržování tělesné hmotnosti a tím snížení rizika obezity 

 zvýšení mineralizace kostí v mládí přispívající k prevenci osteoporózy 

 udržování a zlepšování motorických funkcí a jednotlivých kondičních složek 

 snižování stresu, deprese a demence 

 zlepšení sebehodnocení, sebeúcty a optimismu 

 

Nejen tyto benefity pohybové aktivity nabízejí, přesto však 40-60 % obyvatelstva 

Evropské unie vede sedavý způsob života (EU Physical Activity Guidelines, 2008). Například 

pro udržení zdraví u mládeže se doporučuje 3x20 minut intenzivní pohybové zátěže 

v kombinaci se střední pohybovou zátěží či chůzí 5x30 minut za týden. Tyto hodnoty 

nesplňovalo podle průzkumu u českých středoškoláků 88,9 % respondentů (Vašíčková & 

Frömel, 2009). 

Lze tedy konstatovat, že míra pohybové aktivity současné populace klesá a četnost 

výskytu zdravotních komplikací způsobených touto neaktivitou narůstá. Především pak mladí 

lidé si přestávají uvědomovat dopad svého současného životního stylu na budoucnost jejich 

fyzického či dokonce duševního stavu. Proto se můžeme právem domnívat (i na základě výše 

uvedených definic), že se všeobecně snižuje také pohybová gramotnost.  
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2.2 Atributy pohybové gramotnosti 

 

Aby bylo možno lépe pochopit obsah pohybové gramotnosti, je třeba vymezit si její 

atributy, tedy jakési klíčové vlastnosti, na základě kterých se dají rozlišit jedinci pohybově 

gramotní a negramotní. Těmito atributy jsou: (Vašíčková, 2016) 

1. motivace účastnit se činnosti 

2.  sebedůvěra a pohybové kompetence 

3.  interakce s prostředím 

4.  sebepojetí 

5.  interakce s ostatními 

6. vědomosti a znalosti 

 

2.2.1 Motivace 

 

Motivace účastnit se pohybové aktivity je základním atributem. Pohybově gramotný 

jedinec by měl mít pozitivní vztah ke svému tělu a důvěru ve vlastní fyzické schopnosti. 

Každodenní úkoly provádí jednoduše, přičemž vždy očekává kladný účinek pohybové 

aktivity, jelikož si je vědom toho, že aktivní pohyb zkvalitňuje a prodlužuje život. Jádrem je 

tedy touha být aktivní, vytrvat v činnosti, zlepšovat své pohybové dovednosti, rozvíjet své 

schopnosti a také vyzkoušet nové pohybové aktivity. Pohybově gramotný člověk se snaží být 

pohybově aktivní každodenně nebo několikrát za týden a to je zdrojem jeho radosti, protože 

činnost vykonává sebevědomě a s vědomím, že může uspět.  

Naopak právě nedostatek motivace je stěžejním důvodem pro nezapojení se do 

pohybových aktivit. Nedostatek motivace velmi často souvisí s předchozí negativní 

zkušeností, často jsou to již hodiny tělesné výchovy v dětství, kdy žák nezažívá uspokojení 

z pohybu nebo je dokonce vystaven posměchu. V takovém případě ztrácí sebedůvěru a 

v důsledku toho i motivaci. Proto hrají především učitelé tělesné výchovy, ale také trenéři 

nebo rodiče důležitou roli v tom, jaký vztah k pohybu si dítě celoživotně vytvoří.  

Cílem by mělo být dosažení vnitřní motivace, kdy jedinec vykonává činnost pro 

činnost samotnou, jelikož mu přináší radost. Motivace se dá dosáhnout i pomocí vnějších 

podnětů (odměny a hrozby) – jedná se o motivaci vnější. V tomto případě se však nedá 

očekávat trvalost tohoto postoje, motivace většinou odezní současně s danými vnějšími 

podněty. 
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2.2.2 Sebedůvěra a pohybová kompetence 

 

Pohybová kompetence je soubor pohybových schopností a dovedností, kterými člověk 

disponuje a využívá je v různorodých situacích ekonomicky a se sebedůvěrou. Je to v podstatě 

předpoklad člověka být pohybově gramotný, míra motorických schopností i dovedností je u 

každého jedince odlišná. Nemůže však tvořit jediný atribut pohybové gramotnosti, jelikož 

musí být doprovázena pozitivním vztahem a vědomostmi o pohybové aktivitě a zdravém 

životním stylu.  

 

 

2.2.2.1 Pohybové schopnosti  

 

Čelikovský (1990, s. 73) definuje pohybovou (motorickou) schopnost jako „integraci 

vnitřních vlastností organismu, která podmiňuje určité skupiny pohybových úkolů a současně 

je jimi podmíněna.“ Těmito vnitřními vlastnostmi jsou funkce jednotlivých orgánů a 

vlastnosti tkání v těle. Při některých cvičeních se na výkonu podílí více motorických 

schopností, byť v různém poměru a jinou intenzitou. Takové pohybové schopnosti se označují 

jako komplexní (např. silově vytrvalostní, rychlostně silová apod.) 

Jiná definice tvrdí, že „pohybové schopnosti se chápou jako relativně samostatné 

soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, v níž se také 

projevují“ (Perič & Dovalil, 2010, s. 16). Tyto schopnosti jsou relativně stálé, resp. jejich 

úroveň se příliš nemění, pokud nejsou ovlivněny dlouhodobým tréninkem. Můžeme je rozlišit 

na vytrvalostní, silové, rychlostní, koordinační a pohyblivost. 

Pohybové schopnosti určitým způsobem limitují výkonové možnosti jedince, jeho 

pohybové kompetence a představují i určitou hranici, kterou nelze překročit. Nicméně jsou to 

jenom možnosti, nikoliv jistoty. Tedy jedinec s určitým pohybovým potenciálem nemá 

zaručeno jeho plné dosažení. Motorické schopnosti je třeba rozvíjet a zdokonalovat (Měkota 

& Novosad, 2005).  
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2.2.2.2 Pohybové dovednosti  

 

Vzhledem k motorické schopnosti je třeba vymezit i motorickou dovednost. Můžeme 

ji definovat jako „nejvyšší úroveň integrace vnitřních vlastností podmiňující techniku 

pohybové činnosti vzhledem k zadanému pohybovému úkolu“ (Čelikovský, 1990, s. 80). 

Dovednosti jsou podmíněny schopnostmi a jsou získávány motorickým učením ve 

spontánním či záměrném procesu. 

„Pohybové dovednosti jsou učením získané předpoklady sportovce správně, účelně, 

efektivně a úsporně řešit pohybové úkoly“ (Perič & Dovalil, 2010, s. 14). Dovednosti nejsou 

vrozené, každý se je musí naučit. Patří sem např. salto vpřed, podání ve volejbale či bruslení. 

Zatímco pohybová schopnost se týká rozsahu kapacity, je generalizovaná a relativně stabilní a 

trvalá, pohybová dovednost se týká využití kapacity, je úkolově specifická a snadněji 

modifikovatelná praxí (Měkota & Novosad, 2005). 

 

 

2.2.2.3 Pohybové učení 

 

Pohybové (resp. motorické) učení zahrnuje širokou oblast činností v životě člověka a 

podílí se významně na vývoji jedince. Člověk se nejdříve učí základním pohybovým 

dovednostem a s postupem věku přechází k učení specifických dovedností. „Motorické učení 

je déletrvající změna v pohybovém chování, která je získána jako výsledek praxe nebo 

zkušenosti a je měřitelná pamětním uchováním“ (Rychtecký & Fialová, 2000, s. 63). Toto 

učení může probíhat napodobováním, pomocí instrukcí, prostřednictvím zpětné vazby, 

samostatným hledáním řešení pohybových úkolů a také skrze představování si pohybu.  

Z hlediska narůstající potřeby využití tělesné kapacity můžeme vyčlenit 4 aspekty 

pohybového učení, přičemž spolu tvoří základ pohybové kompetence a tedy i pohybové 

gramotnosti.  

 

 jednoduchý pohybový rejstřík malého dítěte (chůze, plazení, zvedání) 

 rozvoj pohybových schopností  

 osvojování pohybových dovedností – obecných a konkrétních 

 zvládání specifických pohybových dovedností uzpůsobených pro činnosti 

v určitém prostředí  



 

14 
 

2.2.3 Interakce s prostředím 

 

Pohybová kompetence jedince přímo ovlivňuje míru schopnosti jedince reagovat na 

pohybové potřeby v konkrétním prostředí. Pohybově gramotný člověk by měl umět využít 

svých motorických schopností a dovedností k tomu, aby dokázal správně rozeznávat 

jednotlivé charakteristiky prostředí (hmotnost, typ povrchu, rychlost ostatních apod.) a 

dokázal se díky tomu co nejefektivněji pohybovat. Neexistuje snad žádná pohybová aktivita, 

při které by jedinec nemusel číst měnící se prostředí a vhodně reagovat, a to i v běžných 

každodenních situacích. Tato schopnost vyplývá z předchozích zkušeností.  

 

 

Obr. 1 Vztahy základních atributů pohybové gramotnosti (Vašíčková, 2016) 

 

 

2.2.4 Sebepojetí 

 

Sebepojetí znamená uvědomění si sebe samého a odráží se na vnitřní motivaci 

člověka. Pokud je jedinec pohybově gramotný, bude zvládat pohybové výzvy z okolí a tím 

bude upevňovat své sebevědomí. Cvičení tedy pozitivně ovlivňuje mentální stav člověka a 

přispívá k uvědomění si vlastní hodnoty. Sebepojetí je založeno především na tom, jaký pocit 

má člověk z vlastního těla. To může být však pro mnohé úskalím v souvislosti s dnešními až 

nepřirozenými „ideály“ krásy deklarovanými především v médiích. Pro většinu populace jsou 

to nedosažitelné cíle, jež mohou od pohybové aktivity dokonce odradit. Aktivní pohyb by 

proto měl být převážně radostnou záležitostí na úkor soutěživosti a touhy vykazovat neustále 

lepší výsledky. 
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2.2.5 Interakce s ostatními 

 

Interakce s ostatními rovněž dodává sebedůvěru a také schopnost spolupracovat 

v prostředí, kde je pohybová aktivita provozována. Mezi lidmi je člověk nucen vyjadřovat se 

verbálně i nonverbálně. Při nedostatečné sebedůvěře může dojít k chybám ve vyjadřování. 

Proto má interakce s ostatními vazbu na sebevědomí i pohybovou gramotnost a projeví se 

v komunikační rovině. 

 

 

2.2.6 Vědomosti a znalosti  

 

Důležité je rozvíjet také znalosti o pohybu samotném – o postojích těla, pohybech 

končetin, názvosloví pro sportovní disciplíny, ale také o významu pohybu jakožto součásti 

zdravého životního stylu a jeho benefitech. Jedinec, který bude mít tyto vědomosti, bude 

schopen provádět cvičení efektivněji a bude si vědom konkrétních pozitivních účinků 

fyzických i psychických. Bude snáze volit tu či onu pohybovou aktivitu, aby tak dosáhl 

záměrně volených cílů. Zároveň by měl být schopen organizovat svůj životní styl takovým 

způsobem, aby se vyvaroval zbytečných zdravotních obtíží. Toho pravidelný pohyb, omezená 

konzumace alkoholu, abstinence kouření, vyvážená strava apod.)  

 

 

Obr. 2 Vztahy dalších atributů pohybové gramotnost (Vašíčková, 2016) 

 

 



 

16 
 

2.3 Stádia vývoje pohybové gramotnosti 

 

 Ve vývoji pohybové gramotnosti jedince můžeme vymezit v lidském životě 6 stádií, 

jejichž určení je však pouze přibližné a je podmíněno také individuálním vývojem: 

(Čechovská & Dobrý, 2010a) 

 

1. od narození do 4 let – vytváření základů pohybové gramotnosti u dítěte je 

především úkolem rodičů, případně ostatních rodinných příslušníků nebo 

personálu v mateřských školách, přičemž základním prostředím by měl být 

domov a jeho okolí 

 

2. předškolní věk a období základní školy – dítě si osvojuje nové dovednosti a 

zlepšuje se jeho koordinační projev, podpora pohybové gramotnosti záleží 

nejvíce na učitelích tělesné výchovy 

 

3. období dospívání na střední škole – důležité je dále rozvíjet pohybové 

kompetence a ovlivňovat pozitivní postoj k pohybu, zároveň je třeba reagovat 

na tělesné i psychické změny mládeže v tomto období 

 

4. adolescence – v tomto stádiu již udržování a budování pohybové gramotnosti 

záleží na jedinci samotném 

 

5. dospělost – pohybová aktivita by již měla být součástí života a jedinec je 

schopen vnímat jejich pozitivní přínos, dochází ke zvyšování pohybové 

kompetence 

 

6. stáří – jedinci s kladnými zkušenostmi si udržují pohybovou gramotnost 

různými způsoby a jejich hlavní oporou jsou členové rodiny, přátelé a lékaři 
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2.4 Pohybová gramotnost a tělesná výchova 

 

 Pohybová gramotnost je vázána na vzdělávání a právě tělesná výchova by měla být 

nezastupitelným prostředkem k tomu, aby se člověk vzdělával v oblasti tělovýchovy již od 

raného věku a vytvářel si tak celoživotně kladný vztah k pohybovým aktivitám a k zdravému 

životnímu stylu vůbec. Důležitou roli hrají učitelé tělesné výchovy, právě oni působí na žáky 

přímo a měli by tedy být schopni pomoci zvyšovat úroveň pohybové gramotnosti.  

 

 

2.4.1 Současné pojetí školní tělesné výchovy 

 

V Česku je v současné době školní tělesná výchova povinná až do ukončení základní 

školy, případně střední školy. Tento školní předmět by měl být hlavním podporovatelem 

pohybových aktivit a zdravého životního stylu (Vašíčková, 2016). 

Školní tělesnou výchovu lze považovat za nejrozšířenější formu pohybové aktivity 

mladé populace. Jedná se o výchovně vzdělávací předmět, který usiluje o specifické 

pedagogické působení a podnícení rozvoje žáka prostřednictvím mnoha pohybových aktivit 

působením učitele, školy a společenských podmínek. 

 Většina škol má předepsaný rozsah tělesné výchovy minimálně na 2 vyučovací 

hodiny týdně, posílení dotace předmětu je v pravomoci ředitele školy. Obecný rámec pro 

jednotlivé etapy vzdělávání včetně tělesné výchovy jsou normativně stanoveny na státní 

úrovni Rámcovými vzdělávacími programy (RVP). Ty jsou závazné pro tvorbu kurikulárních 

dokumentů školní úrovně – školních vzdělávacích programů (ŠVP).  

Součástí Rámcového vzdělávacího programu je vzdělávací oblast „Člověk a zdraví“, 

jejímž cílem je prohloubit kladný vztah ke zdraví a rozvinout dovednosti, které je žák schopen 

celoživotně uplatňovat pro dosažení kvalitního života. Právě do této vzdělávací oblasti spadá 

vzdělávací obor Tělesná výchova. Cílem tohoto oboru je připravit žáky na sledování, 

hodnocení a také řešení situací souvisejících se zdravím a bezpečností. Tělesná výchova se 

snaží u žáků vzbudit trvalý kladný vztah k pohybovým činnostem a o optimální rozvoj tělesné 

i duševní zdatnosti. Důležitá je přitom motivující atmosféra, zájem žáků a jejich individuální 

předpoklady (Fialová, 2010).  

 

 

 



 

18 
 

2.4.2 Funkce a cíle tělesné výchovy 

 

Účel i funkce tělesné výchovy souhrnně spočívají v tom, že v důsledku pohybové 

aktivity dochází v lidském organismu k tělesným, duševním i sociálním změnám. Díky svým 

příznivým účinkům je nenahraditelnou složkou obecné výchovy, lidské kultury i školního 

předmětu (Rychtecký & Fialová, 2000). Chceme-li definovat cíle tělesné výchovy podrobněji, 

můžeme je rozčlenit na cíle: (Fialová, 2010) 

 

1. vzdělávací – člení se dále na informativní (poznatky, postupy, základní 

pohybové dovednosti, zásady životosprávy) a formativní (rozvoj pohybových 

schopností, kvalitní pohybový projev) 

 

2. výchovné – rozlišujeme na všeobecné (charakterové vlastnosti, tvořivé 

schopnosti, láska k přírodě) a specifické (kladný postoj k pohybu, zájem o 

sportovní činnosti, tělesný a funkční rozvoj) 

 

3. zdravotní – dělí se na kompenzační (kompenzace jednostranné zátěže, 

regenerace) a hygienické (hygienické návyky) 

 

4. socializační – individuální (sebedůvěra a kladné sebepojetí, rozvoj 

komunikačních schopností), skupinové (spolupráce v týmu, prožívání rolí) 

 

  Na základě těchto informací můžeme usoudit, že cílem školní tělesné výchovy je 

budování pohybové gramotnosti u dětí. Nicméně je třeba si přiznat, že v mnoha případech 

tyto poznatky nekorelují s realitou. Podle učebních osnov (MŠMT, 1996) by měli být např. 

žáci 6 - 9. ročníků základních škol schopni uspořádat si svůj pohybový režim a věnovat se 

některému sportu nebo pohybové aktivitě, znát bezpečně základní způsoby rozvoje 

pohybových předpokladů a samostatně je využívat, připravit se samostatně pro různou 

pohybovou činnost, vytvořit si vhodné prostředí pro cvičení a relaxaci i s využitím hudebního 

či rytmického doprovodu. Již zde by patrně velká část dnešní mládeže nesplňovala tyto 

požadavky, přitom zde nejsou uvedeny požadavky v jednotlivých sportovních odvětvích. 
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2.4.3 Učitel tělesné výchovy 

 

Profesionál, který provádí edukaci (vyučuje, vzdělává, školí), je edukátor neboli 

vzdělavatel. Edukační činnost je charakteristická pro řadu profesí, ale pro žádnou není typická 

v takové míře, jako právě u učitelů. „Učitel je jedním ze základních činitelů vzdělávacího 

procesu, profesionální pedagogický pracovník, spoluodpovědný za přípravu, řízení, 

organizaci a výsledky tohoto procesu“ (Průcha, 2002, s. 21). 

V obecné rovině představuje učitel osobu, která podněcuje a řídí učení jiných osob. 

V podstatě má vliv na všechny obyvatele buď přímo, nebo zprostředkovaně a jeho působení 

má dlouhodobý charakter. Učitelství představuje velmi náročnou roli, jelikož s sebou nese 

společenskou odpovědnost za kvalitu vzdělávání (Jansa & kol., 2012). V souvislosti 

s pohybovou gramotností lze učitele tělesné výchovy označit jako naprosto klíčovou osobu, 

která se zasluhuje o její rozvíjení v široké společnosti. Je tedy nezbytně důležité, aby každý 

učitel disponoval takovými kompetencemi, bez kterých by byl proces budování pohybové 

gramotnosti nepříliš účinný.     

 

 

2.4.3.1 Požadavky na učitele tělesné výchovy 

 

Dnešní společnost klade čím dál tím vyšší nároky na učitele. Jejich povinností je řešit 

současně práci s učivem a kázeň žáků během vyučování. Učitel je vystaven nutnosti pohotově 

se rozhodovat v proudu událostí, aniž by si věci mohl promyslet, přičemž tato rozhodnutí 

ovlivňují jeho postavení před ostatními. Navíc stále méně nachází podporu ze strany rodičů a 

musí čelit často agresi ze strany žáků (Fialová, 2010). Jsou kriticky hodnoceni i odbornou 

pedagogickou a širokou veřejností. Kromě samotného vyučování musí zabezpečovat také 

mimotřídní a mimoškolní pohybové aktivity a snažit se o pozitivní ovlivňování zdraví a 

životního stylu žáků. Podle některých průzkumů se podíl stresovaných učitelů pohyboval 

v rozmezí 20 - 40 % (Jansa & kol., 2012). Oproti učitelům jiných aprobací jsou zde navíc 

zvýšené nároky na tělesnou zdatnost a výkonnost, vyplývající z rozsahu tělesné zátěže a 

vysokého energetického výdeje během každé vyučovací hodiny Jedná se tedy o povolání 

velmi náročné, z hlediska neuropsychického napětí spadá dokonce do nejvyšší kategorie 

(Rychtecký & Fialová, 2000) a tedy je třeba být vybaven souborem určitých kompetencí 

profesních i osobnostních, aby mohl člověk tuto profesi vykonávat.  
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Potřebnými kompetencemi učitele tělesné výchovy jsou:  

 

 tělovýchovně pedagogická zaměřenost, do které patří prestiž učitele tělesné 

výchovy, kterou chápeme jako vzájemnou úctu ve společnosti, kterou si lidé 

vzájemně prokazují; dle několika výzkumů bylo povolání učitele českou 

veřejností hodnoceno jako vysoce prestižní, ačkoliv sami učitelé jsou 

v hodnocení prestiže svého povolání skeptičtí (Průcha, 2002). Dalšími 

důležitými prvky jsou zájem o tělesnou výchovu a sport a vztah k dětem 

 

 vědomosti, představující základní kvalifikační předpoklad, díky němuž zesilují 

účinky vyučovacích činností a zkvalitňují se rozhodovací procesy učitele 

 

 pedagogické schopnosti a dovednosti tvořící základ pedagogické 

profesionality učitele a jsou spojeny s morálními vlastnostmi 

 

a) pohybové schopnosti a dovednosti – učitel by měl být zdravý a být fyzicky 

zdatný v širokém okruhu pohybových činností, kromě praktického zvládnutí 

musí však také porozumět i zákonitostem a zvláštnostem nácviku 

 

b) didaktické schopnosti – projevují se při řešení cílů a metodických otázek 

vyučovacího procesu, jelikož mají těsný vztah k odborným vědomostem, učitel 

je schopen adekvátně stanovit cíle a metody vyučovacího procesu 

 

c) percepční schopnosti – souhrn dispozic, jimiž učitel vnímá, poznává a 

diagnostikuje psychiku žáků a přenáší tyto vypozorované poznatky do svých 

rozhodnutí 

 

d) komunikativní schopnosti – učitel je schopen vyjádřit jasně myšlenky a city 

pomocí řeči, mimiky a pantomimy (verbálně a nonverbálně), důležitá je 

intonace a dikce v řeči, temperament, ale dokonce také vnější vzhled učitele 

 

e) organizační schopnosti – mají vliv na využití a produktivitu učebního času, 

působí na příjemné klima v hodině a na kázeň žáků 
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f) mentální a tvůrčí schopnosti – jedná o schopnost aplikovat poznatky 

z širokého okruhu vědomostí a poznatků do konkrétních podmínek 

pedagogické činnosti 

 

g) akademické schopnosti – pozitivní postoj k tělesné výchově a dalšímu 

sebevzdělávání v tomto oboru, učitel by měl sledovat vývoj v poznatcích o 

tělesné výchově a případně se je pokusit uplatnit ve vyučování (Rychtecký & 

Fialová, 2000) 

 

K tomuto souhrnu schopností je třeba připojit také osobní charakterové vlastnosti 

učitele, bez kterých by výše uvedené schopnosti nemohly být zcela naplněny. Podle žáků je 

pro dobrého učitele nejdůležitější přísnost, láska a zajímavá výuka. Děti tedy vyžadují 

přísnější učitele, kteří je však zároveň mají rádi a umí vytvořit atraktivní výuku, důležitý je 

tedy i smysl pro humor a sebevědomá prezentace před žáky (Průcha, 2002). Dalšími 

požadovanými vlastnostmi ze strany žáků je přátelské chování, spravedlivé posuzování, 

poctivost a nezesměšňování žáků (Fialová, 2010). Také sebestřednost učitele je spolehlivým 

„zabijákem“ jakéhokoliv kladného prožitku žáků. Naopak jeho péče, starostlivost, zájem a 

zapojení se vzbuzuje u žáků potěšení (Čechovská & Dobrý, 2010b). 

 Souhrn schopností a vlastností učitele by měl mít na žáky pozitivní dopad, učitel by je 

měl inspirovat jednak svým chováním, a jednak svým přístupem k pohybovým aktivitám a 

životnímu stylu vůbec. Že tato teze platí, potvrdili ve svém výzkumu Jansa a Kovář (2010). 

Už pouhý fyzický vzhled učitele je jistou determinantou, na základě které si o něm žáci utváří 

svůj první dojem (Rychtecký & Fialová, 2000). Pokud budou mít žáci ve svém učiteli tělesné 

výchovy příklad (alespoň ve vztahu k pohybu), bude pro ně snazší získat motivaci ke cvičení 

a k rozvíjení svých pohybových kompetencí. I pro učitele samotného pak tedy bude 

vyučování příjemnější a bude schopen lépe dosahovat didaktických cílů.  

Jak uvádí Dobrý (2010): Učitel tělesné výchovy je odborníkem, který by měl být 

schopen více než kdokoliv jiný utvářet učební proces takovým způsobem, aby podporoval 

žákovo učení, projevil se zlepšenými výsledky žáka v pohybových aktivitách a vypůsobil u 

něj trvalý příklon k žádoucí pohybové aktivnosti. 

Lze tedy konstatovat, že rozvíjení pohybové gramotnosti u žáků ve školách je zcela 

závislé na kvalitativní úrovni učitelů.  
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2.4.4 Současné postoje české veřejnosti k tělesné výchově a její podpora 

 

 Změny postojů k tělesné výchově lze pozorovat již od 60. let, zejména však na začátku 

80. let minulého století (Jansa & kol., 2012). Česká veřejnost obecně považuje tělesné aktivity 

za nedůležité a přístup k nim hraničí někdy až s pohrdáním. Pohyb je oproti jiným aktivitám 

upozaďován a lidé nemají zodpovědný přístup ke svému zdraví. Vnímání tělesné výchovy a 

sportu je obdobné. Převládá povědomí, že jako školní předmět je ve srovnání s ostatními 

nedůležitý a toto smýšlení se týká nejen žáků a jejich rodičů, ale leckdy i učitelů a ředitelů 

škol (Fialová, 2010). Nicméně výsledky různých průzkumů se mohou navzájem lišit a nebylo 

by příliš spolehlivé tvrdit, že všichni jednohlasně prohlašují tělesnou výchovu za zcela 

nedůležitou nebo že k ní nemají kladný vztah. 

 Mužík (2012a) ve svém výzkumu názorů české veřejnosti na úroveň tělesné výchovy 

zjistil, že více než 76 % respondentů ve věku 15 - 65 let bylo jednoznačně nebo alespoň 

částečně spokojeno s úrovní tělesné výchovy během jejich školní docházky. Ale v porovnání s 

odpověďmi respondentů ve věku 15 - 19 byla u mladších občanů zřejmá nižší jednoznačná 

spokojenost a vyšší jednoznačná nespokojenost s úrovní tělesné výchovy. Procento 

spokojenosti je tedy dlouhodobě poměrně vysoké, což je na jednu stranu dobrá zpráva pro 

tělesnou výchovu, ale s každou novou generací roste podíl naprosté nespokojenosti. 

Nejčastějšími důvody nespokojenosti byly špatně vedené hodiny, nadměrná námaha, nezájem 

o TV a sport a špatný učitel. Jako hlavní zápory současné tělesné výchovy uváděli respondenti 

nízký rozsah TV, nedostatky v obsahu TV, nedostatečná úroveň učitelů, ale také nedostatečné 

materiální podmínky nebo velká finanční náročnost.  

 Na základě těchto výsledků se Mužík zabýval (2012b) názory občanů na obsah školní 

TV a činnosti učitele, jelikož se ukázaly být hlavními důvody nespokojenosti s tělesnou 

výchovou. Bylo zjištěno, že z hlediska obsahu považovali respondenti za nejdůležitější 

činnosti z individuálních sportovních odvětví (atletika, sportovní hry atd.) a kompenzační 

cvičení. Nejméně důležité jim připadá teorie z oblasti TV. Z hlediska postojů k učitelům bylo 

nejvíce kritizováno nadměrné fyzické zatížení žáků, nízká úroveň výuky a jednotvárnost 

obsahu.  

 Podle jiného výzkumu (Antala, 2014) žáci základních i středních škol považují 

tělesnou výchovu za oblíbený až velmi oblíbený předmět, přičemž větší oblibu má u chlapců. 

Z hlediska náročnosti je TV považována za nenáročný až velmi lehký předmět a dle 

významnosti ji žáci vnímají jako předmět středního významu a opět jsou to chlapci, pro které 

má TV větší význam než pro dívky. 
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 Jansa & kol. (2014) zkoumali také postoje učitelů základních a středních škol (bez 

aprobace TV) k tělesné výchově. Jako důležitou pro život ji označilo přes 85 % učitelů ZŠ a 

více než 85 % učitelů SŠ. V obou případech pak více než tři čtvrtiny vyučujících nějaký sport 

provozuje.  

Někdy může existovat rozpor mezi pozitivním postojem k tělesné výchově a sportu 

jako životní hodnotě a samotným provozováním sportovních aktivit. Tedy člověk, jenž sám 

sebe považuje za jedince, v jehož životě je sport nedílnou součástí, nemusí být zpravidla 

pravidelným praktikantem pohybových činností. V kontextu dnešní doby lze jako příklad 

uvést tzv. „pasivní sport.“ Zde spadají lidé, kteří sport sledují v televizi, participují na různých 

sportovních akcích či se zabývají sportovní historií a statistikami apod. Mladá generace má 

v současnosti téměř neomezené možnosti, jak se účastnit libovolné pohybové aktivity, avšak 

je nevyužívá zcela dostatečně. 

Je třeba dodat, že existují mezinárodní organizace (Evropská asociace tělesné 

výchovy) a dokumenty (např. Mezinárodní charta TV a sportu 1978, Evropská charta sportu 

1992), které v minulosti i současnosti usilují o propagaci sportu a podporu tělesné výchovy. 

Zdůrazňují většinou pravidelnost pohybových aktivit a jejich benefity pro lidský organismus. 

Otázky pohybu a tělesné výchovy se pak projednávají na setkáních vysoce postavených 

činitelů a odborníků, tzv. summitech a konferencích (Linec 1990, Madrid 1991, Berlín 1999, 

Punta del Este 1999). 

 U nás zatím podpora pro rozvoj pohybové gramotnosti není příliš dostatečná. V roce 

2014 byl v Praze uspořádán odborný seminář s názvem „Pohybová gramotnost.“ Hlavním 

závěrem semináře byl návrh, aby státní podpora zasahovala do všech oblastí tělesné kultury a 

tato podpora by měla být právně zakotvená, systémová a stabilní, zajišťující trvalý rozvoj 

podmínek pro pohybové aktivity a sport občanů Česka (Vašíčková, 2016).  

 V roce 1999 byla českou vládou definována koncepce státní politiky v tělovýchově a 

sportu. Je však patrný rozdíl mezi vzdělávací politikou a realizací. Současnými problémy jsou 

například nízký počet hodin TV nebo zastaralá sportovní zařízení (Fialová, 2010). 

 Podpora tělovýchovy ze strany státu je nezbytná. Zatím u nás ale chybí oblast, která by 

podpořila rozvíjení pohybové gramotnosti, stejně tak chybí programy pro zapojení 

netalentované mládeže. A protože Česko nevytváří dostatečné podmínky pro kvalitní výuku 

tělesné výchovy, zaostává za vyspělými státy Evropské unie (Vašíčková, 2016).   
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3 ŽIVOTNÍ STYL 

 

3.1 Co je to životní styl 

 

 Životní styl představuje dobrovolné chování v určitých životních situacích, ve kterých 

se člověk svobodně rozhoduje, jakou možnost bude volit. Člověk tedy má na výběr 

rozhodovat se pro zdraví prospěšné nebo škodlivé aktivity. Dobrovolnost výběru je však 

poněkud relativní, jelikož člověk je ovlivňován rodinnými či společenskými tradicemi, 

ekonomickou situací, věkem, pohlavím, charakterem aj. (Machová, Kubátová & kol., 2015).   

Aby mohl člověk dosáhnout zdravého životního stylu, musí mít potřebné vědomosti o 

tom, co mu prospívá a co škodí. Jinými slovy, musí disponovat jedním z důležitých atributů 

pohybové gramotnosti, aby si život dokázal organizovat s cílem jej co nejvíce zkvalitnit 

(Machová, Kubátová & kol., 2015). 

Cílem snad každého člověka by měl být stav fyzické i duševní pohody. Již v antickém 

Řecku existoval ideál výchovy slučující fyzickou zdatnost s duševní krásou, rozumovou a 

mravní vyspělostí, tzv. kalokagathia (Kössl, Štumbauer & Waic, 2004). Důraz byl kladen na 

osobní hygienu, proto byly stavěny veřejné lázně. Budovaly se v blízkosti knihoven a 

sportovišť, aby se návštěvníci mohli zároveň duševně i tělesně rozvíjet. Cvičení probíhalo 

v tzv. palestrách. V antickém Římě lidé budovali své domy takovým způsobem, aby 

splňovaly účely pro kvalitní způsob života. Byly v nich vymezeny prostory pro spánek, 

vaření, hygienu rodinný a společenský život i duchovní aktivity. Ačkoliv ve středověku 

úroveň životního stylu uvadala, renesanční učenci začali opět šířit myšlenky zdravé 

životosprávy a pohody. A to i navzdory ohrožování společnosti různými morovými 

epidemiemi a nedostatečnou lékařskou péčí. 

 V současné době existuje koncept vycházející z tohoto antického ideálu harmonie a 

užívá se pro něj výraz wellness, což bychom mohli přeložit jako „dobrý směr“ nebo „dobrý 

sklon“ (Krejčí, Hošek & kol., 2016). Lékařská péče je na vysoké úrovni a průměrná délka 

života se prodlužuje. Přesto se zdá, že wellness je součástí životního stylu jen určité skupiny 

lidí a nikoliv celospolečenským ideálem. Modernizace a globalizace s sebou přinesly uchýlení 

se od snahy dosáhnout harmonie těla i duše. Buď je dbáno na přílišnou péči o pouhý 

zevnějšek, nebo naopak je pomíjen význam tělesného cvičení, v nejhorším případě je 

zanedbáváno obojí. Málokdo je schopen poklidně žít v impulzním světě a setrvávat 

dlouhodobě v tomto harmonickém stavu.  
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3.2 Negativní trendy v současném životním stylu 

 

Technický rozvoj a bydlení ve výškových domech na sídlištích změnily zásadním 

způsobem životní styl lidí žijících ve vyspělých zemích světa. Způsob života se stal příliš 

sedavým. Člověk sedí většinu času v práci, sedí při používání dopravních prostředků a doma 

sedí při používání počítače nebo při sledování televize. Dříve bylo nutné obhospodařovat celý 

dům i okolní pozemek, v panelových domech tyto starosti zanikají. Také na veškeré domácí 

práce bylo třeba vynaložit alespoň částečné úsilí. Dnes se používají automatické přístroje 

(pračka, vysavač, myčka nádobí), které zbavují i minimálního pohybu (Machová, Kubátová & 

kol., 2015).  

 Lidé musí každodenně zápasit s pohybovou inaktivitou, nadměrnou konzumací 

potravin, hlukem, spěchem, neklidem a psychickou zátěži z přemíry podnětů a informací. Na 

jednu stranu se prodlužuje průměrná délka života a technický pokrok způsobil nárůst denního 

volného času. Na druhou stranu však vznikl konzumní způsob života a s tím spojené 

civilizační choroby (Krejčí, Hošek & kol., 2016).  

Například ve středověku se v Evropě pracovalo celoročně 2500 hodin (necelých 7 

denně) a to jen díky častým náboženským svátkům. V roce 1750 činil počet pracovních hodin 

na každý den průměrně 8,7 hodin a v polovině 19. století průměrná denní pracovní doba činila 

12-14 hodin. S ohledem na současnost průměrná délka života prudce stoupla, průměrný roční 

počet hodin práce klesl oproti 19. století na pouhou čtvrtinu a rozsah volného času vzrostl 

více než trojnásobně (Hofbauer, 2004). A i přesto neumí lidé hospodařit se svým volným 

časem a paradoxně roste pohybová inaktivita, která je považována z globálního hlediska za 

čtvrtý nejrizikovější faktor předčasných úmrtí. Jen za posledních 40-50 let se fyzická aktivita 

lidí snížila v USA o 32 %, ve Velké Británii o 20 %, v Číně dokonce o 45 % od roku 1991. A 

podobný trend můžeme pochopitelně sledovat i u nás (Antala, 2014). 

Mimoškolní aktivity mládeže vyplňuje převážně sledování televize, počítačové hry, 

komunikace přes internet a trávení času s přáteli v různých skupinách, ve kterých ale není 

výjimkou kouření, nadměrné požívání alkoholu, braní drog, navštěvování nočních klubů, 

stravování v podnicích rychlého občerstvení nebo vyznávání vztahu ke sportovnímu klubu či 

hudební skupině. Přibývá proto dětí obézních, pohodlných, s nízkou pohybovou gramotností, 

méně psychicky odolných, rozmazlených, více náročných na své materiální zajištění, 

vybavení a vzhled (Šafaříková, 2008). 

Nutno dodat, že enormní vliv na životní styl dětí a mládeže mají především podmínky 

rodiny (úplnost rodiny, velikost rodiny, vztahy v rodině, ekonomická situace rodiny, hodnoty 
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rodiny). Rodina je pro dítě prvním prostředím, které pro jejich volný čas vytváří příznivé 

podmínky (Hofbauer, 2004). Při osobnostním rozvoji dítěte hrají důležitou roli nejen rodiče, 

ale také sourozenci (Jansa, 2016). Co se pohybových aktivit týče, byla zjištěna závislost 

pohybových aktivit rodičů a jejich dětí. Pokud jsou oba rodiče pohybově aktivní, pak v 75 % 

případů budou i jejich děti pohybově aktivní (Helešic, 2011).         

 

 

 3.2.1 Nesprávné stravovací návyky 

 

 V uspěchané době je stále těžší správně a lidé se přestávají orientovat v tom, jak 

profitovat ze svého jídelníčku (Clark, 2009). Lidské tělo potřebuje energii, která zajišťuje jeho 

správnou činnost a stavební látky k výstavbě tkání a orgánů. Obojí získává potravou. 

Množství přijaté energie ze stravy by měla odpovídat jejímu výdeji. Strava by měla být pestrá 

a vyvážená. Hlavními složkami potravy jsou bílkoviny, tuky, cukry, minerální látky, stopové 

prvky, voda a vitaminy. Častými problémy jsou nevyváženost a nepravidelnost stravy či 

vynechání jednoho z hlavních denních jídel (snídaně). Jinou kategorií je pak chronické 

přejídání nebo naopak zvýšená absence stravování. Rozšířena je i konzumace jídel ze stánků 

rychlého občerstvení za účelem uspokojit rychle hlad. Při nedodržování zdravých 

stravovacích návyků člověku svému tělu škodí a vystavuje se zdravotním rizikům.    

 

 

3.2.1.1 Nadváha a obezita 

 

Nadváha i obezita jsou jedny z nejčastějších důsledků nesprávných stravovacích 

návyků. Jsou způsobeny nadměrným nahromaděním tuku z potravy v podkožní tukové tkáni a 

kolem vnitřních orgánů v kombinaci s nízkou fyzickou aktivitou. Projevují se zvýšenou 

tělesnou hmotností v porovnání s jedinci stejného věku, pohlaví a tělesné výšky, s níž je také 

úzce spjatá. V současnosti se pro hodnocení hmotnosti ve vztahu k výšce používá nejčastěji 

hodnota body mass index, neboli BMI (Machová, Kubátová & kol., 2015). 

Česká mládež se stále více stává obézní. Ve věku do dvanácti let nalézáme 15 - 19 % 

dětí s nadváhou, ve věku 18 let je obézních 16 % chlapců a 18 - 22 % dívek (Helešic, 2011). 

To s sebou nese zdravotní rizika jako jsou cukrovka, hypertenze, srdeční onemocnění, 

zvýšená hladina cholesterolu v krvi a další.   
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 3.2.1.2 Mentální anorexie a mentální bulimie 

 

Neméně závažnými poruchami příjmu potravy jsou anorexie a bulimie, které již 

spadají do psychických onemocnění. Spojuje je strach postižených z nadváhy a tloušťky. Lidé 

trpící anorexií se jídlům záměrně vyhýbají, a proto je jejich hmotnost extrémně nízká ve 

vztahu k tělesné výšce. Bulimici naopak mají problém se záchvaty přejídání a následným 

úmyslným „vyvrhováním“ jídla pomocí zvracení či zneužitím projímadel, ale jejich hmotnost 

nemusí být kriticky nízká. Většinou těmito poruchami trpí dívky a mladé ženy. Mezi 

nejčastější příčiny těchto onemocnění patří fyzické i psychické změny v pubertálním období, 

touha po dosažení ideálů krásy vytvářených v médiích a nevhodné prostředí rodiny. 

(Machová, Kubátová & kol., 2015) 

 

 

3.2.2 Užívání návykových látek 

 

    Nejčastěji užívanými návykovými látkami jsou nikotin, alkohol a také omamné a 

psychotropní látky. Jedním z nejrizikovějších faktorů životního stylu je kouření, protože 

cigarety obsahují mnoho rakovinotvorných látek, jenž často způsobují předčasná onemocnění 

a úmrtí. Nejkritičtější období pro vznik návyku kouření je věk mezi jedenáctým a patnáctým 

rokem života. Kuřáci navíc nepoškozují jen vlastní zdraví, ale také nutí své okolí k tzv. 

pasivnímu kouření, tedy vdechování cigaretového kouře. Rovněž požívání většího množství 

alkoholu má zhoubné účinky na organismus. Při vyšší koncentraci alkoholu v krvi dochází 

k poruše hybnosti, poruše vnímání a soudnosti, agresivnímu chování. Při dlouhodobém 

zvýšeném užívání dochází k problémům s játry, zánětům sliznice v trávicím ústrojí, chorobám 

tepen a psychickým poruchám. V horších případech zaviní člověk v podnapilém stavu 

dopravní nehodu či jiný závažný problém. I přesto má mládež svou první zkušenost 

s alkoholem zpravidla již před třináctým rokem života a s přibývajícím věkem jej konzumují 

v nezanedbatelném množství. K nejhorším návykovým látkám patří omamné a psychotropní 

látky, obecně nazývané jako drogy. Mají totiž při častém užívání velmi závažné dopady přímo 

na osobnost. Nejčastěji užívané jsou konopné drogy a halucinogeny, mezi něž patří například 

marihuana, LSD, lysohlávky nebo extáze. V roce 2007 uvedlo 45,1 % šestnáctiletých 

studentů, že měli alespoň jednu zkušenost s tímto typem drog. Je smutnou zprávou, že čeští 

studenti patří na špičku žebříčku evropských zemí užívající konopné drogy (Machová, 

Kubátová & kol., 2015). 
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 3.2.3 Média a komunikace 

 

 Stále roste význam mezilidské komunikace. Paradoxně však ubývá preferování 

komunikace tváří v tvář a naopak přibývá komunikace prostřednictvím médií. Ve 20. století 

došlo k prudkému rozvoji tištěných médií formou knih a časopisů. Oblibu si získal i film, 

rozhlas nebo televize. V posledních desetiletích však dominují mobilní telefony, počítače a 

internet (Hofbauer, 2004). 

 Mládež tráví čas užíváním médií velkou část svého dne. Negativními důsledky jsou 

pak zanedbávání školních povinností, zaostávání v sociálních dovednostech, rizika ve vývoji 

pohybového systému, poškozování zraku a další. A samozřejmě nejčastěji uváděným 

důsledkem je nárůst lenosti, především pak lenosti vykonávat během týdne jakoukoliv 

pohybovou činnost. Děti si raději zahrají sportovní hry na počítači, než aby se účastnili této 

aktivity přímo. Příliš mnoho času tráví sledováním televizních pořadů na úkor venkovního 

pohybu. (Machová, Kubátová & kol., 2015).  

 

 

 3.2.4 Nesprávné uspořádání denního režimu 

 

 Na základě několika rozsáhlých výzkumných šetření bylo konstatováno, že životní styl 

naší populace je nevhodně uspořádán. Například Jansa & kol. (2014) provedli šetření týkající 

se denního režimu a životosprávy u 1655 respondentů. Více než čtvrtina mužů i žen uvedlo, 

že v posledním půlroce byl jejich režim nepravidelný, zhruba třetina obou pohlaví pak měla 

režim občas nepravidelný. Přes 34 % mužů a 37 % žen nemělo pravidelný spánek, více než 

pětina respondentů se denně dostávala do stresových situací. Pravidelné kouření a požívání 

alkoholu přiznala opět více než třetina mužů, žen bylo o něco méně. Nutno dodat, že všechny 

tyto hodnoty za pozorované desetiletí stouply.  

 Z hlediska pohybových aktivit je i navzdory výše uvedeným hodnotám sledován 

mírný nárůst frekvence vykonávání pohybových aktivit, a sice nejčastěji jednou až desetkrát 

za měsíc. U respondentů starších věkových kategorií však často nebyla vykonávána pohybová 

činnost během měsíce vůbec. Nejčastějšími aktivitami u mužů byly fotbal, chůze a cyklistika, 

u žen převládala chůze, cyklistika, aerobik a plavání.    
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4 CÍLE, ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 
 

4.1 Cíle práce 

 

Cílem bakalářské práce je zjistit míru pohybové kompetence, celkový postoj 

k pohybovým aktivitám, životnímu stylu a také k tělesné výchově u dětí ve věku 13 - 15 let. 

Rovněž bude stanoveno, které faktory a jakou měrou ovlivňují úroveň pohybové kompetence. 

Dílčím cílem bude také určit, kdo z probandů je více či méně pohybově negramotný.  

 

 

4.2 Úkoly práce 

 

 přiblížit problematiku konceptu pohybové gramotnosti pomocí relevantních a 

dostupných zdrojů literatury  

 vytvořit dotazník, z jehož výsledků budou zjištěny postoje žáků k pohybovým 

aktivitám, životnímu stylu a tělesné výchově a také faktory ovlivňující úroveň 

pohybové kompetence jednotlivých probandů 

 sestavit vhodnou testovou baterii, díky které bude možno ověřit úroveň pohybové 

kompetence probandů 

 sběr dat z přímého pozorování a dotazníkového šetření a jejich následná analýza 

 

 

4.3 Pracovní hypotézy 

 

V rámci bakalářské práce jsem si stanovil 3 hlavní hypotézy: 

 předpokládám, že více než polovina probandů dosáhne ze všech pohybových úkonů 

v průměru horšího celkového skóre než 2  

 předpokládám, že probandi nebudou považovat pohybové aktivity jako činnost, kterou 

pravidelně a rádi vykonávají 

 předpokládám, že probandi nebudou školní tělesné výchově přisuzovat důležitý 

význam pro svůj život 
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5 METODIKA PRÁCE 

5.1 Popis výzkumného souboru 

 

Výzkumným souborem jsou žáci 8. a 9. ročníků základních škol. Počet respondentů 

zahrnuje 42 chlapců a 39 dívek, dohromady tedy 81 probandů. Všichni zúčastnění spadají do 

věkové kategorie 13 - 15 let. Výzkum byl uskutečněn na dvou základních školách, a sice 

v Praze a Karviné. Výběr výzkumného vzorku byl určen na základě regionální odlišnosti, ale 

také podle vstřícnosti oslovených škol, jelikož mnoho jich výzkum nepovolilo. Testování 

proběhlo v souladu s pravidly Etické komise UK FTVS, jelikož výzkum se vztahuje na 

vulnerabilní skupinu osob. Komise schválila potřebnou žádost o povolení k testování a 

vystavila jednak Potvrzení pracoviště o možnosti realizace výzkumného projektu, kterou 

potvrdily pověřené osoby obou škol, a jednak informované souhlasy, v nichž souhlas 

s výzkumem stvrdili podpisem probandi i jejich zákonní zástupci. 

 

 

5.2 Použité metody  

 

Pro sběr dat byl nejprve v souladu s relevantními literárními zdroji vytvořen dotazník 

zaměřující se na problematiku obsahu pohybové gramotnosti. Na základě odpovědí 

v dotazníkovém šetření je možné určit, zda se probandi věnují pravidelně nějakým 

pohybovým aktivitám a jaký k nim mají postoj, jak vnímají tělesnou výchovu a zda lze 

označit jejich životní styl za zdravý. Dotazník dále obsahuje stručné demografické údaje. 

Celkem obsahuje 23 otázek, z nichž je drtivá většina uzavřených. Během šetření byla 

zachována anonymita všech respondentů. 

Pro hodnocení samotné pohybové kompetence jednotlivých účastníků výzkumu byla 

sestavena baterie deseti jednoduchých tělesných cvičení. Protože tato cvičení nejsou součástí 

žádného standardizovaného testu, bylo k jejich vyhodnocení použito metody odborného 

posuzování, kdy byli probandi pokaždé výsledkově zařazeni do příslušného stupně 

pětistupňové škály podle úrovně zvládnutí každého jednotlivého cvičení. Baterie zahrnuje ta 

cvičení, která jsou většinou běžně praktikována ve školní praxi a nejsou téměř vůbec 

determinována specifickými pohybovými schopnostmi, jež by některým jedincům dávaly 

výhodu nad ostatními. 
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5.3 Sběr dat  

 

 Samotný sběr dat pro práci byl získán během hodin školní tělesné výchovy po vyřízení 

formálních záležitostí stanovených etickou komisí a po následné domluvě s řediteli školy a 

učiteli tělesné výchovy. Výzkum probíhal po celou dobu za přítomnosti vyučujícího, aby byla 

zajištěna bezpečnost všech účastníků. Na začátku hodiny byly všem podány informace o 

účelu i průběhu výzkumu. Poté probíhalo samotné testování metodou přímého pozorování, na 

základě něhož byli poté probandi odborným posuzováním ohodnoceni jedním z pěti stupňů 

klasifikační škály, a to v každém z deseti cvičení. Po ukončení první části byly všem 

cvičencům rozdány dotazníky. Po celou dobu testování byla většina žáků vstřícných a 

aktivních, chvílemi se vyskytly problémy s jejich ukázňováním.  

 

 

5.4 Analýza dat  

 

 Po získání všech potřebných dat proběhlo jejich zhodnocení. Výsledky pohybových 

cvičení byly analyzovány na základě metody odborného posuzování. U odpovědí z dotazníků 

byly zjištěny četnosti jednotlivých odpovědí a poté procentuálně vyjádřeny. Z důvodu 

možnosti komplexního posouzení pohybové gramotnosti či negramotnosti byly výsledky 

dotazníkového šetření porovnány s výsledky odborného posuzování. Tímto způsobem bylo 

možné určit, zda existují nějaké významnější faktory, které mají pozitivní nebo negativní vliv 

na pohybový projev probandů.      
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6 VÝSLEDKY 

6.1 Pohybová kompetence 

 Pro stanovení úrovně pohybové kompetence respondentů byla předem vytvořena pro 

každé cvičení verbálně-numerická posuzovací škála o pěti stupních. Jednotlivé stupně 

stanovují odchýlené vzdálenosti od normy, kterou zde představuje první stupeň. Dle kvality 

provedení byl vždy po ukončení cvičení udělen každému respondentovi jeden z těchto stupňů. 

Hodnocení probíhalo metodou odborného posuzování, kdy je pozorovaným jevům přiřazena 

číslice nebo symbol na základě komparace, podle předem stanovených pravidel. Je to metoda 

na pomezí pozorování a měření. Cílem metody je pokusit se výsledky kvantifikovat, čímž se 

zjednodušuje následné hodnocení. V tomto případě se jednalo o přímý a selektivní druh 

pozorování, kdy jsou sledovány jen předem vybrané charakteristiky. Tento způsob je často 

uplatňován právě v hodinách tělesné výchovy. Pozorování v tělesné výchově má totiž 

charakter záměrného, plánovitého a systematického sledování jevů, jehož důležitou vlastností 

je větší přesnost a částečně také relativní objektivita. Protože přímé pozorování zahrnuje práci 

pod tlakem, rychlá rozhodování a nemožnost vrátit záznam pro lepší analýzu pohybového 

úkonu, byly sestaveny také kontrolní archy (viz. Přílohy), do nichž byly během cvičení 

zaznamenávány všechny jednotlivé body tvořící souhrnně dané cvičení (Jansa & kol., 2012). 

  

Tab. 1 Hodnotící škála pro kotoul vpřed 

 Kotoul vpřed 

1 Kotoul začíná ze dřepu spojného; po odrazu se dlaně dotýkají podložky před tělem a 

váha je přenesena na paže, hlava je sklopena na hrudníku a nedotýká se podložky, trup 

je zabalen do klubka, nohy jsou natažené; kotoul končí ve dřepu spojném; provedení 

probíhá po přímé ose  

2 Kotoul začíná ze dřepu spojného; po odrazu se dlaně dotýkají podložky před tělem a 

váha je přenesena na paže, hlava je sklopena na hrudníku a dotýká se podložky, trup je 

zabalen do klubka, nohy jsou pokrčené; kotoul končí ve dřepu spojném, provedení 

probíhá po přímé ose  

3 Kotoul začíná ze dřepu spojného; po odrazu se dlaně dotýkají podložky před tělem a 

váha je přenesena na paže, hlava je sklopena na hrudníku a dotýká se podložky, trup je 

málo zabalen do klubka, nohy jsou pokrčené; kotoul končí ve dřepu spojném; při 

provedení dochází k mírnému vychýlení do strany 

4 Kotoul začíná ze vzporu dřepmo, po odrazu jsou dlaně na podložce před tělem a váha je 

přenesena na paže, hlava je málo sklopena na hrudníku a dotýká se podložky, trup je 

málo zabalen do klubka, nohy jsou pokrčené; kotoul končí v sedu pokrčmo; při 

provedení dochází k vychýlení do strany 

5 Kotoul začíná ze vzporu dřepmo či stojmo, po odrazu jsou dlaně na podložce před 

tělem a váha je přenesena na paže, hlava není sklopená a dotýká se podložky, trup není 

zabalen do klubka, nohy jsou pokrčené; kotoul končí v sedu či lehu pokrčmo nebo lehu 

na boku; při provedení dochází k vychýlení do strany 



 

33 
 

 
Graf 1 Výsledky cvičení kotoul vpřed 

 

 Cvičení dopadlo vcelku dobře. Mezi chlapci dosáhlo 55 % z nich prvního stupně a 

jejich průměrný výsledek byl 1,5. U dívek byl shodný počet těch, které dosáhly prvního a 

druhého stupně hodnocení (39 %). Jejich průměrný výsledek dosáhl hodnoty 1,95. Jen malý 

zlomek respondentů nezvládl cvičení vůbec. Rozdíl mezi chlapci a dívkami lze pozorovat již 

na četnosti třetího stupně hodnocení. Celkový průměr cvičení byl tedy 1,73.  

 

Tab. 2 Hodnotící škála pro kotoul vzad 

 Kotoul vzad 

1 Kotoul začíná ze dřepu spojného; po pádu vzad hlava sklopená na hrudi, dlaně se 

dotýkají podložky po stranách hlavy a nadlehčují krční páteř, trup je zabalen do klubka, 

nohy jsou natažené; kotoul končí ve dřepu spojném; provedení probíhá po přímé ose  

2 Kotoul začíná ze dřepu spojného; po pádu vzad hlava sklopená na hrudi, dlaně se 

dotýkají podložky po stranách hlavy a málo nadlehčují krční páteř, trup je zabalen do 

klubka, nohy jsou pokrčené; kotoul končí ve dřepu spojném; provedení probíhá po 

přímé ose 

3 Kotoul začíná ze dřepu spojného; po pádu vzad hlava málo sklopená na hrudi, dlaně se 

dotýkají podložky po stranách hlavy a málo nadlehčují krční páteř, trup je málo zabalen 

do klubka, nohy jsou pokrčené; kotoul končí ve dřepu spojném či vzporu klečmo; při 

provedení dochází k mírnému vychýlení do strany 

4 Kotoul začíná ze dřepu spojného; po pádu vzad hlava málo sklopená na hrudi, dlaně se 

dotýkají podložky po stranách hlavy a málo nadlehčují krční páteř, trup není zabalen do 

klubka, nohy jsou pokrčené; kotoul končí ve vzporu klečmo; při provedení dochází 

k vychýlení do strany 

5 Kotoul začíná ze dřepu spojného; po pádu vzad není hlava sklopená na hrudi, dlaně se 

dotýkají podložky po stranách hlavy a nenadlehčují krční páteř, trup není zabalen do 

klubka, nohy jsou pokrčené; kotoul končí v lehu na boku či na zádech; při provedení 

dochází k vychýlení do strany, nedochází k rotaci těla po sagitální ose 
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Graf 2 Výsledky cvičení kotoul vzad 

 

 

 Zde již pozorujeme patrné zhoršení výsledků oproti kotoulu vpřed. Dohromady 43 % 

chlapců a 26 % dívek dosáhlo prvního stupně. Z obou pohlaví dosáhlo 31 % druhého stupně. 

U chlapců sledujeme stále sestupnou tendenci četností směrem k nejhoršímu provedení          

a jejich průměrné skóre bylo 1,9. U dívek však dochází spíše k vyrovnání četností nižších       

a vyšších stupňů hodnocení a jejich průměrné skóre bylo 2,41. Celkově to pak bylo 2,16. 

 

 

Tab. 3 Hodnotící škála pro šplh o tyči 4,5 metru 

 Šplh o tyči 4,5 metru 

1 Silný odraz při startu, bezpečný příraz, souhra při práci paží a nohou, dosažení vrcholu, 

splnění časového limitu (chlapci 10 sekund a dívky 12 sekund) 

2 Silný odraz při startu, bezpečný příraz, souhra při práci paží a nohou, dosažení vrcholu, 

nesplnění časového limitu 

3 Silný odraz při startu, bezpečný příraz, souhra při práci paží a nohou, nedosažení 

vrcholu 

4 Silný odraz při startu, bezpečný příraz, špatná souhra při práci paží a nohou, nedosažení 

vrcholu 

5 Slabý odraz při startu, špatný příraz i souhra paží a nohou, nedosažení vrcholu 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5

Č
e

tn
o

st
 [

%
] 

Stupeň hodnocení na hodnotící škále 

Kotoul vzad 

Chlapci

Dívky

Celkem



 

35 
 

 

Graf 3 Výsledky cvičení šplh o tyči 4,5 metru 

 

 

 Ze všech deseti cvičení dosáhl nejvyšší podíl chlapců (59 %) i dívek (49 %) prvního 

stupně hodnocení právě ve šplhu o tyči. Průměrné skóre chlapců bylo 1,81 a u dívek 2,28. 

Celkově však cvičení výsledkově nefiguruje jako nejúspěšnější. Důvodem je poměrně vysoká 

četnost pátého stupně hodnocení u dívek (15 %), jelikož nezanedbatelná část z nich se odmítla 

cvičení z osobních důvodů účastnit. Celkový průměr hodnocení má tedy hodnotu 2,01.  

 

 

Tab. 4 Hodnotící škála pro přeskok přes kozu roznožkou 

 Přeskok přes kozu roznožkou 

1 Dostatečně rychlý rozběh, razantní odraz z můstku, po odrazu nohou se natažené paže 

odrážejí od nářadí, trup vodorovný se zemí, aktivní roznožení při přeskoku, nohy jsou 

natažené, dopad do stoje spojného 

2 Dostatečně rychlý rozběh, razantní odraz z můstku, po odrazu nohou se pokrčené paže 

odrážejí od nářadí, trup vodorovný se zemí, aktivní roznožení při přeskoku, nohy jsou 

pokrčené, dopad do stoje spojného 

3 Dostatečně rychlý rozběh, slabý odraz z můstku, po odrazu nohou se pokrčené paže 

odrážejí od nářadí, trup není vodorovný se zemí, aktivní roznožení při přeskoku, nohy 

jsou pokrčené, dopad do stoje spojného 

4 Nedostatečný rozběh, slabý odraz z můstku, po odrazu nohou se pokrčené paže odrážejí 

od nářadí, trup není vodorovný se zemí, minimální roznožení při přeskoku, nohy jsou 

pokrčené, dopad do stoje rozkročného 

5 Nedostatečný rozběh, slabý odraz z můstku, nedojde ani k přeskočení nářadí 
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Graf 4 Výsledky cvičení přeskok přes kozu roznožkou 

 

 

 Ze všech chlapců 43 % dosáhlo na první stupeň, stejné procento i na druhý stupeň, 

jejich průměrné skóre bylo 1,74 a toto cvičení tedy zvládli obstojně. Prvního stupně dosáhlo 

také 36 % dívek. Zároveň však dívky opět vykazují poměrně vysoký podíl těch, jenž dosáhli 

dvou nejhorších stupňů hodnocení (20 %). Příčinou bylo opět odmítnutí účastnit se cvičení 

především kvůli strachu. Dívky tak dosáhly průměrného skóre 2,28 a celkově průměr nabyl 

hodnoty 2,06.     

 

 

Tab. 5 Hodnotící škála pro driblink s basketbalovým míčem 

 Driblink s basketbalovým míčem 

1 Střídání rukou při driblinku, dlaň spočívá na horní polovině míče, synchronizace paží a 

nohou, dostatečně rychlý a plynulý pohyb vpřed, hlava je vzpřímená 

2 Střídání rukou při driblinku, dlaň spočívá na horní polovině míče, synchronizace paží a 

nohou, dostatečně rychlý a plynulý pohyb vpřed, hlava směřuje stále dolů za míčem 

3 Střídání rukou při driblinku, dlaň spočívá na horní polovině míče, synchronizace paží a 

nohou, nedostatečně rychlý a sekaný pohyb vpřed, hlava směřuje stále dolů za míčem 

4 Střídání rukou při driblinku, dlaň nespočívá na horní polovině míče, špatná 

synchronizace paží a nohou, nedostatečně rychlý a sekaný pohyb vpřed, hlava směřuje 

stále dolů za míčem 

5 Driblink pouze jednou rukou, dlaň nespočívá na horní polovině míče, špatná 

synchronizace paží a nohou, nedostatečně rychlý a sekaný pohyb vpřed, hlava směřuje 

stále dolů za míčem 
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Graf 5 Výsledky cvičení driblink s basketbalovým míčem 

 

 Tentokrát již u chlapců převažuje druhý stupeň hodnocení (43 %), a to celkem zřetelně 

i nad prvním stupněm, kterého nedosáhla ani třetina z nich. Druhý stupeň byl nejčastějším 

hodnocením i pro dívky (také 43 %). Průměrné skóre chlapců bylo 2,02, u dívek 2,38. 

Vidíme, že více než třetina všech respondentů spadá do kategorie třetího hodnotícího stupně, 

což je tedy druhý nejčastější výsledek, hodnota celkového skóre byla 2,2. To je druhý nejhorší 

výsledek mezi všemi ostatními cvičeními.   

 

Tab. 6 Hodnotící škála pro skipink 

 Skipink 

1 Vysoká a ostrá kolena, dopad na špičky chodidel, střídavý pohyb paží ohnutých 

v loktech, dostatečná frekvence švihu nohou, hlava a trup jsou v jedné přímce  

2 Vysoká a ostrá kolena, dopad na špičky chodidel, střídavý pohyb paží ohnutých 

v loktech, nedostatečná frekvence švihu nohou, hlava se zaklání dozadu oproti trupu  

3 Vysoká a ostrá kolena, dopad na špičky chodidel, střídavý pohyb paží neohnutých 

v loktech, nedostatečná frekvence švihu nohou, hlava se zaklání dozadu na úkor trupu 

4 Málo vysoká a ostrá kolena, dopad na celá chodidla, střídavý pohyb paží neohnutých 

v loktech, nedostatečná frekvence švihu nohou, hlava se zaklání dozadu na úkor trupu 

5 Málo vysoká a ostrá kolena, dopad na celá chodidla, nestřídá se pohyb paží, 

nedostatečná frekvence švihu nohou, hlava se zaklání dozadu na úkor trupu  
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Graf 6 Výsledky cvičení skipink 

 

 V tomto cvičení chlapci dosáhli nejčastěji druhého stupně (43 %), vyrovnaný byl podíl 

těch, kteří dosáhli prvního (28 %) a třetího stupně (29 %). Průměrné skóre chlapců bylo 2. 

Dívky měly v porovnání s chlapci podobný podíl v dosažení druhého (44 %) a třetího (33 %) 

stupně, ale také nižší podíl prvního stupně (15 %) a vyšší podíl čtvrtého stupně (8 %). 

Pozitivní je, že ani jediný respondent nezískal pátý stupeň. Průměrné skóre celku bylo ale i 

tak 2,17 – třetí nejhorší výsledek ze všech cvičení.  

 

Tab. 7 Hodnotící škála pro přeskoky přes švihadlo 

 Přeskoky přes švihadlo 

1 Paže mírně pokrčeny v loktech, kroužení vychází ze zápěstí, natažené nohy při 

přeskoku, dopad na špičky chodidel, chodidla snožmo, zvládnutí série přeskoků 

s meziskokem i bez něj, zvládnutí dvojšvihu 

2 Paže mírně pokrčeny v loktech, kroužení vychází ze zápěstí, natažené nohy při 

přeskoku, dopad na špičky chodidel, chodidla snožmo, zvládnutí série přeskoků 

s meziskokem i bez něj, nezvládnutí dvojšvihu 

3 Paže mírně pokrčeny v loktech, kroužení vychází ze zápěstí, pokrčené nohy při 

přeskoku, dopad na špičky chodidel, chodidla snožmo, nezvládnutí série přeskoků 

s meziskokem nebo bez něj, nezvládnutí dvojšvihu 

4 Paže mírně pokrčeny v loktech, kroužení nevychází ze zápěstí, pokrčené nohy při 

přeskoku, dopad na celá chodidla, chodidla snožmo, nezvládnutí série přeskoků 

s meziskokem ani bez něj, nezvládnutí dvojšvihu 

5 Paže nataženy, kroužení nevychází ze zápěstí, pokrčené nohy při přeskoku, dopad na 

celá chodidla, chodidla od sebe, nezvládnutí série přeskoků s meziskokem ani bez něj, 

nezvládnutí dvojšvihu 
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Graf 7 Výsledky cvičení přeskoky přes švihadlo 

 

 Toto cvičení bylo v rámci porovnávání obou pohlaví nejvyrovnanější z hlediska 

hodnocení. Chlapci však i zde dosáhli vyššího podílu jedinců ohodnocených prvním stupněm 

(33 %) než dívky (26 %), o něco méně pak druhým (43 %) a třetím (24 %). Průměrný stupeň 

hodnocení chlapců byl 1,9. Dívky zaostaly jen těsně za nimi s průměrem 2,05. Žádný 

respondent nespadá do kategorie nejhoršího stupně hodnocení. A celkový průměr cvičení měl 

hodnotu 1,98. 

 

Tab. 8 Hodnotící škála pro přechod obrácené lavičky 

 Přechod obrácené lavičky 

1 Dostatečně rychlá chůze po lavičce, chodidla i trup směřují vpřed, počet kroků od tří do 

pěti, nedochází k vychylování do stran, zdvižená hlava 

2 Dostatečně rychlá chůze po lavičce, chodidla i trup směřují vpřed, počet kroků od tří do 

pěti, minimální vychylování do stran, hlava stále sklopená dolů 

3 Dostatečně rychlá chůze po lavičce, chodidla i trup směřují vpřed, počet kroků vyšší 

než pět, vychylování do stran, hlava stále sklopená dolů  

4 Dostatečně rychlá chůze po lavičce, chodidla ani trup nesměřují vpřed, počet kroků 

vyšší než pět, vychylování do stran, hlava stále sklopená dolů 

5 Pomalá chůze po lavičce, chodidla ani trup nesměřují vpřed, počet kroků vyšší než pět, 

vychylování do stran, hlava stále sklopená dolů 
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Graf 8 Výsledky cvičení přechod obrácené lavičky 

 

 Cvičení bylo s celkovým průměrem 1,69 nejúspěšnějším ze všech. Žádný respondent 

nedosáhl čtvrtého ani pátého stupně hodnocení. Z chlapců 57 % a z dívek 33 % dosáhlo 

prvního stupně, dalších 49 % dívek a 33 % chlapců bylo ohodnoceno stupněm druhým. 

Průměrné skóre chlapců bylo 1,52 a průměrné skóre dívek 1,85. Pro dívky to byl nejlepší 

průměr ze všech cvičení. 

 

Tab. 9 Hodnotící škála pro házení a chytání míčku 

 Házení a chytání míčku 

1 Výkrok nesouhlasnou nohou, pokrčený loket směřuje vpřed, odhod nataženou paží, 

mírný záklon a rotace trupu, zvládnutí přesného hodu na partnera, zvládnutí chycení 

míčku do rukou 

2 Výkrok nesouhlasnou nohou, pokrčený loket směřuje vpřed, odhod nataženou paží, 

nepatrný záklon i rotace trupu, zvládnutí přesného hodu na partnera, zvládnutí chycení 

míčku do rukou 

3 Výkrok nesouhlasnou nohou, pokrčený loket směřuje vpřed, odhod nataženou paží, 

nepatrný záklon i rotace trupu, málo přesný hod na partnera, mírné potíže při chytání 

míčku do rukou 

4 Výkrok nesouhlasnou nohou, pokrčený loket směřuje dolů, odhod pokrčenou paží, 

nepatrný záklon i rotace trupu, nepřesný hod na partnera, potíže při chytání míčku 

5 Hod bez výkroku nohy, pokrčený loket směřuje dolů, odhod pokrčenou paží, bez 

záklonu i rotace trupu, nepřesný hod na partnera, nezvládnutí chytání míčku 
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Graf 9 Výsledky cvičení házení a chytání míčku 

 

 I toto cvičení dopadlo v porovnání s ostatními nadprůměrně. Výsledky chlapců a dívek 

se překvapivě lišily poměrně výrazně. Prvního stupně dosáhlo 50 % chlapců, ale jen 15 % 

dívek. Druhého stupně dosáhlo 36 % chlapců a 54 % dívek. Velké procento dívek však 

dosáhlo i třetího stupně (31 %), a proto jejich průměrné skóre bylo 2,15. To u chlapců se 

průměrné skóre vyšplhalo na výsledek 1,64. Celkově se jednalo o třetí nejúspěšnější cvičení. 

 

Tab. 10 Hodnotící škála pro vzpor ležmo – vzpažit levou (pravou), zanožit pravou (levou) 

 Vzpor ležmo, vzpažit levou (pravou), zanožit pravou (levou) 

1 Napnuté paže i nohy, trup se nepropadá, hlava je v prodloužení trupu, nedochází 

k vychylování do stran, klidné setrvání v poloze alespoň 10 sekund 

2 Napnuté paže i nohy, trup se nepropadá, hlava je v prodloužení trupu, minimální 

vychylování do stran, neschopnost setrvat klidně v poloze alespoň 10 sekund  

3 Napnuté paže i nohy, trup se nepropadá, hlava se sklání dolů, vychylování do stran, 

neschopnost setrvat klidně v poloze alespoň 10 sekund 

4 Napnuté paže i nohy, trup se propadá, hlava se sklání dolů, vychylování do stran, 

neschopnost setrvat klidně v poloze alespoň 10 sekund 

5 Pokrčené paže i nohy, trup se propadá, hlava se sklání dolů, vychylování do stran, 

neschopnost setrvat klidně v poloze alespoň 10 sekund 
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Graf 10 Výsledky cvičení vzpor ležmo – vzpažit levou (pravou), zanožit pravou (levou) 

  

 Ze všech deseti cvičení dopadlo právě toto nejhůře ze všech. To dokumentuje i 5% 

podíl dívek dosahujících prvního stupně, což je nejmenší podíl ze všech hodnotících stupňů. 

Četné zastoupení má u nich i třetí (41 %) a čtvrtý stupeň (28 %). Jejich průměrné skóre bylo 

3,15. Z chlapců získalo 19 % první stupeň, 45 % druhý, 24 % třetí a dokonce 12 % čtvrtý. I 

jejich průměrné skóre bylo v tomto cvičení nejhorší, a sice 2,29. Dohromady dosáhli chlapci a 

dívky skóre 2,72. Průměrné skóre chlapců i dívek ze všech cvičení byl 2,06. 
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6.2 Dotazníkové šetření 

 Druhá část výsledků demonstruje odpovědi respondentů uvedené v dotazníkovém 

šetření. Z grafů je možné vyčíst četnosti u jednotlivých odpovědí chlapců, dívek i celého 

výzkumného souboru. Tyto výsledky je pak možno porovnat s první částí výsledků, tedy 

úrovni pohybových kompetencí. 

 

 

Graf 11 Pohlaví 

 

 

Graf 12 Věk 

 

42 
39 

0

10

20

30

40

Č
e

tn
o

st
 

Pohlaví 

Chlapci

Dívky

0

10

20

30

40

50

60

13 let 14 let 15 let

Č
e

tn
o

st
 (

%
) 

Věk 

Chlapci

Dívky



 

44 
 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 81 respondentů, z toho 42 chlapců a 39 dívek. Všichni 

spadali do věkové kategorie 13 - 15 let a studovali v 8. nebo 9. ročníku základní školy. 

 

 

Graf 13 BMI (Body Mass Index) 

 

Na základě tělesné výšky a hmotnosti, kterou respondenti uvedli v dotazníkovém 

šetření, byla podle tabulek přepočítána hodnota BMI. Většina chlapců i dívek spadá do 

kategorie, v níž se hmotnost vztažená k výšce nachází v optimálním rozmezí. S nadváhou se 

potýká jen malé procento z nich. Více než třetina chlapců a čtvrtina dívek však trpí podváhou. 

Nutno ale dodat, že v tomto věku to není ojedinělé a nemusí to nutně znamenat nedostatečné 

stravování. Chlapci začínají v pubertálním období růst prudce do výšky, ale málo mohutní. 

Proto jsou jejich postavy často velmi štíhlé. Se zastavením růstu výšky se však postupně 

zvyšuje hmotnost a jejich BMI se většinou dostane do normy. U dívek může být důvodem 

zvýšené četnosti touha líbit se ostatním i sobě, s čímž souvisí i (někdy přehnaná) péče o 

udržování své postavy, což je pro pubertální období typickým jevem.  

U dětí a mládeže je však globálním problémem hlavně nadváha a obezita, tedy 

zvýšená hodnota BMI. Ta přímo souvisí s nižší pohybovou aktivitou i pohybovými 

kompetencemi. Během výzkumu se ukázalo, že respondenti se zvýšenou hodnotou BMI 

(ačkoliv jich nebylo mnoho) dosahovali ve většině cvičení horších výsledků než jejich 

spolužáci. Buď nebyli schopni cvičení dostatečně správně provést, nebo se do něj nechtěli 

raději zapojit.   
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Graf 14 Věnuješ se aktivně nějaké sportovní činnosti? 

 

Celkem 64 % všech respondentů uvedlo, že se aktivně věnuje sportovní činnosti. 

Z aktivně sportujících převažují s 71 % chlapci nad 56 % dívek. To se koneckonců projevilo i 

v pohybových testech, kde byli ve všech cvičeních chlapci úspěšnější. Nicméně i dívky, které 

jsou sportovně aktivní, dosahovaly ve cvičeních dobrých výsledků.  

 

 

Graf 15 Pokud se věnuješ pohybové aktivitě, tak které? 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ano ne

Č
e

tn
o

st
 (

%
) 

Věnuješ se aktivně nějaké sportovní činnosti? 

Chlapci

Dívky

Celkem

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Č
e

tn
o

st
 (

%
) 

Pokud ano, které? 

Chlapci

Dívky

Celkem



 

46 
 

Tato otázka navazuje na otázku předchozí. Pro celistvost byl doplněn i údaj o četnosti 

respondentů neprovozujících pravidelně pohybovou aktivitu. Z pohybových aktivit vedou 

podle očekávání sportovní hry (40 % chlapců a 21 % dívek), kterých je celá řada. U dívek měl 

největší zastoupení tanec a aerobik (26 %). Mezi chlapci dále vynikají bojové sporty (19 %) a 

za zmínku stojí i překvapivých 12 % věnujících se gymnastice. Někteří dokonce uváděli více 

možností najednou. V položce Jiné uváděli respondenti parkour, fitness, šerm nebo inline 

bruslení. Nejnižší četnost má lyžování a biatlon, které by bylo frekventovanější spíše 

v podhorských a horských oblastech než ve velkých městech. Nepříliš častou odpovědí byla 

také atletika (5 %) a plavání (7 %).  

 

 

Graf 16 Věnoval se alespoň jeden z tvých rodičů nějaké sportovní aktivitě? 

 

Odpověď ano volilo i tentokrát více chlapců (69 %) než dívek (56 %). Dalo by se 

předpokládat, že probandi, jejichž rodiče byli pohybově aktivní, budou mít lepší fyzické 

výsledky než ostatní. To se v testování pohybové kompetence ale nepotvrdilo. Rozdíly mezi 

oběma skupinami nebyly nijak výrazné. Tedy i probandi, jejichž rodiče se nevěnovali žádné 

pohybové aktivitě, dosahovali ve cvičení dobrých výsledků a naopak.  

Vliv tohoto faktoru se však projevil pozitivně jiným způsobem. Probandi, jejichž 

rodiče se nějaké pohybové aktivitě věnovali, sami pravidelně provozovali nějakou pohybovou 

aktivitu mnohem častěji než ostatní. Lze tedy konstatovat, že pokud jsou rodiče (aspoň jeden) 

pohybově aktivní, dá se s velkou pravděpodobností očekávat totéž u jejich dětí, které však 

musí své pohybové schopnosti dále rozvíjet, aby výrazněji vynikali nad ostatními vrstevníky.  
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Tab. 11 Sportovní aktivity rodičů probandů 

 Chlapci (%) Dívky (%) Celkem (%) 

Fotbal 17 14 15 

Bojové sporty 14 13 14 

Lední hokej 12 8 10 

Basketbal 2 8 5 

Volejbal 7 3 5 

Atletika 7 3 5 

Florbal 7 0 4 

Tenis 2 3 2 

Házená 5 0 2 

Plavání 2 3 2 

Stolní tenis 0 2 1 

Tanec 2 0 1 

Krasobruslení 0 2 1 

Jízda na koni 0 2 1 

Parkour 2 0 1 

Kulturistika 2 0 1 

Horská kola 2 0 1 

Žádný 31 44 37 

 

  

Mezi nejčastějšími sportovními aktivitami rodičů, které probandi uvedli, figuroval 

podle očekávání populární fotbal spolu s bojovými sporty a ledním hokejem. S větším 

odstupem za nimi následoval basketbal, volejbal a atletika. Ostatní sporty se v celkovém 

součtu podílely málo. Pro úplný přehled byla přidána také informace o rodičích nevěnujících 

se žádné pohybové aktivitě. Nutno také doplnit, že určitý počet probandů uvedl hned několik 

sportovních aktivit. Všimněme si, že v tabulce dominují především sportovní hry a bojové 

sporty, jež měly největší zastoupení i mezi pravidelnými pohybovými aktivitami probandů. 

Lze se tedy domnívat, že volba sportu dítěte je závislá na předešlé provozované aktivitě 

alespoň jedním z rodičů.  
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Graf 17 Nejvyšší dosažený stupeň vzdělání rodičů 

 

 

 Ve více než polovině případů uváděli chlapci u otce i matky jako nejvyšší dosažený 

stupeň vzdělání střední školu. Naopak téměř polovina všech dívek uvedla u obou rodičů 

vysokoškolské vzdělání a středoškolské těsně za ním. Menší část uváděla vyšší odborné 

vzdělání a zanedbatelná část vzdělání základní. Na pohybové zdatnosti se však vzdělání 

rodičů nijak zvlášť neprojevilo. Děti vysokoškolsky vzdělaných rodičů cvičili na stejné úrovni 

jako děti rodičů středoškolsky vzdělaných apod. Například malý zlomek chlapců s rodiči 

dosáhnuvších pouze základního vzdělání měl v porovnání s ostatními velmi nadprůměrné 

výsledky v pohybových testech. Nebyla tedy prokázána přímá úměra mezi pohybovou 

zdatností probandů a dosaženým stupněm vzdělání jejich rodičů. Vzdělání rodičů tedy 

pravděpodobně není příliš rozhodujícím faktorem toho, zda dítě bude pohybově gramotné či 

nikoliv. 

 Co se týká vztahu mezi vzděláním rodičů a jejich pohybovou aktivností, tak z otců 

byli pohybově nejaktivnější s mírnou převahou ti středoškolsky vzdělaní, za nimi následovali 

otcové vysokoškolsky vzdělaní. U matek tomu bylo taktéž. Nejméně pohybově aktivní rodiče 

byli opět ti se středoškolským vzděláním, tentokrát s jasnějším rozdílem oproti vysokoškolsky 

vzdělaným, především u matek.  
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Graf 18 Kolik máš sourozenců? 

 

 

 Chlapci měli nejčastěji jednoho sourozence (41 %), dva sourozence 26 %, tři a více 

také 26 %. U dívek byly odpovědi vyrovnané. Jednoho sourozence mělo 28 % z nich stejně 

jako dva sourozence. 3 a více sourozenců mělo 26 % dívek.  

 Tento ukazatel přinesl dva poznatky. U chlapců se třemi a více sourozenci byl vyšší 

podíl těch, kteří dosahovali nadprůměrných výsledků v pohybových testech. Naopak u dívek 

bez sourozenců byl zaznamenán zvýšený podíl těch, jejichž výsledky byly ve srovnání 

s ostatními podprůměrné. Oproti vzdělání rodičů tedy počet sourozenců již může jistým 

způsobem ovlivnit pohybovou kompetenci dítěte. To vyplývá i z toho, že ve větším kolektivu 

dětí je jedinec více ponoukán k pohybovým hrám. Nicméně je třeba přiznat, že výsledky 

nemusí být zcela reprezentativní, pokud bychom je vztáhli na celou českou populaci, neboť 

rodiny s více než třemi dětmi tvoří minoritní skupinu. Proto je třeba brát tyto výsledky 

s mírnou rezervou. 
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Graf 19 Kolik času trávíš aktivním pohybem mimo hodiny TV ve škole? 

 

 

 Opět pozorujeme rozdíl mezi odpověďmi chlapců a dívek. Zatímco 33 % chlapců 

uvedlo jako nejčastější možnost více než 6 hodin týdně, dívky nezvolily tuto možnost ani 

jednou. Naopak 41 % z nich volilo hlavně možnost 1 - 2 hodiny týdně. To jsou poměrně 

překvapivé výsledky, jelikož předtím uvedlo 56 % dívek, že se pravidelně věnuje aktivnímu 

pohybu. Celkově se počet hodin strávených aktivním pohybem projevil pochopitelně na 

výsledcích pohybového testu.  

 

 

 

Graf 20 Máš obecně pozitivní vztah ke sportu? 
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 Dvě třetiny chlapců mají ke sportu jednoznačně pozitivní vztah, dalších 21 % se 

přiklonilo k možnosti spíše ano. Mají tedy sport většinou rádi bez ohledu na to, jak jsou 

pohybově kompetentní. Dívky už tak jasně kladný vztah ke sportu nemají. Více než polovina 

z nich k němu vyjádřilo mírnější sympatie a 23 % dokonce odpovědělo spíše ne, což je více 

než podíl jasně vyjádřeného pozitivního vztahu. 

 

 

 

Graf 21 Je tvůj vztah ke školní TV pozitivní? 

 

 

 Zde už ani většina chlapců nevolila jasně kladnou odpověď. Zcela kladný postoj k TV 

vyjádřilo 33 % z nich, spíše kladný postoj 55 %. Stále však zůstává nízké procento těch, kteří 

školní TV rádi nemají. U dívek vypadá průběh grafu velice podobně jako v tom předchozím, 

nicméně dochází k nárůstu odpovědí s negativním postojem. Zcela negativní postoj mělo 

dokonce 15 % dívek a zcela kladný postoj 18 %, což je jen nepatrně více.  
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Graf 22 Myslíš, že školní TV přispívá ke zlepšení tvé fyzické zdatnosti? 

 

 Drtivá většina chlapců souhlasí s tím, že tělesná výchova ovlivňuje pozitivně jejich 

pohybovou zdatnost. Jenom 10 % z nich si myslí, že rozhodně ne. Dívky uvedly nejčastěji 

možnost spíše ne (36 %). Možnost spíše ano pak uvedlo 34 % z nich. V postojích k tělesné 

výchově se prohlubuje rozdíl mezi chlapci a dívkami. Některé dívky však nejen, že nejsou 

přesvědčeny o formování kondice prostřednictvím TV, ale ani o její formování nestojí, 

nechtějí se zlepšovat.  

 

 

 

Graf 23 Přináší ti sportování radost? 
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 Chlapci opět odpovídali velice kladně a 69 % z nich vnímá zcela jasně, že jim 

sportování přináší radost. Dívky byly opět umírněnější a 46 % z nich volilo možnost spíše 

ano. Zajímavé je, že u všech tří ostatních možností figuruje stejný podíl z nich. 

 

 

 

Graf 24 Mají pro tebe pohybové aktivity nějakou vnitřní hodnotu? 

 

 

 Více než polovina chlapců vnímá jednoznačně v pohybových aktivitách nějakou 

vnitřní hodnotu. Další téměř čtvrtina vnímá, že spíše ano. 14 % si myslí, že rozhodně ne. Tuto 

možnost ale překvapivě neuváděli jenom ti, kteří v pohybových testech nedopadli příliš dobře, 

nýbrž i ti, jenž vykazovali nadprůměrné výsledky. Dívky se přiklánějí nejčastěji k možnosti 

spíše ne, čímž se opět potvrzuje naprosto odlišné vnímání pohybových aktivit u chlapců a 

děvčat ve skupině probandů. 
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Graf 25 Jsi rád aktivní? Máš chuť zlepšovat svou fyzickou zdatnost a zkoušet stále nové PA? 

 

 

 I tentokrát chlapci odpovídali většinou jasně kladně (67 %). Dalších 19 % volilo 

mírnější formu spíše ano. Zbytek rád aktivní není téměř nebo zcela vůbec a netouží po 

zlepšení fyzické zdatnosti. Odpovědi byly opět nezávislé na tom, zda jedinec dopadl 

v pohybových testech dobře nebo špatně. U dívek pro změnu vzrost podíl odpovědí určitě ano 

na 26 %, ale nejčastěji volili spíše ano (41 %). Ale stále poměrně vysoký podíl (33 %) volil 

záporné odpovědi. Na rozdíl od chlapců však uváděly tyto odpovědi hlavně dívky, jejichž 

výsledky v pohybových testech byly podprůměrné.  

 O testované skupině chlapců tedy můžeme říci, že velká většina z nich má 

k pohybovým aktivitám i k tělesné výchově pozitivní vztah. A to i navzdory tomu, že někteří 

z nich nedopadli v pohybových testech příliš dobře. I přesto mají motivaci být dále aktivní a 

zlepšovat svou fyzickou zdatnost. 

 U skupiny dívek je situace poněkud odlišná. Pozitivní vztah k pohybovým aktivitám 

mají, ale ne tak vřelý jako chlapci. Velká část z nich ovšem sympatie ke sportu ani k tělesné 

výchově nemá. U dívek se mnohem jasněji projevil vztah mezi pozitivním přístupem ke 

sportu a pohybovými výkony.  
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Graf 26 Vnímání důležitosti TV mezi ostatními školními předměty 

 

 

Více než dvě třetiny probandů se shodly na tom, že český jazyk, cizí jazyky, 

matematika a informatika jsou důležitější než tělesná výchova. Ostatním přírodním vědám 

však opět dvě třetiny celku přikládají menší význam. U dívek ještě mírně vyniká 44 % u 

chemie a fyziky. Celkově tedy TV zaujímá dle probandů důležité místo mezi předměty.  

 

 

 

Graf 27 Které sportovní odvětví má největší vliv na rozvoj tělesné zdatnosti? 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Č
e

tn
o

st
 (

%
) 

Které předměty jsou důležitější než TV? 

Chlapci

Dívky

Celkem

0

5

10

15

20

25

30

35

40

atletika gymnastika plavání sport. hry jiné

Č
e

tn
o

st
 (

%
) 

Které sportovní odvětví má největší vliv na 
rozvoj tělesné zdatnosti? 

Chlapci

Dívky

Celkem



 

56 
 

 Dívky i chlapci označovali nejčastěji atletiku (37 %), poté gymnastiku (23 %), plavání 

(19 %) a až na závěr sportovní hry (17%), které byly nejčastější pravidelnou pohybovou 

aktivitou probandů. Je možné, že probandi vzhlíží k atletice jako sportovnímu odvětví 

budujícímu pohybovou gramotnost, protože sami se s ní nedostávají příliš do kontaktu mimo 

školní TV. A jelikož v dnešní době jsou atletické soutěže často vysílány v televizních 

přenosech, mohou sledovat a obdivovat výkony sportovců a sami toužit se jim alespoň trochu 

fyzicky přiblížit. V položce jiné bylo uvedeno fitness, parkour a tanec. 

 

 

 

Graf 28 Stravuješ se zdravě? 

 

 

 O svých zdravých stravovacích návycích byly pevně přesvědčeny více dívky (23 %) 

než chlapci (12 %). Více než polovina probandů uvedla spíše ano. Více než čtvrtina chlapců 

dokonce uvedla, že se stravují spíše nezdravě. V období puberty je však pro chlapce 

příznačné, že „sní, na co přijdou“, poněvadž jejich těla se rychle vyvíjí, a tak potřebují 

zpravidla větší přísun energie. Tím pádem si příliš nelámou hlavu s tím, zda je zdravá veškerá 

strava, kterou spořádají. Ve většině případů ani nedojde k výraznějšímu zvýšení tělesné 

hmotnosti. Dívky naopak začínají více dbát na svůj zevnějšek, a proto si také hlídají obsah 

svého jídelníčku pečlivěji. 
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Graf 29 Kouříš? 

 

 

 Téměř všichni probandi uvedli, že nekouří vůbec. Není vyloučeno, že tato čísla mohou 

být pravdivá. Pravděpodobně však bude realita jiná. Určité procento nejspíš zatajilo 

z osobních důvodů skutečnost, a tak je třeba brát výsledky s jistou rezervou. Jen zanedbatelná 

část se přiznala, že alespoň někdy kouří. 

 

 

 

Graf 30 Dokážeš si život organizovat tak, abys měl/a co nejméně zdravotních problémů? 
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 Zde si svým správným organizováním životosprávy bylo tentokrát plně jisto více 

chlapců (43 %) než dívek (13 %). Obě pohlaví však nejčastěji uváděla možnost spíše ano, 

konkrétně 50 % chlapců a 69 % dívek. Svou opravdu špatnou organizaci životosprávy 

přiznalo 10 % dívek. Samozřejmě je to také otázka informovanosti, ale díky dostupnosti 

informací má většina mladých lidí přehled o tom, co je zdravé a co nikoliv.   

 

 

 

Graf 31 Myslíš, že jsi pohybově gramotný/á? 

 

 

 Sebevědomější byli v tomto ohledu chlapci, z nichž se 69 % považuje za pohybově 

gramotné, u dívek to je 56 %. Dle předchozích otázek dotazníkového šetření a také 

pohybových testů je to očekávaný výstup. Chlapci byli ve všech cvičeních úspěšnější a mají 

lepší vztah k pohybovým aktivitám a sportu, stejně jako ke školní tělesné výchově.  

 Pochopitelně ti, kteří v pohybových testech nedosáhli příliš dobrých výsledků, se 

většinou označili za pohybově negramotné, a to jak chlapci, tak i dívky. Vyskytly se však i 

případy, kdy přesvědčenost o své pohybové gramotnosti či negramotnosti nekorespondovala 

s výsledky pohybových testů. Důvodem mohla být neznalost definice a konceptu pohybové 

gramotnosti, čímž došlo k pochybení vlastního sebevnímání.  

 Podle odpovědí v dotazníkovém šetření si pod pojmem pohybová gramotnost probandi 

nejčastěji představovali schopnost pohybovat se a vykonávat sporty, být nadaný ve sportu, 

zvládat bez problémů cviky, pravidelně cvičit a zdravě jíst, radost z pohybu, mít 

vypracovanou postavu, usilovat o lepší zdraví a kondici. Mnozí také uvedli odpověď nevím. 
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7 DISKUZE 
 

 V teoretické části byl představen koncept pohybové gramotnosti. Byla uvedena její 

definice a jednotlivé aspekty, jejichž obsah představuje jádro pohybové gramotnosti. Dále 

byla zmíněna vazba pohybové gramotnosti na tělesnou výchovu, především jak hodiny školní 

TV a učitelé mohou pozitivně, ale i negativně ovlivňovat úroveň pohybové gramotnosti u 

svých žáků. V neposlední řadě byla pohybová gramotnost prezentována jako součást 

zdravého životního stylu člověka, a které současné trendy tuto životosprávu narušují. 

 Skupina probandů byla nejprve testována pomocí testové baterie obsahující 10 cvičení 

a poté skrze dotazníkové šetření. Výsledky pohybových cvičení nepotvrdily hypotézu, že více 

než polovina probandů dosáhne ze všech pohybových úkonů na hodnotící škále v průměru 

horšího celkového skóre než 2, ačkoliv byl výsledek těsný. Celkem 48 % respondentů dosáhlo 

skutečně horšího skóre, z čehož 36 % byli chlapci a 64 % dívky.  

 Druhou hypotézou bylo tvrzení, že probandi nebudou považovat pohybové aktivity za 

činnost, kterou pravidelně a rádi vykonávají. To se potvrdilo jen částečně. 64 % respondentů 

uvedlo, že se věnuje pravidelně nějaké sportovní aktivitě, nejčastěji sportovním hrám. Patrný 

byl však rozdíl mezi chlapci a dívkami. Většina chlapců uvedla, že mimo hodiny školní TV 

tráví aktivním pohybem více než 6 hodin týdně, dívky uváděli nejčastěji časový rozsah 1 - 2 

hodiny týdně. Ke sportu a pohybovým aktivitám měla pozitivní vztah většina chlapců i dívek. 

Na rozdíl od jasně pozitivních postojů chlapců však dívky měly spíše umírněnější názory na 

pohybové aktivity. Navíc se mnohem častěji přikláněly k negativnímu vnímání sportu, tyto 

odpovědi uváděly však většinou jenom ty dívky, které dosáhly podprůměrného skóre 

v pohybových testech. 

 Zcela se nepotvrdila ani hypotéza, že probandi nebudou přisuzovat tělesné výchově 

důležitý význam pro svůj život. Většina chlapců i dívek vyjádřila k tělesné výchově kladný 

vztah, nicméně ani chlapci už ji nevnímali tak jednoznačně pozitivně, jako sport obecně. 

Nadpoloviční většina dívek dokonce uvedla, že se tělesná výchova nepodílí na rozvoji jejich 

tělesné kondice. Rozdíly ve vnímání sportu obecně a vnímání tělesné výchovy mohou být 

zapříčiněny jednotvárným obsahem hodin TV, osobností a špatným přístupem učitelů TV, 

nedostatečným materiálním vybavením apod. I přesto však přisoudili probandi tělesné 

výchově poměrně důležitý význam mezi ostatními předměty. Pouze český jazyk, cizí jazyky a 

matematiku spolu s informatikou označila drtivá většina za předměty, které jsou důležitější.  

 Z hlediska celkového posouzení pohybové gramotnosti a negramotnosti bychom mohli 

jako pohybově gramotné jedince označit nadpoloviční většinu chlapců. Jejich celkové 
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průměrné skóre ze všech cvičení odpovídá hodnotě 1,83. Lepšího skóre přitom dosáhlo 60 % 

z nich. Z dotazníkového šetření navíc vyplývá, že tito chlapci mají motivaci vykonávat 

pohybové aktivity a pravidelně se jich účastní, svých pohybových kompetencí jsou si vědomi, 

a proto cvičí sebevědomě a bez větších potíží. Ostatní chlapce, kteří nedopadli v pohybových 

testech příliš dobře, lze označit za pohybově negramotné (resp. málo pohybově gramotné), 

byť někteří z nich pociťují ke sportu a pohybu kladný vztah, což je samozřejmě velice 

příjemné zjištění. Nicméně pohybová kompetence, obzvláště v takto jednoduchých cvičeních, 

je stěžejním ukazatelem míry pohybové gramotnosti. 

 Dívky dosáhly ze všech cvičení celkového průměrného skóre 2,29. Přitom 59 % dívek 

dosáhlo lepšího průměru. Zde je třeba dodat, že hodnota průměru byla z velké části ovlivněna 

několika dívkami s výrazně horším průměrným skóre. Mezi dívkami tak byl patrný výraznější 

než mezi chlapci. Z hlediska pohybové kompetence by tedy poměrně vysoké procento dívek 

obstálo v těchto jednoduchých cvičeních dobře. Nicméně už jen malá část z nich má ke sportu 

a tělesné výchově opravdu pozitivní vztah, provozuje pohybovou činnost s vyšší frekvencí 

během týdne, pohybuje se sebevědomě i efektivně a vidí ve sportu nějakou vnitřní hodnotu, 

kvůli které v něm chtějí usilovat o další rozšíření fyzického fondu.   

 Povědomí o konceptu pohybové gramotnosti bylo u respondentů nízké. Podobně jako 

ve výzkumu Vašíčkové (2016) považovala většina respondentů pohybovou gramotnost jako 

schopnost efektivně vykonávat pohybové činnosti či jako sportovní nadání. To je ovšem 

jenom část celého obsahu. Motivaci pro další vykonávání pohybových aktivit respondenti 

měli, přičemž chlapci více než dívky.  
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8 ZÁVĚR 

 
 Cíle i úkoly práce se podařilo naplnit. Pomocí relevantních zdrojů byla nastíněna 

problematika obsahu pohybové gramotnosti. Na základě výsledků sestavené testové baterie a 

dotazníku byla zjištěna úroveň pohybové kompetence jednotlivých respondentů a jejich 

postoje k pohybovým aktivitám, tělesné výchově a aktivnímu životnímu stylu. Byly popsány 

jednotlivé ukazatele z dotazníkového šetření a jejich míra vlivu na pohybový výkon. Celkově 

pak byl hrubě stanoven podíl respondentů, které je možno označit jako pohybově gramotné či 

negramotné. Chlapci měli k pohybovým aktivitám lepší vztah než dívky a také byl větší podíl 

z nich pohybově gramotný. 

 Zároveň se nepodařilo plně potvrdit ani jedinou z předem stanovených hypotéz. 

V pohybových testech dosáhl nadpoloviční podíl respondentů celkově lepšího průměrného 

výsledku, než jaký byl očekáván. Předpoklad, že respondenti nebudou považovat pohybové 

aktivity za činnost, kterou pravidelně a rádi vykonávají, se potvrdil jen částečně. Hypotéza, že 

respondenti nebudou považovat tělesnou výchovu za důležitou, se také zcela nepotvrdila. 

Ačkoliv vnímání TV nebylo tolik pozitivní, jako vnímání sportu a pohybu obecně, byl jí 

přisouzen poměrně důležitý význam mezi ostatními školními předměty. 

 Za prozkoumání by stálo dále zjistit, proč docházelo k tak častým diferencím 

v odpovědích chlapců a dívek a proč byl mezi dívkami markantně vyšší podíl jedinců, kteří 

nemají k pohybovým aktivitám příliš vřelý vztah a nedisponují takovými pohybovými 

kompetencemi. Dalším problémem je již zmíněná odlišná percepce sportu obecně a školní 

tělesné výchovy. Učitelé TV by měli o těchto problémech vědět, klást si otázky a snažit se 

nalézt odpovědi, které by přispěly k vyřešení těchto zjištění, neboť právě jejich intervence v 

tělesná výchově je důležitým prostředkem k budování pohybové gramotnosti.    
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Příloha 1 Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

 



 

 

Příloha 2 Informovaný souhlas 
 
Vážený pane, vážená paní, 

  

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním 

v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s účastí 

Vašeho syna/dcery ve výzkumném projektu v rámci bakalářské práce s názvem Pohybová 

gramotnost žáků základní školy prováděné na UK FTVS a na Základní škole sv. Voršily v Praze a 

Základní a mateřské škole Cihelní v Karviné. 

  

Cílem této bakalářské práce je zmapovat úroveň pohybové gramotnosti žáků na vybraných základních 

školách. Jedná se o žáky 8. a 9. ročníků, jelikož výzkum je zaměřen na děti ve věku 13-15 let. 

Výsledky výzkumu by měly podat představu o fyzické zdatnosti žáků, jejich životním stylu i jejich 

vnímání školní tělesné výchovy. Testování se skládá ze dvou částí. První z nich je vyplnění 

anonymního dotazníku, který se týká dané problematiky. Druhou částí je pak provádění celkem deseti 

základních cvičení (kotouly, přeskoky, šplhání, házení, běhání). Jedná se o neinvazivní metodu. 

Testování bude probíhat ve školní tělocvičně během vyučovací hodiny tělesné výchovy, doba trvání je 

tedy asi 45 minut. Během testování bude po celou dobu přítomen učitel tělesné výchovy, který bude 

dohlížet na bezpečnost žáků. Při cvičení bude vždy dopomáhat vyučující. Žáci, kteří by se z nějakého 

důvodu (např. strach) nechtěli zúčastnit některého z cvičení, jej nemusí absolvovat. Testování by se 

neměli účastnit zdravotně indisponovaní žáci – tedy ti, kteří jsou právě nemocní, krátkodobě po 

nemoci či operaci nebo kteří nemohou cvičit v důsledku zranění (zlomeniny, výrony). Rizika 

prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit prováděných v rámci 

tohoto typu výzkumu.  

Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená.  

 

Získaná osobní data žáků budou anonymizována. Data zpracovaná z dotazníků a z pohybových 

cvičení budou shrnuta v ucelený soubor. Odpovědi uvedené v dotaznících souvisí s praktickými 

pohybovými aktivitami. Během výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie, videozáznamy ani 

audiozáznamy. Všichni účastníci budu informováni o průběhu a významu testování. S celkovými 

výsledky se mohou seznámit v bakalářské práci, kde budou zveřejněny.  

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchovaná v anonymní podobě a publikovaná v 

bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a na konferencích, případně budou 

využitá při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána.  

 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

  

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Daniel Zálešák Podpis: .............................  

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí 

ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem 

dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, že můj syn/dcera má platnou 

zdravotní prohlídku. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo 

svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně 

informovat předkladatele projektu.  

 

Místo, datum ....................  

Jméno a příjmení účastníka ................................................ Podpis: ....................................  

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................  

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi .................................... Podpis: ............................. 



 

 

Příloha 3 Kontrolní arch pro cvičení kotoul vpřed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začíná ze 

dřepu 

Dlaně na 

zemi 

před 

tělem 

Sklopená 

hlava 

Hlava bez 

doteku 

podložky 

Trup 

zabalen 

Natažené 

nohy 

Končí ve 

dřepu 

Po 

přímé 

ose 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 



 

 

Příloha 4 Kontrolní arch pro cvičení kotoul vzad 

 

Začíná ze 

dřepu 

Hlava 

sklopená 

Dlaně na 

zemi 

vedle 

hlavy 

Nadlehčení 

krční páteře 

Trup 

zabalen 

Natažené 

nohy 

Končí ve 

dřepu 

Po 

přímé 

ose 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 5 Kontrolní arch pro cvičení šplh o tyči 4,5 metru 

 

Silný odraz Bezpečný příraz 

Souhra paží a 

nohou Dosažení vrcholu 

Limit 10 s 

chlapci 

Limit 12 s 

dívky 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 6 Kontrolní arch pro cvičení přeskok přes kozu roznožkou 

 

Dostatečně 

rychlý rozběh 

Razantní 

odraz z 

můstku 

Odraz 

natažených 

paží od kozy 

Trup 

vodorovně se 

zemí 

Aktivní 

roznožení 

Natažené 

nohy 

Dopad do 

stoje 

spojného 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 7 Kontrolní arch pro cvičení driblink s basketbalovým míčem 

 

Střídání 

rukou 

Dlaň na horní 

polovině míče 

Synchronizace paží a 

nohou 

Dostatečně rychlý 

a plynulý pohyb 

vpřed Vzpřímená hlava 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 8 Kontrolní arch pro cvičení skipink 

 

Vysoká a 

ostrá kolena 

Dopad na 

špičky chodidel 

Střídavý pohyb 

paží 

Paže ohnuté 

v loktech 

Dostatečná 

frekvence švihu 

nohou 

Hlava a trup 

v jedné 

přímce 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 9 Kontrolní arch pro cvičení přeskoky přes švihadlo 

 

Paže 

mírně 

pokrčeny 

v loktech 

Kroužení 

vychází ze 

zápěstí 

Natažené 

nohy 

Dopad na 

špičky 

chodidel 

Chodidla 

snožmo 

Přeskoky s 

meziskokem 

Bez 

meziskoku Dvojšvih 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 10 Kontrolní arch pro cvičení přechod obrácené lavičky 

 

Dostatečně rychlá 

chůze 

Chodidla i trup 

směřují vpřed 3-5 kroků 

Bez vychylování do 

stran Zdvižená hlava 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 11 Kontrolní arch pro cvičení házení a chytání míčku 

 

Výkrok nesouhlasnou 

nohou 

Pokrčený loket 

směřuje vpřed 

Odhod 

nataženou paží 

Mírný 

záklon a 

rotace 

trupu 

Přesný hod 

na partnera 

Chycení do 

rukou 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 12 Kontrolní arch pro cvičení vzpor ležmo – vzpažit levou (pravou), zanožit pravou 

(levou) 

 

Napnuté paže i 

nohy Trup se nepropadá 

Hlava v prodloužení 

trupu 

Bez vychylování do 

stran 

Výdrž v 

poloze min. 

10 s 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Příloha 13 Dotazník 

 
1. Pohlaví  
Muž  

Žena  

 

2. Věk  

 

3. Výška a hmotnost  

 

4. Věnuješ se aktivně nějaké sportovní činnosti?  
Ano  

Ne  

 

5. Pokud ano, které?  
Gymnastika  

Atletika  

Plavání  

Sportovní hry (fotbal, hokej, florbal, volejbal aj.)  

Bojové sporty  

Tanec, aerobik  

Biatlon, lyžování  

Jiné  

 

6. Věnoval se alespoň jeden z tvých rodičů aktivně nějaké sportovní aktivitě?  
Ano  

Ne  

 

7. Pokud ano, které? 

8. Jaký je nejvyšší dosažený stupeň vzdělání tvých rodičů? Otce označ X a matku Y.  
Základní vzdělání  

Střední vzdělání  

Vyšší odborné vzdělání  

Vysokoškolské vzdělání  

 

9. Kolik máš sourozenců?  
žádného  

1  

2  

3 a více 

10. Kolik času trávíš aktivním pohybem mimo hodin TV ve škole?  
méně než 1 hodinu týdně  

1-2 hodiny týdně  

2-4 hodiny týdně  

4-6 hodin týdně  

více než 6 hodin týdně 

11. Máš obecně ke sportu pozitivní vztah?  
Určitě ano  

Spíše ano  

Spíše ne  

Určitě ne 
  



 

 

12. Je tvůj vztah ke školní TV pozitivní?  
Určitě ano  

Spíše ano  

Spíše ne  

Určitě ne  

 
13. Myslíš, že školní TV přispívá ke zlepšení tvé fyzické zdatnosti?  
Určitě ano  

Spíše ano  

Spíše ne  

Určitě ne  

 

14. Přináší ti sportování radost?  
Určitě ano  

Spíše ano  

Spíše ne  

Určitě ne  

 

15. Mají pro tebe pohybové aktivity nějakou vnitřní hodnotu?  
Určitě ano  

Spíše ano  

Spíše ne  

Určitě ne  

 

16. Jsi rád/a aktivní? Máš chuť zlepšovat svou fyzickou zdatnost a zkoušet stále nové  

pohybové aktivity?  
Určitě ano  

Spíše ano  

Spíše ne  

Určitě ne 

 
17. Označ školní předměty, které jsou podle tebe důležitější než tělesná výchova  
Český jazyk  

Cizí jazyky  

Matematika, informatika  

Chemie, fyzika  

Dějepis  

Přírodopis, zeměpis  

Občanská výchova  

Hudební výchova, výtvarná výchova 

 
18. Které z těchto sportovních odvětví má podle tebe největší vliv na rozvoj tělesné zdatnosti?  
Atletika  

Gymnastika  

Plavání  

Sportovní hry  

Jiné  

 
 

19. Stravuješ se zdravě?  
Určitě ano  

Spíše ano  

Spíše ne  

Určitě ne  

 



 

 

20. Kouříš?  
Vůbec  

Velmi málo  

Docela často  

Velmi často  

 

21. Dokážeš si život organizovat tak, abys měl/a co nejméně zdravotních problémů?  
Určitě ano  

Spíše ano  

Spíše ne  

Určitě ne  

 

22. Myslíš si, že jsi pohybově gramotný/á?  
Ano  

Ne 

 
23. Pokus se stručně charakterizovat, co si představuješ pod pojmem pohybová gramotnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


