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ÚVODEM  
 

Předkládaná elektronická publikace je sestavena z abstraktů, textů příspěvků a prezentací 

přednesených na konferenci „Fórum kinantropologie: vzdělávání v kinantropologii“, která 

byla uspořádána ve dnech 23. – 24. 9. 2015 ve Stráži nad Nežárkou. Jednalo se o tradiční 

celorepublikové setkání akademických pracovníků zabývajících se otázkami vzdělávání v 

kinantropologii. 

V průběhu konference zazněly příspěvky věnované problematice vzdělávání 

v kinantropologii.  

Ústřední témata byla: 

 Aplikace pohybové gramotnosti v programech vzdělávání pro různé skupiny populace 

 Obsah vzdělávání v oboru Tělesná výchova 

Konference byla pořádána pro podporu výsledků výzkumných projektů PRVOUK č. 39                    

a č. 15 řešených na Univerzitě Karlově v Praze a projektu MŠMT a NÚV „Pohyb a výživa“ 

řešeného ve spolupráci s pedagogickými fakultami. 

Z odborné diskuse vyplynula potřeba další úzké odborné spolupráce na přípravě koncepčních 

materiálů týkajících se procesu vzdělávání v tělesné výchově a sportu. 

Abstrakty, texty i prezentace jsou řazeny podle abecedního pořadí příjmení hlavních autorů.  

Za jazykovou a odbornou úroveň odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.  

 

Petra Matošková  

Editorka 
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POHYBOVÁ GRAMOTNOST V RANÉM VĚKU 
 

Irena Čechovská1; Tereza Nováková2 

 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra plaveckých sportů1; 

katedra fyzioterapie2 

 

Abstrakt  
Termín pohybová gramotnost považujeme za potřebný k popisu kompetencí využívat 

pohybové dovednosti tvořící základ pro rozvíjení pohybových aktivit, které jsou 

předpokladem pro aktivní způsob života. V pohybovém učení je nutné vycházet 

z neurofyziologických, kineziologických i psychologických principů vývoje a bezpodmínečně 

respektovat i individuální variabilitu psychomotorického vývoje každého dítěte. 

Značná variabilita psychomotorického vývoje a specifické způsoby řešení pohybového úkolu, 

které jsou výrazem individuální adaptace, se projevují širokou škálou pohybového projevu. 

Pouze dostatečně edukovaný instruktor, učitel nebo trenér dokáže zvážit kapacitu pohybového 

systému dítěte a optimální prostředky pro efektivní motorické učení. 

 

Klíčová slova 

Pohybová gramotnost, raný věk, pohybové dovednosti 

 

TEXT           OBSAH 

 

Chrudimsky
Text napsaný psacím strojem
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VZDĚLÁVÁNÍ UČITELEK MATEŘSKÝCH ŠKOL 
 

Hana Dvořáková 
 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra tělesné výchovy 

 

Abstrakt 
Předškolní věk je obdobím zvládání dovedností základní motoriky i základů sportovních 

dovedností. Dovednosti jsou důležité i pro celoživotní aktivitu (Pfeiffer et al., 2008). Proto je 

učení dovednostem dílčím cílem 1. oblasti RVP PV a v řízené pohybové aktivitě je důležitou 

součástí programu mateřských škol. To podporují i mezinárodní doporučení jedné hodiny 

řízené aktivity denně pro děti od tří let (WHO, 2010; NASPE, 2011; NEMOROUS, 2009; 

Sigmund & Sigmundová, 2011). Současná zjištění poukazují na zhoršení základních 

dovedností předškolních dětí (Sedlak, 2010; Pařízková et al., 2011; Dvořáková & 

Baboučková-Kopřivová, 2014). Učitelky z praxe formulují tyto problémy řízených aktivit: 

početné skupiny dětí, nedostatečný prostor, vybavení, ale i problémy s řízením věkově 

smíšených skupin, se zvládnutím celé skupiny a dodržením efektivity dané aktivity, problémy 

s narušujícími dětmi a nejistotou ve volbě vhodného obsahu. Kromě toho byly zjištěny 

výrazné nedostatky v porozumění základním termínům RVP PV – pohybová schopnost, 

dovednost a zdatnost a v jejich aplikaci pro pohybové činnosti dětí předškolního věku. 

V rámci studia bakalářských oborů učitelství pro mateřské školy by se proto toto vzdělávání 

mělo zaměřit na znalostní a praktické porozumění termínům RVP PV a na možnosti 

efektivního řízení pohybových činností. 

 

Klíčová slova 
Mateřská škola, pohybové dovednosti, řízení pohybových činností, vzdělávání učitelek 

 

PREZENTACE         OBSAH 
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OBJEKTIVIZACE MONITORINGU POHYBOVÉ AKTIVITY 
KROKOMĚRY VE ŠKOLNÍCH DNECH 

 

Karel Frömel1; Roman Cuberek1; František Chmelík1; Lukáš 
Jakubec1; Filip Křen1; Michal Kudláček1; Filip Neuls1; Lukáš Rubín1; 

Zbyněk Svozil1; Michal Šafář1  

další spolupracovníci podílející se na řešení výzkumného grantu: 
James Sallis2; Marek Blatný3; Martin Jelínek3; Dorota Groffik4; 
Krzysztof Skalik4; Janka Peráčková5; Branislav Antala5 
 

1Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Institut aktivního životního stylu 
2 University of Calorina, San Diego, USA 
3 Akademie věd České republiky, Psychologický ústav 
4 Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice, Polsko 
5 Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra športovej 

edukológie a škortovej humanistiky, Slovensko 

 

Abstrakt 
Většina současných studií zabývajících se monitorováním PA užitím krokoměrů analyzuje 

souhrnný denní počet kroků. Cílem studie je proto přinést nové poznatky o objemu a intenzitě 

pohybové aktivity v hlavních segmentech školního dne a na základě víceletého monitoringu 

navrhnout dílčí doporučení. 

Výzkum byl realizován v letech 2009-2014 na 97 základních a středních školách v České 

republice a 43 v Polsku. Celkem na monitoringu týdenní PA krokoměry v přirozených 

školních podmínkách participovalo 5295 probandů (3206 děvčat a 2087 chlapců, 4021 

českých a 1274 polských probandů) ve věku 12-19 let. 

Komparace monitorování pohybové aktivy krokoměry a akcelerometry ActTrainer v hlavních 

segmentech dne (vyjádřené počtem kroků) podporuje segmentační přístupy k monitorování 

denní pohybové aktivity, ale s respektováním známých objemových diferencí. Počet 

pohybově neaktivních chlapců a děvčat, kteří vykonávali v průměru méně než 6000 kroků/den 

se v průběhu let nezvyšoval. Naopak počet vysoce aktivních chlapců a děvčat, kteří 
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vykonávali v průměru více než 15000 kroků/den se v průběhu let nesnižoval. 

Využívání krokoměrů či četných „chytrých“ náramků/hodinek pro měření počtu kroků je pro 

svou jednoduchost a srozumitelnost stále aktuální. 

 

Klíčová slova 

Kroky, doporučení, monitorovací přístroje, internetový systém Indares 

 

TEXT           OBSAH 
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APLIKACE STRUKTUROVANÉHO UČENÍ DO PLAVECKÉ 
VÝUKY S CÍLEM DOSAŽENÍ PLAVECKÉ GRAMOTNOSTI U 

DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA 
 

Kristýna Hubená (1); Miroslava Baštová  
 
(1) Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra sportovních her 

 

Abstrakt 
Poruchy autistického spektra patří do skupiny pervazivních vývojových poruch. Jde 

o všeprostupující poruchu, tzn., že prostupuje celou osobností dítěte. Zasaženy jsou tři oblasti: 

komunikace, sociální chování a představivost. Díky tomu nejsou lidé postiženi touto chorobou 

schopni vnímat své okolí takovým způsobem, který by jim napomáhal vytvářet kompletní 

pochopení prostředí. Diagnostika pervazivních vývojových poruch je stále dokonalejší a tím 

se zvyšuje výskyt osob s těmito poruchami.  

V současné době narůstá počet dětí, které jsou integrovány do hlavního vzdělávacího proudu 

a zájmových aktivit. To ovšem zvyšuje nároky jak na učitele a trenéry, taky i na metody, 

obsah a formy výuky všech integrovaných dětí. Cílem příspěvku je představit jeden 

z nejúspěšnějších vzdělávacích programů používaných pro vzdělávání dětí s poruchou 

autistického spektra a jeho aplikaci do podmínek plavecké výuky. Jedná se o metody 

strukturovaného učení. Čtyřletá praxe s takto uskutečňovanou výukou nám umožnila sestavit 

základní doporučení, která jsou nezbytná, pro dosažení co nejefektivnější výuky s těmito 

dětmi, dodržovat.  

 

Klíčová slova 

Poruchy autistického spektra (PAS), strukturované učení, plavecká výuka 

 

PREZENTACE         OBSAH 
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„TAK DOBRÝ. JDEME DO SEDU ROZKROČNÝHO!“- 
ANALÝZA ŘEČOVÉHO PROJEVU V PRŮBĚHU 

GYMNASTICKÉHO ROZCVIČENÍ 

Jan Chrudimský  
 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky 

 

Abstrakt 
Pedagogická komunikace je významným prostředkem interakce mezi učitelem a žákem 

(Gavora, 1988) a lze ji členit do několika kategorií. Předmětem příspěvku je ukázat vybrané 

aspekty verbální komunikace v průběhu vedení „gymnastického“ rozcvičení. Význam a 

důležitost přípravy organismu před budoucí intenzivní pohybovou aktivitou, je obecně 

uznávaným faktem. Výsledný efekt rozcvičení ovlivňuje řada činitelů, kterými jsou např. 

obsah a organizace rozcvičení i osobnost učitele. V přípravě budoucích učitelů je rozcvičení 

jednou z částí jejich vzdělávání. Budoucí učitelé jsou seznamováni s teoretickými východisky 

tvorby obsahu, zásad organizace a vlastního řízení rozcvičení. Praktické zkušenosti budoucí 

učitelé získávají prostřednictvím „pedagogických výstupů“, jejichž účelem je i ověření 

komunikačních kompetencí. Očekává se, že vystupující student bude vhodným způsobem 

využívat odbornou terminologii, bude se vyjadřovat jasně a srozumitelně a jeho řečový projev 

bude kultivovaný a korespondovat se zvolenou organizační formou, resp. odpovídat 

zvolenému didaktickému stylu. 

Některé aspekty pedagogické komunikace sleduje analýza didaktické interakce. Dosažené 

výsledky analýzy jsou však omezené a mají spíše deskriptivní charakter. Můžeme např. 

dokumentovat a prostřednictvím vyjádření absolutní či relativní četnosti popsat formy 

chování učitele, formy projevu učitele. Avšak z hlediska výzkumu pedagogické komunikace 

je kvantifikace dílčích forem projevu učitele nedostačující. Pro hodnocení úrovně 

komunikačních kompetencí, a to i v přípravě budoucích učitelů, je nutné rozšířit analýzu i o 

jiné metody, např. metody obsahové analýzy. 

Při hodnocení pedagogické komunikace budoucího učitele jsme se zaměřili na kvalitu 

řečového projevu z hlediska odborného jazyka, kvality řečového projevu (četnost výskytu 

plevelných slov, nespisovná slova a výrazy), obsahu a formy sdělení i jeho srozumitelnosti. 
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Na příkladu výsledků analýzy chceme poukázat na některé aspekty komunikace, které byly 

pro záměrně vybraného jednice reprezentativní. Prezentované výsledky nemůžeme v žádném 

případě považovat za výsledky reprezentativní pro populaci studentů studijního programu 

Tělesná výchova a sport, ale obdobné způsoby vyjadřování se v populaci vyskytují. 

Domníváme se, že je nutné v přípravě budoucích učitelů, trenérů a dalších pedagogických 

pracovníků v různých oblastech sportu věnovat pozornost kultivaci kompetence pedagogické 

komunikace, protože její úroveň zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu výchovně 

vzdělávacího procesu.  

 

Klíčová slova 

Gymnastika, řečový projev, rozcvičení 

 

PREZENTACE         OBSAH 
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INDARES.COM: PŘEDSTAVENÍ MODULU TESTOVÁNÍ 
ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÉ ZDATNOSTI PRO DĚTI A 

MLÁDEŽ 
 

 

Lukáš Jakubec1; Lukáš Rubín1; Aleš Suchomel2; Pavel Fical1; Filip 
Křen1 

 
1Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Institut aktivního životního stylu,  
2 Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra 

tělesné výchovy 

 

Abstrakt 
Tělesná zdatnost je považována za celkový a kvalitativní ukazatel stavu organismu. Její 

dostatečná úroveň prokazatelně přispívá k lepší kvalitě života člověka, protože omezuje 

zdravotní rizika spojená s nedostatkem pohybu a umožňuje účast na fyzicky náročnějších 

aktivitách. Prezentovaná zdravotně orientovaná testová sestava je zaměřena na zdatnost 

ovlivňující přímo či nepřímo zdravotní stav dětí a mládeže ve věku 7 až 18 let. Její velkou 

výhodou je propojení s internetovým systémem Indares.com, který svým uživatelům názorně 

demonstruje jednotlivé testy a zároveň je i graficky vyhodnocuje. 

 

Klíčová slova 

Tělesná zdatnost, internet, Indares.com, zdraví, děti a mládež 

 

TEXT           OBSAH 
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PODNĚTY PRO PŘÍPRAVU UČITELŮ V OBORU UČITELSTVÍ 
PRO 1. STUPEŇ ZŠ 

 

Vladislav Mužík; Marek Trávníček; Jaroslav Vrbas 
 

 

Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra tělesné výchovy 

 

Abstrakt 
V roce 2013 vyhlásilo MŠMT projekt pro 1. stupeň ZŠ s názvem Pokusné ověřování 

účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků 

základních škol (Pohyb a výživa). V rámci projektu byl vypracován edukační program Pohyb 

a výživa, jehož cílem bylo zlepšit pohybový a výživový režim žáků ve škole i mimo školu. 

Ověřovacími metodami byly kromě jiného tzv. Deníky učitelů, do nichž zúčastnění učitelé 

pravidelně zaznamenávali svoje poznatky z ověřování programu. Na základě kvalitativní 

analýzy výroků téměř 300 učitelů (i na základě dalších poznatků) jsme dospěli ke zjištění, že 

vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ v oblasti tělesné výchovy (TV) je orientováno zejména na 

výuku TV, na sportovní dovednosti žáků (i učitelů), na hodnocení sportovní výkonnosti a 

tělesné zdatnosti žáků (i učitelů). Neadekvátní je příprava učitelů na doplňující formy školní 

TV, které se podílejí na utváření školního pohybového režimu žáků. Také hodnocení a 

sebehodnocení pohybového režimu žáků, včetně hodnocení a sebehodnocení jejich pohybové 

aktivity mimo školu, není věnována dostatečná pozornost jak v pregraduální přípravě učitelů, 

tak v jejich dalším vzdělávání. 

 

Klíčová slova 

Tělesná výchova, 1. stupeň základní školy, příprava učitelů, projekt Pohyb a výživa 

 

TEXT           OBSAH 



 15 

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ - PROBLÉM 
KONGRUENCE 

 

Vladislav Mužík; Petr Vlček 
 

Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra tělesné výchovy 

 

Abstrakt 
V České republice uplynulo 20 let od vydání Standardu základního vzdělávání (1995), který 

určil orientaci dosud platné vzdělávací koncepce tělesné výchovy (TV). Tato koncepce je 

označována jako „zdravotně orientovaná“ a vzdělávací obor TV je v současných rámcových 

vzdělávacích programech zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Obsah vzdělávání je 

zaměřen na výchovu žáků k pohybové aktivitě, k pěstování zdravotně orientované zdatnosti a 

uplatňování zdravého životního stylu. 

Jedním z ukazatelů kvalitního vzdělávání je kongruence (soulad) mezi hodnotovými 

východisky (hodnotami a potřebami společnosti), zvolenou koncepcí vzdělávání, procesem 

vzdělávání, výsledky vzdělávání a uplatněním získaného vzdělání v běžném životě. Mnohé 

studie ale dokládají, že tělesná výchova není v ČR realizována ve shodě se zvolenou koncepcí 

a že jsou na školách realizovány různé koncepce a různá pojetí TV. Proces vzdělávání tak 

nesplňuje požadavek kongruence, a proto nelze systémově posuzovat ani kvalitu vzdělávání 

v TV, ani výsledky vzdělávání. 

Porušená kongruence je patrně jedním z důvodů neúspěšné realizace současné koncepce TV, 

projevující se ve výsledcích a efektech vzdělávání. Je doloženo, že u dětí a mládeže klesá 

objem pohybové aktivity, úroveň jejich tělesné zdatnosti a pohybové výkonnosti, zvyšuje se 

výskyt nadváhy a obezity, dochází k celkovému zhoršení zdravotního stavu. Očekávané 

výstupy současné koncepce TV tedy nejsou naplňovány. Je proto nezbytné zlepšit kvalitu 

vzdělávání v TV. 

O kvalitě vzdělávání však můžeme hovořit teprve tehdy, až dojde k souladu mezi životními 

hodnotami společnosti, zvolenou vzdělávací koncepcí TV, přípravou učitelů a zejména 

realizací TV na školách. Teprve na základě dosažené kongruence ve vzdělávání lze posuzovat 

výsledky vzdělávání v oboru TV a účinně je ovlivňovat. 
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AKTUÁLNÍ PŘÍKLADY VYJÁDŘENÍ POJMU „POHYBOVÁ 
GRAMOTNOST“ 

 

Viléma Novotná; Iveta Holá 
 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky 

 

Abstrakt 
Příspěvek uvádí přehled vybraných vymezení obsahu pojmu pohybová gramotnost (pg) 

definovaných různými zahraničními autory. Problémem překladů uvedených definic a jejich 

konkrétního obsahu může někdy být nepřesný překlad jednotlivých pojmů bez uvedení 

dalších širších souvislostí. Pojem pohybová gramotnost je používán i v českém prostředí.  

Pohybová gramotnost je v mnoha zemích základním přístupem pro proces tělesné výchovy ve 

školách. Pro řešení problémů kultivace pohybové gramotnosti jsou pořádány International 

Physical Literacy Conference, např. v Kanadě roku 2013 a 2015. Koncepty pohybové 

gramotnosti podporují některé významné světové organizace, např. UNESCO, OSN, MOV. 

Do obsahu pohybové gramotnosti pro různé věkové kategorie jsou zařazovány oblasti, které 

se týkají dispozic, motivace, sebevědomí, pohybových kompetencí a další komponent. Jsou 

řešeny i okolnosti, za kterých se jednotlivec může stát fyzicky negramotným.  

Autoři se shodují, že pohybově gramotný člověk má své hodnoty, dovednosti, znalosti a 

dispozice odpovídající určitému věku nebo specifickému období života. Příkladem 

vzdělávacího programu pohybové gramotnosti je např. koncepce Vzdělávací gymnastiky.    

Pohybová gramotnost zahrnuje nejen problematiku kvality pohybového projevu a zdravotně 

orientované tělesné zdatnosti, ale neopominutelně i další aspekty ovlivňování osobnosti 

člověka: potřebu vzdělávání, psychickou odolnost a sociální soudržnost. 
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VYUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI PODPOŘE 
POHYBOVÝCH AKTIVIT A SPORTU – AKTUÁLNÍ TÉMATA 

 

Pavel Palička 
 

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra tělesné výchovy a sportu 

 

Abstrakt 
Současný technologický pokrok přináší stále nové možnosti pro využívání informačně 

komunikačních technologií (ICT) při podpoře pohybových aktivit a sportu. Ve spojitosti se 

školní tělesnou výchovou se tak nabízí progresivní prostředky a inovativní didaktické 

postupy, pomocí kterých lze dle našeho názoru zlepšovat efektivitu výukového procesu a 

zvyšovat motivaci žáků k realizaci pohybových aktivit (PA) ve školním prostředí i mimo něj. 

V předkládané prezentaci se v úvodu zaměřujeme na analýzu koncepčních dokumentů ČR, 

které se zabývají využíváním ICT prostředků a strategií jejich implementace do vzdělávací 

soustavy. V dalších částech se věnujeme aktuálním trendům v oblasti využívání digitálních 

technologií při realizaci pohybových aktivit a sportu, včetně rizik spojených s jejich 

využíváním. Závěr patří predikčním analýzám, které poukazují na nadcházející trendy v dané 

oblasti. Prezentace obsahuje aktivní odkazy s příklady využití vybraných technologií a 

vzdělávacích nástrojů. 

 

Klíčová slova 

ICT technologie, vzdělávání, pohybové aktivity, školní tělesná výchova, didaktické inovace, 
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PRAXE TĚLESNÉ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 
POHLEDEM UČITELEK TV 

 

Jitka Pokorná 
 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra plaveckých sportů 

 

Abstrakt 
Příspěvek se zaměřuje na problematiku realizace tělesné výchovy na druhém stupni 

základních škol. Cílem je předložit dílčí výsledky případové studie, která se zaměřila na 

zjišťování praxe a názorů učitelek na 2. stupni ZŠ s aprobací tělesné výchovy, které jsou ve 

věku 45-50 let a které svoji profesní dráhu nastoupily po roce 1989. V příspěvku jsou 

zachyceny výpovědi tří učitelek z různých měst České republiky (bez vzájemného kontaktu). 

Prezentovaných 13 témat z interview v příspěvku naznačují, že dotazované učitelky tělesné 

výchovy uplatňují víceméně tradiční (výkonové) pojetí tělesné výchovy, které je však také 

preferované na škole jejich působení. Zajímavé je, že bylo interview vedeno s učitelkami 

tělesné výchovy, které svou učitelkou praxi absolvovaly v dlouhém období snah po změně 

pojetí tělesné výchovy a v době zavádění a vlastní realizace ŠVP na základních školách. 

Výpovědi učitelek tělesné výchovy z druhé strany připouštějí určité modifikace či inovace 

výuky tělesné výchovy. Jako vysvětlení těchto kroků uvádějí učitelky především aktuální 

pohybové možnosti žáků a jejich osobní snahu po uplatňování současných trendů nových a 

populárních sportů nebo různých pohybových forem, které mohou pomoci aktivovat žáky 

v hodinách tělesné výchovy. 

Jako doporučení lze konstatovat potřebu dalšího vzdělávání učitelů tělesné výchovy např. 

prostřednictvím seminářů, didaktických příruček a dalších podpor pro tělesnou výchovu, které 

by poskytly učitelům náměty nejen pro vlastní pohybové činnosti, ale i podvědomí různých 

koncepcí školní tělesné výchovy v širším kontextu, případně možnosti realizace konkrétních 

hodin v daném zaměření. 
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NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ A 
PREVENCE NEMOCÍ ZDRAVÍ 2020 – SPECIFICKÝ CÍL         
1. PODPORA POHYBOVÉ AKTIVITY VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Jana Vašíčková; Zbyněk Svozil; Zdeněk Hamřík 
 

Univerzita Palackého, Olomouc, Fakulta tělesné kultury 

 

Abstrakt  
Příspěvek prezentuje připravený dokument – Akční plán podpory pohybové aktivity (PA) na 

období 2015-2020, který byl schválen vládou ČR v srpnu 2015. Jednou z hlavních částí je 

oblast podpory pohybové aktivity ve vzdělávání a navrhovaná opatření a jednotlivé úkoly, 

které by měly směřovat ke zlepšení současné situace. Připravený dokument prošel 

připomínkovým řízením a všichni „dotčení“ partneři či organizace se mohli k navrhovaným 

opatřením vyjádřit. Tato opatření by měla vytvořit konkrétní oblasti výzev pro dotační 

programy zejména ze zdrojů ESF na příští programovací období. 
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POHYBOVÁ GRAMOTNOST V RANÉM VĚKU 
 

Irena Čechovská1; Tereza Nováková2 

 
 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra plaveckých sportů1; 

katedra fyzioterapie2 

 

Úvod 
Pohybová gramotnost jako termín nepřišel do českého odborného jazyka zrovna ve šťastnou 

chvíli. Vedle tradičního smyslu čtenářské gramotnosti se v odborném i dalším kontextu, často 

bez definování, objevují další gramotnosti: počítačová, literární, finanční atd. Termín 

uchopený hojně mediálně může být považován za floskuli.  

Přestože nejméně 15, spíše 20 let, let uběhlo od prvních publikačních počinů autorů 

zabývajících se cíleně pohybovou gramotností a propojeně koncepcí Long-Term Athlete 

Development (LTAD); přestože v roce 2010 vyšla významná kolektivní monografie Physical 

Literacy pod vedením Margaret Whitehead a od té doby jsou pořádány prestižní International 

Physical Literacy Conference (IPLC)1, jejichž výstupy jsou veřejně přístupné, a přestože 

všechny tyto aktivity neunikly pozornosti ani v České republice2

                                                 
1 V 2013 byly dvě mezinárodní konference - v Bedford, UK, a v Banff, Alberta, Canada. V roce 2014 proběhlo 
hned několik národních konferencí; poslední velká IPLC byla uspořádána ve Vancouveru, British Columbia, 
Canada, 2015. 

, není termín, minimálně na 

FTVS, jednoznačně přijímán. Je některými považován za zbytný, požaduje se vedle definice 

osoby pohybově gramotné také definovat osobu pohybově negramotnou, je namítán obsah v 

souvislosti s určitými etapami apod. V kontextu zahraniční, ale i české odborné literatury 

chápeme termín pohybové gramotnosti jako termín vhodný, dobře a v souvislostech 

postihující způsobilost osvojit si a využívat pohybové dovednosti pro aktivní způsob života. 

Pohybovou gramotnost můžeme vnímat jako strukturovanou kvalitu složenou nejen z 

jednotlivých pohybových dovedností a projevů pohybových schopností, ale také z dílčích i 

komplexnějších kompetencí tyto pohybové dovednosti a schopnosti využívat. Dostatečně 

pohybově gramotný člověk se tedy dobře orientuje v benefitech jednotlivých pohybových 

aktivit, které dokáže realizovat bez zdravotních rizik ke svému prospěchu. Předpokládáme, že 

k pohybové gramotnosti v dospělém věku, základy ale pro tuto kompetenci pokládáme již v 

2 Čechovská & Dobrý, 2010; Čechovská et al., 2011; Brtník, 2012; Dobrý, 2012; Fetterová, 2012. 
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dětském věku, patří i směřování k pravidelné pohybové aktivnosti přiměřené délky trvání a 

intenzity, která podporuje zdraví. 

Pohybová gramotnost se od raného věku v souvislosti s vývojovým zráním dítěte navyšuje, 

zpočátku přirozeně a vlivem spontánních pohybových aktivit, později ve větší míře řízeně s 

podporou rodičů, učitelů a dalších odborníků. Vedle dostatečně pohybově gramotného jedince 

můžeme v extrémním případě definovat i určitým způsobem nedostatečně gramotného 

jedince, který touto skutečností může být ohrožen na zdraví (v případě pohybové 

nedostatečnosti a sedavém způsobu života) nebo dokonce na životě (v případě plavecké 

negramotnosti)3

Publikované zahraniční práce zpravidla usilují o co nejširší komplexní záběr pojmu pohybová 

gramotnost (např. Whitehead & Murdoch, 2006). S touto snahou by mělo paralelně probíhat i 

upřesnění dílčích, ale podstatných, aspektů pohybové gramotnosti. Shodně např. s Maud (in 

Whitehead, 2010) považujeme za důležité věnovat se pohybové gramotnosti v souvislosti s 

motorickou ontogenezí a s řízeným pohybovým vzděláváním.  

. Dítě či dospělý bez dostatečné zkušenosti s vnímáním a volní korekcí 

nastavení držení těla či jednotlivých segmentů vůči sobě v rámci pohybového úkolu bude 

výrazně pohybově v budoucnu limitován. Stejně jako čtenář, který rozezná písmena, přečte 

slova, ale porozumění textu je mu nedostupné. 

 

Teoretická východiska 
Pohybovou gramotnost dítěte v raném (až předškolním) věku vytváří zpočátku malý souhrn 

elementárních dovedností, které jsou však nutným a důležitým základem pro další a složitější 

dovednosti. Výčet osvojených pohybových dovedností se může značně rozšiřovat s 

vývojovými možnostmi dítěte, rodičovskou a institucionální podporou. Dostatečnost úrovně 

pohybové gramotnosti však nelze hodnotit jen množstvím osvojených dovedností, ale také 

kvalitou jejich technického zvládnutí, schopností spojovat dílčí dovednosti do vhodných 

komplexů a kreativně je uplatňovat při pohybu v přírodních i umělých podmínkách. Pro 

pohybové vzdělávání dítěte je důležitá zaměřenost na kvalitu osvojovaných dovedností. 

Především úroveň kvality osvojených dovedností do značné míry podmiňují možnosti jejich 

využití dál v průběhu života tak, aby byly přínosem pro podporu zdraví.  

Geneticky získaná základní schémata motoriky se v postnatálním vývoji realizují rozvojem 

rámcových posturálních funkcí a obohacují se novými zkušenostmi získanými učením 

                                                 
3 V koncepci pohybové gramotnosti (Whitehead & Murdoch, 2006; Nováková et al., 2015) nechybí plavecké 
kompetence určující zvládnutí vodního prostředí. Hodnota zvládnutí těchto dovedností souvisí s ochranou zdraví 
v kontaktu s vodním prostředím. 
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(Nováková & Čechovská, 2015). Běh je považován za jeden z automaticky získaných 

lokomočních pohybů a je základem i většiny dalších pohybových a sportovních aktivit. Pokud 

má být ale běh efektivní, ekonomický, je třeba, aby u většiny populace došlo k nácviku a 

osvojení přiměřeného pohybového vzoru. Ze základních parametrů připomeňme držení a 

činnost horních končetin, postavení trupu a hlavy, nastavení a rozsah pohybu v kyčelním 

kloubu, nášlap a odvinutí plosky nohy v odrazu. V dospělém věku můžeme u jedinců 

provozujících běh pro zdraví pozorovat ohromnou variabilitu provedení a často až velmi 

patologické vzory běhu, které rozhodně pohybovému aparátu (a zdraví) prospět nemohou. 

V pohybovém učení je nutné vycházet z neurofyziologických, kineziologických 

i psychologických principů vývoje a bezpodmínečně respektovat i individuální variabilitu 

psychomotorického vývoje každého dítěte. Proto zvažujeme i nácvik jednotlivých dovedností 

i jejich složitějších koordinací v tzv. modelové dětské technice. Jestliže máme k dispozici pro 

určitou sportovní dovednost popis modelové techniky, která ale vychází pouze z popisu 

vrcholného provedení dospělým mužem a může být problematicky aplikovatelná už i pro 

dospělou ženu, nelze stejný model techniky využívat pro dítě. Pro praxi zatím nebývají často 

vytvářeny standardy provedení dovedností odpovídajících vývojovým možnostem dítěte.  

Nácvik plaveckých dovedností a plavecké lokomoce je příkladem pohybového učení, při 

kterém je nutné dbát nejen na specifika prostředí, ve kterém učení probíhá, ale velmi důsledně 

i na vývojové možnosti dítěte (Nováková et al., 2015). 

 

Závěry 
I ke zvládnutí nejzákladnějších lokomočních pohybů, jakými jsou plazení, lezení, chůze, které 

můžeme ve vývoji dítěte chápat jako svým způsobem biologicky "programované", je třeba 

vytvořit podmínky, které můžeme chápat široce jako bezpečné podnětné prostředí, jako 

citlivou a dostatečnou rodičovskou podporu především vlastní experimentaci dítěte s 

pohybem. U dovedností, které na základní lokomoční pohyby navazují, příkladem může být 

ve výše uvedené linii např. běh, ale také jízda na kole, bruslení nebo plavecká lokomoce, již 

není vhodné spoléhat jen na spontánní pohyb, pouhou pohybovou experimentaci, ale je třeba 

počítat s řízeným motorickým učením. 

Je třeba si uvědomit, že i bazální pohybové projevy, za které můžeme považovat právě běh, 

který je součástí řady sportovních činností, pokud není odborně korigován, může u většiny 

dětí i dospělých být velmi neefektivní až výrazně přetěžující s nepříznivými důsledky pro celý 

pohybový systém.  



 4 

Značná variabilita psychomotorického vývoje a specifické způsoby řešení pohybového úkolu, 

které jsou výrazem individuální adaptace, se projevují širokou škálou pohybového projevu. 

Pouze dostatečně edukovaný instruktor, učitel nebo trenér dokáže zvážit kapacitu pohybového 

systému dítěte a optimální prostředky pro efektivní motorické učení. 
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                                       Hana Dvořáková 
                                                   UK Praha, PedF - KTV 

VZDĚLÁVÁNÍ 
UČITELEK 

MATEŘSKÝCH 
ŠKOL 



 ŘÍZENÉ POHYBOVÉ AKTIVITY – učení dovedností – nutné      

pro životní aktivitu (Pfeiffer et al., 2008)  

zhoršení základních dovedností (Sedlak, 2010; Pařízková et al., 2012;    

Dvořáková & Baboučková-Kopřivová, 2014 aj.) 

MEZINÁRODNÍ DOPORUČENÍ - KAŽDÝ DEN: 

60 MINUT ŘÍZENÉ AKTIVITY (i v kratších intervalech) 

+  nejméně 60 MINUT SPONTÁNNÍHO POHYBU ve vhodných podmínkách 

(NASPE, 2011;  Nemorous Health Prevention Service, 2009; WHO, 2010; Sigmund & Sigmundová, 2011)  

 

ZKUŠENOSTI Z PRAXE: děti v MŠ s pravidelnou řízenou TV 

rozumí pokynům a umí je plnit – důležité pro školu 
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PROBLÉMY Z PRAXE 
FORMULOVANÉ UČITELKAMI 

 
POČETNÉ TŘÍDY  (28 DĚTÍ) 
řešení: skupiny, režim – dvě učitelky… 
MALÉ PROSTORY 
řešení: vyčlenění prostoru, pronájem, 
venku 
VYBAVENÍ  
škola – její preference 8 



HETEROGENNÍ SKUPINY 
 – nivelizace, problém pro starší děti 
ZVLÁDNUTÍ CELÉ SKUPINY 
 – příprava organizační, motivační, obsahová 
EFEKTIVITA PRÁCE V ŘÍZENÉ TV 
 – organizace 
REAKCE NA NARUŠUJÍCÍ DĚTI 
 – očekávání problému, příprava motivační a  
obsahová 
SEBEDŮVĚRA, OBAVA, NEZNALOST 
                                   --- „zakázané cviky“  !!! 
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Z PROBLÉMŮ UČITELEK VYPLÝVÁ: 
 
PROBLÉMY V ŘÍZENÍ  
 
PROBLÉMY VE ZDŮVODNĚNÍ – 
POROZUMĚNÍ, CO A PROČ DĚLAT 
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RVP PV 

 
VÝKLAD DÍLČÍCH CÍLŮ  
                – závislý na mnoha okolnostech !!! 
vzdělání, vztah k TV a zájem, odpovědnost,  
odborné klima ve škole… 
                                              
 

----- PROBLÉM  POROZUMĚNÍ FORMULACÍM  
          A TERMÍNŮM v RVP PV  !!! 
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RVP PV-BIOLOGICKÁ OBLAST 

POŽADUJE: 
ROZVOJ POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ 
 

ZDOKONALOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ 
 

OSVOJENÍ VĚKU PŘIMĚŘENÝCH DOVEDNOSTÍ 
ROZVOJ FYZICKÉ I PSYCHICKÉ ZDATNOSTI 
 
 

ABSOLVENTKY Bc studia nedokáží tyto  
termíny vysvětlit a aplikovat pro předškolní věk  
                                        !!!! 
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PŘÍPRAVA UČITELŮ: 
Dovednosti, zásobník činností a her - dobré 
ŘÍZENÍ – METODY!!!! Nedostatečné 

TEORIE – POJMY!!!! Nedostatečné 

porozumění oboru!!! termínům, vztahům  
rozumí co a proč dělají, zdůvodní a obhájí svoje 
konání 
 
PROSÍM KOLEGY O ZDŮRAZNĚNÍ TĚCHTO 
ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VE VÝUCE 13 
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preschool and school age. Habilitation thesis. Faculty of Physical Culture, Olomouc: Univerzita Palackého. 
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OBJEKTIVIZACE MONITORINGU POHYBOVÉ AKTIVITY 
KROKOMĚRY VE ŠKOLNÍCH DNECH 

 

Karel Frömel1; Roman Cuberek1; František Chmelík1; Lukáš 
Jakubec1; Filip Křen1; Michal Kudláček1; Filip Neuls1; Lukáš Rubín1; 
Zbyněk Svozil1; Michal Šafář1  

další spolupracovníci podílející se na řešení výzkumného grantu: 
James Sallis2; Marek Blatný3; Martin Jelínek3; Dorota Groffik4; 
Krzysztof Skalik4; Janka Peráčková5; Branislav Antala5 
 

1Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Institut aktivního životního stylu 
2 University of Calorina, San Diego, USA 
3 Akademie věd České republiky, Psychologický ústav 
4 Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice, Polsko 
5 Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra športovej 

edukológie a škortovej humanistiky, Slovensko 

 
Úvod 
Objektivizace monitoringu PA s využitím krokoměrů je stále velmi aktuální, obzvlášť v 

kontextu s rozvojem nových monitorovacích technik. Většina současných studií zabývajících 

se monitorováním PA užitím krokoměrů analyzuje souhrnný denní počet kroků.  

Cílem studie je proto přinést nové poznatky o objemu a intenzitě pohybové aktivity 

v hlavních segmentech školního dne a na základě víceletého monitoringu navrhnout dílčí 

doporučení. Dále řešit problematiku pohlavních diferencí („smazávání“ rozdílů mezi chlapci a 

děvčaty při využití krokoměrů) a problematiku „otevírajících se nůžek“ v PA neaktivních a 

vysoce aktivních. 

 

Metodika 
Výzkum byl realizován v letech 2009-2014 na 97 základních a středních školách v České 

republice a 43 v Polsku. Celkem na monitoringu týdenní PA v přirozených školních 



podmínkách participovalo 5295 probandů (3206 děvčat a 2087 chlapců, 4021 českých a 1274 

polských probandů) ve věku 12-19 let. K monitoringu PA byl použit krokoměr Digi-Walker 

SW-700 a týdenní záznam (časových charakteristik, počtu kroků a kcal, typů pohybových 

aktivit). Participanti nosili krokoměry od úvodního seznamovacího dne dalších sedm dnů. 

Do výsledků monitorování segmentů dne byli zařazeni participanti (n=2167), kteří nosili 

krokoměry:  

- před vyučováním minimálně 15 minut (min 250, max. 10000 kroků),  

- ve škole minimálně 180 minut (min 500, max. 10000 kroků),   

- po škole minimálně 120 minut (min 500, max. 15000 kroků)  

- celý den minimálně 600 minut maximálně 1080 min (min 1000, max. 30000 kroků).  

Participanti byli rozděleni na dvě skupiny podle plnění 11000 kroků/den a do pěti skupin 

podle počtu kroků: < 6000 neaktivní, 6000-8999 málo aktivní, 9000-11999 aktivní, 12000-

14999 více aktivní, ≥ 15000 vysoce aktivní. 
 

Výsledky  
Výsledky potvrzují signifikantní diference mezi dny (Obrázek 1) jak u chlapců, tak u děvčat 

(F=55,08; p≈0,000), ale ne mezi jednotlivými etapami (F=1,33; p=0,191) (Obrázek 2). 

Nejkritičtější den v denní pohybové aktivitě je u českých a polských chlapců a stejně tak u 

děvčat neděle. 

 



Obrázek 1 Počet kroků českých a polských chlapců a děvčat v jednotlivých dnech 

v týdnu

 

 

Obrázek 2 Počet kroků českých a polských chlapců a děvčat v jednotlivých dnech v týdnu 

v dvouletých etapách 

 



Komparace monitorování pohybové aktivy krokoměry a akcelerometry ActiTrainer 

v hlavních segmentech dne (vyjádřené počtem kroků) podporuje segmentační přístupy 

k monitorování denní pohybové aktivity, ale s respektováním známých objemových diferencí 

(Obrázek 3). 

 

Obrázek 3 Denní počet kroků adolescentů před, ve a po škole měřených krokoměry (n=2168) 

a ActiTrainery (n=2802) 

 

Počet pohybově neaktivní chlapců a děvčat, kteří vykonávali v průměru méně než 6000 

kroků/den se v průběhu let nezvyšoval. Naopak počet vysoce aktivních chlapců a děvčat, kteří 

vykonávali v průměru více než 15000 kroků/den se v průběhu let nesnižoval (Obrázek 4 a 5). 

 



Obrázek 4 Denní počet kroků děvčat podle plnění v letech 2009 – 2014 

 

Obrázek 5 Denní počet kroků chlapců podle plnění v letech 2009 – 2014 

 



Závěry a doporučení 
Využívání krokoměrů či četných „chytrých“ náramků/hodinek pro měření počtu kroků je pro 

svou jednoduchost a srozumitelnost stále aktuální. 

• Výhody „chytrých“ náramků/hodinek bude možné využít až po vyřešení četných 

metodologických problémů skupinového výzkumu (prioritní je získávání „surových“ 

dat). 

• Kvalitní zpětná informace je nezbytná, stejně jako využití pestré škály motivačních 

možností (výkonová motivace, orientace na cíl, Vroomova teorie očekávání apod.). 

• Pro zkvalitnění monitoringu je žádoucí monitorovat hlavní segmenty školního dne a 

zaznamenávat objem kroků, čas a typ pohybové aktivity. 

• Čas nošení krokoměru a počet kroků vykonaných v časovém úseku umožní 

zjednodušeně analyzovat intenzitu pohybové aktivity. 

• Internetový systém Indares umožňuje částečně eliminovat limity monitorování 

pohybové aktivity krokoměrem využitím záznamu pohybových aktivit. 

 

Cílová doporučení pro zdravý a pohybově aktivní životní styl ve školních dnech, o jejichž 

naplňování by měly školy u co největšího počtu adolescentů každodenně usilovat (zařazení 

hodin tělesné výchovy v denním programu zvyšuje tyto minimální požadavky na školní 

pohybovou aktivitu v průměru o 2000 kroků): 

• před školou minimálně 2000 kroků (v průměru 2000 steps•hod-1), 

• ve školním čase minimálně 3000 kroků (v průměru 500 steps•hod-1), 

• po škole minimálně 6000 kroků (v průměru 1000•hod-1), 

• nerozlišovat doporučení pro chlapce a děvčata, 

• maximálně podporovat kondiční chůzi (minimálně 3000 kroků/30 min; 

100 kroků/min), tzn. úroveň střední až intenzivní pohybové aktivity (˃ 3 METs).  

 

Dedikace 

Výzkum byl podporován Grantovou agenturou České republiky v řešení projektu 

„Objektivizace komplexního monitoringu školního fyzického a psychického zatížení 

adolescentů v kontextu s fyzickou a psychickou kondicí“ (No. 13-32935S). 
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APLIKACE STRUKTUROVANÉHO UČENÍ DO 
PLAVECKÉ VÝUKY S CÍLEM DOSAŽENÍ 

PLAVECKÉ GRAMOTNOSTI U DĚTÍ S PAS  

Kristýna Hubená, Miroslava Baštová 

24 



PLAVECKÁ VÝUKA 
 V plavecké výuce vytváříme základy pro bezpečné 

zvládnutí vodního prostředí a učíme plaveckou 
lokomoci. 

 Pozornost věnována již od raného věku dítěte 
 Jde o celoživotní proces osvojování jednotlivých 

dovedností, následně zdokonalování vlastního 
pohybového projevu ve vodě a prohloubení 
plavecké kompetence 

 Etapy plavecké výuky: 
 Přípravná 
 Základní 
 Zdokonalovací 
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PLAVECKÁ GRAMOTNOST 
 V současné době vyjadřuje pojem plavecká 

gramotnost schopnost využít plavání pro ochranu 
svého života a celoživotní využití této aktivity pro 
zdraví 

 Bezpečné zvládnutí vodního prostředí se vztahuje 
na celou populaci a na osoby se specifickými 
potřebami 

 Rozlišujeme: 
 Primární plavecká gramotnost 
 Sekundární plavecká gramotnost 
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PORUCHY AUTISTICKÉHO 
SPEKTRA  

 Patří do kategorie pervazivních vývojových poruch 
ovlivňujících celkový vývoj člověka 

 Postižení v oblasti: 
 Komunikace 
 Sociální interakce 
 Myšlení 

 Všeprostupující porucha = prostupuje celou 
osobností dítěte 

 Poruchy autistického spektra jsou trvalé a 
medicínsky neléčitelné 

 Větší procento výskytu u mužů 
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PORUCHY AUTISTICKÉHO 
SPEKTRA 

 70. léta minulého století – britská psychiatrička Lorna 
Wingová vymezila 3 styčné problémové oblasti: 
 Sociální chování 
 Komunikace 
 Představivost 

 Diagnostická triáda – klíčové oblasti při stanovení 
diagnózy 

 Patří sem tyto poruchy (dle MKN-10 WHO): 
 Dětský autismus 
 Atypický autismus 
 Rettův syndrom 
 Jiná dětská dezintegrační porucha 
 Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a 

stereotypními pohyby 
 Aspergerův syndrom 
 Jiné pervazivní vývojové poruchy 
 Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná 
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VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PORUCHOU 
AUTISTICKÉHO SPEKTRA 

 Různé přístupy při vzdělávání dětí s PAS: 
 1. TEACCH PROGRAM – základní strategií je 

„strukturovaná výuka s důslednou vizuální podporou, 
vycházející z individuálního hodnocení každého 
žáka“ (Jelínková, 2001, 53) 

 2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HIGASHI – program 
zaměřený na vytváření emoční rovnováhy dítěte a 
stimulaci intelektu 

 3. INTENZIVNÍ BEHAVIORÁLNÍ PROGRAM – 
propracovaný, systematický a intenzivní intervenční 
program; vychází ze změny podmínek učení a 
chování jedince 

 4. STRUKTUROVANÉ UČENÍ 
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STRUKTUROVANÉ UČENÍ 
 Jeden z neúspěšnějších vzdělávacích programů 

aplikovaný ve většině zemí světa 
 Uznává zvláštnosti autistického myšlení, 

přizpůsobuje se specifikám dítěte 
 Chaotický svět je tak předvídatelný v prostoru i čase 
 Umožňuje nácvik samostatnosti, rozvíjí schopnosti a 

dovednosti dítěte atd. 
 3 základní principy strukturovaného učení: 

 Individualizace 
 Strukturalizace 
 Vizualizace 
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APLIKACE STRUKTUROVANÉHO 
UČENÍ DO PLAVECKÉ VÝUKY 

 Praxe s plaveckou výukou dětí s PAS – 4 roky 
 Malý výukový bazén (teplota vody 30-31°C) a velký 

bazén 25 m (teplota vody 27°C) 
 Délka lekce – 30 minut 1x týdně 
 Počet dětí ve skupině – max. 3 
 Učitelé přítomni ve vodě 
 Věk dětí: předškolní věk – starší školní věk 
 Využití plaveckých pomůcek a speciálních pomůcek 

pro děti s PAS přizpůsobené pro plaveckou výuku 
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ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO 
PLAVECKOU VÝUKU DĚTÍ S PAS 

 Na základě této praxe uvádíme základní doporučení 
pro plaveckou výuku dětí s PAS: 
 Znalost didaktiky plavání, způsoby výuky dětí s PAS 
 Znalost jednotlivých poruch a diagnóz každého jedince 
 Zajištění vhodného prostředí (bazén, šatny atd.), 

vhodných pomůcek, schopných asistentů přítomných ve 
vodě 

 Dokonalá příprava lekce (promyšlené cíle a činnosti 
výuky) 

 Včasná příprava všech pomůcek ještě před začátkem 
lekce 

 Přesný počet a volba barev jednotlivých pomůcek 
(význam při plnění konkrétní činnosti) 
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ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO 
PLAVECKOU VÝUKU DĚTÍ S PAS 
 Používání specifických pomůcek pro děti s PAS 

(viditelná vizualizace programu hodiny, nástěnné 
hodiny, určení místa nástupu a motivační kartičky) 

 Důraz na dokončení nácviku určité dovednosti s 
úspěšným pokusem, nikdy ne za cenu negativní 
zkušenosti (stanovení obtížnosti úměrně schopnostem 
jedince) 

 Pozornost soustředit na jedince, motivovat ho a 
podporovat 

 Co nejjednodušší výuka vzhledem k reálným 
možnostem jedince, s cílem dosáhnout úspěšné 
plavecké lokomoce 

 Pracovat s motivačním systémem na úrovni plnění 
jednoho úkolu, absolvování celé lekce nebo celého 
kurzu 
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ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO 
PLAVECKOU VÝUKU DĚTÍ S PAS 
 Vizualizace  - co možná největší (cvičení, počet 

opakování, motivace, program atd.) 
 Potřeba prohloubené diferenciace učiva, metod a 

motivace 
 Včasný příchod na výuku – příprava pomůcek, 

koncentrace na výuku, zklidnění, naladění sebe sama 
na výuku 
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Skupina složená pouze dětmi s PAS 
 

X 
 

Integrace jedince s PAS do plavecké výuky 
 

X 
 

Integrace intaktního jedince do skupiny dětí s PAS 
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„Tak dobrý. Jdeme do sedu 
rozkročnýho!“- Analýza řečového 
projevu v průběhu gymnastického 

rozcvičení 
 

Jan Chrudimský 

UK FTVS, katedra gymnastiky 
39 



Úvod 

 
• „I když se od budoucích učitelů nevyžadují rétorické 

dovednosti profesionálního řečníka, očekává se, že 
pedagogické studium rozvine jejich řečové 
kompetence. Umění dobře mluvit, ovládat svůj hlas, 
vyjadřovat se jasně, srozumitelně a kultivovaně i 
mluvní pohotovost patří k profesionální výbavě 
učitelů.“ (Krhutová, 2006, s. 5) 

• Řečový projev – mluvené slovo je jen dílčí částí 
komunikace…… 

• Pedagogická komunikace –  písemná, verbální, 
nonverbální, paralingvistické prvky, komunikace činem 
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MADI  

 

 

 

Formy chování učitele bez I bez II s hudbou I s hudbou II 
1.kategorie n % n % n % n % 
Instrukce 116 64,1 78 56,9 72 52,9 99 51,6 
Korekce 12 6,6 4 2,9 17 12,5 1 0,5 
Zpětná informace 0 0,0 0 0,0 2 1,5 0 0,0 
Pozorování 4 2,2 24 17,5 2 1,5 0 0,0 
Oznámení 3 1,7 0 0,0 1 0,7 2 1,0 
Dotaz 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Recepce 0 0,0 3 2,2 1 0,7 1 0,5 
Posuzování 0 0,0 2 1,5 0 0,0 0 0,0 
Spoluúčast 35 19,3 5 3,6 24 17,6 77 40,1 
Nejasná situace 11 6,1 21 15,3 17 12,5 12 6,3 
suma JDI 181   137   136   192   
průměr JDI  1,22   1,04   1,04   1,15   

4.kategorie n % n % n % n % 
Řečový projev 50 27,6 51 37,2 47 34,6 43 22,4 
Řečový a pohybový projev 91 50,3 42 30,7 42 30,9 77 40,1 
Pohybový projev spojený s mlčením 33 18,2 30 21,9 23 16,9 69 35,9 
Nonverbální akustický projev 0 0,0 0 0,0 7 5,1 0 0,0 
Mlčení  6 3,3 14 10,2 3 2,2 1 0,5 
Jiné 1 0,6 0 0,0 14 10,3 2 1,0 

5. kategorie n % n % n % n % 
Obsahuje projev věcný význam?                 
ano  169 92,9 99 72,3 118 86,8 188 97,9 
ne 12 6,6 38 27,7 18 13,2 4 2,1 
index Ano/Ne   0,87   0,45   0,74   0,96 

Chrudimský et al, 2015 41 



Analýza komunikace – verbální projev 
• Zdrojová data – audiovizuální záznamy, přepisy 
• Možnosti analýzy – z  hlediska kvality řeči a její porozumění jsou 

podstatné části:  
- lexikologie – slovní zásoba a význam slov 
- fonetika – akustická stránka jazyka 
- fonologie – zvukové segmenty –fonémy 
- sémantika – význam jazykových výrazů  
Různá hlediska i metody: Obsahová analýza, Frekvenční analýza 
• Co sledovat? – problematická volba kriterií  
- Odborný jazyk (četnost výskytu, přiměřenost použití)  
- Kvalitu řečového projevu – výskyt plevelných slov, parazitní zvuky, 

nadměrné používání cizích slov jako prostředek zisku autority, 
profesní slang místo odborné terminologie, nadměrné užívání 
„oddechových prostředků“, frázování, výslovnost 

- Obsah a formu sdělení 
- Srozumitelnost  sdělení 

 
42 

Chrudimsky
Lístek s poznámkou
Marked nastavil Chrudimsky



Odborný jazyk 

• muž; rozcvičení s hudebním doprovodem; 00:12:10; DJ 136;  

kat. 1. instrukce 53 %,korekce 13 %,zpětná informace 1 %,pozorování 1%, 
spoluúčast 18%, nejasná situace 13 %;  

kat. 4. řečový projev 35 %, řečový a pohybový projev 31 %, pohybový projev 
spojený s mlčením 17 %, nonverbální akustický projev 5 % 

• Kvalita řečového projevu 

477 slov; 

plevelná slova 46;  

nespisovné výrazy 73; 

odborné výrazy (nespisovné, neúplné) 57; 

odborné výrazy 15   
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00:00:30 Tak udělejte kruh, tady! 
00:00:35 Budem běhat dokola do kruhu! 
00:00:40 Hele pustíš mi to. 
00:00:45 No pus to, co tam je. 
00:00:50 Hmm, budeme se snažit cvičit na 
hudbu, takže první bude ….  
 

Příklady sdělení  
- obsah a forma sdělení 

00:00:50 Hmm, budeme se snažit cvičit na 
hudbu, takže první bude ….  
00:00:55 … hmm než se ta hudba rozjede, takže 
bude chůze jenom, až se ta hudba zrychlí … 
00:01:00 tak přecházíme do běhu a pak vám 
budu říkat, co bude dál. 

00:04:20 Tak, začínáme kruhy hlavou.  
00:04:25 Na osm dob, jo. Zase do hudby. Nejdřív doleva. 
00:04:35 Sedm, osm. Na druhou. 
00:04:40 Doleva, zase. 
00:04:45 Ruce podél těla. 00:06:20 Tak dobrý. Jdeme do sedu – rokročnýho … 

00:06:25 … zas to bude cviční na osm dob … 
00:06:30 Vzpažíme, úklon k levý, chytit za chodidlo, zpátky a 
na druhou.  
00:06:35 Jedem, raz, dva, tři, čtyři 
00:06:40 jé, to tam nemělo bejt. 44 



00:09:35 … sednout úplně na něj. A ten se musí zpevnit v tom vzporu 
00:09:40 teda podporu. Kam si sedám? Na záda  
00:09:45 … No, né na bedra, někam sem, no. 
00:09:50 Ze strany, no. 0 
00:10:00 pět vteřin, každej zkusí vydržet.  
00:10:05 Tak se vyměňte. 

00:09:10 Ták, dobrý. 
00:09:15 Teďka na závěr si dáme nějaký posilování. Takže jeden ze dvojice … 
00:09:20 … půjde takhle na podpor na předloktí … teda vzpor  
00:09:25 … a druhej si na něj jako sedá a nebude si na něj sedat plnou vahou  
00:09:30 nejdříve prostě, já nevím, 80 % a když bude moc, tak  
 

Příklady sdělení  
- srozumitelnost sdělení 
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Závěr 

• Pedagogickou komunikaci považujeme za klíčovou 
kompetenci, kterou je třeba v přípravě budoucích učitelů, 
trenérů … kultivovat. Její úroveň zásadním způsobem 
ovlivňuje kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu.  

• Z hlediska výzkumu komunikace  je velmi obtížné oddělovat 
formy verbální, nonverbální, paralingvistické nebo komunikaci 
činem, jelikož společně vytváří informaci. Informace a jejich 
vzájemná výměna je prostředkem plnění výukových cílů.  

• Z hlediska analýzy didaktické interakce můžeme izolovaně 
sledovat řečový projev. 

• Schopnost řečového projevu je měřitelná, je možné ji 
hodnotit, je měřitelným výstupem z učení. 
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INDARES.COM: PŘEDSTAVENÍ MODULU TESTOVÁNÍ 

ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÉ ZDATNOSTI PRO DĚTI A 

MLÁDEŽ

Lukáš Jakubec1; Lukáš Rubín1; Aleš Suchomel2; Pavel Fical1; Filip 

Křen1

1Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Institut aktivního životního stylu, 

2 Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra 

tělesné výchovy

Úvod

Z výsledků publikovaných studií zaměřených na pohybovou aktivitu a životní styl vyplývá, 

že v současné době dochází k trvalému poklesu uskutečněné pohybové aktivity nejenom u 

dospělých jedinců, ale také u dětí školního věku. U nich je navíc prokázán negativní trend 

v jejich postojích k tělesné výchově a pohybové aktivitě obecně. Přitom aktivní životní styl 

významně ovlivňuje tělesné složení a celkovou tělesnou zdatnost jedinců, což lze vyjádřit 

jako posloupnost kategorií: pohybová aktivita – tělesná zdatnost – zdraví – životní styl 

(Rychecký et al., 2006). Dostatečná úroveň tělesné zdatnosti u chlapců a dívek školního věku 

je považována za důležitý činitel v prevenci civilizačních onemocnění vznikajících v důsledku 

hypokinézy (Bendíková, 2011; Bunc, 2008; Kyröläinen et al., 2010; Plowman et al., 2006). 

Hodnocení tělesné zdatnosti u dětí školního věku je většinou uskutečňováno na základě 

stanovení somatického profilu jedince a zjišťování jeho motorické výkonnosti. K tomuto 

účelu se využívají somatická měření a motorické testy, které stanovují úroveň základních 

složek tělesné zdatnosti. Zpravidla má potom praktické testování tělesné zdatnosti podobu 

standardizovaných testových sestav vyhodnocovaných jako testové profily nebo testové 

baterie. Konstrukce testových sestav, určených k hodnocení tělesné zdatnosti u školních dětí, 

vychází z požadavků na možnosti praktické realizace v rámci komplexního tělovýchovného 

programu (nenáročné časové, materiální a personální podmínky). Nejdůležitějším cílem je 

z celoživotního hlediska vhodná motivace chlapců i dívek k dosažení vyšší úrovně tělesné 

zdatnosti v souvislosti s dosažením nebo udržením optimální úrovně pohybové aktivity 
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v jejich současném i budoucím životním stylu (Čelikovský et al., 1990; Docherty, 1996; 

Měkota & Cuberek, 2007; Suchomel, 2003). Práce vychází z publikované studie k hodnocení 

tělesné zdatnosti v internetovém systému Indares.com (Rubín et al., 2014).

Z důvodu absence vhodné testové baterie či sestavy založené na aktuálních přístupech 

k hodnocení tělesné zdatnosti u české populace dětí a mládeže ve věku 7 až 18 let, byla 

v internetovém systému Indares.com vytvořena zdravotně orientovaná testová sestava pro děti 

a mládež.

Zdravotně orientovaná testová sestava pro děti a mládež

Testová sestava je zaměřena na zdravotně orientovanou tělesnou zdatnost obsahující čtyři 

komponenty zdravotně orientované zdatnosti, ve kterých je celkově obsaženo 10 testových 

položek. Testové položky jsou rozděleny na doporučené a volitelné. Doporučené položky jsou 

důležité pro celkové vyhodnocení testového profilu daného jedince. Soupis jednotlivých 

testových položek je znázorněn v tabulce 1. Celá testová sestava je k dispozici kromě české 

jazykové verze i v angličtině, polštině a slovenštině. 

Tabulka 1 Položky testové sestavy

Položky [jednotka měření] Pomůcky
Tělesné složení

Tělesné parametry a indexy: *Index BMI [kg.m-2]
*Tělesný tuk [%] Kaliper

Aerobní kapacita (vytrvalostní schopnosti)

Alternativní testy: *Vytrvalostní člunkový běh [počet] CD, pásmo
Běh/chůze na 1500 m (800 m) [min:s] Stopky

Funkční parametr: Klidová srdeční frekvence [min
-1

] Stopky
Svalová síla a vytrvalost (silové schopnosti)

Testy: *Kliky [počet] CD, ten. míček
*Modifikované lehy-sedy [počet] CD
Záklon v lehu [cm] Pravítko

Flexibilita (pohyblivost)

Testy: *V-předklon [cm] Plošina, pásmo
Dotyk prstů za zády [ano/ne]

Vysvětlivky: * - doporučená testová položka

Jelikož je testová sestava určena pro použití jak jednotlivci, tak v jednotkách tělesné výchovy 

či v rámci sportovní přípravy, jsou součástí testové sestavy i obecné informace týkající se 

vysvětlení základních pojmů používaných při testování, harmonogram testování a vysvětlení 

použitého hodnocení. Tyto informace jsou pro každého jedince důležité z hlediska pochopení, 
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proč je důležité vědět k čemu je testování tělesné zdatnosti vhodné a jaké informace může o 

svém stavu získat. Před započetím testování je nutné odsouhlasit dotazník zdravotní 

způsobilosti, který každého uživatele seznámí s možnými zdravotními riziky spojenými 

s testováním.

Obrázek 1 Rozložení základních informací o testové sestavě.

Grafické rozložení jednotlivé položky testu je znázorněno na obrázku 2. Je vidět, že testová 

položka „Kliky“ spadá do komponenty Svalová zdatnost a kromě testové položky Kliky 

obsahuje daná komponenta i další doporučenou a volitelnou položku. Součástí všech 

testových položek je ilustrační snímek nebo instruktážní video s komentářem v dané jazykové 

mutaci podle jazyka uživatele. Videa jsou dále zobrazována i podle pohlaví a věku uživatele, 

tedy testové položky obsahující videa mají vždy čtyři varianty zobrazení (chlapec x dívka; 

muž x žena) tak, aby co nejvíce odpovídaly předpokládanému věku a pohlaví daného jedince, 
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který bude testovou položku vykonávat. Pokud se uživateli jeví audiovizuální instruktáž 

nedostatečná, má možnost si zobrazit i textové instrukce k danému testu.

Obrázek 2  Detail testové položky „Kliky“
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Po provedení testu si uživatel může vložit svůj výsledek do svého profilu pomocí tlačítka 

„Vložit nový výkon“. Samozřejmostí je tabulkové zobrazení několika posledních výkonů i se 

slovním hodnocením posledního výsledku. Po vložení nového výkonu systém automaticky 

vyhodnotí tento výsledek pomocí grafu (obrázek 3). Vyhodnocení lze zobrazit pomocí 

tabulky. Součástí hodnocení vybrané testové položky je i vývoj výkonnosti, kdy se zobrazí 

několik posledních zadaných výsledků pomocí křivky na grafu (obrázek 4).

Obrázek 3  Grafické zobrazení aktuálního výkonu
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Obrázek 4  Grafické zobrazení vývoje výkonnosti

Testová sestava nabízí i testový profil, ve kterém uživatel najde celkové grafické hodnocení 

celé sestavy (obrázek 5). Pokud nejsou vyplněny všechny povinné položky, položka se 

v profilu zobrazí s nápisem „Tento test jste ještě nesplnili!“, který má upozornit na nutnost 

vykonání tohoto testu. Volitelné testové položky se zobrazují v testovém profilu pouze pokud 

jsou testy vyplněny a slouží k upřesnění dané komponenty. Uživatel tak má okamžité 

vyhodnocení posledně zadaných výkonů v přehledné grafické formě.
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Obrázek 5  Ukázka grafického zobrazení testového profilu

Tento jednoduchý systém testování zdravotně orientované tělesné zdatnosti pro děti a mládež 

reflektuje aktuální požadavky rámcového vzdělávacího programu v kombinaci s moderními

technologiemi, které výuku zpestří a zatraktivní. Testová sestava je utvořena tak, aby byla co 

nejméně náročná na materiální a prostorové vybavení a mohla být využívána i pro potřeby 

sebehodnocení. Institut aktivního životního stylu nabízí nejen softwarové prostředí (modul 

tělesné zdatnosti), ale také možnost zapůjčit si nezbytné pomůcky pro testování v rámci 

vyučovacích jednotek tělesné výchovy. Pomůcky nezbytné k testování jsou na obrázku 6. 
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Obrázek 6  Pomůcky pro testování tělesné zdatnosti

Na zdravotně orientovanou testovou sestavu pro děti a mládež bude v budoucnu navazovat 

výkonnostně orientovaná tělesná sestava pro děti a mládež. Dále se plánuje vytvoření 

jednoduchého modulu pro práci a vyhodnocování zadaných výsledků z pozice administrátora 

dané skupiny tak, aby jednotlivé výstupy se dali porovnávat mezi sebou jak na úrovni 

srovnávání jednotlivých uživatelů, tak i jednotlivých skupin (tříd) zavedených v systému. 

Výsledkem by tak mělo být grafické porovnání jak jednotlivých výkonů, tak i výkonnosti 

daných uživatelů či skupin.

Závěr

Zdravotně orientovaná testová sestava pro děti a mládež v systému Indares.com nabízí 

vhodnou formou možnost testování tělesné zdatnosti pro děti a mládež ve věku 7–18 let. Svou 
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formou i obsahem vyhovuje použití jak při sebehodnocení tělesné zdatnosti, tak v rámci 

vyučovacích jednotek tělesné výchovy nebo ve sportovní přípravě. Zdravotní standardy jsou 

modifikované pro současnou populaci dětí a mládeže v České republice. Moderní napojení 

testové sestavy na on-line systém Indares.com umožňuje okamžité vyhodnocení testové 

sestavy a zároveň splňuje požadavky na moderní přístup k edukaci. Vzhledem k plánovanému 

rozvoji testové sestavy o výkonnostně orientovanou sestavu a také o modul pro 

vyhodnocování vložených výkonů ve formě přehledných grafů a tabulek se jeví jako vhodný 

nástroj pro všestranné použití při hodnocení tělesné zdatnosti české populace dětí a mládeže.
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PODNĚTY PRO PŘÍPRAVU UČITELŮ V OBORU UČITELSTVÍ 
PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Vladislav Mužík; Marek Trávníček; Jaroslav Vrbas

Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra tělesné výchovy

Projekt Pohyb a výživa

V roce 2013 vyhlásilo MŠMT projekt Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na 

změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol (Pohyb a výživa)1. Projekt byl 

zaměřen na 1. stupeň ZŠ, nositelem projektu se stal Národní ústav pro vzdělávání v Praze, 

hlavním řešitelským pracovištěm Pedagogická fakulta MU v Brně. Ke spolupráci na řešení 

projektu byly přizvány všechny katedry tělesné výchovy pedagogických fakult v ČR a Fakulta 

tělesné kultury UP v Olomouci, která tehdy zajišťovala na UP tělesnou výchovu v přípravě 

učitelů 1. stupně ZŠ. Na řešení projektu se podílely i další fakulty nebo instituce (např. LF 

MU, SZÚ aj.). Zástupci kateder tělesné výchovy pedagogických fakult a FTK UP působili 

v projektu jako lektoři pro oblast pohybu při doškolování učitelů a dalších pedagogických 

pracovníků zúčastněných v projektu Pohyb a výživa.

V rámci projektu byl vypracován edukační program Pohyb a výživa2, jehož cílem bylo zlepšit 

pohybový a výživový režim žáků ve škole i mimo školu. Edukační program obsahoval 

metodické materiály pro učitele a žáky a informační materiály pro rodiče žáků i veřejnost. 

Edukační program byl ověřován ve školním roce 2014/2015 na 33 základních školách ve 

všech hlavních regionech ČR. Ověřování se zúčastnilo téměř 300 učitelů 1. stupně ZŠ a přes 

5 500 žáků 1. až 5. ročníků ZŠ. Bližší informace o projektu jsou dostupné na webových 

stránkách projektu3. 

Ověřovacími metodami byly kromě jiného tzv. Deníky učitelů, do nichž zúčastnění učitelé 

pravidelně zaznamenávali svoje poznatky z ověřování programu Pohyb a výživa: co se dařilo, 

nedařilo, podněty pro úpravu nebo doplnění programu a další poznámky. Obdobné záznamy 

zapisovali do tzv. Protokolů lektorů i lektoři pro oblast pohybu (a lektoři pro oblast výživy).

                                                            
1

Vyhlášení projektu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/pohyb-a-vyziva-upravene-vyhlaseni-
pokusneho-overovani?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva
2 Edukační program Pohyb a výživa: http://pav.rvp.cz/edukacni-program-zakladni-materialy-2
3

Webové stránky projektu: http://pav.rvp.cz/



Poznatky pro přípravu učitelů

Na základě kvalitativní analýzy výroků učitelů i lektorů ve výše uvedených záznamech jsme 

dospěli k následujícímu poznatku:

Aktuální Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) je zaměřen na 

výchovu žáků k pohybové aktivitě, k pěstování a sebehodnocení zdravotně orientované 

zdatnosti a uplatňování zdravého životního stylu. V souladu s takto směrovaným vzdělávacím 

obsahem byl koncipován i edukační program Pohyb a výživa. Na základě ověřování programu 

Pohyb a výživa jsme ale dospěli k poznatku, že výše uvedenému vzdělávacímu požadavku 

neodpovídá vzdělání učitelů v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Tento poznatek byl odvozen 

zejména z výroků učitelů, kteří upozorňovali na součásti edukačního programu, které se jim 

nedařilo v požadované podobě plnit.

Zaměření přípravy učitelů shrnuje tabulka 1. Z přehledu je patrné, že vzdělávání učitelů 

1. stupně ZŠ je orientováno zejména na výuku TV, na sportovní dovednosti žáků (i učitelů), 

na hodnocení sportovní výkonnosti a tělesné zdatnosti žáků (i učitelů) a na zábavnost výuky 

TV. Daleko menší pozornost je věnována přípravě učitelů na doplňující formy školní TV, 

které se podílejí na utváření školního pohybového režimu žáků, a na sebehodnocení zdatnosti 

a pohybového režimu žáků včetně jejich pohybové aktivity mimo školu.

Tabulka 1 Zaměření přípravy učitelů 1. stupně ZŠ v oblasti TV

Hlavní pozornost věnována Malá pozornost věnována

• didaktické přípravě na výuku TV • celkovému pohybovému režimu žáků

• hlavní formě TV - vyučovací hodině • doplňujícím formám pohybové 
aktivity ve škole – ranní cvičení, učení 
v pohybu, TV chvilky, přestávky, 
vycházky aj.

• pohybovým (sportovním) 
dovednostem žáků (i učitelů)

• vědomostem žáků o pohybu a 
pohybových aktivitách pro zdraví

• hodnocení pohybové výkonnosti žáků 
(sportovní výkony)

• hodnocení a sebehodnocení pohybové 
aktivity žáků

• hodnocení zdatnosti žáků (testování) • porozumění a sebehodnocení zdatnosti 
žáků 

• zábavnosti v TV • ukazatelům FITT



Závěr

Cílem tohoto stručného příspěvku je upozornit na skutečnost, která může být ihned 

zohledněna v pregraduálním i dalším vzdělávání učitelů. Uvedené poznatky budou

zpracovány ve formě evaluační zprávy pro MŠMT a následně podrobněji popsány a 

publikovány. 

Literatura

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013), úplné 

znění upraveného RVP ZV. (2013). Praha: MŠMT.
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Obsah vzdělávání v tělesné 
výchově 

- problém kongruence 
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20 let současné koncepce TV 
v ČR 
Legislativní počátky současné koncepce TV 
• Standard základního vzdělávání (1995) 

• vzdělávací oblast Zdravý životní styl 
= zdravotně orientovaná koncepce TV 

 

Cíl příspěvku – zamyslet se nad otázkami: 
• Jakou koncepci TV ve skutečnosti realizujeme? 
• Je vzdělávání v oboru TV kvalitní? 
• Co je nezbytné pro kvalitu vzdělávání v TV? 
• Na co zaměřit přípravu učitelů TV? 
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Heterogenita obsahu vzdělávání v 
TV 
Koncepční orientace TV podle Cruma (1991) - zjednodušeno: 
1. Biologická 

2. Pedagogická 

3. Osobnostní 

4. Sportovně-socializační 

5. Pohybově-socializační 

 

Koncepční orientace TV podle Naula (2003): 
1. Sportovní 

2. Pohybová 

3. Zdatnostní 

4. Zdravotní 

 

Další koncepce viz např. v publikaci autorů Pühse & Gerber (2005).  
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Heterogenita obsahu vzdělávání v 
TV 
Koncepce TV podle Frömela, Novosada a Svozila (1999): 
 
1. Zdatnostní a výkonnostní - orientace na rozvoj kondice 
2. Sportovní - orientace na zvládnutí základů sportovních odvětví a 

sportovních soutěží 
3. Kognitivní - orientace na tělovýchovné vzdělávání žáků (převažují 

poznávací procesy, důraz je kladen na teoretické poznatky, tělesná 
výchova se projevuje jako vyučovací předmět v soustavě dalších 
vyučovacích předmětů) 

4. Rekreačně prožitková - orientace na emotivitu, emociální klima, 
rekreační pohybové aktivity 

5. Zdravotně kompenzační - orientace na zdravotní aspekty, regeneraci, 
zdravotní oslabení žáků 

6. Sociokulturní - orientace na životní styl, filozofické a sociální aspekty 
7. Rozvojová - orientace na rozvoj osobnosti, schopností, pohybovou 

výchovu 
8. Antididaktická - bez zaměření, založená na vysoké míře 

individualismu, svobody a zábavy při pohybových aktivitách 
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Položme si otázku: 

Která z uvedených koncepcí TV 
je nejvhodnější nebo nejkvalitnější? 

 

Co je to však „kvalita vzdělávání“? 
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Kvalita vzdělávání 
- obvykle je posuzována podle výsledků vzdělávání. 

 
Můžeme posuzovat výsledky vzdělávání bez ohledu na 

vzdělávací koncepci? 
Patrně ne, protože jednotlivé koncepce mají odlišné cíle. 

 
Egger et al. (2002): 

Kvalita vzdělávání = kongruence (soulad) těchto faktorů: 
hodnotová východiska (potřeby společnosti) → vzdělávací koncepce 
(projektované kurikulum) → proces vzdělávání (výuka) → výsledky 
vzdělávání (vědomosti, dovednosti, postoje) → uplatnění získaného 

vzdělání v běžném životě (chování absolventů vzdělávání) 
 

Existuje v ČR v oboru TV kongruence ve vzdělávání? 
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Posouzení kongruence uvnitř 
kurikula české TV 

 

• Které koncepci odpovídá obsah vzdělávání (cíle, 
učivo, očekávané výstupy) v českých RVP a ŠVP? 

• Je vše uvnitř projektového kurikula v souladu? 

• Za jakých podmínek se dají jednotlivé koncepce 
realizovat? 

Vraťme se ke koncepcím podle Frömela, Novosada a 
Svozila (1999). 
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Které koncepci odpovídá obsah vzdělávání v 
českých RVP? 
Existuje kongruence uvnitř RVP (cíle – učivo – očekávané 
výstupy)? 
Koncepce TV podle Frömela, Novosada a Svozila (1999): 
1. Zdatnostní a výkonnostní (orientace na rozvoj kondice) 
2. Sportovní (orientace na zvládnutí základů sportovních odvětví a 

sportovních soutěží) 
3. Kognitivní (orientace na tělovýchovné vzdělávání žáků – převažují 

poznávací procesy, důraz je kladen na teoretické poznatky, tělesná 
výchova se projevuje jako vyučovací předmět v soustavě dalších 
vyučovacích předmětů) 

4. Rekreačně prožitková (orientace na emotivitu, emociální klima, 
rekreační pohybové aktivity) 

5. Zdravotně kompenzační (orientace na zdravotní aspekty, regeneraci, 
zdravotní oslabení žáků) 

6. Sociokulturní (orientace na životní styl, filozofické a sociální aspekty) 
7. Rozvojová (orientace na rozvoj osobnosti, schopností, pohybovou 

výchovu) 
8. Antididaktická (bez zaměření, založená na vysoké míře 

individualismu, svobody a zábavy při pohybových aktivitách) 
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Posouzení kongruence vně 
kurikula české TV 
• Hodnotová východiska (společensko-politické 

potřeby společnosti) – historicky se často měnila 
(srov. např. Rychtecký & Fialová, 1993; Vlček & Janík, 2010) 

• Současná koncepce TV – není přijímána ani 
realizována jednotně (viz Fialová, Flemr, Marádová & Mužík, 
2014): 

• na školách jsou realizovány různé koncepce TV (i různá 
pojetí aktuálního kurikula – učiteli, žáky, rodiči) 

• vzdělávací obsah v TV nevnímá a neakceptuje jednotně 
ani česká společnost (nerozumí obsahu RVP, má rozdílné 
názory na obsah TV atd.) 
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Názory české veřejnosti na zaměření školní 
TV 
(Mužík, výzkum 2014, n = 1810, reprezentativní soubor 
občanů ČR) 

Otázka: Na co by se podle Vašeho názoru měla zaměřit školní výuka 
tělesné výchovy především? 

Počet 
odpovědí v % 

1. Na zdatnost – žáci by měli ve výuce tělesné výchovy především posilovat a 
všestranně zatěžovat organismus. 

15,6 

2. Na sportovní přípravu – žáci by se měli v tělesné výchově především učit 
základní sportovní dovednosti. 

13,9 

3. Na všestrannost – žáci by se v tělesné výchově měli seznámit s nejrůznějšími 
pohybovými dovednostmi a poznatky, jak využívat pohyb v denním režimu. 

51,6 

4. Na prožitek a pohybovou rekreaci – žáci by se měli v tělesné výchově 
především odreagovat zábavnými aktivitami od učení. 

14,3 

5. Na zdravotní kompenzaci – výuka tělesné výchovy by se měla především 
zaměřit na prevenci a kompenzaci různých zdravotních oslabení. 

4,5 

6. Jiné zaměření. 0,1 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

1 2 3 4 5 6 

15,6 13,9 

51,6 

14,3 
4,5 0,1 
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Názory veřejnosti na zdroje vědomostí o 
pohybu (Mužík, výzkum 2014, n = 1810, reprezentativní 
soubor občanů ČR) 

Otázka: Odkud jste získal/a nejvíce vědomostí o pohybu a pohybových aktivitách? 
(počet odpovědí v %) 

1  Z MÉDIÍ 45,0 

2  OD LÉKAŘŮ 12,2 

3  OD UČITELŮ 8,7 

4  OD TRENÉRŮ, CVIČITELŮ NEBO Z ODBORNÉ LITERATURY 17,8 

5  OD ČLENŮ RODINY 14,5 

6  Z JINÝCH ZDROJŮ 1,8 72 



Poznatky k zamyšlení: 
 • Hodnotové východisko – preferuje česká veřejnost jiné zaměření TV, než je v 

kurikulu??? 
• Kurikulum (RVP, ŠVP) – jak pojmenovat současnou koncepci TV? 
• Příprava učitelů – existují různé přístupy ke vzdělávání učitelů 

• na jednotlivých fakultách a katedrách (viz rozdílné akreditace)  
• v jednotlivých předmětech 
• u jednotlivých vyučujících 
• u jednotlivých studentů 

• Proces vzdělávání na školách – jsou patrné různé koncepce i různá pojetí 
aktuálního kurikula TV, proto nelze objektivně hodnotit výsledky vzdělávání!!! 

• Výsledky vzdělávání – jsou různé s ohledem na absolvovanou koncepci nebo 
pojetí TV, ovlivněné i rozdílným přístupem žáků, rodičů, sdělovacích 
prostředků aj. 

• Uplatnění získaného vzdělání – patrně nesplňuje očekávaní (tj. nejsou 
naplněny cíle vzdělávání dle RVP): 

• pozorovaný či prokázaný pokles objemu PA (včetně omlouvání z TV) 
• pokles úrovně zdatnosti a pohybové výkonnosti 
• nárůst nadváhy a obezity 
• celkové zhoršení zdravotního stavu aj. 
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Výsledek 20letého vzdělávání v 
TV: 
•patrně neúspěšná koncepce TV a její 

realizace v posledních 20 letech, 
• jeden z důvodů: porušená kongruence ve 

vzdělávání, tj. nemožnost systémově 
posuzovat kvalitu TV a výsledky 
vzdělávání v TV, 

• proces vzdělávání je nahodilý podle volby 
koncepce či pojímání kurikula TV 
učitelem i žáky. 
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Závěry a doporučení pro vzdělávání v 
TV 
• Sladit životní hodnoty společnosti a vzdělávací koncepci TV (základ 

kongruence) 
• Formulovat cíle vzdělávacího oboru TV srozumitelně tak, aby byly 

uchopitelné jak pro učitele, tak pro žáky i širokou veřejnost  
• Realizovat TV v souladu se zvolenou koncepcí (orientovat TV i na 

získávání příslušných vědomostí) 
• Upravit a sjednotit pregraduální přípravu učitelů i jejich další vzdělávání 

(profesní standard učitele?) 
 
Teprve na základě obecného koncensu a dosažené kongruence ve 
vzdělávání lze přistoupit k systémovému vzdělávání v TV, posuzovat kvalitu 
vzdělávání v TV (tj. přípravu učitelů, vzdělávací proces na školách, 
podmínky pro výuku aj.) a hodnotit očekávané výsledky vzdělávání (s 
ohledem na zvolenou koncepci).  

Jak toho dosáhnout…? 
 
Pozornost je třeba věnovat také prostorovému, materiálnímu a 
didaktickému zajištění TV, ale dominantní je osobnost učitele! 
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GRAMOTNOST (a: literacy) 
 
 současnost – širší vnímání pojmu – výstižnější je 

pojem „funkční gramotnost“– vyjadřuje požadavky 
společnosti na kompetentnost jedince; tyto požadavky 
se v proměnách času mění  

 
 okruh gramotností na kompetentnost občanů se bude 

měnit podle změn požadavků společnosti  
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FUNKČNÍ GRAMOTNOST 

 získání funkční gramotnosti je dlouhodobý proces 
 základy jsou získávány v dětském věku, ale „orientovat se 

funkčně“ v dané problematice gramotnosti trvá mnohem 
déle (např. v pohybové gramotnosti) 

 je možné vymezit určité věkové hranice, kdy je utvořena 
taková kvalita funkční gramotnosti, která umožňuje plnit 
úkoly denního života 
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 2013 International  
Physical Literacy  Conference  
April 20 - 23  
at the Banff Centre  
Banff, Alberta Canada  
KEYNOTE PRESENTERS:  
Carl Honoré, author of In Praise of Slow and 
Under Pressure  
Margaret Whitehead, professor, author of 
Physical Literacy: Throughout the Lifecourse  
Sheldon Kennedy, Co-founder of Respect in 
Sport and former NHL hockey player  
Honourable Dave Rodney, Associate Minister 
of Wellness in Alberta  
FEATURE PRESENTATIONS:  
The Impact of Physical Literacy - Dean 
Kriellaars  
Physical Literacy and the Developing Athlete 
- Stephen Norris  
Physical Literacy and the Educational Setting 
- Margaret Whitehead & James Mandigo  
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International Physical Literacy Conference (IPLC 2013) 
Banff, Alberta 
April 20th through 23rd. 
International Physical Literacy Conference - Vancouver, BC, 2015 

h 
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Physical literacy  
life stages Infancy  
 
Birth –                        4 years   
Childhood              5 – 11 years   
Adolescence     11 – 18 years   
Early adulthood  18 – 30 years   
Adulthood              30 – 65 years   
Older age              65 years onwards   
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Definice pojmu „pohybová gramotnost“ 

 Whitehead (Anglie) - 2011, s. 1  

"Základní a hodnotitelná lidská 

schopnost (kapacita), která může být 

popsána jako: Dispozice získaná 

jedinci, která zahrnuje motivaci, 

sebevědomí a pohybové 

kompetence, které vytvářejí účelnou 

pohybovou aktivitu jako nedílnou 

součást životního stylu."  

 Whitehead (Anglie) - 2004, s. 18  

"Děti naleznou zalíbení ve sportu a fyzické 

aktivitě a nesou si ho až do dospělosti."  

"Fyzicky aktivní životní styl v dospělosti je 

podporován rozvojem dovedností 

sebeřízení (například: sebehodnocení, 

stanovení cílů, plánování programu, 

překonávání překážek) a specifickými 

znalostmi disciplíny."  
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PHE (Tělesná výchova a výchova ke zdraví), 
Kanada - 2013  

 "Přenášení kompetencí a 

důvěry v širokém spektru 

pohybových aktivit do různých 

prostředí, které prospívají 

zdravému komplexnímu vývoji  

člověka."  

 "Koncept „Pas pro život“ popisuje 

čtyři komponenty pohybové 

gramotnosti:  

 Aktivní účast,  

 dovednosti spojené   

     s každodenním životem,  

 tělesná zdatnost,   

 pohybové dovednosti„.  
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„Projekt Hrát si“ Schepper (USA) - 2013  

 "Všechny osoby, počínaje 

dětmi, by se měli naučit 

základní pohybové 

dovednosti potřebné pro 

aktivity na zemi, ve vzduchu, 

ve vodě, na sněhu a na ledu.  

 Tyto dovednosti vytvářejí 

cesty pro všechny děti, jak 

být fyzicky aktivní po celý 

život, jak se pohybovat v 

oblasti rekreačního sportu 

nebo ve vrcholovém 

soutěžním sportu. " 
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Sport Anglie, „Youth sport trust“ - 2014  

 Motivace, sebevědomí, 

pohybové kompetence 

(fyzická způsobilost), 

znalosti a porozumění 

poskytují dětem pohybový 

základ pro celoživotní účast 

v pohybových aktivitách  

a podporují jejich rozvoj 

jako připravených, 

(způsobilých), 

sebevědomých a 

zdravých jedinců„.  
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Kanberrská Univerzita, Austrálie, Keegan et 
al., 2013, s. 1 

 „Do konceptu pohybové 
gramotnosti zahrnuje:  

 – schopnost se efektivně 
pohybovat;  

 – touhu a chuť se 
pohybovat;  

 – percepční schopnosti, 
které podporují 
efektivnost pohybu;  

 – sebedůvěru a jistotu při 
řešení pohybových 
úkolů;  

 – následnou schopnost 
optimálně reagovat na 
podněty z prostředí a 
komunikovat s ostatními 
lidmi.“ 
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Jedinečná cesta pg – atributy: 
 A. motivace a důvěra rozvíjet 

vrozené pohybové dispozice/ 
fyzický potenciál významně 
přispívá ke kvalitě života.  

  
B. pohyby s udržením 
rovnováhy, ekonomiky a důvěry v 
širokém spektru fyzicky 
náročných situacích.  

  
C. citlivé vnímání  ("čtení„) 
všech aspektů vnějšího prostředí 
vyžaduje předvídání pohybu a 
vhodné reakce na ně (s inteligencí 
a představivostí).  

  
D. dobré sebevědomí spolu s 
výmluvnou interakcí s prostředím 
vzbuzuje pozitivní sebeúctu a 
sebevědomí. 

 E. citlivost a povědomí o tělesných 
schopnostech vedou k plynulému 
sebevyjádření prostřednictvím 
neverbální komunikace, vnímání a 
empatické interakci s ostatními.  

  
F. schopnost identifikovat a 
formulovat základní vlastnosti, 
které ovlivňují efektivitu výkonu 
pohybu, mít pochopení k 
zakotvenému zdraví s ohledem na 
základní aspekty - jako je cvičení, 
spánek a výživa. 
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Vzdělávací gymnastika 
….vzdělávací gymnastika, s příslušným obsahem a metodikou, nabude znovu své právoplatné místo 

jako základní přispěvatel k rozvoji dětské pohybové gramotnosti a jejich "motivace,  sebedůvěry, 
zdravotní způsobilosti, porozumění a znalosti k udržení fyzické aktivity po celý život "(Whitehead & 

Murdoch, 2006, s. 6). 

 Gymnastika může být jedinečným příspěvkem k celoživotnímu učení, k 
vyvážené tělesné výchově a k cíli získání pohybové gramotnosti. V kontextu 
gymnastiky mohou žáci zažít rozvoj pohybového mistrovství. Činností na 
příslušných a diferencovaných úrovních žáci získávají prostřednictvím 
gymnastiky vědomosti, dovednosti a porozumění, zkušenosti a spokojenost s 
dosažením úspěchu.  

 1. Gymnastika hraje roli při získávání a posilování sportovních dovedností a 
pohybové reakce v každodenním životě tím, že pomáhá lidem naučit zvládat 
pohyb svého těla bezpečně a efektivně.  

 2. Vzdělávací gymnastika pomáhá zlepšit kinestetické povědomí a buduje 
důvěru v pohyb, který podporuje pravidelnou pohybovou aktivitu, která může 
přispět ke zlepšení zdraví a wellness. Vzdělávací gymnastika rovněž podporuje 
flexibilitu, svalovou sílu a svalovou vytrvalost. Přenášení váhy na horní 
končetiny, houpání a visení, lezení a pohyby v plném rozsahu zlepšují tyto 
důležité fitness parametry v daném věku.  

 3. Vzdělávací gymnastika je prostředek, jak pomoci studentům využít potenciál 
svého těla jako nástroje k vyjádření se prostřednictvím pohybu. 

 4. Vzdělávací gymnastika využívá řadu netradičních náčiní a pomůcek, které 
mohou být využity jednotlivcem, s partnerem nebo v malé skupině. Jako 
netradiční náčiní mohou být použity běžné předměty, které jsou k dispozici ve 
většině školních rozpočtů, jako je například lavice, skříňky, stoličky a překážky. 
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Význam pg – ovlivnění způsobu života 

Ohrožení populace: 
 narůstající počet psychosomatických a civilizačních 
onemocnění 
Cíl: 
 ovlivnit způsob života, zejména ve sféře volného času 
 
 Nabídka oboru kinantropologie:  
    – motivovat k potřebě pohybu  
    – vytvořit potřebné podmínky a příležitosti 
    – začlenit pohybovou aktivitu do denního režimu různých   
skupin populace 
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Cesta pohybové gramotnosti 

 Zatímco všichni mohou být pohybově gramotní, je pravda, 
že pokud v kterékoli fázi života jedinci nemají nebo ztrácejí 
motivaci, sebevědomí a fyzickou způsobilost a 
nepodniknou kroky k zachování činnosti, mohou se stát 
fyzicky negramotnými. 

 Klíčovým problémem je, aby učitelé a další významní 
činitelé podporovali jednotlivce tím, že získají zkušenosti, 
jak podpořit u svých svěřenců dosažení pokroku v jejich 
snažení a budou je povzbuzovat, ale také rozvíjet jejich 
motivaci, sebevědomí a pohybové schopnosti, které jim 
umožní spustit nebo obnovit či udržet svou cestu 
životem. 
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POHYBOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
 východisko pro vytváření vztahu k pohybu 
   založené na zlepšení úrovně  
   POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI   
   (a: physical literacy) 
 
 Pohybová způsobilost : 
      – kultivuje pohybový projev 
      – přináší zdravotní benefity  
      – ovlivňuje osobnost po stránce psychosociální  
      – motivuje k celoživotní pohybové seberealizaci  
      – zvyšuje míru všeobecné pohybové aktivity 
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SHAPE America, 2014 

 Pohybově gramotný člověk má hodnoty, dovednosti, 
znalosti a dispozice, aby se zapojil do činnosti v 
průběhu celého života, kde díky pohybové gramotnosti 
„vystupuje s odpovědným osobním i společenským 
chováním, které respektuje sebe a druhé". 

 
 Physical Literacy Is a Social Justice Issue! 
    Shawn Ladda;  Volume 85, Number 5, May/June 2014 
    The Journal of Physical Education, Recreation & 
    Dance  
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Podpora konceptu pg 
 Tělesná výchova rozvíjí pohybové kompetence tak, aby se 

všechny děti mohly pohybovat efektivně, účinně a 
bezpečně a pochopily, co dělají. Výsledek - pohybová 
gramotnost - je základním předpokladem pro jejich plný 
rozvoj a úspěch. PG je schválena s prohlášeními o podpoře 
ze strany:  

 UNESCO  
 Organizace spojených národů (OSN) 
 Sportu pro rozvoj a mír  
 Mezinárodního olympijského výboru  
 Mezinárodního paralympijského výboru 
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Závěry vybraných autorů 

Margaret Talbot, 2013 Dean Kriellaars, 2013 

 ... Tělesná výchova by 

měla být uznána jako 

základ inkluzivní 

občanská participace 

během celého života. 

 Pohybová gramotnost je 
rozhodující pro každé dítě, 
mládež a dospělé, pro 
aktivizaci a základní životní 
dovednosti, což je nezbytným 

    prostředkem pro aktivní  
    účast ve společnosti a  
    hospodářství 21. století. 
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POHYBOVÁ GRAMOTNOST 
 PG =  připravenost jedince pohybovat se a odpovídajícím 

způsobem řešit pohybové zadání vyplývající z podmínek 
prostředí  

 základ: potřebné vědomosti, pochopení významu pohybové 
činnosti přijetím konceptu pg pro vlastní spokojenost 

Podmínky: jedinec je schopen 
 vědomě ovládat pohyby vlastního těla 
 vytvářet vhodné pohybové vzorce přenositelné do dalších   

pohybových aktivit 
 realizovat pohybový úkol na určité úrovni kvality pohybového 

projevu 
 osvojovat si individuálně optimální provedení specifických 

dovedností 
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   Dimenze pg 

Pohybová gramotnost zahrnuje nejen problematiku 

kvality pohybového projevu a zdravotně orientované 

tělesné zdatnosti, ale neopominutelně i další aspekty 

ovlivňování osobnosti člověka:  

 potřebu vzdělávání 

 psychickou odolnost 

 sociální soudržnost 
 

98 



What is physical literacy?  
 

 Motivation  
 Confidence 
 Physical competence         
 
                                                              
                            Competence                        Confidence  
 
                                                                                     
                    

 
                                                   Motivation  

99 



 příklady literatury 
 Mitchell, B., & Le Masurier, G. C. (2014). Current applications of physical literacy in 

Canada, the United states, the United Kingdom and Australia. International Journal of 
Physical Education - A review Publication, LI(2), 2nd Quarter 2014, 2-18. 

 Copyright Margaret Whitehead January 2013  
www.physical-literacy.org.uk; Whitehead, M.E. (Ed) 2010 Physical Literacy: Throughout the 

Lifecourse. London. Routledge 
 Physical Literacy Is a Social Justice Issue! Shawn Ladda; Volume 85 Number 5 

May/June 2014; The Journal of Physical Education, Recreation & Dance  
 Embracing Physical Literacy; E. Paul Roetert, Stephen C. Jefferies. Volume 85 Number 

8 October 2014. The Journal of Physical Education, Recreation & Dance  
 Educational Gymnastics; Enhancing Children’s Physical Literacy, Sam Baumgarten 
 Karen Pagnano-Richardson, The Journal of Physical Education, Recreation & Dance 
 Volume 81 No. 4, April 2010 
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 Kontakt 
 

Doc. PhDr. Viléma Novotná 
UK FTVS v Praze, katedra gymnastiky 
J. Martího 31 
162 52 Praha 6 
E-mail: vnovotna@ftvs.cuni.cz 

101 

Chrudimsky
Text napsaný psacím strojem
Obsah



 
Využívání digitálních technologií při podpoře 
pohybových aktivit a sportu – aktuální témata 

 
 
 
 
   

 
 
 

Pavel Palička, Univerzita Hradec Králové 
Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu 
(doktorské studium Kinantropologie – FTVS UK Praha) 
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Informačně-komunikační 
technologie v Tělesné výchově 

 
Výzkumy poukazují na fakt, že integrace ICT 

může učinit výuku TV zábavnější a více 
motivovat žáky. Při  jejich vhodné aplikaci lze 

hovořit o popodpoře konstruktivitického 
přístupu v učení. 

 
Je velmi důležité,  aby učitel byl schopen 
zvolit vhodnou technologii odpovídající 
požadovanému obsahu, než volit pouze 

obsah, který odpovídá technologii !!!   
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Koncepční dokumenty v ČR 
 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 

(Bílá kniha, 2001) 

 Státní informační politika (1999) 

 Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání („akční 
plán realizace“, 2000) 

 Státní informační a komunikační politika (e-Česko, 2006)  

 Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních 
technologií ve vzdělávání v období 2009–2013.  

 Strategie digitálního vzdělávání 2020  
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Zjištěné nedostatky dle SDV 2020  
 

ICT používáno k prezentaci učiva či k podpoře 
názornosti, přičemž žáci zůstávají převážně pasivní.  
Účelné využití digitálních technologií naše 
kurikulární dokumenty prakticky nepodporují.  
Ve výuce se doposud nevyužívá propojení různých 
učebních prostředí - nejen škola či třída, ale i domov, 
(vrstevnické skupiny, oblast volného času).  
Výuka na fakultách se nesoustřeďuje na plošné 
pedagogicko-didaktické využívání digitálních 
technologií ve výuce daného oboru a neintegruje 
digitální technologie přímo do oborové didaktiky.  
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Strategie digitálního vzdělávání 
2020 
 Podpora pedagogického výzkumu v oblasti 

využívání digitálních technologií  
 
 Zařazení standardu digitálních kompetencí 

učitele do vzdělávání učitelů 
 

 Zařazení didaktiky rozvoje digitální 
gramotnosti a informatického myšlení žáků 
do vzdělávání učitelů 
 

 Zdůraznění problematiky digitálních 
technologií napříč kurikulem a jeho 
modernizace 
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   Šíření digitálních technologií 
 69 % britských dětí vlastní mobilní telefon, 73 % 

má vlastní PC nebo laptop a 60 % z nich může být 
online ve vlastním pokoji (Childwise, 2012-2013). 
 

 dvakrát více amerických dětí používá mobilní 
zařízení a čas nad nimi strávený se za dva roky 
ztrojnásobil (Common Sense Media, 2011-2013)  
 

107 



 
Přenosná dotyková zařízení 

 
 Možnost využití senzorů při PA – akcelerometr, 

krokoměr, GPS, digitální kompas, gyroskop, 
měření TF apod. 

 
 
 
 
          
 
                                                       Zdroj: Fedrová (2013) 
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Mobilní aplikace pro podporu PA 
 

 Sledování – (Runkeeper, Endomondo, Sport 
tracker)  

 Trénink (Workout trainer, Gain Fitness) 
 Výuka (Tactic board, Karate training, Coach´s Eye) 
 Sportovní sociální sítě (Sportongo, Sportcentral)  
 Exergames (Dokobots, Zombie Run!, Ingress) 
 Ostatní (Instant Heart rate, Swim places, C:geo,) 
 Z celkového počtu 875 683 dostupných aplikací na serverech iTunes 

a 696 527 aplikací na Google play, je 23490 a 17756 obsaženo v 
kategorii Health and fitness (údaj z počátku roku 2014). 
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Rizika spojená s používáním 
mobilních aplikací  

 Není záruka, že všechny z nich vyhodnocují data 
věrohodně a neuvádí uživatele v omyl. 
 

 Zneužití osobních dat - studie Federální obchodní 
komise v USA v roce 2014 identifikovala mobilní 
aplikace z kategorie health and fitness, které 
poskytují osobní data až 76 třetím stranám !!! 
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Hloubkové senzory  

 komerční (Kinect, Kinect One - Xbox )  
 programovatelné – experimentální aplikace, 

výukové systémy, zdravotnictví 
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Extreme motion 

Technologie,  která umožňuje plně ovládat tělem počítačové 
zařízení pomocí standardní 2D kamery a může tak být využita 
prakticky v jakémkoliv zařízení. 
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Rozšířená realita (Augmented reality) 

 reálný obraz světa doplněný počítačem 
vytvořenými objekty 
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Gamifikace 

 Skloubení digitálních her a vzdělávacího 
obsahu – tzv.  „Digital Game Based 
Learning“. 

 Spojení aplikace pro sledování a záznam 
PA s využitím herních principů. 
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    Diferenciální predikce 
 Jedná se o postup, jehož cílem je doporučení 

nejvhodnějšího sportu na základě zjištěných 
individuálních charakteristik testovaného jedince.  

 Př.: Sportanalytik, Sport talent, Sportfit 
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Online výukové nástroje 

 eTwinning 
 nabízí možnost potkat/najít učitele, kteří mají zájem o 

společný projekt/spolupráci.  
 http://www.etwinning.cz/a-guide-to-traditional-ball-

games-in-visegrad-countries/ 
 http://new-

twinspace.etwinning.net/web/p97362/welcome 
 

Edmodo 
 Nabízí učiteli vkládat prezentace a přednášky, úkoly, 

cvičení, tvořit pro studenty kvízy a anketní otázky na 
principu sociální sítě. 

 Používá se k výměně nápadů, zajímavých odkazů a 
sdílení studentských prací.  

 Nabízí registrovaným učitelům účast v diskuzi mezi 
pedagogy.  

 https://www.edmodo.com 
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Predikce trendů v pedagogice  
 Horizont 1 roku - žáci nosí do školy vlastní digitální 

přístroje (BYOD) 
 Horizont 2-3 let - gamifikace, analýza výukových 

výsledků žáků 
 Horizont 4-5 let - internet věcí a nositelná elektronika.  

 
 Dále budou na intenzitě využívání nabírat trendy, které 

lze již dnes považovat za relativně rozšířené – např. 
mobilní dotyková zařízení, otočená výuka, rozšířená 
realita.  
 
 
 

 
 
 

 Dle NMC (2014). THE NMC HORIZON REPORT: 2014 K-12 EDITION. [online] http://bit.ly/ZvclAm 
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Kontaktní adresa: 
Mgr. Pavel Palička 
UHK PF katedra tělesné výchovy a sportu 
Rokitanského 62 
500 03 Hradec Králové  
E-mail: pavel.palicka@uhk.cz 
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JITKA  POKORNÁ  
U K  F T V S ,  K P S  

PRAXE TĚLESNÉ VÝCHOVY  
NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 
POHLEDEM UČITELEK TV 
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Úvod 

 Zavedení rámcových vzdělávacích programů pro oblast 
školní tělesné výchovy spojujeme s řadou hledisek, které 
již několik let ovlivňují vlastní praxi tělesné výchovy na 
školách. Mezi často diskutované aspekty patří např.  

- určitá volnost při zařazení a výběru konkrétního učiva, 
- větší přizpůsobení obsahu tělesné výchovy potřebám 

žákům 
- či úspěšnost jednoho z hlavních záměrů kurikulární 

reformy pro tělesnou výchovu (změna v základním pojetí 
tělesné výchovy na českých školách, tzn. změna TV jako 
předmětu výkonově zaměřeného v předmět „výchovný“ 
podporující svojí specifičností zdraví, zdatnost a 
pohybovou aktivnost žáků.  
 

121 



Jaká je praxe tělesné výchovy na druhém 
stupni základních škol?  

 Řadu zjištění kvantitativní nebo kvalitativní povahy 
v minulých letech poskytly většinou na sobě 
nezávislé výzkumy v různých regiónech České 
republiky.  
 

 Předkládaný příspěvek nabízí dílčí výsledky 
případové studie s využitím interview, která se 
zaměřila na zjišťování praxe a názorů na tělesnou 
výchovu učitelek s aprobací TV, které jsou ve věku 
45-50 let a které svoji profesní dráhu nastoupily po 
roce 1989.  
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Cíl příspěvku 

 prezentace dílčích výpovědí šetření s učitelkami 
tělesné výchovy na druhém stupni ZŠ 

  

- postoje učitelek ke vzdělávacím programům TV 

- osobní zkušenosti jejich současné praxe v tělesné výchově  

 

- individuální dotazování 

- věk učitelek 45-50 let (přibližně 20 let praxe); 
(předkládané výsledky z interview 3 učitelek (dále  1. 2. 3.) 

123 



Účast na tvorbě ŠVP k TV Realizace evaulace ŠVP TV 

1. ano (školení, předlohy 
pilotních škol) 

2. ano (školení) 

3. koordinátorka ŠVP na 
škole /250 hodin škol.; 
spolupráce s IT 
technikem pro 
elektronické zpracování 

1. občasné doplňování 
změn/přidání, vypuštění 
položek/ 

2. ne 

3. na škole vždy k 1. 9. – 
pro oblast Člověk a 
zdraví byly změny 
minimální 

Výpovědi k zavedení a realizaci  
školních vzdělávacích programů 
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ŠVP a realizace TV 
Co měly přinést RVP/ŠVP 
v kontextu TV do škol 

1. dlouhodobě 
zpracované plány na 
základě ŠVP 

2. ŠVP byly vypracovány – 
bez vyjádření 

3. Dle ŠVP rozpracování 
učiva do podrobných 
tematických plánů 
dle ročníků, kterými 
se řídí 

1. - bez vyjádření 

2. nedokázala odpovědět 

3. nedokázala 
odpovědět/rozšíření 
učiva v TV nepřineslo, ale 
RVP měly být pro TV více 
konkrétnější/ klíčové 
kompetence, průřezová 
témata - formalita 

Výpovědi k zavedení a realizaci  
školních vzdělávacích programů 
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Změna ve výuce TV ve 
vztahu k uplatňování ŠVP 

Shoda učitelů v pojetí TV 
na škole 

1. změnu požadavků na 
základě své dlouholeté praxe 
nepřipouští ani na základě 
„Těl“ (jen dílčí nové prvky) 

2. ne, vždy učila podle úrovně 
dovedností dětí a jejich zájmů 

3. rozhodně nepřipouští vliv 
ŠVP/RVP na svou výuku 
(vnímá je pouze v obecné 
rovině) 

1. s kolegyní učí shodně 

2. s dalšími dvěma 
tělocvikáři se většinou 
shodnou 

3. spíše vnímá, že každý 
tělocvikář na škole 
přistupuje k TV svým 
způsobem 

Výpovědi k zavedení a realizaci  
školních vzdělávacích programů 
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Komplexnost výuky TV Pořádání kurzů 

1. ano i s pravidly sportů 
(dále cyklistika, plavání, 
bruslení, golf, pálkovaná, 
kin-ball) 

2. snaha ano, ale problém 
je s dovednostmi dětí 
přicházejících z I. st. 
(míč, skoky, švihadlo) 

3. ano, jednoznačná 
preference, rozhodně 
nepřipouští vliv ŠVP/RVP 
na svou výuku (vnímá je 
pouze v obecné rovině) 

1. LVK 

2. LVK, jazykový kurz s 
plaváním 

3. LVK, výběrové zimní 
kurzy, letní všesportovní 
kurz, cyklokurz 

Výpovědi k výuce tělesné výuky 
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Které pohybové činnosti 
dnes učí méně 

Předávání teoretických 
znalostí 

1. některá gymnastická 
cvičení (stoje na rukou, 
cv. na kruzích, kotoul 
letmo – zranění) 

2. sportovní 
gymnastiku  
/plnohodnotná 
záchrana/, úpoly 

3. gymnastika, jinak vše 
ve stejném rozsahu 

1. ano – zdravověda, 
olympijské legendy, 
nejlepší světové výkony, 
pravidla sportů 

2. ano – pravidla 
sportovních her, 
olympijské hry 

3. v mezích svých znalostí 
ano, ale dává také 
prostor informacím od 
žáků pokud se věnují 
nějakému sportu 

Výpovědi k výuce tělesné výuky 
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Výchova ke „zdraví“ v TV Přístup žáků k TV 

1. zdravá strava, hygiena, 
pohyb (zdr. živ. styl) 

2. v TV nestíhá 
(samostatný předmět) 

3. zdůrazňuje nutnost 
jednotnosti s rodinou a 
dalšími aktivitami (TV- 
pitný režim, sportovní 
vybavení, zásady 
stravování,  posilování, 
diety, náplň volného 
času) 

1. pozitivně, TV a SH v 
dotaznících označují žáci 
jako oblíbené, nabízí se 
sportovní kroužky 

2. pozitivní ano u nižších 
ročníků, ale nesmí to 
„bolet“ a musí jim to „jít“, 
volejbalový kroužek 

3. velice rozdílný (rodinné 
zázemí), snaha po aktivaci 
při kurzech /zapůjčení 
vybavení/, účast na 
sportovních akcích a   
kroužcích 

Výpovědi k výuce tělesné výuky 
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Výpovědi k výuce tělesné výuky  
–hodnocení předmětu 

1. systém hodnocení pro jednotlivé sporty, zlepšení 
během roku, aktivita žáků, pořadová cvičení, výkony v 
Olympijském víceboji a v dalších školních soutěžích  

2. přístup k TV od „A-Z“; systém hodnocení dle škol. 
tabulek byl zrušen, žáci plnili nejlépe za 3; teď 
hodnocení dle skupiny a snahy se zlepšovat, ale 
známkovat určitě ano. 

3. vlastní hodnocení měřitelných výkonů + snaha 
ohodnotit i zlepšení žáků, celoškolní systém vypracován 
není, nicméně si nedovede představit TV bez 
známkování 
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Závěr 

 
 učitelky uplatňují víceméně tradiční pojetí TV (hodnocení výkonů ve 

spojení se známkováním) 
 připouštění, že vypracování ŠVP nemělo větší vliv na jejich vedení hodin 

TV   
 požadavek zdravotně orientované zdatnosti je naplňován jen dílčími 

tématy/ne koncepčně  
 inovace jejich výuky vychází spíše z aktuálních možností žáků a jejich 

méně pozitivnímu přístupu k TV (pohybu) a z trendů nových 
sportovních odvětví nebo pohybových forem 
 

K diskusi: další vzdělávání současných učitelů o možnostech 
různých koncepcí TV na školách, poskytování didaktických 
příruček a dalších podpor s náměty pro konkrétní činnosti v 
rámci jednotlivých pojetí.    
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Kontakt 

 Mgr. Jitka Pokorná 

UK FTVS v Praze, Katedra plaveckých sportů 

J. Martího 31, 

162 52 Praha 6 

e-mail: jpokorna@ftvs.cuni.cz 
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NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ A 
PREVENCE NEMOCÍ ZDRAVÍ 2020 – SPECIFICKÝ CÍL

1. PODPORA POHYBOVÉ AKTIVITY VE VZDĚLÁVÁNÍ

Jana Vašíčková; Zbyněk Svozil; Zdeněk Hamřík

Univerzita Palackého, Olomouc, Fakulta tělesné kultury

Národní strategie Zdraví 2020 vychází z dokumentu Světové zdravotnické organizace Health 

2020 schváleného 53 státy v září 2012. Zdraví 2020 obsahuje dva strategické cíle a čtyři 

prioritní oblasti. Akční plán Podpora PA vychází ze strategického cíle 1 – Zlepšit zdraví 

obyvatel a snížit nerovnosti ve zdraví a z Prioritní oblasti 1 – Realizovat celoživotní investice 

do zdraví a prevence nemocí, posilovat roli občanů a vytvářet podmínky pro růst a naplnění 

jejich zdravotního potenciálu.

Základní dokument Zdraví 2020 obsahuje rámcový souhrn opatření, který bude rozpracován 

do jednotlivých akčních plánů, jejichž součástí je logický rámec a harmonogram plnění úkolů. 

Tyto akční plány mají být předloženy do konce roku 2015. Námi vypracovaný akční plán pro 

podporu PA byl schválen vládou na zasedání 20. 8. 2015.

Akční plán je v souladu a navazuje na:

 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro 

všechny v 21. století

 Národní strategii rozvoje cyklistické dopravypro rok 2013-2020

 strategii WHO – European Physical Activity for Health Strategy

Akční plán podpory PA je prvním koncepčním národním strategickým dokumentem České 

republiky zaměřeným na zvýšení úrovně PA a snížení sedavého chování. Obsahuje osm 

strategických oblastí zaměřených na různé oblasti lidského života, v rámci kterých je na 

zvýšení úrovně PA potřeba pracovat. Struktura dokumentu odpovídá obdobným strategickým 

dokumentům ze zahraničí a respektuje a vychází z nejnovějších poznatků z oboru. Akční plán 

zároveň zahrnuje horizontální témata uplatňovaná v rámci širší strategie Zdraví 2020, kterými 

jsou důraz na prioritní cílové skupiny a podpora celoživotní PA, snižování nerovností 

v přístupu k PA, uplatňování evidence-based přístupu, zdůrazňování zdravotní a pohybové 

gramotnosti a důraz na finanční reálnost a efektivitu jednotlivých opatření. V oblasti podpory 

PA jsou klíčovými principy meziresortní přístup, spolupráce a dlouhodobá strategie.



Strategické oblasti

SO1: Podpora PA ve vzdělávání (zodpovědná osoba J. Vašíčková)

SO2: Aktivní mobilita (zodpovědná. osoba J. Martínek)

SO3: Podpora sportu pro všechny a aktivního využívání volného času (zodpovědná osoba K. 

Kovář)

SO4: Podpora PA ve zdravotnictví a sociálních službách (zodpovědná osoba M. Matoulek)

SO5: Podpora PA u zaměstnavatelů (zodpovědná osoba P. Korvas)

SO6: PA, prostředí a infrastruktura (zodpovědná osoba K. Kovář)

SO7: Podpora PA v médiích (zodpovědná osoba J. Mastík)

SO8: Výzkum a evaluace podpory PA (zodpovědná osoba Z. Hamřík)

Na strategické oblasti 1 pracoval celý autorský kolektiv složený ze zástupců několika 

vysokoškolských institucí, MŠMT, základních škol a dalších dotčených organizací. Průřezově 

se tak zapojilo 14 odborníků, kteří rozpracovali Podporu PA ve vzdělávání do pěti 

specifických cílů, ve kterých byla vytýčena dílčí opatření.

SC 1.1: Podpora PA v rámci předškolního vzdělávání 

 DO1: Stimulační a materiální podpora – podporovat nákup a pořizování pohybově 

stimulačních pomůcek dle specifik jednotlivých mateřských škol. Součástí materiální 

podpory by měly být i sportovně-kompenzační pomůcky vhodně podporující 

rehabilitační účinek řízených pohybových aktivit u dětí se zdravotním postižením.

 DO2: Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků – vypisovat projekty na 

edukaci pedagogických pracovníků mateřských škol s pohybovou tematikou a 

tematikou zdravého životního stylu; podporovat organizaci pravidelných prakticky 

zaměřených kurzů a seminářů s tematikou právní ochrany zdraví (znalosti platné 

legislativy), pohybové aktivity (výběr a realizace vhodných druhů pohybových aktivit, 

pohybových her), spolupráci a zapojení rodiny v rámci aktivit na zvýšení pohybové 

aktivity dětí a edukačních aktivit předškolních dětí směřujících k podpoře zdravého 

životního stylu s ohledem na aktuální trendy v integraci a integrované prostředí. 

Zvýšenou pozornost věnovat vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol 

primárně zaměřených na děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 DO3: Národní programy pro podporu rozvoje Pohybové gramotnosti (PG) – Tvorba 

metodiky pro vznik národní sítě preventivních programů se zaměřením na rozvoj 



základní pohybové gramotnosti. V rámci této sítě by ve spolupráci se zdravotnickým 

zařízením mělo docházet k prevenci a včasnému záchytu civilizačních onemocnění 

souvisejících s nedostatkem PA (vadné držení těla, nadváha, obezita, diabetes apod.). 

Důraz by měl být kladen na rozvoj pohybové gramotnosti všech dětí uvedené věkové 

kategorie bez ohledu na jejich talentovanost. Na rozvoji pohybové gramotnosti by 

měly spolupracovat i sportovní organizace.

SC 1.2: Podpora PA na ZŠ a nižších stupních víceletých gymnázií

 DO1: Podpora využití disponibilních hodin řediteli škol pro navýšení PA v 

pohybovém režimu žáků během povinné školní docházky – zvýšit celkový objem 

školní PA žáků a zvýšit objem řízených forem školní PA, tj. vymezit jednotlivé formy 

školní PA, vymezit koncepční zaměření výuky TV, vytvořit odpovídající podmínky 

pro školní TV a další řízené i neřízené formy PA, zajistit realizaci dalších školních PA 

utvářejících pohybový režim žáků během pobytu ve škole.

 DO2: Revidovat opatření k uvolňování z TV – Revidovat opatření vedoucí k 

uvolňování žáků ze školní TV (proškolit lékaře, určit vybrané lékaře v okrese). 

Zajistit, aby žáci uvolňovaní z výuky TV ze zdravotních důvodů povinně navštěvovali 

zdravotní TV nebo aplikovanou TV jako náhradu za školní TV.

 DO3: Zkvalitnit úrazovou prevenci na školách v rámci vzdělávacích oborů, a to i v 

rámci dalších forem PA – Zvýšit důraz na úrazovou prevenci v rámci výuky ve 

vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví (VkZ) a vzdělávací oblasti „Člověk a jeho 

svět“, ve zvýšené míře zaměřit obsah výuky ve vzdělávacím oboru Tělesná výchova 

na zlepšení obratnosti žáků a ovlivňování tělesné zdatnosti, příslušným způsobem 

upravit Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) a Školní 

vzdělávací programy (ŠVP), zlepšit tzv. pasivní ochranu žáků (kvalitu vybavení škol a 

školských zařízení, včetně úprav pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). 

Zároveň edukovat učitele (všech aprobací) v oblasti prevence úrazů se zaměřením na 

aktivitu o přestávkách či době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, v 

družinách, kroužcích apod.

 DO4: Prohlubovat vědomosti o významu PA u všech žáků bez ohledu na zdravotní 

omezení v rámci rozvoje PG – Přispívat ke zvýšení pohybové gramotnosti žáků, např. 

i informováním žáků o přínosech PA pro všechny, zdůrazněním následků sedavého 

chování. Důsledněji začleňovat tematiku PA pro všechny do vzdělávacího oboru 



Výchova ke zdraví a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Zdůrazňovat i vědomostní 

složku ve vzdělávacím oboru Tělesná výchova a pohybovou gramotnost žáků podpořit 

novými metodickými materiály pro vzdělávací oblast Člověk a zdraví. Upravit dle 

potřeby RVP ZV a následně i ŠVP. Speciálně pro žáky se zdravotním postižením a 

znevýhodněním s ohledem na jejich potřeby je nutné zavedení řady nezbytných 

opatření na jejich podporu, například proškolení pedagogických pracovníků pro oblast 

PA se specializací na žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním.

 DO5: Efektivně využívat infrastrukturu pro pohybový režim žáků ve školách a 

školských zařízeních – Personálně a finančně zajistit a ustavit „správce školních 

tělovýchovných zařízení“ a vedoucí mimoškolních aktivit, provést nutné úpravy pro 

bezbariérová prostředí. Zřídit evidenci časového využívání školních tělovýchovných 

prostor a zařízení žáky ZŠ a evidenci přístupnosti a rozšíření nepovinných forem TV.

 DO6: Podporovat prohlubování spolupráce sportovních a dalších organizací s MŠMT 

a se školami s cílem zvýšit PA žáků ve volném čase - Podporovat vznik a činnost 

specifických (sportovních) organizací při ZŠ. Tomuto opatření přizpůsobit profesní 

přípravu pedagogických pracovníků, metodickou podporu při zakládání a řízení 

školních sportovních klubů, prohloubit spolupráci s AŠSK, ČUS, ČPV a dalšími 

organizacemi dle místních podmínek. Předpokladem je aktivní spolupráce, vzájemné 

využívání sportovních zařízení, monitoring nabídky, spolupráce v rámci společných 

akcí a projektů i zvyšování tělovýchovné kvalifikace všech pedagogů (cvičitelské 

kurzy pro pedagogy jiných aprobací).

 DO7: Vytvořit Národní portál pro podporu tělesné výchovy a PA - Vytvořit komplexní 

ICT nástroje ve formě metodické databáze pro realizaci PA ve školní TV i mimo ni 

(příklady dobré praxe - náměty pro projektovou výuku, aktivní přestávky, učení v 

pohybu apod.), mobilní aplikace pro TV (motivace k PA, sledování vlastního pokroku, 

efektivita a evaluace výuky, sběr dat), standardy pro TV, včetně metodiky jejich 

naplňování (tvorba nových testových baterií, dílčí motorické testy pro standardy), 

národní databázi základních škol a víceletých gymnázií (sběr dat, porovnávání dat, 

soutěže), komunikační nástroje (web 2.0), vazbu na sociální sítě, video-databáze 

(náměty, návody, motivační a vzdělávací šoty, tvorba obsahu žáky), software pro 

hloubkové senzory a jejich využití ve školním prostředí; využít stávající platformy 

(portál by fungoval jako samostatný modul metodického portálu RVP a jako 

rozcestník pro stávající úspěšné projekty).



 DO8: Stimulační a materiální podpora – podporovat nákup a pořizování pohybově 

stimulačních pomůcek dle specifik jednotlivých základních škol. Součástí materiální 

podpory by měly být také sportovně-kompenzační pomůcky pro zdravotní tělesnou 

výchovu a vhodně podporující rehabilitační účinek řízených pohybových aktivit u dětí 

se zdravotním postižením.

SC 1.3: Podpora PA na školách poskytujících střední vzdělání

 DO1: Prohlubovat vědomosti o významu PA u žáků škol poskytujících střední 

vzdělání – Zvýšit a zdůraznit povědomí o významu pohybové aktivity pro psychický i 

fyzický vývoj adolescentů a budoucích dospělých. Zdůraznit možné následky 

narůstajícího sedavého chování jedinců, možné zdravotní problémy. Zvýšit povědomí 

o prostředcích monitoringu PA. Jedná se především o fitness náramky – krokoměr a 

monitor sedavého chování a spánku v jednom, snímače srdeční frekvence, chytré 

hodinky, herní konzole s tématikou sportovních her a další IT produkty, které jsou 

nyní velmi populární. Prohlubovat vědomosti studentů o propojení několika faktorů 

vedoucích k rozvoji civilizačních onemocnění – tedy PA x výživa x rizikové chování x 

stres. Rozvíjet zodpovědnost za své vlastní zdraví (ať již v kontextu předcházení 

úrazům ve škole, či po cestě do školy, ale i předcházení civilizačním onemocněním a 

funkčním poruchám pohybového systému).

 DO2: Efektivně využívat infrastrukturu pro pohybový režim žáků ve školách a 

školských zařízeních – Zřídit evidenci časového využívání školních tělovýchovných 

prostor a zařízení studenty SŠ, OU, evidenci přístupnosti a možnosti rozšíření 

nepovinných forem TV, personálně a finančně zajistit a ustavit „správce školních 

tělovýchovných zařízení“ a vedoucí mimoškolních aktivit. Cílem je zjistit, zda jsou 

rezervy ve využívání a v přístupnosti těchto zařízení tak, aby bylo možné zvýšit 

nabídku PA i pro sociálně znevýhodněné žáky. Zařazení netradičních sportů do výuky 

TV, rozvoj školních kroužků v netradičních sportech. Zapojení vychovatelů v 

domovech mládeže do mimoškolních aktivit žáků. Zpřístupnit sportovní zařízení i 

osobám s postižením. Realizovat architektonické úpravy tak, aby byla umožněna účast 

i osobám s částečnou nebo úplnou ztrátou mobility.

 DO3: Podpora osvětové činnosti formou reklamy nebo krátkých šotů v celoplošných 

médiích a formou distribuce do škol na nosičích – Přenést část odpovědnosti za 

podporu PA na žáky a zapojit je aktivně do tvorby propagačních videí, šotů, skečů, 



které by mohli realizovat na školách v rámci projektové výuky (např. forma soutěže, 

na krajské a posléze na celostátní úrovni). Vítězná propagační videa by mohla být 

distribuována na školách, či promítána a propagována na sociálních sítích nebo v 

médiích. Podpora projektového vyučování založená na propojení vzdělávacích oblastí 

a vzdělávacích oborů s tématy založenými na pohybu a sportu typu „Paralympijský 

školní den“, „Olympijský školní den“, „Měsíc sportu“.

 DO4: Zvýšení znalostí a vědomostí o ochranných prvcích při PA v rámci prevence 

úrazů a well-being – Klást důraz na úrazovou prevenci v rámci výuky TV a základů 

společenských věd. Apelovat na žáky a zdůraznit význam zdraví v běžném životě 

(např. v oblasti aktivní mobility při cestě do a ze školy) a života jako takového. Ve 

zvýšené míře zaměřit obsah výuky TV na zlepšení obratnosti žáků a ovlivňování 

tělesné zdatnosti, například formou sebetestování. Příslušným způsobem upravit RVP 

a ŠVP pro příslušné školy, zlepšit tzv. pasivní ochranu žáků (kvalitu vybavení škol a 

školských zařízení). Rozvíjet zodpovědnost za své vlastní zdraví, zlepšit propagaci PA 

jako prostředku prevence civilizačních chorob.

 DO5: Volitelná zdravotní a aplikovaná tělesná výchova jako náhrada za školní TV pro 

žáky s různými zdravotními omezeními – Je evidován nárůst počtu studentů 

uvolněných ze školní TV z důvodu výskytu určitého onemocnění nebo postižení. U 

těchto onemocnění, pokud jsou efektivně kompenzována, je však řízená specifická 

pohybová aktivita žádoucí jako podpůrný prostředek léčby. Tyto žáky je vhodné 

zařazovat do volitelné zdravotní (ZTV) a aplikované tělesné výchovy (ATV) a 

považovat ji za adekvátní náhradu za školní TV pro žáky s různým zdravotním 

omezením.

 DO6: PA a rozvoj PG žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním – Žáci se 

zdravotním postižením a znevýhodněním mají právo na podporu ve vzdělávání s 

ohledem na jejich potřeby a je nutné zavedení řady nezbytných opatření pro podporu 

těchto žáků. Patří zde například proškolení pedagogických pracovníků pro oblast PA 

specializovanou na žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním. Seznamování 

samotných žáků s možnostmi různých pro ně vhodných pohybových aktivit a tím i 

zvyšování jejich pohybové gramotnosti. Je nutné přehodnocení a nastavení 

legislativních norem tak, aby nedocházelo k bezdůvodnému zamezení přístupu 

(fenomén uvolnění z TV) k pohybovým aktivitám, zejména v TV. Zodpovědností 

krajů, ve spolupráci s MŠMT, je pak zřízení pozic „konzultantů aplikovaných 



pohybových aktivit“, kteří by podporu žáků se zdravotním postižením a 

znevýhodněním koordinovali a intervenovali.

SC 1.4: Podpora PA na VOŠ a vysokých školách

 DO1: Změna postoje vedení VŠ a VOŠ k významu PA – Zvýšit povědomí o 

pozitivních přínosech PA pro fyzické i psychické zdraví člověka na úrovni 

jednotlivých vedení škol. Efektivně bojovat a zvyšovat úroveň adekvátní PA u cílové 

skupiny studentů. Podporovat osvětové, vzdělávací a další aktivity zaměřené na 

význam PA na všech úrovních VŠ a VOŠ, včetně dalšího vzdělávání učitelů TV. 

Cílem snažení je především zvýšit povědomí a znalosti o významu TV v životě 

studentů VŠ a VOŠ.

 DO2: Podpora zařazování TV do programů neoborových VŠ – zařazení TV ve 

studijních programech na neoborových vysokých školách (včetně pracovníků pro 

zdravotnický sektor) a řešení financování a organizace této sportovní nabídky.

 DO3: Podpora vytváření prostředí s odpovídající sportovní infrastrukturou, vhodnou 

nabídkou různých forem pohybových aktivit a dostatečnou sportovní vybaveností –

Přispět ke zlepšení dostupnosti sportovních zařízení pro vysokoškolskou Tělesnou 

výchovu. Postupně vzhledem k výši finančních prostředků vypisovat dotační 

programy také na realizaci rekonstrukcí či výstavby dostupných sportovišť.

 DO4: Zlepšení pohybové gramotnosti studentů a zvýšení informovanosti studentů o 

zdravém životním stylu a prevenci nemoci a vytváření dostatečné nabídky 

preventivních programů – Podpořit aktivity a projekty s ohledem na rozmanité potřeby 

(specifické formy zdravotní TV pro pohybově méně aktivní, pestrá nabídka 

organizovaných pohybových aktivit i kurzů). Pravidelně zpracovávat průzkum potřeb 

studentů v oblasti podpory pohybové aktivity a zdraví u vysokoškolské populace.

SC5: Podpora PA ve výchovně vzdělávacích institucí v rámci celoživotního učení

 DO1: Podpora pohybové gramotnosti rodičů a institucí pečujících o děti do 3 let –

Pohybová doporučení pro děti do tří let budou distribuována prostřednictvím institucí 

garantujících kvalitu péče o děti do tří let společně s instrukcemi, jak diagnostikovat 

situaci dítěte, pohybové návyky rodiny a jaká doporučení rodinné jednotce předávat. 

Jedná se především o instituce a odpovědné organizace spadající pod MPSV jako 

státního garanta kvality péče o děti do tří let.



 DO2: Podpora pohybové gramotnosti populace v produktivním a postproduktivním 

věku – Pohybová gramotnost (zejména s ohledem na podmínky pro běžný pohyb v 

rámci výkonu profese, ke které se vzdělávání vztahuje) se stane cílem celoživotního 

vzdělávání dospělé populace, jehož obsahem budou nově vytvořená pohybová 

doporučení. Podíl na rozvoji pohybové gramotnosti budou mít také instituce 

garantující kvalitu celoživotního vzdělávání. Jedná se především o tyto instituce a 

odpovědné organizace: instituce poskytující celoživotní vzdělávání (Národní soustava 

kvalifikací – MPSV, autorizující orgán MŠMT), praktičtí, závodní a tělovýchovní 

lékaři (Česká lékařská komora, ČSTL), poskytovatelé vzdělávání (poradenské 

programy, rekvalifikační kurzy) pro klienty pracovních úřadů (MPSV a MŠMT –

akreditace vzdělávacích programů), poskytovatelé vzdělávání pro seniory (univerzity 

třetího věku, vzdělávací centra, kulturní domy, rodinná a komunitní centra).

 DO3: Vytvořit a implementovat systém kvalifikací odborníků v rámci celoživotního 

učení (odborníci na PA, zdravotnické profese). Systém kvalifikačních školení. Systém 

doškolování.

V rámci jednotlivých opatření byl rozpracován harmonogram aktivit s delegováním 

spoluzodpovědnosti na jednotlivé činitele, termíny (zahájení a ukončení) pro splněním úkolů 

a dále Logický rámec, jak bylo Ministerstvem zdravotnictví vyžadováno.

Pro vysokoškolská pracoviště je velmi důležitá strategická oblast 8, kde by měly být výzvy 

směřovány do výzkumné oblasti a evaluace podpory PA. Zde měl být zajištěn národní 

monitoring PA, zjišťování determinant a korelátů PA a sedavého chování se zaměřením na 

komplexní posuzování životního stylu jedince i společnosti a také intervence zaměřené na 

zvýšení úrovně PA a evaluace těchto intervencí. Další významnou oblastí by měla být 

aplikace výsledků vědy a výzkumu do praxe a veřejné politiky, zařazení výzkumu v oblasti 

PA jako prioritního tématu v rámci grantových schémat na úrovni MŠMT, MZD, GAČR, 

TAČR a další a v neposlední řadě podpora mezinárodní spolupráce a zapojení do 

mezinárodních sítí.
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Jana Vašíčková
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