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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 11. – 12. 9. 2018 v Moravci. 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:


Problematika vzdělávání v kinantropologii



Zprávy o řešení výzkumných projektů týkajících se vzdělávání v kinantropologii



Vystoupení doktorandů s tématy zaměřenými na vzdělávání v kinantropologii

Konference byla pořádána pro podporu výsledků programu PROGRES Q19 a Q17 řešených
na Univerzitě Karlově, a projektu „Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví“
na Masarykově univerzitě (MUNI/A/0877/2017).
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 Fořterová a Jan Chrudimský
Editoři
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Abstrakty

INTERVENČNÍ PROGRAM MODERNIZOVANÉ HUDEBNĚ-POHYBOVÉ
VÝCHOVY V HODINÁCH ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY NA ZŠ
Kateřina Doležalová; Viléma Novotná
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra gymnastiky
Abstrakt
Cílem příspěvku je prezentovat intervenční program modernizované hudebně-pohybové
výchovy pro žákyně na druhém stupni ZŠ. Program je zaměřen na rozvoj vybraných
hudebně-pohybových schopností (rytmická percepce, rytmická přizpůsobivost, dynamická
rovnováha, pohybová tvořivost a senzoricko-auditivní schopnost). Měření účinnosti hudebně
pohybového programu bylo realizováno prostřednictvím hudebně-pohybových testů a testem
hudebnosti dle Bentleye. Hodnocení aktuální úrovně hudebně-pohybových schopností bylo
realizováno dvakrát, tj. před a po ukončení intervence. Výzkumu se účastnilo celkem 56
žákyň ve věku 13-16 let. Na základě výsledků testu normality distribuce dat byly použity
statistické testy: neparametrický Wilcoxonův párový test a párový t-test.
Šetření prokázalo statisticky významné rozdíly v některých výsledcích pretestu a post testu,
u vybraných schopností byl zjištěn rozvíjející vliv intervenčního programu.
Výzkum je součástí disertační práce.
Klíčová slova
pohybová intervence, rámcově vzdělávací program, tělesná výchova, hudebně-pohybové
schopnosti, kreativita
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DOPORUČENÍ KE ŠKOLNÍ POHYBOVÉ AKTIVITĚ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
(výběr nejdůležitějších poznatků k přednesenému tématu bez oprav anglických výrazů)
Karel Frömel1; Dorota Groffik2; Lukáš Jakubec1; František Chmelík1; Zbyněk Svozil1
1
2

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Institut aktivního životního stylu
Polsko, Katowice, Akademia Wychowania Fizycznego

Abstrakt
Školní pohybová aktivita (SPA) je nezastupitelnou součástí denní pohybové aktivity (PA),
základem rozvoje tělesné zdatnosti a garancí osvojení pohybové gramotnosti adolescentů.
Pokles celkové PA, kardiovaskulární zdatnosti a nárůst sedavého chování adolescentů je
alarmující. Cílem studie je proto stanovit a zakotvit doporučení pro SPA v obecně přijatých
doporučeních k PA a podpořit jejich šíření v edukačním a preventivně medicinském prostředí.
Základní doporučení ke kompenzaci edukačního zatížení a sedavého školního chování je
doporučení 500 kroků/hod (zjednodušeně nejméně 3000 kroků/školní čas). Doporučení
k podpoře kardiovaskulární zdatnosti a kompenzaci psychického zatížení pak 20 min střední
až intenzivní PA (≥ 3METs) v kombinaci (60 % SFmax). V reakci na výrazný stress pak
nejméně jedenkrát dosažení submaximální až maximální srdeční frekvence. V souhrnu by
měla SPA usilovat o 25% podíl na celkové denní PA. Minimální doporučení k SPA jsou
stanovena bez ohledu na typ školy a hodinu TV v denním programu. To znamená, že nároky
na dny s hodinou TV ve školním programu a na školách s prakticky orientovanými
vyučovacími hodinami budou vyšší. Změna stavu je možná pouze globálním a
koordinovaným tlakem zdravotní, školské a komunální politiky, ve spojení s tlakem rodičů,
pohybově a sportovně zaměřených a dalších volnočasových institucí. Současné a hlavně
budoucí školství se nemůže podílet na zhoršování zdravotního stavu a upevňování
nevhodného pracovního školního životního stylu dětí a mládeže.
Klíčová slova
kompenzace, sedavé chování, tělesná výchova, pohybová gramotnost, komplexní školní
pohybový program

7

VZDĚLÁVÁNÍ A KVALIFIKACE TRENÉRŮ V OBLASTI SPORTU
Jan Chrudimský1; Irena Čechovská2
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
1 Katedra gymnastiky
2 Katedra plaveckých sportů
Abstrakt
Cílem příspěvku je popsat stav a přispět k diskuzi o současném vzdělávání trenérů v oblasti
sportu, který považujeme za značně nepřehledný a v mnoha směrech problematický. Z pozice
pedagogů vysoké školy, která se v hlavní vzdělávací činnosti ve studijním programu Tělesná
výchova a sport i v doplňkové činnosti v rámci programů celoživotního vzdělávání (trenérská
škola) zabývá vzděláváním budoucích trenérů, vidíme jako problematické legislativní
zakotvení povolání trenéra, nejasné vymezení jednotlivých kvalifikací a snahu o změnu role a
postavení vysokých škol při vzdělávání a udělování kvalifikací v oblasti sportu.
Do vzdělávání v oblasti sportu vstupuje řada subjektů (svazy, spolky, vysoké školy, jednotliví
vzdělavatelé) s odlišnými právy a povinnostmi. Odlišnosti mezi nimi jsou dále prohlubovány
rozdílnými nároky na akreditační proces pro vzdělávací programy a na možnosti udělovat
trenérské kvalifikace.
Poukazujeme na některé aspekty, které dle našeho názoru současnou situaci spoluutvářejí.
V příspěvku vycházíme ze znění některých zákonů České republiky, které se oblasti
vzdělávání a problematiky udělování kvalifikací přímo dotýkají a popisujeme jejich
naplňování v praxi.
Klíčová slova
kvalifikace v oblasti sportu, vzdělávání, ověřování
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PROJEKT YOUTH PHYSICAL ACTIVITY MEASUREMENT STUDY
Lukáš Jakubec; Adam Šimůnek; Radim Žatka; Jan Dyftýn; Karel Frömel
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Institut aktivního životního stylu
Abstrakt
Příspěvek prezentuje mezinárodní projekt Youth Physical Activity Measurement Study, jehož
hlavním cílem je usnadnění dalšího rozvoje a zdokonalování sebehodnotícího nástroje Youth
Activity Profile (YAP). Tento výzkumný nástroj je v současné době zaváděn nebo již
používán v šesti státech světa. Sebehodnotící nástroj YAP byl vyvinutý ke zpětnému zjištění
úrovně pohybové aktivity (PA) a sedavého chování u dětí a mládeže ve věku 10-18 let. Dále
je prezentován projekt standardizace a validace dotazníku YAP v České republice a výsledky
pilotního výzkumu realizované na vybrané škole.
Klíčová slova
škola, pohybová aktivita, sedavé chování, děti a adolescenti, kalibrace
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NÁVRH TESTŮ PRO POSOUZENÍ RYTMICKÉHO CÍTĚNÍ U STUDENTŮ VŠ
Alena Kašparová; Viléma Novotná
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra gymnastiky
Abstrakt
Cílem příspěvku je představit návrh diagnostiky (posouzení) rytmického cítění u
vysokoškolských studentů. Návrh diagnostiky vychází z výzkumu disertační práce, která je
zaměřená na vytvoření testů ověřujících rytmické cítění u studentů vysokých škol v oblasti
vzdělávání Tělesná výchova a sport. Testy budou vycházet především z praxe, tj. z obsahu
potřebných kompetencí budoucích pedagogů. Příspěvek je orientován do výzkumné fáze
vzniku samotných testových úloh a ukazuje východiska, formu testů a nutné zpracování pro
jejich realizaci.
V disertační práci bude realizován menší rozsah výzkumu, který bude tvořit základ pro
možnou budoucí standardizaci testové baterie rytmických schopností.
Klíčová slova
hudba, rytmus, pohybový vzorec, testová baterie, příprava pedagogů
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POVOLÁNÍ UČITEL – PŘÍPRAVA, TEORIE, PRAXE, REALITA, KVALITA
(OTÁZKY A ODPOVĚDI)
Viléma Novotná
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra gymnastiky
Abstrakt
Záměrem příspěvku je vyvolat diskusi odborníků o problematice učitelského povolání,
zejména učitelů tělesné výchovy, na všech stupních škol. Témata podnětů k diskusi jsou
rozdělena do čtyř oblastí. Oblast A: koncepce přípravy učitelů na fakultách ve vztahu k výuce
TV na všech stupních škol, studijní programy přípravy učitelů TV, oborová didaktika, podíl
teorie - praxe, výuková praxe, studijní materiály, kompetence absolventa atd. Oblast B: role
RVŠ, jejich obsah, dopad na ŠVP; revize RVŠ, odborné a metodické publikace pro učitele
TV, zviditelňování profese učitele TV atd. Oblast C: náplň práce učitelů fakult připravujících
učitele ve vztahu k hodnocení akademických pracovníků, jejich přístup a osobní přínos
k výuce, požadavky na jejich činnost, pedagogický výzkum atd. Oblast D: Co znamená pojem
„kvalita“ v povolání učitel? Co je možné udělat pro její zvýšení?
Klíčová slova
učitelství, tělesná výchova, výuka, studijní programy
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MOTORICKÉ DOVEDNOSTI ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ŠKOL V KONTEXTU
PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Zdeněk Rechtík; Ludmila Miklánková
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra primární a preprimární
pedagogiky
Abstrakt
Optimální úroveň motorických dovedností by měla být kvalitním základem pro další fyzický,
psychický a sociální rozvoj dítěte i po zahájení povinné školní docházky. Cílem výzkumného
šetření bylo zjistit úroveň motorických dovedností žáků na 1. stupni ZŠ se zaměřením na
střední školní věk. Výzkumný soubor byl tvořen 300 žáky 1. stupně základní školy. Průměrný
věk výzkumného souboru byl 9,90±1,03 let. Data byla získána v rámci projektu
IGA_PdF_2017_002. Z celkového počtu zkoumaných osob vykázalo 53 % průměrnou úroveň
motoriky. Prostřednictvím Mann-Whitney U-testu byl zjištěn signifikantní rozdíl mezi
dívkami a chlapci v úrovni hrubých motorických dovedností (U = 1016,50; p = 0,01). Dívky
vykazovaly vyšší úroveň hrubých motorických dovedností než chlapci (p<0.05). U poměrně
vysokého procenta žáků ze sledovaného souboru (26 %) byla konstatována podprůměrná
úroveň motoriky. V rámci školní tělesné výchovy je nutné zaměřit se na kvalitu osvojovaných
pohybových dovedností.
Klíčová slova
tělesná výchova, primární stupeň, žák, pohybové dovednosti, motorický kvocient
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MONITOROVÁNÍ KVALITY TĚLESNÉ VÝCHOVY – PROJEKT EUPEO
Jana Vašíčková
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra společenských věd
v kinantropologii
Abstrakt
Příspěvek informuje o mezinárodním projektu, který si klade za cíl sledovat kvalitu tělesné
výchovy a vytvořit nástroje pro vnitřní a vnější monitorování této kvality na území
evropských států. Součástí je výzkumné šetření na pilotních školách, kterého se již zúčastnili
vedoucí předmětových komisí TV a posléze budou zapojeni i žáci posledních ročníků. Na
základě výsledků budou nástroje pro evaluaci tvořeny, posléze v každé zemi ověřeny a šířeny.
Projekt byl získán na tři roky (2018-2020), zapojilo se do něj devět států reprezentovaných
několika institucemi a nadnárodní Evropská asociace tělesné výchovy (EUPEA). Vedení
projektu je na Lisabonské univerzitě, Fakultě lidského pohybu, kde také proběhlo první
projektové setkání všech zapojených. Výsledky projektu budou šířeny na jednotlivých
seminářích v každé zemi a to na jaře roku 2020; pro Českou republiku to bude v Praze a
celkové výsledky pak budou prezentovány na setkání fóra EUPEA na Krétě.
Klíčová slova
kvalita, tělesná výchova, dotazník, škola, projekt
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VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ V ATLETICE
Jitka Vindušková
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra atletiky,
předsedkyně metodické komise Českého atletického svazu
Abstrakt
V příspěvku je uveden přehled současných trenérských kvalifikací Českého atletického svazu
(ČAS) a jsou charakterizovány způsoby jejich získání. Hlavním orgánem řízení vzdělávání
trenérů ČAS je Metodická komise (MK), ve které působí zástupci odborných a
pedagogických fakult, zástupci laboratoří, zástupce komise mládeže.
V uplynulých osmi letech 2009 – 2017 bylo vyškoleno 2387 trenérů, na základě uznání studia
bylo jmenováno 547 trenérů, 1903 trenérů se zúčastnilo 42 národních odborných seminářů a
34 trenérů se zúčastnilo zahraničních trenérských konferencí a seminářů.
Klíčová slova
atletika, trenéři, vzdělávání, předpisy
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K SOUČASNÝM REVIZÍM RVP
Petr Vlček
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
Abstrakt
Transformační změny, které v českém školství jsou opětovně aktuální, jsou často spojovány s
pojmem kvalita. Obvykle jsou používána slovní spojení, jako je kvalita vzdělávání, kvalita
školy, kvalita kurikula, kvalita výuky aj. Hovoří se také o kvalitě jednotlivých vzdělávacích
oborů, přičemž z logiky věci vyplývá, že cílem reforem má být pozitivní ovlivnění kvality
vzdělávání v těchto oborech. Kvalita vzdělávání je ale problematikou teoreticky málo
propracovanou a výzkumně obtížně uchopitelnou. V příspěvku se proto pokoušíme nastínit
některé pohledy na hodnocení kvality vzdělávání, a to v kontextu oborových specifik tělesné
výchovy. Na základě vlastních výzkumných výsledků se autor snaží identifikovat základní
otázky v oblasti kvality vzdělávání v tělesné výchově, které jsou dle našeho názoru stěžejními
pro plánované revize projektovaného kurikula tělesné výchovy.
Klíčová slova
kvalita vzdělávání, kvalita vzdělávání v tělesné výchově, koncepce tělesné výchovy, cíl
tělesné výchovy, kurikulum tělesné výchovy, revize kurikula, projektované kurikulum,
realizované kurikulum, životní hodnoty
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TESTOVÁ BATERIE POHYBOVÝCH KOMPETENCÍ DĚTÍ MLADŠÍHO
ŠKOLNÍHO VĚKU (PROJEKT MOBAK)
Jaroslav Vrbas; Petr Vlček
Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
Abstrakt
Základním cílem příspěvku je představení mezinárodní testové baterie pohybových
kompetencí MOBAK („MOtorische BAsisKompetenzen“) u dětí mladšího školního věku a
seznámení se stavem řešení v rámci projektu EU – ERASMUS+.
Klíčová slova
MOBAK, mladší školní věk, pohybová gramotnost, pohybová dovednost, RVP, BMC
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INTERVENČNÍ PROGRAM MODERNIZOVANÉ HUDEBNĚPOHYBOVÉ VÝCHOVY V HODINÁCH ŠKOLNÍ TĚLESNÉ
VÝCHOVY NA ZŠ
Kateřina Doležalová; Viléma Novotná
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra gymnastiky

Úvod
V České republice je cvičení s hudbou a rytmická gymnastika učebním obsahem rámcově
vzdělávacích programů. Implementace, plánování a realizace pohybového obsahu rytmické
gymnastiky a tance do školní tělesné výchovy (TV) je považováno učiteli TV za
problematické (Chrudimský & Novotná, 2009). Pokorná & Jansa (2012) ve výsledcích svého
výzkumu uvádějí, že velké množství škol, až jedna třetina, nevyužívá ve svých vzdělávacích
programech cvičení s hudbou a jedna polovina taneční průpravu. Hudebně-pohybová a
taneční výchova je málo využívána proto, že pedagogové nejsou dostatečně na tuto náročnou
výuku připraveni a současně nemají vhodné moderní metodické materiály pro výuku
(Brtníková, 2008). Často je možno se setkat s praxí, že učitelé při výuce programů cvičení s
hudbou používají zastaralé taneční formy a styly, které nejsou pro žáky zajímavé. Tím obliba
rytmické gymnastiky a tanců u studentů značně klesá (Frömel et al., 2002).
Tvorba, implementace a výuka hudebně-pohybové výchovy na úrovni základního vzdělávání
má svá opodstatnění. Tanec a hudebně-pohybová výchova jsou formy pohybové aktivity
poskytující tělesné a psychické benefity, jako je pohyblivost, aerobní vytrvalost, zvýšené
sebevědomí a pohybová motivace (Battisti & Haibach, 2011). Pokud je tanec zařazen do
vzdělávacího procesu v rámci tělesné výchovy, je možno rozvinout u studentek kritické
myšlení, kooperaci a týmovou spolupráci. Je podporováno jejich sebevyjádření, kulturní
povědomí a emocionální komunikace (Millar, 2011).
Inovace způsobu výuky hudebně-pohybové výchovy na základní škole se stala předmětem
disertační práce. Při modernizaci obsahu byl zřejmý odklon od tradičního pojetí, které je dnes
často využíváno. Ačkoliv nepopíráme tradiční taneční výuku prostřednictvím českých písní a
tanců, dívky na druhém stupni ZŠ tíhnou spíše k moderním formám tanců, s prvky hipphopu,
street dance, latinsko-amerických tanců a moderních tanečních technik. Tato skutečnost se
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stala východiskem při tvorbě inovace programu. Obsah programu čerpal z inventáře
gymnastických činností.
Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu PROGRES Q19 na UK FTVS.
Metodika
Byl sestaven plán deseti lekcí, ty byly postupně realizovány v hlavní části vyučovací
jednotky. Program je zaměřen na stimulaci rytmické percepce, rytmické přizpůsobivosti,
dynamické rovnováhy, společné pohybové tvořivosti a senzoricko-auditivní schopnosti.
Multimediální zpracování programu ve formě DVD – videonahrávek, CD – hudební předlohy
a tištěného manuálu, je součástí výzkumu a řešení disertační práce. Doba trvání každé
intervence odpovídala přibližně 20 minutám. Výzkumu se zúčastnily studentky základní školy
Sázavská na pražských Vinohradech a studentky Gymnázia Na Vítězné pláni. Soubor tvořilo
56 žákyň ve věku 13 – 16 let, pro které je podle rámcově vzdělávacích plánů základních škol
určena hudebně-pohybová výchova. Byly sestaveny 2 experimentální skupiny E1 a E2. Obě
skupiny byly hodnoceny pretestem a posttestem ve vybraných hudebně-pohybových testech
(Brtníková 2008; Frömel et al., 2000, In Brtníková, 2008) a hudebním testem rozlišování
výšky tónu dle Bentleye. Mezi pretestem a posttestem absolvovaly studentky po dobu šesti
týdnů celkem deset lekcí intervenčního programu s inovačními prvky hudebně-pohybové
výchovy. Skupina E1 byla vedena vyučující školní tělesné výchovy dané školy, program u E2
probíhal pod vedením autorky programu s participací vyučující učitelky v rámci hodin školní
tělesné výchovy. Testování kontrolní skupiny bude uskutečněno v následujícím školním roce.
Výsledky
Deskriptivní statistika byla použita pro popis základní charakteristiky výzkumného souboru.
U všech výsledků vstupních a výstupních vybraných testů hudebně-pohybových schopností
bylo testováno normální rozdělení dat prostřednictvím Shapiro-Wilkova testu s určenou
hladinou statistické významnosti α=0,05. Byly použity párový t-test pro data s normálním
rozdělením a neparametrický Wilcoxonův test pro data s distribucí jinou. Pro porovnání
probandů v závislosti na vyučujícím (E1 a E2) byl použit neparametrický Mann-Whitney U
test a parametrický dvouvýběrový t-test.
Statisticky významné rozdíly ve výsledku pretestu a posttestu byly nalezeny u testů rytmické
percepce, rytmické přizpůsobivosti, dynamické rovnováhy a společné pohybové tvořivosti.
P- hodnoty Wilcoxonovo testu byly nižší než zvolená hladina významnosti (tabulka 1).
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Tabulka 1 P-hodnoty Wilcoxonovo testu
Wilcoxonův párový
test, Označené testy
Dvojice proměnných

jsou významné na
hladině p <0,05, PHODNOTY

Rytmická percepce PRE POST
Rytmická přizpůsobivost PRE
- POST
Dynamická rovnováha PRE POST
Společná pohybová tvořivost
PRE - POST
Bentley – rozlišování výšky
tónu PRE - POST

0,0003

0,0129

0,0020

0,0000

0,1755

Na základně hodnot mediánů jednotlivých výsledků (tabulka 2), je zobrazen procentuální
nárůst ve vybraných položkách (graf 1).
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Tabulka 2 Přehled mediánů
Proměnná/ Variable

Medián/
Median

Rytmická percepce/ Rhythmic perception PRE

6,0

Rytmická přizpůsobivost/ Rhythmic adaptability PRE

2,0

Dynamická rovnováha / Dynamic equilibrium PRE

17,9

Společná pohybová tvořivost /Collective motion creativity PRE 12,6
Bentley – rozlišování výšky tónu / Tone Difference PRE

12,5

Rytmická percepce / Rhythmic perception POST

11,0

Rytmická přizpůsobivost/ Rhythmic adaptability POST

0,0

Dynamická rovnováha / Dynamic equilibrium POST

16,7

Společná pohybová tvořivost/ Collective motion creativity
POST
Bentley – rozlišování výšky tónu / Tone Difference POST

19,3
13,5

Graf 1 Procentuální přehled
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U rytmické percepce a společné pohybové tvořivosti došlo ke zvýšení počtu bodů hodnocení.
Z pretestových hodnot mediánů rytmické percepce 6,0 a společné pohybové tvořivosti 12,6 na
hodnoty posttestů rytmické percepce 11,0 a společné pohybové tvořivosti 19,3.
Z procentuálního hlediska došlo v testovaném souboru u rytmické percepce ke zlepšení o 22,8
%, u společné pohybové tvořivosti o 37,3 %.
U rytmické přizpůsobivosti a dynamické rovnováhy došlo ke snížení doby potřebné na
zvládnutí správného provedení. Z pretestových hodnot mediánů rytmické přizpůsobivosti 2,0
a dynamické rovnováhy 17,9 na hodnoty posttestů rytmické přizpůsobivosti 0,0 a dynamické
rovnováhy 16,7. Z procentuálního hlediska došlo v testovaném souboru u dynamické
rovnováhy ke zlepšení o 10,2 %.
U všech těchto dovedností došlo ke zlepšení. U rozlišování výšky tónu došlo také ke zlepšení
(pretest 12,5 a posttest 13,5), ale ne ke statisticky významnému. Procentuálně došlo ke
zlepšení o 3,5 %.
Neparametrický Mann-Whitney U test a parametrický dvouvýběrový t-test prokázaly
nezávislost zlepšení úrovně hudebně-pohybových schopností probandů na vyučujícím.
Diskuze a závěr
Vliv aplikovaného intervenčního programu hudebně-pohybové výchovy měl v našem souboru
statisticky významný, rozvíjející vliv na jednotlivé složky hudebně-pohybové výchovy. Došlo
ke zlepšení schopnosti rytmické percepce, rytmické přizpůsobivosti, dynamické rovnováhy i
společné pohybové tvořivosti. Ačkoliv senzoricko-auditivní schopnost v Benteleyho testu
rozlišování výšky tónu zaznamenala také jisté zlepšení, nebylo statisticky významné.
Domníváme se, že signifikantní rozdíly mezi výsledky pretestu a posttestu byly ovlivněny
výsledkem výběru jednotlivých cvičení a jejich členění do pěti skupin. Pohybový obsah
rytmické gymnastiky, cvičení hudebně-pohybové výchovy i tance, jsou pohybové aktivity
estetického charakteru, které jsou zaměřeny na kvalitu a přesnost provedení. Při vlastní
realizaci jsou kladeny, a tudíž i stimulovány funkce gnostické, rytmické, koordinační,
estetické a mnohé další. Pozitivní vliv tanečního sportu na úroveň koordinačních schopností
(statické a dynamické rovnováhy, rytmické percepce a motorické docility) uvádí Honková
(2011).
Výsledky neprokázaly statistické zlepšení v Benteyho testu rozlišování výšky tónu. P-hodnota
Wilcoxonova testu u proměnné (senzoricko-auditivní schopnost) je 0,1755. Domníváme se, že
intervence nebyla pro rozvoj senzoricko-auditivních schopností dostatečně dlouhá a efektivní.
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Předpokládáme, že výzkum vybraných aspektů v oblasti výuky hudebně-pohybové výchovy
přispěje k získání dalších poznatků, které podpoří tvorbu a implementaci hudebněpohybových programů podněcujících kreativitu do hodin školní tělesné výchovy.
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(výběr nejdůležitějších poznatků k přednesenému tématu bez
oprav anglických výrazů)
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Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Institut aktivního životního stylu
Katovice, Akademia Wychowania Fizycznego

Obecná doporučení k pohybové aktivitě adolescentů v kontextu se školní
pohybovou aktivitou
Doporučením k pohybové aktivitě (PA) je ve světové literatuře dlouhodobě věnována
mimořádná pozornost, a to i kritická. Otázkou je, do jaké míry světově známá doporučení
zmírnila horšící se stav a trend anebo do jaké míry bylo jejich prosazování efektivní a
přínosné. Problémem, celosvětově uznávaných doporučení k PA, jsou také výrazné limity
z hlediska kontinentálních a regionálně národních specifik. Tyto limity se ještě více promítají
do doporučení pro děti a mládež, a to hlavně vzhledem k rozdílnému postavení edukace ve
společnosti, rozdílným edukačním systémům a rozdílům v kurikulech. Pravděpodobně proto
jsou také doporučení pro školní PA méně publikačně frekventovaná než obecná doporučení
pro PA dětí a mládeže.
V celosvětově uznávaných doporučeních k PA dětí a mládeže panuje shoda, ale přiklánění se
a respektování přístupů k PA v USA je zjevné. Komparace těchto doporučení k PA s našimi
letitými požadavky je velmi poučné a současně vyzdvihuje úroveň našich dřívějších
didaktických přístupů ke školní tělesné výchově.
Zásadní otázka: Potřebujeme doporučení ke školní PA (SPA)? ANO nebo NE?
K zodpovězení otázky bychom měli zvažovat následující úvahy a požadavky:


Doporučení ke SPA by měla vycházet z evidence based PA.



Jde o náročný koncensus vedoucí ke zjednodušení indikátorů, univerzálnost pro
značně rozdílné prostředí demografické, geografické, urbanistické,
socioekonomické, politické, ekologické, ale hlavně zdravotní a edukační.



Shoda na doporučeních k SPA by také měla být nadčasová, motivující zejména
zdravotně rizikovou mládež, podporující zdravotní a pohybovou gramotnost a
umožňující propojení školního životního stylu s běžným životním stylem ve
24

školních dnech, ale také v kontextu s víkendovými dny a v kontextu se školními
prázdninami.


Doporučení k SPA by měla být nedílnou součástí komplexního školního programu
pohybové aktivity/comprehensive school-based physical activity program, protože
tyto mohou zajišťovat významnou část plnění doporučení k denní PA, a to ve
vysoké kvalitě realizace.



Takto uplatňovaná doporučení k SPA jsou výhodná i z ekonomického aspektu a
navíc s podporou a přesahem do mimoškolního prostředí.



Doporučení k SPA by měla co nejvíce předvídat a eliminovat možné negativní
dopady nesprávného chápání doporučení k provozování PA nízké intenzity, které
může vést k nadřazování plnění doporučení nad zdravotně závažnější ukazatele
(splnění objemu počtu kroků na úkor zdravotně účinných cvičení, konstantní
plnění doporučení bez respektování střídání fyzického zatížení) nebo
k provozování těch typů PA, které „wearables“ nejlépe registrují.



Podobně dobře míněné kardiovaskulární zaměření PA může být, z hlediska
objemu PA, v rozporu s dlouhodobější neméně významnou PA nízké intenzity,
zahrnující četné změny poloh, narušující časově delší úseky sezení nebo stabilní
polohy těla.



Snaha plnit vytčené cíle v PA také může vést k preferování PA s největším
záznamním dopadem, preferování „lokomočně zaměřených PA nad
„stabilnějšími“ relaxačními formami PA apod.



Smysluplnost propagování doporučení k PA v životním stylu mládeže je proto
úzce spjata s podporou pohybové a zdravotní gramotnosti.

PA před školou
Návrh doporučení pro PA před školou pro středoevropské podmínky:
nejméně 2000 steps (20 min chůze) nebo 10 min MVPA (10 min jízda na kole nebo jiný
pohybově aktivní transport, 10 min intenzivní kondiční chůze).
Zdůvodnění: Chlapci (n=810) vykonávají v průměru před školou 1686±910 steps (1754
steps/hour) a děvčata (n=1293) v průměru 1870±972 steps (1628 steps/hour). Obdobné
výsledky jsme zjistili při monitorování akcelerometrem ActiTrainer, chlapci (n=965)
vykonávají v průměru před školou 1465±867 steps (1451±889 steps/hour) a děvčata (n=2006)
v průměru 1566±899 steps (1379±1001 steps/hour). Přičemž průměrný čas jakékoliv PA před
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školou činil u chlapců 37.2±18.2 minut (MVPA ≥3 METs 9.5±6.9 min and 9.6±7.7 min/hour;
≥60% HRmax 7.6±15.8 min and 6.7±10.5 min/hour) a u děvčat 40.2±19.0 minut (MVPA ≥3
METs 8.9±6.7 min and 7.9±6.5 min/hour; ≥60% HRmax 11.1±14.9 min and 9.8±11.3
min/hour). Před školou jsme také zjistili oproti jiným segmentům školního dne nejvyšší
průměrné hodnoty HR/min (děvčata v průměru 105±15 HR/min a chlapci 96±15 HR/min).
Navržené doporučení 2000 steps před školou splňuje 22 % chlapců a 25 % děvčat.
Doporučení 10 min MVPA ≥3 METs splňuje 37 % chlapců a 27 % děvčat a ≥60% HRmax
23 % chlapců a 39 % děvčat. Gender diference upozorňují na důležitost multifaktorového
posuzování MVPA. Segment školního dne před školou je oproti dalším segmentům
nejefektivnějším využitím času pro PA. Chlapci mají čas před školou vyplněn z 58.1 %
(děvčata 55.1 %) PA, zatímco ve škole v průměru pouze 34.3 % (děvčata 29.0 %) a po škole
v průměru 38.0 % (děvčata 39.0 %).
PA po škole
Návrh doporučení pro PA po škole pro středoevropské podmínky:
nejméně 6000 steps (aktivní transport ze školy a různorodé PA) nebo 30 min MVPA
(děvčata s převážným zaměřením na kosterní systém, chlapci převážně na svalový systém).
Zdůvodnění: Chlapci (n=801) vykonávají v průměru v segmentu po škole 5794±3389 steps
(1754 steps/hour) a děvčata (n=1281) v průměru 6188±3351 steps (1628 steps/hour). Podle
monitorování akcelerometrem ActiTrainer vykonávají chlapci (n=992) v průměru po škole
5411±3513 steps (811±494 steps/hour) a děvčata (n=1983) v průměru 5459±3122 steps
(829±454 steps/hour). Přičemž průměrný čas jakékoliv PA po škole činil u chlapců
153.7±72.9 minut (22.8±9.2 min/hour) (MVPA ≥3 METs 33.6±26.4 min and 5.01±3.9
min/hour; ≥60%HRmax 37.0±52.5 min and 5.5±7.7 min/hour) a u děvčat 156.2±65.3 minut
(4.6±3.4 min/hour) (MVPA ≥3 METs 30.0±22.4 min and 4.6±3.4 min/hour; ≥60%HRmax
35.0±48.2 and 5.4±7.5 min/hour). Děvčata měla po škole v průměru 93.8±13.4 HR/min a
chlapci 90.5±13.4 HR/min.
Navržené doporučení 6000 steps po škole splňuje 22 % chlapců (25 % děvčata), podle
akcelerometru 33.3 % chlapců (36.1 % děvčat) a 30 min MVPA ≥3 METs 43.8 % chlapců
(40.4 % děvčat) and ≥60%HRmax 36.9 % chlapců (36.2 % děvčat). Po škole mají chlapci
38.0 % PA (děvčata 39.0 %) z celkového času monitorování PA.

26

PA ve škole
Návrh doporučení pro denní SPA (bez ohledu na zařazení hodiny TV):
•

nejméně 3000 steps (tzn. v průměru na vyučovací hodinu a přestávku nejméně 500
steps/hour),

•

nejméně 20 min MVPA/school time (děvčata s větším zaměřením na kosterní systém,
chlapci s větším zaměřením na svalový systém),

•

více než 50 % času přestávek by mělo být vyplněno PA,

•

nejméně 1 krát zajistit výrazný zátěžový impuls o vysoké intenzitě PA (na úrovni
submaximální až maximální HR), je-li zařazena ve školním programu PEL nebo
jiná pohybově zaměřená organizační forma,

•

SPA by měla zahrnovat nejméně 25 % z celkového školního času.

Návrh doporučení pro hodiny TV:
•

nejméně 2000 steps/hour,

•

nejméně 20 min MVPA (děvčata s převážným zaměřením na kosterní systém,
chlapci převážně na svalový systém),

•

více než 50 % času hodiny TV zahrnuje PA,

•

nejméně 1 krát v hodině je fyzické zatížení na úrovni submaximální až maximální
HR/min.

V rámci školního roku zajistit v jarním (letním) období jeden pohybově zaměřený týdenní
kurz a v zimním období jeden lyžařsky zaměřený týdenní kurz.
Minimální doporučení SPA jsou stanovena bez ohledu na typ školy a hodinu TV v denním
programu. To znamená, že nároky na dny s hodinou TV ve školním programu a na školách
s prakticky orientovanými vyučovacími hodinami budou vyšší.
Chlapci (n=810) vykonávají podle monitorování pedometrem v průměru ve škole 3653±1969
steps (580±361 steps/hour) a děvčata (n=1293) v průměru 3330±1969 steps (533±309
steps/hour). Podle monitorování akcelerometrem ActiTrainer, vykonávají chlapci (n=1229)
v průměru ve škole 2846±1853 steps (474±296 steps/hour) a děvčata (n=2394) v průměru
2633±1671 steps (433±246 steps/hour). Přičemž průměrný čas jakékoliv PA ve škole činil u
chlapců 115.2±46.9 minut (MVPA ≥3 METs 15.2±14.0 min and 2.5±1.8 min/hour; ≥60%
HRmax 17.8±28.7 min and 2.9±4.7 min/hour) a u děvčat 100.0±43.2 minut (MVPA ≥3 METs
12.0±11.4 min and 2.0±1.8 min/hour; ≥60% HRmax 19.3±28.9 min and 3.1±4.7 min/hour).
Ve škole měli chlapci v průměru 92.3±12.3 HR/min a děvčata 95.8±11.4 HR/min).
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SPA chlapců představuje 32.2 % (děvčat 27.7 %) denní PA a počet steps chlapců ve škole
představuje 33,5 % (děvčat 30,4 %) denního počtu steps.
Navržené doporučení 3000 steps ve škole splňuje 37.0 % chlapců a 32.5 % děvčat.
Doporučení 500 steps/hour splňuje 37.0 % chlapců a 31.2 % děvčat. Doporučení 20 min
MVPA ≥3 METs splňuje 28.8 % chlapců a 18.7 % děvčat a ≥60% HRmax 26.9 % chlapců a
29.5 % děvčat. Doporučení, aby 25 % školního času vyplňovala PA, plní 70.9 % chlapců a
55.6 % děvčat. Tyto hodnoty však zahrnují jakoukoliv PA vetší než 100 counts, tzn. vše mimo
pohybovou inaktivitu.
Školní dny s hodinou TV
Ve školních dnech s hodinou TV vykonávají chlapci v průměru podle pedometru 5538±2507
steps (857±388 steps/hour) a děvčata 4496±1850 steps (714±296 steps/hour) a podle
akcelerometru 4418±1832 steps (730±281 steps/hour) a děvčata 4019±1753 steps (640±252
steps/hour).
Celkové PA mají chlapci v čase školy v průměru 145.8±44.8 min (24.2±6.7 min/hour), což je
40.3 % celkového času ve škole. Děvčata 134.5±39.6 min (21.5±5.5 min/hour) PA, což je
35.9 % z celkového času ve škole. Avšak chlapci pouze 26.2±15.4 min (4.32±2.4 min/hour)
MVPA (7.2 % celkového času ve škole) a děvčata 20.8±12.7 min (3.3±2.0 min/hour) MVPA
(5.5 % z celkového času ve škole) PA.
Navržené doporučení 3000 steps ve škole s hodinou TV splňuje 74.9 % chlapců a 63.9 %
děvčat. Doporučení 500 steps/hour splňuje 80.3 % chlapců a 65.1 % děvčat.
Školní dny bez hodiny TV
Chlapci vykonávají v průměru podle pedometru 2950±1853 steps (402±256 steps/hour) a
děvčata 2200±1368 steps (368±201 steps/hour). Podle akcelerometru 2402±1582 steps
(402±256 steps/hour) a děvčata 2200±1368 steps (368±201 steps/hour).
Navržené doporučení 3000 steps ve škole bez hodiny TV splňuje 26.1 % chlapců a 21.6 %
děvčat. Doporučení 500 steps/hour splňuje 25.5 % chlapců a 21.6 % děvčat.
Celkové PA mají chlapci 106.7±44.1 min (18.4±6.6 min/hour), což je 30.1 % celkového času
ve škole, a děvčata 89.3±38.7 min (15.1±5.7 min/hour), což je 25.2 % z celkového času ve
škole) PA. MVPA chlapců činí ve schol time 12.0±11.8 min (2.0±1.9 min/hour) (3.3 %
school time) a u děvčat 9.4±9.3 min (1.5±1.4 min/hour) (2.6 % school time).
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Doporučení 20 min MVPA plní 19.5 % chlapců a 11.7 % děvčat (doporučení 10 min MVPA
plní 42.1 % chlapců a 34.0 % děvčat).
Doporučení, aby 25 % školního času vyplňovala PA, plní 65.0 % chlapců a 44.5 % děvčat.
Tyto hodnoty však zahrnují jakoukoliv PA vetší než 100 counts, tzn. vše mimo pohybovou
inaktivitu.

Závěry


Přijmutí doporučení ke SPA teorií školní tělesné výchovy a edukačními teoriemi
může zreálnit a více konkretizovat požadavky na změny v edukačním programu,
ve školním životním stylu na středních školách a pozitivní změny vedoucí k
pohybově aktivnímu životnímu stylu mládeže.



Prevalence plnění doporučení ke SPA je závislá na podpoře legislativních změn v
hodnocení škol, na přístupu vedení a učitelů škol, ale hlavně na učitelích tělesné
výchovy.



Prioritní je, aby se doporučení k SPA stala součástí didaktické profesní přípravy
na vysokých školách.



Ve školské praxi může přijetí doporučení ke SPA umožnit lépe respektovat školní
specifika ve školních programech pohybové aktivity a lépe využívat možnosti
monitorovacích technologií.

Obrázek 1 Model doporučení k PA v segmentech školního dne
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VZDĚLÁVÁNÍ A KVALIFIKACE TRENÉRŮ V OBLASTI
SPORTU
Jan Chrudimský1; Irena Čechovská2
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
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katedra plaveckých sportů

Cílem příspěvku je popsat stav a přispět k diskuzi o současném vzdělávání trenérů v oblasti
sportu, který považujeme za značně nepřehledný a v mnoha směrech problematický. Z pozice
pedagogů vysoké školy, která se v hlavní vzdělávací činnosti ve studijním programu Tělesná
výchova a sport i v doplňkové činnosti v rámci programů celoživotního vzdělávání (trenérská
škola) zabývá vzděláváním budoucích trenérů, vidíme jako problematické legislativní
zakotvení povolání trenéra, nejasné vymezení jednotlivých kvalifikací a snahu o změnu role a
postavení vysokých škol při vzdělávání a udělování kvalifikací v oblasti sportu.
Do vzdělávání v oblasti sportu vstupuje řada subjektů (svazy, spolky, vysoké školy, jednotliví
vzdělavatelé) s odlišnými právy a povinnostmi. Odlišnosti mezi nimi jsou dále prohlubovány
rozdílnými nároky na akreditační proces pro vzdělávací programy a na možnosti udělovat
trenérské kvalifikace.
V příspěvku nemáme ambice řešit postavení trenéra ve společnosti, jeho uplatnění v různých
diferencujících se oblastech sportu, nebo vliv komerční sféry na vzdělávání a uplatnění
trenérů na trhu práce, přestože komercionalizaci vzdělávání vnímáme negativně. Nechceme
analyzovat naplňování Koncepce podpory sportu 2016-20251, která v oblasti 4 - Odbornost ve
sportu2 popisuje současný stav a navozuje očekávaný konečný stav.
Schválená dne 27. června 2016 usnesením Vlády České republiky č. 591
strategický cíl 2 - Inovovat systém vzdělávání odborníků ve sportu: „Je žádoucí inovovat ucelený kvalifikační
systém na základě nových vzdělávacích standardů ve sportu doplněný o systém dalšího vzdělávání a zajistit
legislativní změny pro jejich praktickou realizaci. Vzdělávání sportovních odborníků je v současnosti poměrně
složité vzhledem k stále vyšší diferenciaci ve sportu. Na jedné straně je potřeba zajistit vysoce odborné a
nákladné vzdělání pro oblast vrcholového sportu, ale i sportu zdravotně postižených, oslabených a osob se
specifickými potřebami, na druhé straně je potřeba zajistit dostupné vzdělávání i obrovskému množství
dobrovolných trenérů. Nelze opomenout ani komerční sport s vlastním systémem instruktorských licencí. Nutno
respektovat jak doporučení EU, tak politiku mezinárodních i národních sportovních federací. Vzdělávání
probíhá různými formami a je nutné obnovit a posílit roli studijních center a Ústřední tělovýchovné knihovny a
vybudovat vzdělávací a studijní středisko sportu ve spolupráci sportovních organizací a odborníků
z akademického prostředí. Systém lze podpořit i metodickým portálem ke sportu a zdravému životnímu stylu.
Je třeba zajistit dostupnost vzdělání i dobrovolným trenérům v jiném režimu, než odborníkům směřujícím
na trh práce.“ (MŠMT, 2016)
1

2
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Chceme se zabývat některými aspekty, které dle našeho názoru současnou situaci
spoluutvářejí. Vycházíme z platných znění některých zákonů České republiky, které se oblasti
vzdělávání trenérů a jejich uplatnění přímo dotýkají.
Z pozice vzdělavatelů v oblasti sportu a se znalostmi ze současné praxe v tomto vzdělávání se
chceme podrobněji zabývat problematikou uplatňování zákona č. 179/2006 Sb. (Zákon o
uznávání výsledků dalšího vzdělávání), který upravuje systém ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání3, kvalifikace, řeší kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací
v Národní soustavě kvalifikací4 a další související okolnosti.
V oblasti sportu jsou pak v rámci profesních kvalifikací rozlišovány v NSK pouze dvě
kvalifikace, a to instruktor a trenér, a to bez dalšího vnitřního členění. Avšak jednotlivým
kvalifikacím jsou přiřazovány úrovně podle klasifikace evropského rámce kvalifikací (EQF),
který vymezuje osm kvalifikačních úrovní5.
V současné praxi platí kvalifikace definované v NSK, ale současně i starší dosažené
kvalifikace a mnoho sportovních svazů a dalších subjektů působících v oblasti sportu je dále
využívá k vnitřnímu rozlišování dosažené úrovně vzdělávání. Existují kvalifikace cvičitel,
učitel, instruktor či trenér, rozlišuje se úroveň např. trenér mládeže, trenér III., II. nebo I.
třídy. Diverzifikace jednotlivých „trenérských nebo cvičitelských“ kvalifikací je určována
deklarovanou úrovní dosaženého vzdělávání a jeho ověřením. Vztahují se k počtu hodin
výuky (teoretické i praktické), určitou úrovní specifických sportovních dovedností, určitou
mírou trenérské praxe i náročností závěrečných zkoušek. Historicky jsou jednotlivé

Dalším vzděláváním se rozumí další vzdělávací aktivity, které nejsou počáteční. Za počáteční se rozumí
všechny typy vzdělávání od předškolního až po studium v akreditovaných studijních programech vysokých škol.
4
Profesní kvalifikace jsou uváděny v Národní soustavě kvalifikací, která „je vedena a zveřejňována státní
příspěvkovou organizací zřizovanou k tomuto účelu ministerstvem v elektronické podobě způsobem umožňující
dálkový přístup“ (§ 6 Národní soustava kvalifikací, bod. 1, zákon č. 179/2006; s. 6).
Profesní kvalifikace je popsána jako odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní
činnost nebo soubor činností v určitém povolání a to v rozsahu uvedeném v kvalifikačním standardu, který má
být strukturovaným popisem odborné způsobilosti fyzické osoby vykonávat určitou profesi.
Seznam profesních kvalifikací (PK) pro obor kvalifikace Tělesná kultura, tělovýchova a sport je uváděn na
webových stránkách http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru39/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
5
EQF představuje společný evropský referenční rámec, který má napomáhat pochopit, porovnat a uznat
kvalifikace v EU. Jednotlivé stupně se odkazují na úroveň dosaženého vzdělání, kdy úroveň 1 = základy
vzdělání; 2 = základní vzdělání, střední vzdělání bez i s výučním listem (délka studia 2 roky); 4 = střední
vzdělání s maturitní zkouškou; 6. – 8. pak náleží strukturovanému vysokoškolskému vzdělání.
3
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kvalifikační třídy vnímány jako symboly vyjadřující míru rozvíjející se kompetentnosti
trenéra či cvičitele, které určují i jeho uplatnění. Vnitřně strukturované kvalifikace mohou být
zdrojem motivace pro další vzdělávání a rozšiřování profesních kompetencí.
Jako velký problém je třeba zmínit značnou nevyváženost nároků kladených na instituce a
další subjekty podílející se na vzdělávání v oblasti sportu. Vysoké školy (veřejné i soukromé),
které realizují vzdělávání trenérů a dalších pedagogů v oblasti sportu, činí tak na základě
schválené akreditace příslušného studijního programu nebo v programech celoživotního
vzdělávání zaměřených na výkon povolání ve vazbě na akreditované studijní obory. Dalšími
subjekty, které realizují vzdělávání trenérů, jsou vyšší odborné školy a akreditovaná
vzdělávací zařízení působící v oblasti sportu. Aktualizovaný seznam vydává příslušný odbor
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na svých webových stránkách. Akreditovaným
zařízením se může stát právnická i fyzická osoba, která požádá o udělení akreditace. O žádosti
rozhoduje akreditační komise pro akreditaci vzdělávacích zařízení v oblasti sportu. Žádost o
akreditaci musí mimo jiného obsahovat informace o odborném garantu vzdělávání, informace
o lektorském sboru a učební plán s minimálním rozsahem 150 nebo 200 hodin mimo dotace
pro zkoušky. Požadavky na odbornou kvalifikaci odborného garanta vzdělávání a ostatních
členů lektorského sboru jsou uvedeny v metodickém manuálu dostupný z webových stránek
MŠMT. Pro srovnání uvádíme stanovené kvalifikační podmínky:
Odborný garant
 vysokoškolské vzdělání tělovýchovného směru s příslušnou sportovní specializací,
 vysokoškolské vzdělání tělovýchovného nebo pedagogického směru a osvědčení
o odborné způsobilosti dané specializaci,
 nejvyšší kvalifikaci v daném sportovním odvětví odpovídající trenérské úrovni I. třída resp.
licence A) s minimální praxí 5 let.

Ostatní lektorský sbor

Absolventi VŠ příslušného směru a dané specializace a případně další odborníci:
 trenéři, instruktoři a cvičitelé I. a II. třídy (případně odpovídající odborné kategorie),
 pro odborná témata zdravotní a právní problematiky je nutné zařadit kvalifikovaného odborníka
v těchto oblastech.

Žadatel tedy prokazuje svou způsobilost realizovat vzdělávání, ale jak je to s ukončením

studia? V metodickém manuálu v článku VI – Způsob ukončení vzdělávání se připouštějí dvě
možnosti ukončení, a to v bodě 1. „U odborností, které mají schváleny hodnotící a
kvalifikační standardy v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., je nutné závěrečné zkoušky
provést autorizovanou osobou. Tím, absolvent získá doklad odborné způsobilosti –
„Osvědčení“ - pro případné získání živnostenského oprávnění. Pokud žadatel nemá
rozhodnutí o udělení autorizace, je povinen v žádosti uvést autorizovanou osobu (právnická,
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či fyzická osoba), která bude závěrečnou zkoušku provádět.“ A v bodě 3. „Při podání žádosti
o akreditaci, kdy pro danou odbornost neexistuje dílčí kvalifikace, je nutné uvést jména a
funkce celé tříčlenné zkušební komise (členové lektorského sboru).“ (MŠMT, 2013).
Výše uvedený zákon č. 179/2006 sb. uvádí podmínky pro udělení autorizace, a to pro
právnické i fyzické osoby a autorizace se uděluje na dobu 5 let. Platnost autorizace je možné i
opakovaně prodlužit dle podmínek stanoveným zákonem. Fyzická osoba dle znění zákona
kromě požadavků na prokázání způsobilosti k právním úkonům, bezúhonnosti, bezdlužnosti
ve vztahu k orgánům státní správy, také dokládá jeho odbornou způsobilost a to prokázáním
získání odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o dané profesní kvalifikaci
(požadavky jsou uvedeny v kvalifikačním a hodnotícím standardu profesní kvalifikace),
prokáže nejméně 5 let praxe v povolání, pro jehož výkon je potřebná odborná způsobilost,
kterou v případě autorizace bude ověřovat u jiných osob a prokáže zajištění nezbytných
materiálních a technických předpokladů pro provádění zkoušky uvedené ve stanoveném
hodnotícím standardu příslušné profesní kvalifikace. U právnických osob se prokazování
odborné způsobilosti vztahuje na členy, zaměstnance, společníky nebo jiné osoby, které jsou
s právnickou osobou v pracovně právním nebo jiném smluvním vztahu.
V praxi se však požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby mohou výrazně lišit,
za zvláště rizikové považujeme, že definované potřebné vzdělání jde eventuálně
vykompenzovat nedostatečně specifikovanou praxí.
Příklady
-

Střední vzdělání s maturitní zkouškou + odborné speciální vzdělání u školícího centra akreditovaného u
MŠMT v dané oblasti (instruktor aerobiku) úspěšně dokončené závěrečnou zkouškou + 8 let
instruktorské praxe v oblasti fitness, z toho alespoň 3 roky lektorské praxe ve vedení odborných
vzdělávacích kurzů pro instruktory aerobních a tanečních forem cvičení, z toho minimálně 1 rok v
období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace + úspěšné absolvování kurzu
první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.

Nebo pro jinou PK
- Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na tělesnou výchovu a sport nebo kinantropologie nebo lékařství
nebo fyzioterapii a minimálně 8 let odborné instruktorské praxe v dané oblasti dětského plavání, z toho
minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci. Musí být
držitelem kvalifikace alespoň učitel (cvičitel) plavání II. třídy a rekvalifikačního kursu zaměřeného na
kojenecké a batolecí plavání a plavání pro děti předškolního věku u pracoviště akreditovaného MŠMT.

Při stanovení požadavků je rovněž akcentována praxe jako jedna z možností plnění nároků
např.
- Profesní kvalifikace podle tohoto standardu + 8 let instruktorské praxe v oblasti fitness, z toho alespoň 3
roky lektorské praxe ve vedení odborných vzdělávacích kurzů pro instruktory aerobních a tanečních
forem cvičení, z toho minimálně 1 rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení
autorizace + úspěšné absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.

Nebo pro jinou PK
- Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na zdravotnictví nebo tělovýchovu a sport a minimálně 10 let

odborné instruktorské praxe v oblasti dětského plavání, z toho minimálně jeden rok v období posledních
dvou let před podáním žádosti o autorizaci. Musí být držitelem kvalifikace učitel (cvičitel) plavání I.
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nebo II. třídy a rekvalifikačního kursu zaměřeného na kojenecké a batolecí plavání a plavání pro děti
předškolního věku u pracoviště akreditovaného MŠMT.

Další požadavky jsou již společné pro obě PK:
- Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci

-

pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení),
nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem
přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a
hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12
hodin.
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně
zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit
čestným prohlášením).

Jsme přesvědčeni, že ověřování kvalifikace pro výkon povolání zkouškou u autorizované
osoby odtrhává od sebe vzdělavatele (může zcela absentovat) od poskytovatele kvalifikace.
Autorizovaná zkouška u pedagogických profesí je velmi náročná, některé kompetence se
velmi obtížně ověřují. Příkladem může být hodnotící standart pro kvalifikaci Instruktor
dětského plavání. V průběhu časově vymezené zkoušky by se měly ověřit v rámci jen jednoho
z mnoha kritérií dovednosti manipulace s dítětem ve vodě v kojeneckém věku, vedení
pohybového programu ve vodě v batolecím i předškolním věku. Pro jednotlivé dítě i skupinu,
v různých podmínkách bazénu (hloubka, mělčina). Pro examinátora, který je i předchozím
vzdělavatelem, je vždy výhodou, že pozná uchazeče o kvalifikaci šířeji a v různých situacích
již v průběhu vzdělávání. Pro autorizovanou osobu, která vidí uchazeče poprvé při aktu
zkoušky je velmi náročné a zavazující provést ověření, tak aby zaručilo zodpovědné přiznání
kvalifikace.
Kvalifikace v národní soustavě vzdělávání neumožňují rozvíjet kompetence ve stupních
vzdělávání (nižší, vyšší) jak byla praxe v minulosti zvyklá. Autorizovaná zkouška se proto
jeví jako ztížení podmínek pro získání kvalifikace pro praxi – nemůže být nízká (např. trenér
III. třídy), ale pouze ta jediná, zhruba na úrovni licence B (představuje zhruba 150 hodin
specializovaného vzdělávání). Vzhledem k nákladům na autorizovanou zkoušku se
posouváme k úvahám o další komercionalizaci vzdělávání v oblasti sportu a k úvahám o
potřebě důsledné kontroly nad činností autorizovaných osob.

Závěrem
Příspěvkem jsme chtěli poukázat na stav vzdělávání v oblasti sportu, který považujeme
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z hlediska nároků na vzdělavatele za nevyvážený a z hlediska výstupů za málo kontrolovaný.
Souběh starších platných kvalifikací a nových kvalifikací definovaných v Národní soustavě
kvalifikací působí v praxi zmatek. Již jako nový fenomén je klamavě poskytováno komerční
praxí vzdělávání s přiznáním kvalifikace názvem blízké té nadefinované v NSK. Vzdělávání
může probíhat v neakreditovaném kurzu nebo i akreditovaném rekvalifikačním kurzu, který
by měl být k získání kvalifikace zakončen autorizovanou zkouškou, kterou ale vzdělavatel
nezorganizuje. Absolventi takových kurzů získali nějaké vzdělání, ale zcela jistě nedostáhli
bez autorizované zkoušky žádoucí kvalifikace. Jsou podvedeni, i proto, že o nové vzdělávací
strategii MŠMT nevědí nebo jí nerozumějí.
Pokud je kvalifikace definovaná v NSK, můžeme uvést příklad Instruktor plavání, neměla by
praxe poskytovat dřívější kvalifikace, např. učitel nebo cvičitel plavání. Zatím praxe vypadá
tak, že se upustilo od školení a přidělování kvalifikací Učitel/cvičitel plavání II. a I., ale
vysoká poptávka plaveckých škol stále trvá a uspokojuje se u Učitele/cvičitele plavání III.
třídy, tj. kvalifikace, která nezaručuje získání živnostenského listu a pro kterou vzdělavatel
nemusí být vůbec akreditován.
Oblast vzdělávání trenérů je oproti jiným tématům, např. podpora talentovaných sportovců a
státní reprezentace, opomíjena. Nepřehlednost, nerovnost podmínek vzdělávacích institucí a
dalších subjektů je prohlubována absencí legislativy vymezující postavení a roli trenéra ve
výchovně vzdělávacím procesu dětí, mládeže a dospělých.
I jen zahájení počátečního odborného diskurzu, který by následně vedl k jasným úpravám
obsahu vzdělávání, organizaci studia, způsobu ověřování výsledků, kompetenci vzdělavatelů
by byl žádoucí.
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Hlavní cíl: Usnadnění dalšího rozvoje a zdokonalování nově vytvořeného
sebehodnotícího nástroje Youth Activity Profile; a jeho celosvětové rozšíření.
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Youth Activity Profile (YAP)

Dotazník obsahuje celkem 15 otázek věnujících se:

Cesta do školy
Tělesná výchova
Školní přestávky
Přestávka na oběd
Cesta ze školy

PA před
vyučováním
PA po vyučování
PA večer
PA v sobotu
PA v neděli

Sedavé chování



Mimoškolní PA

Sebehodnotící nástroj vyvinutý ke zpětnému zjištění úrovně pohybové aktivity a
sedavého chování pro děti a mládež (ve věku 10 -18 let) v předchozích sedmi
dnech.

Školní PA



Sledování televize
Hraní videoher
Čas na PC
Čas s mobilem
Celkové SCH
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Výzkum PA

(Hledání správné rovnováhy)

Deníky

Proveditelnost

Sebehodnocení

Krokoměry
Monitory SF
Akcelerometry
Akcelerometry se
vyznačují dobrým
poměrem mezi
proveditelností a
validitou.

Přímá pozorování
DLW

Validita

Nepřímá
kalorimetrie
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Youth Activity Profile (YAP)

The Figure above illustrates the average estimates obtained from 161 youth (4th through 12th grades) of recorded (SWA)
and predicted MVPA (YAP) for weekly activity at school and at out-of-school (segmented by window of activity). The plot
shows that YAP individual items approximated measured activity for the respective time segments. Follow-up analyses
demonstrated that YAP school and out-of-school activity were within 15% and 20% of SWA measured activity values for the
respective segments.
Saint-Maurice, P. F., & Welk, G. J. (2015). Validity and calibration of the Youth Activity Profile. PLoS ONE, 10(12).
doi:10.1371/journal.pone.0143949
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Youth Activity Profile (YAP)

The Figure above illustrates the agreement between recorded (SWA) and predicted (YAP) minutes of MVPA per week
accumulated at School. Data were obtained from ~1000 children and adolescents from 5th to 12th grades from two
different states in US (Iowa and Texas) and as part of a large funded grant to calibrate the online version of the Youth
Activity Profile. These are preliminary results (January 2018) and have not been published.
Převzato z http://www.youthactivitystudy.com/does-it-work.html
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Česká verze dotazníku YAP


Přeložen podle procedury EORTC Quality of Life Group.



Zachována i úvodní část charakterizující postoje a vztah
žáka k PA a charakteristika jeho školního prostředí (část
navíc pro potřeby výzkumu).



Zapracované modifikace oproti originálu:





přidána fráze „během posledních 7 dnů“;



specifikace otázek pro české školní prostředí.

Dotazník je dostupný jak v tištěné, tak elektronické podobě
(www.indares.com).
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Projekt standardizace a validace YAPu v ČR


Řešen v rámci projektu financovaným grantem Univerzity Palackého v
Olomouci reg. č.: IGA_FTK_2018_001.



Účastníci:


Zapojení 3 základních a 3 středních škol s očekávaným
počtem 800 oslovených žáků. Očekáváme s vyslovením
600-650 kladných souhlasů se zapojením do výzkumu.



Věk: 10-18 let (4. ročník ZŠ až 4. ročník SŠ).
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Projekt standardizace a validace YAPu v ČR


Nástroje:


ActiGraph wGT3X-BT a GT9X Link



Česká verze dotazníku YAP

1. den

2.-8. den

• Úvodní instrukce
• Rozdání
přístrojů

• Týdenní
objektivní
monitoring PA a
SCH

9. den
• Vyplnění
dotazníku YAP
• Výběr přístrojů

Po 2-3 týdnech
• Poskytnutí
zpětné vazby
žákům a škole
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Projekt standardizace a validace YAPu v ČR






ActiGraph wGT3X-BT a GT9X Link


Sample rate: 100 Hz



Počet os: 3



Nošeno 24/7 na nedominantním zápěstí
(mimo doby nutné pro osobní hygienu a vodní sporty)

Záznamový arch


Čas spánku



Čas a druh použitého transportu na cestě z a do školy



Školní rozvrh



Čas odpolední organizované PA



Čas odložení přístroje

Individuální zpětná vazba
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Výsledky z pilotní studie
(n = 199; 75 Ch a 124 D)
Pohybová aktivita ve škole
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Výsledky z pilotní studie
(n = 199; 75 Ch a 124 D)
Pohybová aktivita mimo školu
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Výsledky z pilotní studie
(n = 199; 75 Ch a 124 D)
Sedavé chování
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NÁVRH TESTŮ PRO POSOUZENÍ RYTMICKÉHO CÍTĚNÍ
U STUDENTŮ VŠ
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1Univerzita

Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra gymnastiky
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Úvod do problematiky
Cíl příspěvku
 Představit návrh posouzení rytmického cítění u
vysokoškolských studentů. Návrh diagnostiky vychází
z výzkumu disertační práce, která je zaměřená na vytvoření
testů ověřujících rytmické cítění u studentů vysokých škol
v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport.
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Teoretická východiska testů
 Sestrojené, používané a známé testy
Kos (1975)
Mihule a Appelt (1963)
Bentley (1966)
Seashore (1915,1936)
Brtníková (2008)

 Hudební psychologie pro učitele (Sedlák & Váňová, 2013)
 Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice (Váňová & Skopal,
2007)

 Úvod do hudební diagnostiky (Holas, 1985)
 Kompetence pedagogů, trenérů
 Konzultace s odborníky ze sportovní a hudební oblasti
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Rytmické cítění
 → je uvažováno jako psychologická kategorie. To znamená, že se
jedná o schopnost, tedy vnitřní strukturu, která se neprojevuje přímo
a není tudíž přímo měřitelná. Prezentuje se navenek činnostmi a
dovednostmi, prostřednictvím kterých tuto schopnost můžeme
měřit.
 Percepční dovednosti, činnosti → jsou založené na vnímání
zkoušeného subjektu a na vnitřním zpracování a posouzení situace.

 Reprodukční dovednosti, činnosti → jsou založené na opakování
již reprodukovaného (předvedeného).
 Produkční dovednosti, činnosti → jsou založené na produkování
rytmu či pohybu na základě určeného úkolu, zde vstupuje a hlavní
úlohu hraje složka tvořivá.
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Návrh diagnostiky – design testů
 PERCEPČNÍ DOVEDNOSTI A ČINNOSTI
→ melodická paměť
→ tonální cítění
→ rytmická paměť
 REPRODUKČNÍ DOVEDNOSTI A ČINNOSTI
→ rytmizace na místě (bez pohybu)
→ rytmizace v pohybu (pohyb v prostoru)
→ rytmizace s doprovodným prvkem (hudba a náčiní)
 PRODUKČNÍ DOVEDNOSTI A ČINNOSTI
→ tvorba s hudbou
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Percepční dovednosti a činnosti
A) Melodická paměť – uslyšíte několik dvojic krátkých úryvků melodie. Vaším

úkolem je určit, zda při opakování úryvku z dvojice došlo ke změně některého
tónu či nikoli. Pokud došlo ke změně některého tónu, označte ji písmenem Z
(změna). Pokud úryvek při opakování zůstal beze změny, tedy stejný, označte ho
písmenem S (správně, stejně).
 1 ukázka a následně 6 testových úkolů.

B) Tonální cítění – uslyšíte několikrát melodický úryvek známé písně Když jsem

husy pásala. Určete, jestli je úryvek hrán správně či nesprávně. Pokud je píseň
hrána správně bez změn melodie, zapište ji písmenem S. Pokud je melodie hraná
nesprávně, označte ji písmenem Z.
 1 ukázka a následně 6 testových úkolů.

C) Rytmická paměť – uslyšíte 6 rytmických dvojic. Určete, zda je druhý úryvek
z dvojice stejný nebo se liší od prvního. Pokud jsou oba úryvky rytmicky stejné,
označte je písmenem S. Pokud je druhý úryvek rytmicky změněný, označte ho
písmenem Z.
 1 ukázka a následně 6 testových úkolů.
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Reprodukční dovednosti a činnosti
A) Rytmizace na místě (bez pohybu) – proband opakuje tleskáním
rytmické variace podle zvukové nahrávky.
 6 rytmizací

B) Rytmizace v pohybu (pohyb v prostoru) – nahrávka metronomu –
proband opakuje krátkou rytmickou sestavu v prostoru, kterou mu předvedl
examinátor. Pomocným řídícím prvkem jsou údery metronomu v tempu 114115 MM.
 6 pohybových cvičení

C) Rytmizace s doprovodným prvkem (hudba a náčiní) – proband

opakuje krátkou rytmickou pohybovou sestavu do hudebního doprovodu bez
náčiní nebo s využitím ozvučných dřívek.
 6 pohybových cvičení – 3 příklady jsou pouze s využitím hudby a 3
příklady jsou s využitím hudby i náčiní
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Ukázka notového zápisu
percepčních testů
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Produkční dovednosti a činnosti
A) Tvorba s hudbou (daný počet taktů; zvolená hudba má 3 tempa –

pomalé, střední, rychlé)
 na pomalé tempo vytvořte pohybový motiv na místě
 na střední tempo vytvořte pohybový motiv se zařazením libovolného skoku
 na rychlé tempo vytvořte pohybový motiv se zařazením běhu nebo
tanečních kroků
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Hodnocení testů
 Zisk bodů; záznamové archy
 1 bod = splnil (předvedl), 0 bodů = nesplnil (nepředvedl)

 NE porovnání jednotlivých studentů mezi sebou a zjišťování, kdo byl
nejlepší
 ZJISTIT
 které činnosti dělají studentům největší problémy
 kde jsou jejich největší nedostatky v teoretickém i praktickém vzdělání

 POUKÁZAT na možné nedostatečné podněty ve výuce gymnastiky a
hudebně-pohybové výchovy

→ na základě výsledků výzkumu nasměrovat přesněji a konkrétněji na
dovednosti a činnosti, které budou podporovat rozvoj rytmického cítění
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Zpracování testových položek
 Hudební studio Lavadero (práce s hudebním odborníkem)
 Hudební programy: Sound Forge Pro 10.0, Mendo 4
 Procesy zpracování: přepis do not, record, mix
 Tvorba pohybových motivů a jejich popis
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Záznamový arch
Číslo probanda:

Pohlaví:

Věk:

Vysoká škola:
Hudební vzdělání a zájmy (ZUŠ, sbor, sólový zpěv, hra na hudební nástroj, atd.):
Percepční testy
A
B
C

Reprodukční testy
A
B
C

Produkční testy
A

Úkol 1.
Úkol 2.
Úkol 3.
Úkol 4.
Úkol 5.
Úkol 6.
Pomůcky:
Z = změna
S = stejné
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Statistika – zpracování výsledků
 Faktorová analýza – dimenzionalita a konstruktová validita
položek
 IRT model (Raschův model, 2-parametrický model nebo
Mokkenovy modely)
 Reliabilita (McDonaldova omega)
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POVOLÁNÍ UČITEL – PŘÍPRAVA, TEORIE, REALITA,
KVALITA (otázky a odpovědi)
Viléma Novotná
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra gymnastiky
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motto:

Čím víc se učíš, tím víc toho víš.
Čím víc toho víš, tím toho víc
zapomínáš.
Tak proč se učíš?“

„
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paměť
„opakování je matka moudrosti“
 úložiště dat
 schopnost CNS uchovávat a používat informace

Lékaři uvádí:
většina lidí si zhruba zapamatuje:
 10 % z toho, co čtou
 20 % z toho, co slyší
 30 % z toho, co vidí
 50 % z toho, co slyší a vidí
 70 % z toho, co řeknou
 90 % z toho, co dělají
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A: koncepce přípravy učitelů na VŠ
 příprava učitelů TV na fakultách
 tři oborové fakulty TV a pedagogické fakulty České
Budějovice, Brno, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava,
Plzeň, Praha, Ústí n/L
 vztah k výuce TV na všech stupních škol
 studijní programy přípravy učitelů TV
 oborová didaktika
 podíl teorie – praxe; výuková praxe
 studijní materiály; kompetence absolventa
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B: vymezení podmínek
 VŠ zákon, NAÚ
 předpisy MŠMT ČR k akreditaci
 role Rámcových vzdělávacích programů a jejich

dopad na ŠVP
 nabídka studijních programů učitelství
 → odborné a metodické publikace a materiály pro
učitele TV
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učitel
 „státní zaměstnanec“

 kariérní řád
 standardy
 celoživotní vzdělávání

 uplatnění učitele TV
 zviditelňování profese učitele TV
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C: učitel VŠ
podílející se na přípravě učitelů
 náplň práce učitelů fakult připravujících učitele

 přístup a osobní přínos k výuce
 požadavky na jejich činnost, na kvalifikační růst
 pedagogický výzkum a výzkum

 využívání nových technologií ve výuce
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D: kvalita?
 společnost očekává „kvalitního učitele“

(role učitele TV a nároky na jeho práci)
 Co proto společnost (vláda, MŠMT) dělá?
projekty podpory operačních programů EU
granty
úpravy financování škol
zvyšování platů učitelů
 co můžeme my udělat pro její zvýšení?
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Seminář k rozvoji vysokých škol
31. 5. 2018
Na stránkách MŠMT jsou k dispozici prezentace ze Semináře:
 Plán realizace Dlohodobého záměru 2019, Vyhlášení
Centralizovaného rozvojového programu 2019 a Vyhlášení
Institucionálního programu 2019-2020.pptx
 Šetření uplatnění absolventů vysokých škol.pptx
 Kódování studijních programů.pptx
 Stav implementace EHEA a Pařížské komuniké
ministrů.pptx
(European Higher Education Area (EHEA) a Boloňský
proces)
 Dotační program na rozvoj digitalizace veřejného vysokého
školství.pptx
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Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality
(doporučení)
•

•
•

•
•

Podporovat prostřednictvím rozvoje pedagogických
kompetencí akademických pracovníků kvalitu vzdělávací
činnosti.
Podporovat získávání a rozvoj pedagogických kompetencí u
doktorandů a doktorandek.
U vybraných doktorandů a doktorandek využívat dle možností
pracovně - právní vztah s vysokou školou doplňující studium.
Provádět institucionální reformy v oblasti řízení lidských
zdrojů s ohledem na rovnost žen a mužů.
Zvyšovat kvalitu prostředí vysokých škol prostřednictvím
zavádění opatření proti sexuálnímu obtěžování a dalším
projevům nevhodného chování.
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konstatování jednoho učitele:
 žáci mne nutí zůstat mladým

povolání, úděl
a perspektivy učitele
?
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 žáci mne nutí zůstat mladým

povolání, úděl
a perspektivy učitele
?
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MOTORICKÉ DOVEDNOSTI 1. STUPNĚ ŠKOL
V KONTEXTU PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Zdeněk Rechtík; Ludmila Miklánková

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra primární a preprimární
pedagogiky

Úvod
Období mladšího školního věku je z hlediska osvojování nových pohybových dovedností
charakteristické vysokou motorickou docilitou. Optimální rozvoj motoriky umožňuje nejen
zvládnutí komplexních motorických dovedností, ale zlepšuje i svalovou koordinaci a také
rozvoj interpersonálních, kognitivních a emočních dovedností (Pang & Fong, 2009). Význam
úrovně motoriky z hlediska adaptace dítěte na nové prostředí školy a pozitivní efekty v oblasti
zvládání požadavků povinné školní docházky je prokázán řadou výzkumných šetření (Haga,
2008; Piek, Baynam & Barrett, 2006) a v poslední době nabývá na aktuálnosti v kontextu se
snižující se pohybovou aktivitou dětí a mládeže (Sigmundová, Sigmund & Šnoblová, 2012;
Šnoblová, Jakubec, Sigmund & Sigmundová, 2015). V některých dílčích výzkumech,
většinou realizovaných u dětí nebo adolescentů s postižením (Leigh, Ching, Crowe, Cupples
& Seeto, 2015; Chen & Cohn, 2003; Skinner & Piek, 2001) je prokázána souvislost mezi
motorikou a sociálními dovednostmi. Jak konstatují např. Emck, Bosscher, Beek &
Doreleijers (2009), kteří zkoumali vztah mezi motorickými kompetencemi u dětí s
behaviorálními vývojovými poruchami, tyto děti jsou omezeny při účasti na dětských hrách.
To může postupně vést k vypěstování návyku neaktivního životního stylu. Nedostatek
kontaktů s vrstevníky predikuje další narušení psychosociálního rozvoje dítěte. Dílčí výzkumy
naznačují, že tělesně zdatné děti jsou samostatnější, sebevědomější, a je zde tedy předpoklad i
jeho bezproblémového emocionálního vývoje. Schopnost úspěšně se podílet na společných
pohybových úkolech ovlivňuje proces adaptace v nové sociální skupině – školní třídě.
Kvalita osvojených motorických dovedností se promítá do míry začlenění dítěte do
společných aktivit realizovaných jak v rámci vyučování, tak – ve starším věku – mimo něj.
Dovednosti z oblasti hrubé motoriky umožňují hrát si s ostatními dětmi, vedou k rozvoji
sociálních kompetencí a pochopení sociálních pravidel. V důsledku nedostatků v této oblasti
se postupně snižuje aktivita dítěte. Následný úbytek sociálních interakcí ve školní třídě se
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potom negativně promítá do úrovně sociální atraktivity žáka v kolektivu spolužáků a mohou
vést až k šikaně. Dosud realizovaná výzkumná šetření z této oblasti jsou obvykle zaměřena na
oblasti sociálních kompetencí ve vztahu k adaptivnímu chování nebo inaktivitě dítěte jako
negativního důsledku nadváhy a obezity (American Occupational Therapy Association, 2014;
Barnett, O’Loughlin, Gauvin, Paradis & Hanley, 2006; Oliver, Schofield & Kolt, 2007;
Smith et al., 2013). Prostředí školy by mělo přes všechny „provozní komplikace“ podporovat
pohybovou aktivitu žáků a nabízet příležitosti k ní. Mělo by vybavit žáka vědomostmi o
pozitivním působení pravidelné pohybové aktivity na zdraví člověka. Tyto vědomosti by ale
měly být aktuálně aplikovatelné v denním režimu dítěte, a to s ohledem na jeho fyzické a
psychické kompetence v daném věku a v mimoškolním režimu dne ve spolupráci s rodinou.
Prostřednictvím povinné školní docházky, různých forem školní tělesné výchovy, lze pomoci
dětem vybudovat základní penzum pohybových dovedností, které podpoří jejich budoucí
aktivní životní styl (Andersen et al., 2006; Sujová & Vladovičová, 2016).
Aktuálním tématem ve výzkumech týkajících se efektů rozvoje motoriky a postupného
zvyšování úrovně motorických dovedností je jejich promítnutí do kognitivních procesů a
souvislost se školními výsledky žáka (Ericsson & Karlsson, 2014; Cameron, Cottone, Murrah
& Grissmer, 2016). Uvedené oblasti jsou zkoumány např. ve vztahu k prevalenci mentálního
postižení dítěte nebo k prevalenci úspěšnosti dítěte v průběhu školního vzdělávání (Grissmer,
Grimm, Aiyer, Murrah, & Steele, 2010; Yang, Cheong & Hong, 2006; Venetsanou, Kambas,
Aggeloussis, Serbezis & Taxildaris, 2007; Reikerås, Moser & Tønnessen, 2017).

Metodologie
Výzkumné šetření bylo uskutečněno v květnu až červnu 2017 na 1. stupni základních škol v
České republice. Před jeho zahájením byl získán souhlas Etické komise Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci (N 03/17). Do výzkumu byli zařazeni pouze žáci, u kterých
byl doložen písemný souhlas rodičů/zákonných zástupců. Těm byla písemně deklarována
anonymita získaných dat v souladu s legislativou platnou v České republice. Data byla
získána v rámci projektu IGA_PdF_2017_002.
Výzkumný soubor tvořilo 300 žáků (151 dívek, 149 chlapců) v průměrném věku 9,90±1,03
let (dívky 9,67±1,00, chlapci 9,71±1,05). V návaznosti na spolupráci pracoviště autorů
s odborníky z Louisiana State University byl pro zjištění úrovně motorických dovedností
zvolen Test of Gross Motor Development-2 (Ulrich, 2000). Test se skládá ze dvou subtestů,
monitorujících lokomoční dovednosti a manipulační dovednosti. Získané standardní skóry
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byly převedeny na motorický kvocient (Gross motor quotient – GMQ). Na základě úrovně
GMQ byly motorické dovednosti žáků vyhodnoceny v následujících kategoriích: Vynikající
(>130 bodů), výborné (121–130 bodů), nadprůměrné (111–120 bodů), průměrné (90–110
bodů), podprůměrné (80–89 bodů), slabé (70–79 bodů), velmi slabé (< 70 bodů).
Základní charakteristiky výzkumného souboru (počet dívek a chlapců, průměrný věk
probandů) byly vyjádřeny průměrem, směrodatnou odchylkou a frekvenčním výskytem osob
v každé kategorii. Pro zjištění rozdílů v úrovni hrubé motoriky z hlediska genderu byl použit
Mann-Whitheyův U-test. Pro hodnocení významnosti vztahů mezi sledovanými proměnnými
byla stanovena hladina významnosti p<0.05. Data byla zpracována prostřednictvím software
STATISTICA, verze 13.4.0 (StatSoft).

Výsledky
Více než polovina sledovaných žáků vykazuje průměrnou úroveň hrubé motoriky (53,7 %).
Kategorie nadprůměrná, výborná a vynikající úroveň jsou zastoupeny celkem pouze u 12 %
zkoumaných osob (Obrázek 1). Více než třetina (34 %) dětí z výzkumného souboru ale
dosáhla podprůměrné až velmi slabé úrovně, což považujeme za nepříliš pozitivní zjištění.
Z celkového počtu 300 žáků byla u 26 % hodnocena úroveň motoriky jako podprůměrná (26
%), ale nadprůměrné úrovně dosáhlo jen 8 % zúčastněných. Slabá úroveň motoriky byla
zjištěna u 26 % osob. V kategoriích velmi slabá úroveň a vynikající úroveň se shodně
vyskytlo 1 % sledovaných žáků.
Mezi dívkami a chlapci byl v úrovni hrubých motorických dovedností zjištěn signifikantní
rozdíl (U = 1016,50; p = 0,01). Podobně jako ve výzkumném šetření Halsan (2014) dívky
vykazovaly v celkovém skóre vyšší úroveň hrubých motorických dovedností než chlapci
(p<0.05) (Obrázek 2).
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Obrázek 1 Úroveň motorických dovedností (n=300)

počet osob
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Řady1; Velmi
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Obrázek 2 Hodnocení GMQ z hlediska genderu (n=300; nch=149; nd=151)
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Závěr
Poměrně vysoké procento sledovaných žáků vykázalo podprůměrnou úroveň hrubé motoriky
a přibližně polovina dosáhla průměrné úrovně. Pohybové dovednosti hodnocené danou
metodikou patří do základů lidské motoriky – obsahují různé způsoby manipulace s míčem,
typy skoků a poskoků a běh. Úroveň jejich kvality je potom základem pro spektrum
pohybových aktivit, které si dítě volí ve starších věkových kategoriích. Proto lze zde
prezentovaný výsledek považovat za alarmující. Přestože je v České republice na 1. stupni
základních škol koedukovaná tělesná výchova, byly nalezeny signifikantní rozdíly v úrovni
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hrubé motoriky z hlediska pohlaví žáků (p = 0,01), pozitivnějších výsledků dosáhly dívky.
V rámci ontogeneze ale v období prepuberty již dochází k odlišnostem ve fyzickém i
psychickém vývoji mezi dívkami a chlapci. Nezohlednění těchto specifik ve vývoji může
odradit děti od společných pohybových aktivit a podporovat spíše sociální izolaci. Proto je
nutné zamyslet se nad možnostmi změn ve vzdělávacích programech, v části určené pro 1.
stupeň ZŠ, které by tato genderová specifika lépe zohlednily. Stejně tak by bylo vhodné
v tomto smyslu upravit pregraduální vzdělávání na vysokých školách zaměřené na budoucí
pedagogy 1. stupně škol.
Za limity výzkumu můžeme považovat nízký počet zkoumaných osob, rozdílnou úroveň
jejich mimoškolní pohybové aktivity a zájmů. Nebyl zkoumán obsah a rozsah volného času
žáků, stejně jako úroveň didaktického procesu v tělesné výchově, kvalita učitelů vyučujících
daný předmět na 1. stupni zúčastněných základních škol nebo podmínky pro tělesnou
výchovu na konkrétních školách. Lze tedy doporučit hlubší zkoumání dané problematiky
nejen z hlediska úrovně osvojovaných pohybových dovedností, ale i z hlediska působení
dalších faktorů, které mohou jejich kvalitu ovlivnit.
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MONITOROVÁNÍ KVALITY TĚLESNÉ VÝCHOVY
– PROJEKT EUPEO
Jan Vašíčková
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
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European Physical Education Observatory
Evropská observatoř tělesné výchovy
www.eupeo.eu
Projekt je součástí programu Erasmus+ Sport – Collaborative Partnership.
Koordinátor projektu:
Prof. Marcos Onofre
Faculdade de Motricidade Humana, Lisbon, Portugal

Celkový rozpočet projektu je 399.646,- €
FTK UP: 25.535,- €
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Další spolupracující partneři:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUPEA, Švýcarsko
SPEF (Portugalská společnost TV)
Willibald Gebhardt Institute, Německo
DSLV (Německá asociace učitelů TV), Německo
Swiss federal institute of sport, Bern University of Applied
Science, Švýcarsko
SNPEA (Švýcarská národní asociace TV), Švýcarsko
Faculty of Sport, University of Ljubljana, Slovinsko
HSSF (Maďarská federace školního sportu), Maďarsko
SNEP (Francouzský národní syndikát učitelů TV), Francie
School of Education, University College Cork, Irsko
FTK UP v Olomouci, ČR
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Hlavní cíl projektu:
přeměnit dřívější zkušenosti s monitorováním a
hodnocením tělesné výchovy, HEPA doporučení, a
sektoru vzdělávání a veřejného zdraví do souhrnného,
ale aplikovatelného systému monitorování a to
vytvořením webové stránky EuPEO, manuálu pro
vnější monitorování a souboru nástrojů určených pro
přípravu a poskytování interního vlastního monitorování
kvality tělesné výchovy a školního sportu na celostátní
úrovni ve všech 28 členských zemích EU.
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Dílčí pracovní úkoly:
1) Jednotný sběr informací – NELAS (National external learning
assessment system)
2) Sběr informací na úrovni států – ECQ
3) Sběr informací na úrovni vybraných zapojených škol – ESQ
• (15 škol, městské a vesnické, státní a soukromé)

4) Sběr informací na úrovni žáků v posledních ročnících na zapojených
školách
5) Tvorba manuálu pro monitorování a evaluaci TV
6) Tvorba souboru nástrojů pro učitele TV na školách, jak monitorovat
kvalitní TV a mimoškolní programy
7) Ověřování manuálu a souboru nástrojů na vybraných školách
8) Diseminace – jaro 2020 – workshop v Praze
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Dílčí výsledky:
Ad 2) European Country Questionnaire
Statistická evidence – počet žáků celkově, počet žáků v jednotlivých
úrovních vzdělávání, počet dívek, počet žáků se specifickými vzdělávacími
potřebami, počet žáků s nízkým SES, počet imigrantů, počet romských
žáků.
Neexistuje národní strategie pro tělesnou výchovu, tedy neexistuje ani
platforma, kde by byly k dané strategii informace.
Neexistuje evidence počtu učitelů TV, ani dle pohlaví, věku, úrovně
vzdělání, statutu pracovního poměru, odpracovaných let.
Učitelé obecně mají další povinnosti kromě vyučování.
V průběhu přípravy na povolání studenti navštěvují učitelské praxe; každá
vysoká škola má svůj systém praxí i jejich supervizí.
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Dílčí výsledky:
Ad 3) European School Questionnaire
Spolupráce:
Neformální spolupráce s krajskými úřady téměř na všech zapojených školách. Silná
spolupráce mezi školami co se týká sportovních soutěží. Polovina zapojených škol
spolupracuje se soukromými sportovními kluby, a to z různých důvodů. Více než 2/3
škol spolupracuje s rodiči.
Vybavení:
Většina škol má vlastní sportovní zařízení s dobrou multifunkčností a standardní
vybavení pro sport.
Učitelská profese:
DVPP je realizováno na 2/3 participujících škol. Úvazky, povinnosti učitele TV.
Kurikulum:
Jen 40 % zapojených škol zařazuje do výuky i vědomosti o sportu a PA.
Většina škol realizuje školní sport s různým procentem zapojených žáků.
Polovina škol nabízí mimoškolní PA.
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Děkuji Vám za pozornost.
Website: www.eupeo.eu
Facebook: www.facebook.com/European-Physical-Education-Observatory
Twitter: twitter.com/EuPEOproject
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VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ V ATLETICE
Jitka V indu šk o vá
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra atletiky,
předsedkyně metodické komise Českého atletického svazu
Český atletický svaz (ČAS) je na území České republiky pokračovatelem České atletické
amatérské unie ustavené dne 8. května 1897. Na základě uznání Mezinárodní asociace
atletických federací je Český atletický svaz jediným subjektem oprávněným řídit atletické
hnutí v České republice v souladu s právním řádem České republiky a stanovami, které jsou v
úplném znění uloženy v sídle Českého atletického svazu.
ČAS zajišťuje v oblasti atletiky vzdělávání, školení a semináře pro své členy
(Stanovy ČAS, 2015).
V současnosti existují pro ČAS tyto trenérské kvalifikace: trenér kondičního běhu (TKB),
trenér atletických přípravek (TAP), trenér žactva (TŽ), trenér atletiky 3. třídy, trenér atletiky
2. třídy a trenér atletiky 1. třídy.
Definice „Trenéra“, jeho práva a povinnosti, způsob získání a obnovování trenérské
kvalifikace je vymezeno Směrnicí ČAS o trenérech ze dne 15. 12. 2016 (číslo předpisu
7/2016).
Trenér je odborný tělovýchovný pedagog. Trenérem může být jmenována jen fyzická osoba jednotlivec činný v rámci ČAS ve smyslu článku III Stanov ČAS.
Trenér je oprávněn zvyšovat si trenérskou kvalifikaci formou školení trenérů, účastnit se
odborných seminářů, vést sportovní přípravu svěřenců, být odměňován podle možností
složky, ve které působí.
Trenérem příslušné trenérské kvalifikace se stane ten, kdo splní podmínky pro její udělení a
zaplatí poplatek za jmenování a zápis do databáze trenérů ČAS.
Jmenování trenéra do kvalifikační třídy je platné do 31. prosince roku, ve kterém uplynulo 5
let od data zápisu do databáze trenérů ČAS. K prodloužení kvalifikace je nutné zúčastnit se
odborného semináře ČAS nebo působit jako lektor ve školeních nebo seminářích ČAS.
Trenérem kondičního běhu bude jmenován ten, kdo je členem atletického oddílu nebo klubu,
který je členem ČAS (dále jen „atletický oddíl“), absolvoval školení trenérů kondičního běhu
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(14 hodin), splnil zkušební požadavky a dovršil 18 let, nebo ten, kdo si podá žádost o
jmenování na základě uznání studia.
Trenérem atletických přípravek bude jmenován ten, kdo je členem atletického oddílu,
absolvoval školení trenérů atletických přípravek (8 hodin), splnil zkušební požadavky a
dovršil 16 let, nebo ten, kdo si podá žádost o jmenování na základě uznání studia.
Trenér atletických přípravek mladší 18 let působí jako pomocník trenéra.
Trenérem žactva bude jmenován ten, kdo je členem atletického oddílu, absolvoval školení
trenérů žactva (20 hodin), splnil zkušební požadavky a dovršil 18 let, nebo ten, kdo si podá
žádost o jmenování na základě uznání studia.
Trenérem 3. třídy bude jmenován ten, kdo je členem atletického oddílu, má kvalifikaci trenér
žactva, absolvoval školení trenérů 3. třídy (56 hodin) a splnil zkušební požadavky, nebo ten,
kdo si podá žádost o jmenování na základě uznání studia.
Trenérem 2. třídy bude jmenován ten, kdo je členem atletického oddílu, má kvalifikaci trenér
3. třídy, absolvoval školení trenérů 2. třídy (150 hodin) a splnil zkušební požadavky, nebo ten,
kdo si podá žádost o jmenování na základě uznání studia.
Trenérem 1. třídy bude jmenován ten, kdo je členem atletického oddílu, má kvalifikaci trenér
2. třídy, absolvoval trenérskou školu a splnil zkušební požadavky, nebo ten, kdo si podá
žádost o jmenování na základě uznání studia.
Školení trenérů kondičního běhu, trenérů atletických přípravek a trenérů žactva organizuje
atletický oddíl, KAS, sportovní gymnázium, vyšší odborná škola nebo vysoká škola, které
mají akreditaci na vzdělávání tělovýchovných pedagogů.
Školení trenérů 3. třídy organizuje metodická komise ČAS ve spolupráci s KAS nebo s
vysokou školou, která má akreditaci na vzdělávání trenérů specialistů, KAS, sportovní
gymnázium, vyšší odborná škola nebo vysoká škola, které mají akreditaci na vzdělávání
tělovýchovných pedagogů.
Školení trenérů 2. třídy organizuje metodická komise ČAS ve spolupráci s vysokou školou,
která má akreditaci na vzdělávání trenérů specialistů.
Trenérskou školu organizuje vysoká škola, která má akreditaci na vzdělávání trenérů
specialistů, ve spolupráci s metodickou komisí ČAS.
Organizátoři školení trenérů kondičního běhu, trenérů atletických přípravek, trenérů žactva a
trenérů 3. třídy dokládají lektorské zajištění a dodržení časového a tematického obsahu
školení metodické komisi ČAS.
Metodická komise ČAS:
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uděluje příslušnou trenérskou kvalifikaci na základě doložené žádosti trenéra o její udělení a
při splnění všech podmínek, sestavuje seznam vysokých škol, jejichž absolventi mohou žádat
o jmenování trenérem příslušné trenérské kvalifikace na základě uznání studia, organizuje
školení trenérů, povoluje semináře a pověřuje pořadatele školení a seminářů, jmenuje lektory
pro školení a semináře, vydává pro školení trenérů prováděcí pokyny, ve kterých stanoví
vstupní podmínky pro přijetí, obsah, zkušební požadavky, studijní literaturu a organizaci
školení, stanoví rozsah a obsah seminářů (Směrnice ČAS o trenérech, 2016).
Trenérem atletiky se může zájemce stát dvojím způsobem: absolvováním příslušného školení,
které vypisuje Metodická komise ČAS nebo uznáním předešlého tělovýchovného vzdělání ze
strany Metodické komise ČAS.
Student/absolvent podává žádost o jmenování trenérem na základě uznání studia
individuálně.
Požadované náležitosti u jednotlivých trenérských tříd:
Trenér atletických přípravek (TAP)
• vyplněný osobní dotazník
• potvrzení o absolvování předmětu v dílčím úseku studia s odpovídajícím rozsahem a jehož
obsah zahrnuje témata školení trenérů atletických přípravek
• poplatek 100,- Kč
Trenér žactva (TŽ)
• vyplněný osobní dotazník
• potvrzení o absolvování předmětu v dílčím úseku studia s odpovídajícím rozsahem a jehož
obsah zahrnuje témata školení trenérů žactva
• poplatek 100,- Kč
3. trenérská třída
• vyplněný osobní dotazník
• potvrzení o absolvovaném předmětu, resp. předmětů s odpovídajícím rozsahem a jehož
obsah zahrnuje témata školení trenérů 3. třídy nebo kopie dodatku diplomu
• absolventi sportovních gymnázií s kmenovým sportem atletika musí dodat kopii
maturitního vysvědčení, ze kterého je zřejmé, že maturovali z předmětu Teorie sportovní
přípravy
• poplatek 100,- Kč
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2. trenérská třída
• vyplněný osobní dotazník
• kopie vysokoškolského diplomu nebo oficiální potvrzení o ukončení studia
• kopie dodatku diplomu nebo potvrzená kopie indexu spolu s potvrzeným tématem
diplomové, resp. bakalářské práce s uvedením o jakou specializaci žádá
• poplatek 200,- Kč
1. trenérská třída
• vyplněný osobní dotazník
• kopie vysokoškolského diplomu nebo oficiální potvrzení o ukončení studia
• kopie dodatku diplomu nebo potvrzená kopie indexu spolu s potvrzeným tématem
diplomové práce
• poplatek 300,- Kč
V osobním dotazníku student/absolvent vyplňuje, o co žádá, dotazník obsahuje potvrzení
atletického oddílu o členství, souhlas se zpracováním osobních údajů. K dotazníku se přikládá
kopie vysvědčení, kopie diplomu a dodatku k diplomu.
Prováděcí pokyny ke školení trenérů ČAS obsahují: podmínky přijetí do školení, hodinový
rozsah a náplně všech lekcí a zkoušek, kontrolní cvičení, témata závěrečných prací a studijní
zdroje.
V minulém období bylo pětistupňové vzdělávání trenérů atletiky ČAS (TAP, TŽ, 3. – 1. třídy)
rozšířeno o kvalifikaci trenér kondičního běhu. K tomu byly zpracovány a schváleny směrnice
ČAS o trenérech a prováděcí pokyny ke školení trenérů atletiky, které platí od 1. 1. 2017.
Opětovně komunikujeme se všemi odbornými katedrami tělovýchovných škol a
pedagogických fakult o jejich zapojování do vzdělávání trenérů ve spolupráci s KAS a PAS,
pod které příslušné školy spadají.
V uplynulých osmi letech 2009 – 2017 bylo vyškoleno 2387 trenérů, na základě uznání studia
bylo jmenováno 547 trenérů, 1903 trenérů se zúčastnilo 42 národních odborných seminářů a
34 trenérů se zúčastnilo zahraničních trenérských konferencí a seminářů.
Několik trenérů získalo mezinárodní lektorské kvalifikace (Skružná, Kaplan, Jebavý, Hojka,
Feher, Komínková, Sontáková, Koutník).
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V současnosti (2018) pracuje metodická komise ve složení: Mgr. Pavel Beran (USK
Praha), PhDr. Jan Cacek, Ph.D. (FSpS Muni Brno), Mgr. Jan Feher (metodik ČAS a KA
FTVS UK), Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. (PedF TU Liberec), PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. (vedoucí
KA FTVS UK), PaedDr. Liběna Kováčová (FTK UP Olomouc), Doc. Věra Millerová, CSc.
(VŠ učitel (ext.)), PhDr. Martin Pěkný, Ph.D. (CASRI Praha), Mgr. Vít Rus (vedoucí
oddělení mládeže ČAS), Mgr. Václav Salcman (FPE ZČU Plzeň), Mgr. Aleš Tvrzník
(CASRI), PaedDr. Ladislav Valtr (UJEP Ústí nad Labem), PhDr. Danuše Vandrolová, CSc.
(vysokoškolský učitel(ext.)).
Metodická komise pokračuje v těsné spolupráci s ostatními komisemi ČAS, zejména s komisí
mládeže, v prohlubování spolupráce KASy a s regionálními pedagogickými fakultami při
vzdělávání trenérů atletiky, v inovování obsahu školení a doškolování trenérů atletiky tak, aby
byli trenéři vybaveni kompetencemi pro využívání moderních technologií pro řízení
atletického tréninku, v systematickém vysílání trenérů a odborných pracovníků na
mezinárodní trenérské konference a semináře, ve spolupráci s výzkumnými a servisními
laboratořemi, tak aby byl zdůrazněn význam aplikovaného výzkumu pro atletickou praxi.
Literatura – zdroje
Stanovy ČAS (2015)
http://www.atletika.cz/_sys_/FileStorage/download/11/10581/stanovy-cas-schvalene.pdf
Směrnice o trenérech (2016)
http://www.atletika.cz/_sys_/FileStorage/download/15/14544/smernice-cas-o-trenerech-72016b.pdf
Výroční zprávy ČAS (2009 – 2017)
http://www.atletika.cz/o-nas/publikace/
Kontakt
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Univerzita Kalova, Fakulta tělesné
výchovy a sportu, katedra atletiky
José Martího 31, Praha 6, 162 52
vinduskova@ftvs.cuni.cz
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K SOUČASNÝM REVIZÍM RVP
Petr Vlček
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
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K současným revizím RVP

Uvedení do problému – citováno z www.nuv.cz (6.9.2018)
• Návrh pojetí revizí RVP se týká předškolního, základního vzdělávání, vzdělávání v
gymnáziích a všeobecného vzdělávání ve středním odborném vzdělávání
• PŘEDBĚŽNÝ PLÁN PRACÍ (2017 – 2020)
• ZMĚNA POJMOSLOVÍ – termín výsledky učení nahrazuje v RVP dříve
používané očekávané výstupy nebo výsledky vzdělávání (actor – behavior –
conditions – degree) tedy Kdo? Žák – Co dělá? S čím? – Za jakých podmínek? S
použitím jakých nástrojů? – Cílem je jaká úroveň? – žák zhodnotí oběd ve školní
jídelně z hlediska zásad zdravé výživy.
• PROČ REVIZE RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ? - Rámcové
vzdělávací programy jsou dokumentem, který je nutné po určitém čase podrobit
revizi. Změny, které se ve společnosti…
• CO SE MYSLÍ REVIZÍ RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ - Revize
znamenají cílené a dlouhodobé přezkoumávání RVP a zpracovávání návrhů pro
jejich úpravy na základě přijatých pravidel a postupů.
• CO JE CÍLEM REVIZE – nově, jednoznačně, závazně vymezit rozsah a obsah
vzdělávání společný pro všechny, který by měl být základem pro individuální
rozvoj každého žáka.
This work was supported by a MU - Faculty of Education Grant ("Curriculum Research Physical Education and
Health Education„ (MUNI/A/0877/2017).
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K současným revizím RVP
V čem bude revize spočívat

Cílové struktury (obecné cíle vzdělávání, klíčové kompetence, cíle formulované pro
vzdělávací oblasti a výsledky vzdělávání / očekávané výstupy, popř. pro průřezová
témata) budou posouzeny jak z hlediska jejich adekvátnosti cílům vzdělávací politiky,
tak z hlediska jejich přiměřenosti vývoji žáků.
Na základě této revize budou stanoveny očekávané výsledky učení dětí
v předškolním vzdělávání a žáků základních a středních škol, které budou závazné a
společné pro všechny; při formulaci výsledků bude důsledně přihlíženo k jejich:
• konzistenci s obecnými cíli vzdělávání;
• formativní funkci, včetně funkce kultivační;
• věcné správnosti;
• nezbytnosti pro vzdělávání žáků v dalších ročnících či stupních vzdělávání;
• potřebnosti v každodenním životě;
• adekvátnosti a nezbytnosti pro profesní nebo další vzdělávání žáků.
Výsledky učení budou formulovány pro uzlové body vzdělávací dráhy žáka, to
znamená pro ukončení povinného ročníku předškolního vzdělávání, 3., 5., 7. a 9.
ročník základního vzdělávání a poslední ročník středního vzdělávání - ověřování
This work was supported by a MU - Faculty of Education Grant ("Curriculum Research Physical Education and
Health Education„ (MUNI/A/0877/2017).
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K současným revizím RVP
Kvalita/y kurikula

• Pokud jde o kurikulární dokumenty regulující cíle a
obsahy na vstupu vzdělávacího systému, souhrnem
můžeme konstatovat, že mezi kritéria jejich kvality patří:
kongruence, relevantnost, konzistentnost, respektive
koherence, praktikovatelnost, efektivnost a případně
další.
• Pokud jde o kurikulární dokumenty regulující cíle a
obsahy na výstupu vzdělávacího systému, mezi kritéria
jejich kvality patří: realizovatelnost, jasnost, úspornost,
oborovost, zaměřenost, kumulativnost, závaznost,
diferencování, srozumitelnost a případně další.
This work was supported by a MU - Faculty of Education Grant ("Curriculum Research Physical Education and
Health Education„ (MUNI/A/0877/2017).

105

K současným revizím RVP

Souhrn problémových okruhů pro revizi kurikula TV – k diskusi
(1) Chybí (sdílené) porozumění vůdčím idejím a pojmům - prohloubit diskusi
kolem pojmů, propracovat jejich obsah a rozsah, posoudit, do jaké míry jsou
nosné a perspektivní. Vzdělávací dimenze TV? Co je cílem TV?
(2) Diskuse o revizích: Kdo jsou aktéři revize? Zvýšit informovanost všech
aktérů? Poskytnout školám hlas? – pocit spoluvlastnictví revidovaného
kurikula?
(3) Problém jazyka – problém porozumění. Pojmy používané v kurikulárních
dokumentech – dopracovat kurikulární dokumenty tak, aby byla zřejmá vazba
cílů a obsahů vzdělávání? Podporovat užívání pojmů z RVP v praxi?
(4) Nejasnosti v tom, o revize čeho se jedná – vnímání revizí jako příležitosti
pro změny v oblasti výukových metod?
(5) Implementace reformy jako problém koordinace (vypracovat
implementační strategii, koordinovat zavádění z místa, které stojí v hierarchii
nad všemi zúčastněnými aktéry (ovšem dovolit inovativní úsilí zespoda?)
This work was supported by a MU - Faculty of Education Grant ("Curriculum Research Physical Education and
Health Education„ (MUNI/A/0877/2017).
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K současným revizím RVP

Souhrn problémových okruhů pro revizi kurikula TV - diskusi

(6) Podmínky, za jakých se implementuje – je zajištěna morální,
metodická, materiální...podpora ze strany zadavatele?
(7) Rozporuplné vnímání a přijímání změn v kurikulu učiteli – princip
„spoluvlastnictví“, avšak nedovádět do extrému? Jak je to s principem
autonomizace škol vs. standardizace kurikula?
(8) Dvoustupňové kurikulum – RVP … realizace revizí v ŠVP?
Vstupování učitelů do role tvůrců kurikula? (rozpaky, zdrženlivost).
Učitelé by neměli být z revizí kurikula zcela vyvázáni, jsou důležitým
partnerem revizí – motivovanost?
(9) Provázanost s existujícím kurikulem? (ŠVP, standardy, nové
akreditace pedagogických fakult…)
(10) Realizace revizí: formalizmus nebo cesta k pozitivní změně
kvality/kvalit kurikula?
This work was supported by a MU - Faculty of Education Grant ("Curriculum Research Physical Education and
Health Education„ (MUNI/A/0877/2017).
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K současným revizím RVP

Kontakt
PhDr. Petr Vlček, Ph.D.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
Poříčí 31, 603 00 Brno
vlcek@ped.muni.cz

This work was supported by a MU - Faculty of Education Grant ("Curriculum Research Physical Education and
Health Education„ (MUNI/A/0877/2017).
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TESTOVÁ BATERIE POHYBOVÝCH KOMPETENCÍ DĚTÍ
MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU (PROJEKT MOBAK)
Jaroslav Vrbas; Petr Vlček

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
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Historie MOBAK
„Doba předprojektová“ – menší státní
projekty Německo, Švýcarsko,
Lucembursko (důležitost)
 European Union, ERASMUS+ Program,
January 2018-December 2019




MOBAK 1, 3, 5 a 7
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Spolupráce

University of Luxembourg
European Physical Education Association
Hanze University of Applied Sciences Groningen
International Sport and Culture Association
Johann Wolfgang Goethe-Universität
Lietuvos sporto universitetas
National & Kapodistrian University of Athens
Paris Lodron Universität Salzburg
Trnavská univerzita v Trnavě
Universidade de Lisboa
Universitá degli Studi di Foggia
Universität Basel
Université de Liege
University of Potsdam
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Zástupci
Prof. Dr. Erin Gerlach & Dr. Jeffrey Sallen (University
of Potsdam)
 Dr. Christian Herrmann (University of Basel,
Switzerland)
 Dr. Claude Scheuer (University of Luxembourg)














Prof. Dr. Günther Amesberger & Benjamin Niederkofler (University of
Salzburg, Austria)
Prof. Dr. Boris Jidovtseff (University of Liège, Belgium)
Dr. Petr Vlcek & Dr. Jaroslav Vrbas (Masaryk University Brno, The
Czech Republic)
Prof. Dr. Christopher Heim & Fabienne Ennigkeit (Goethe-University of
Frankfurt, Germany)
Dr. Emmanouil Adamakis & Dr. Irene Kossyva (National and Kap. University
of Athen, Greece)
Ass. Prof. Dario Colella & Ass. Prof. Cristiana Simonetti (University of Foggia,
Italy)
Prof. Dr. Arūnas Emeljanovas & Dr. Brigita Miežienė (Lithuanian Sports
University, Lithuania)
Prof. Dr. Remo Mombarg & Dr. Berdien W. Moraal (Hanze University
Groningen, The Netherlands)
Prof. Dr. Marcos Onofre & Ass. Prof. Dr. Ana Quiterio (University of Lisboa,
Portugal)
Dr. Dana Masarykova & Ass. Prof. Dr. Jana Labudova (University of Trnava,
Slovakia)
Ass. Prof. Jana Vašíčková & Dr. Csányi Tamás (European Physical
112
Education Association [EUPEA], Switzerland)

Cíl projektu
Podporovat aktivní a zdravý životní styl dětí a podporovat
tělesnou aktivitu zvyšující zdraví (HEPA).
Uskutečnění tří cílů ve třech fázích projektu s konkrétními výstupy:
1. Získáme vědecké informace a zpětnou vazbu o stavu základních
motorických kompetencí u dětí v konkrétních partnerských zemích. Všichni
partneři projektu budou shromažďovat data, aby poskytli interkulturní
srovnání rozdílů a podobností. Data navíc poskytnou základní informace pro
učitele v jejich třídách ve srovnání s dětmi
v jiných třídách a pro potřeby
individuálního přístupu u dětí.
2. Spolupracujeme na vývoji mezinárodní testové baterie pro ověření
základních motorických kompetencí jako nástroje funkční terénní metody se
zpětnou vazbou učitelů v praxi na ZŠ.
3. Rozšiřujeme koncepci podpory zdraví v rámci EU. Veškeré výsledky projektu
budou zveřejněny a zpřístupněny učitelským asociacím, vysokým školám,
učitelům, vědecké komunitě a významným zúčastněným stranám v oblasti
vzdělávání a podpory zdraví.

http://mobak.info/
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MOBAK


Motorické testy dnes:



Výsledek! (délka hodu míčkem, délka skoku z
místa, rychlost běhu na krátkou vzdálenost
apod.) a výsledek se porovnává s normou a
směřuje k výkonu nebo zdravotně orientované
normě.



Průběh a správnost provedení (základem
pro ovlivnění pohybového režimu dětí na 1.
stupni ZŠ).
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MOBAK a TV









Jedním z úkolů tělesné výchovy je ovlivňování způsobilosti
žáků aktivně se podílet na „kultuře“ pohybu a cvičení.
Předpokladem pro to jsou základní pohybové kompetence.
Názor odborníků, učitelů – např. žáci musí být schopni s
jistotou zacházet s míčem, aby s ním mohli hrát.
Základní pohybové kompetence – nejsou přímo
pozorovatelné.
Základní pohybové způsobilosti – pozorovatelné jsou
Kompetence jsou označovány jako MOBAK (Motorische
Basiskompetenzen)
Způsobilosti MOBAQ (Motorische Basisqualifikationen)
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MOBAK


Kompetence x způsobilost



Základní pohybové kompetence…

… pohybové předpoklady, které mohou být rozvíjeny na základě požadavků
konkrétní situace.
 … lze z dlouhodobého hlediska naučit, jsou-li brány v úvahu předchozí
zkušenosti, a mohou být zlepšovány praxí.




Základní pohybové způsobilosti…

… formulujeme jako prohlášení „umění něco udělat“ (např. umění hodit,
umění chytit).
 … jsou pozorovatelná prováděním pohybových aktivit.
 … jsou základy pro proces učení sportovně (pohybově) specifickým
dovednostem a technice.
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MOBAK (způsobilost x kompetence)



Vztah mezi základními pohybovými způsobilostmi a
kompetencemi.
Kompetence nepřímo získáváme prostřednictvím osvojování
základních pohybových způsobilostí.

117

MOBAK Tvorba


Tvorba testových položek:



Co by dítě v určitém věku mělo být schopno
dělat, aby se mohlo podílet na „kultuře“ pohybu
a cvičení?



Kritéria:



Splnitelnost pro obě pohlaví.
Proveditelnost a přiměřenost věku.
Osm základních pohybových způsobilostí.
Rozděleny do dvou pohybových kompetencí.
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MOBAK Provedení









1x vysvětleno a předvedeno
MOBAQ házení a házení a chytání – šest pokusů u každé
testové položky (bez předchozí zkoušky). Každý zásah je
zaznamenán. 0-2 zásahy jsou hodnoceny 0 body, 3-4 zásahy 1
bod, 5-6 zásahů 2 body.
MOBAQ odrážení, vedení míče, rovnováha, kotoul,
skákání přes švihadlo a změna pohybu – dva pokusy na
splnění úkolu (bez předchozí zkoušky). Tyto položky
hodnotíme 0 = nesplnil, 1 = splnil. Zaznamená se pak počet
úspěšných pokusů (0 správně = 0 bodů, 1 správně = 1 bod, 2
správně = 2 body).
Organizace – formou kruhového systému (většinou).
V hodinách tělesné výchovy – procházet položkami postupně
a hodnotit okamžitě (například po dvou položkách).
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MOBAK Hodnocení








Úroveň MOBAQ položek (způsobilost), nebo
MOBAK oblastí (kompetence).
MOBAQ položky mohou být hodnoceny jednotlivě
na základě získaného počtu bodů (0-2).
Konkrétní informace o jednotlivých žácích =
přizpůsobení vyučování úrovni žáků.
MOBAK oblasti „pohyb s pomůckou“ a „pohyb
vlastním tělem“
Oblasti MOBAK vypočítáváme jako součet
výsledků ze čtyř MOBAQ položek (0 - 8 bodů).
MOBAK oblasti poskytují informace o širším
spektru úkolů než MOBAQ položky.
Možnost opakování měření
120

MOBAK 3 – Pohyb s pomůckou
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MOBAK 3 – Pohyb vlastním tělem
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MOBAK Statistika
Measurement in Physical Education and Exercise
Science Publication details, including instructions for
authors and subscription information:
http://www.tandfonline.com/loi/hmpe20
 Development and Validation of a Test Instrument for
the Assessment of Basic Motor Competencies in
Primary School Christian Herrmanna, Erin Gerlachb &
Harald Seelig, Department of Sport, Exercise and Health,
University of Basel, Basel, Switzerland, Faculty of Human
Sciences, University of Potsdam, Potsdam, Germany Published
online: 19 May 2015.
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Stav projektu
1. setkání Basel
 Administrativa
 Překlady
 Technické záležitosti
 Právní náležitosti
 Oslovení vybraných škol, učitelů, rodičů
 Měření
…
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Vztah MOBAK ke kurikulu




Pokud jde o kurikulární dokumenty regulující
cíle a obsahy na výstupu vzdělávacího
systému – STANDARDY mezi kritéria jejich
kvality patří: realizovatelnost, jasnost,
úspornost, oborovost, zaměřenost,
kumulativnost, závaznost, diferencování,
srozumitelnost a případně další.
Kumulativnost – výsledky učení (standardy) se
vztahují ke kompetencím, které mají být
utvořeny k určitému časovému okamžiku v
průběhu učebního pokroku. Tím směřují ke
kumulativnímu, systematicky propojenému učení.
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Požadavek plánovaných revizí



„Výsledky učení budou formulovány pro uzlové
body vzdělávací dráhy žáka, to znamená pro
ukončení povinného ročníku předškolního
vzdělávání, 3., 5., 7. a 9. ročník základního
vzdělávání a poslední ročník středního
vzdělávání. V uzlových bodech budou
jednoznačně stanoveny výsledky učení,
které mohou být ověřovány, resp. jejichž
dosažení může být zjišťováno v rámci státem
zadávaných zkoušek“
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Otázka
Jak zajistit jednu z výše uvedených kvalit na
výstupy orientovaného kurikula –
kumulativnost, pokud nevíme, co je
standardem?
 Navíc RVP = na kompetence orientované
kurikulum
 MOBAK = na kompetence orientované
měření
 podobně by měly být posouzeny postojové,
vědomostní, schopnostní příp. další výsledky
učení!
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Závěr MOBAK
Diskuze nad úpravou některých testů.
 Obavy
metodologie a zpřesňování x terén
 Očekávání
možná použitelnost (RVP)?
 PRAXE – pozitivní ohlas
nutnost další
aktivity a rozšiřování do povědomí učitelů.


Podpora pro praxi jako jeden ze základních cílů?
Úkoly a cíle Erasmus+ 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
128

Literatura


Herrmann, C., & Seelig, H. (2015). MOBAK-3. Motorische Basiskompetenzen in der 3. Klasse (Testmanual) [MOBAK-3. Basic
Motor Competencies in the 3rd grade (test manual)]. Retrieved from http://edoc.unibas.ch/41207/



Herrmann, C., & Seelig, H. (2016). Structure and Profiles of Basic Motor Competencies in the Third Grade-Validation of
the Test Instrument MOBAK-3. Perceptual and motor skills. doi:10.1177/0031512516679060



Christian Herrmann, Erin Gerlach & Harald Seelig (2015) Development and Validation of a Test Instrument for the
Assessment of Basic Motor Competencies in Primary School, Measurement in Physical Education and Exercise
Science,19:2, 80-90, DOI: 10.1080/1091367X.2014.998821



DSBG4public.ch. (2016). DSBG4public.ch [Online]. Retrieved April 01, 2016, from http://www.dsbg4public.ch/



Kurz, D., Lindemann, U., Rethorst, S., Scheuer, C., Maatmann, H. & Schröer, T. (2012a). Motorische Basisqualifikationen –
ein pädagogisch sinnvoller Ansatz? [Basic motor qualifications – a pedagogical reasonable approach?]. Handout dvs Sektion Sportpädagogik,Jahreskonferenz 2012. Magglingen.



Kurz, D. & Fritz, T. (2007). Motorische Basisqualifikationen von Kindern. Ergebnisse einer repäsentativen Untersuchung in
Nordrhein-Westfalen. Abschlussbericht über das Forschungsprojekt MOB AQ I und II [Basic motor qualifications of
children. Results of a representative study in North Rhine-Westphalia. Final report on the research project MOB AQ I
and II ]. Universität Bielefeld: Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft



VRBAS, Jaroslav. MOBAK 3 - Presentation of a test battery of basic motor competencies and selected results of the
Czech Republic and Switzerland. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY Sport and Quality of Life. Brno: Faculty of Sports Studies, Masaryk
University, 2017. s. 125-131, 7 s. ISBN 978-80-210-8917-4. 0563/2016, interní kód MU.Výsledek byl financován v rámci
rámcových programů EK.



VRBAS, Jaroslav a Petr VLČEK. Selected results of initial measurement using MOBAK-3, a test battery of basic motor
competencies – Comparison of the Czech Republic and Switzerland. In Andreas Bund, Claude Scheuer (Eds.). Changes
in Childhood and Adolescence: Current Challenges for Physical Education, Proceedings of the 12th FIEP EUROPEAN
CONGRESS. 1. vyd. Berlín: Logos Verlag Berlin, 2017. s. 36-37, 2 s. ISBN 978-3-8325-4538-3.
129

MOBAK Výzkumný soubor
Základní metoda MOBAK.
 1 základní škola (ZŠ Merhautova 37)
 16 tříd
 n=209 žáků (98 ch. a 111 d.).


Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

celkem

Počet žáků:

39

41

42

41

46

209



Naměřené výsledky jsou vyjádřeny pomocí
vybraných statistických metod.
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MOBAK Statistika
Shapiro-Wilk (test normality, zjištění
podobnosti s průběhem Gaussovou křivkou).
 Kruskal-Wallis (porovnáváme pouze dva
náhodné výběry – párově každý ročník
s každým)
 T-test (interval spolehlivosti pro střední
hodnotu)
 MS Excel
 Program R (viz https://www.r-project.org/)
vytvořili tabulky a grafy četnosti
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MOBAK Výsledky
Celkový poměr chlapců a dívek
ročník

chlapci

dívky

chlapci %

dívky %

1.

9

30

23,1

76,9

2.

19

22

46,3

53,7

3.

26

16

61,9

38,1

4.

24

17

58,5

41,5

5.

20

26

43,5

56,5

1.–5.

98

111

46,9

53,1
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MOBAK Výsledky


Házení a trefení chlapci a dívky a společné
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MOBAK Výsledky
Celkové výsledky chlapci a dívky
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MOBAK Výsledky


Celkové výsledky třídy
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MOBAK
Výsledky Kruskal-Wallisova testu – chlapci
ročník
1.
2.
3.
4.
5.

1.

1
0,03873
0,0061
0,00183
0,00079

2.
1
0,21317
0,01683
0,00264

3.

1
0,18659
0,09979

4.

5.

1
0,5277

1

Výsledky Kruskal-Wallisova testu – dívky
ročník
1.
2.
3.
4.
5.

1.

1
0,03058
0,0003
0,0003
0

2.
1
0,00662
0,01501
0,00001

3.

1
0,95644
0,01246

4.

5.

1
0,02091

1

Výsledky Kruskal-Wallisova testu – celkové
ročník
1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.

1
0,00052
1
<0,00001
0,00214
<0,00001
0,00057
<0,00001 <0,00001

3.

1
0,33989
0,00804

4.

1
0,07108

5.

1
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MOBAK Závěr
Vzhledem k normalitě, intervalu
spolehlivosti pro střední hodnotu a
Kruskal-Wallisovu testu tendence
naznačuje, že je MOBAK vhodný právě
pro třetí ročníky.
 Dle tendencí můžeme konstatovat, že je
vhodný i pro čtvrtý ročník.
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