
1 Tělesná výchova jedinců s mentálním postižením z hlediska 
historického vývoje 

Ikona1 

Studium většiny disciplín začíná obvykle historickým úvodem. Nejinak tomu bude i 

v didaktice APA osob s mentálním postižením. 

Ikona5 

Dějiny psychopedie máte již v malíčku. Proto se v této části  soustředíme pouze na péči o 

osoby s mentálním postižením v kontextu tělesné výchovy. A to od středověku až po dnešek. 

 

Sledujeme-li postavení tělesné výchovy ve výchově a vzdělávání dětí s mentálním 

postižením z hlediska historického vývoje, musíme vycházet z obecné péče, která jedincům s 

postižením byla věnována. V období otrokářství a ranného středověku převládal represivní 

přístup k jedincům s postižením. Tito jedinci byli eliminováni ze společnosti nebo 

segregování. Období feudalismu již znamená jistý pokrok v humanistickém cítění s jedinci 

s postižením ve smyslu projevů charitativní péče. Avšak v podstatě až do 19. století panuje 

obecný názor o jejich společenské neupotřebitelnosti, jenž vedl k závislosti postižených na 

dobročinnosti jiných. 

 Nová kvalita péče přichází se zrodem humanismu. Jsou zřizovány ústavy a souběžně se 

společenským rozvojem vzrůstá  úroveň odborné péče nejen lékařské, nýbrž i výchovné a 

vzdělávací. Prvními průkopníky ve využívání tělesných cvičení k účelům terapeutickým byli 

lékaři, kteří svými přednáškami a osobním příkladem přispívali k uznání tělesných cvičení 

jako prostředku zlepšování zdravotního stavu postižených. Péče o jedince s postižením se 

soustřeďovala v ústavech a byla v rukou filantropicky založených zámožných osob. Například 

v roce 1844 zřídil J. B. Riedel (1803 - 1870) v pražském ústavu pro duševně vadné první 

školu pro chovance, v níž byl součástí výuky i léčebný tělocvik. Významnými osobnostmi v 

této oblasti v polovině 19. století byli doktor Jan Spott, docent ortopedie na pražské lékařské 

fakultě, který zde od roku 1848 přednášel "tělocvik léčitelský" a dr. J. Fischer, který roku 

1850 zřídil v pražském ústavu pro choromyslné tělocvičnu dobře vybavenou v té době 

používaným nářadím a náčiním. O propagaci tělesných cvičení jako terapeutické metody u 

jedinců s postižením se zasloužili i S. F. Kodým a J. E. Purkyně. 

 Nejznámějším ústavem pro duševně zaostalé bylo Ernestinum v Praze, založené v roce 

1871. Vůdčí osobností ústavu byl dr. Amerling, který propagoval ve vyučování názornost a 

tělesnou činnost. Od roku 1901 působil v tomto ústavu dr. Herfort, který zařadil do vyučování 

nápravný tělocvik. Problematikou školní výchovy dětí s postižením se zabývá říšský zákon z 

roku 1869, který i pro ně zavádí povinnou školní docházku, avšak §23 současně připouští, že 

dítě může být pro svou vadu  docházky zproštěno. 

 První pomocná třída pro žáky s mentálním postižením na našem území vznikla u sv. 

Jakuba na Starém městě v Praze v roce 1896. V prvním oddělení (1.-3. třída) se vyučovalo 20 

hodin týdně, z toho 1 hodina tělocviku, ve druhém oddělení (4.-5. tř.) celkem 24 hodin týdně, 

z toho 2 hodiny tělocviku, ve třetím oddělení 26 hodin týdně, z toho 2 hodiny tělocviku. 

 Zajímavý byl statut pomocné školy Milana Šilhy z roku 1920 obsahující řadu ustanovení, 

která i dnes nacházejí své praktické uplatnění. Jeden z prvních bodů zní: "Všem dítkám 

poskytne pomocná škola tělesné i mravní výchovy, zušlechťuje je zpěvem, vyprávěním, 

předčítáním apod. a rozvíjí jejich schopnosti zaměstnáváním hrou a hmotnou prací" (Ludvík, 

1956). 

belka
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 Brzy po vzniku ČSR se stává ústředním školním inspektorem Josef Zeman (1867-1961), 

který zdůrazňoval význam provádění tělesných cvičení v rozvoji žáků s mentálním 

postižením. Obsah tělocviku  měly tvořit: "prostocviky, nápravné cviky, rytmický tělocvik, 

hry, zpěv, vycházka, cvičení smyslů a hygiena". Přínosem J. Zemana je i požadavek na 

důkladné poznání žáka učitelem, moderní spojení tělesné a rozumové výchovy a požadavek 

individuálního přístupu učitele k žákovi. Pokrokové názory J. Zemana pozitivně ovlivnily 

znění učebních osnov a výchovných směrnic škol dětí úchylných, vydaných MŠ a osvěty dne 

6. 9. 1928 a text českého zákona č. 86. z roku 1929. Tyto učební osnovy platily až do roku 

1948. V tělocviku se kladl důraz na cvičení v přírodě, na využívání nápodobivých her na 

nižším stupni, pohybových her na středním stupni a na stupni vyšším  cvičení postřehu, 

pozornosti a obratnosti se stálým zřetelem na snadnou unavitelnost žáků s postižením.  

Výrazný pokrok ve vzdělávání žáků s mentálním postižením přinesla druhá polovina 

dvacátého století, a to jak v oblasti legislativy, tak i v pedagogické praxi speciálních škol. V 

roce 1948 byl vydán zákon o jednotném školství č. 95/1948, jenž pojal i problematiku 

postižených dětí do školské soustavy. Učební osnovy zvláštních škol byly vydány  v letech 

1948, 1951, 1977, 1989, 1993. Od roku1997 byl platnou normou Vzdělávací program zvláštní 

školy, vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy (platný od r. 

1994). Vyhláškou č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 došlo ke změnám názvů: zvláštní škola 

→ základní škola praktická, pomocná škola → základní škola speciální.  Od 1. září 2005 se 

budou ověřovat Rámcové vzdělávací programy
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. 

V posledních letech můžeme s potěšením konstatovat, že se u nás začínají  respektovat již 

v minulosti ratifikované mezinárodní dokumenty, např. Všeobecná charta lidských práv z r. 

1948, Deklarace práv mentálně retardovaných osob z  r. 1971, Úmluva o právech dítěte z r. 

1989, v níž se praví: „… duševně postižené dítě má prožívat plného a řádného života v 

podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní 

účast dítěte ve společnosti“. Dále Deklarace OSN o právech mentálně postižených osob, 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod apod. Začínají se naplňovat pasáže 

deklarace UNESCO o tělesné výchově  "... každý člověk bez rozdílu má základní právo na 

přístup k tělesné výchově… Právo rozvíjet se pomocí tělesné výchovy musí být zaručeno 

v rámci systému školní tělesné výchovy, přičemž zvláštní podmínky je nutno zajistit pro lidi 

s vadami… Všichni pracovníci, kteří mají profesionální odpovědnost za tělesnou výchovu 

musí být pečlivě vybíráni, musí jich být dostatek, musí mít předběžnou přípravu a také si 

průběžně zvyšovat svoji kvalifikaci." Významným počinem je vládní vyhlášení Národního 

programu pro vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením z r. 1998. 

 

Ikona4 

Soucit s osobami s mentálním postižením v našich zemích nikdy nechyběl. Historický vývoj 

péče probíhal od charity přes léčbu až po dnešní výchovu. Tělesná výchova je dnes nedílnou 

součástí výchovu žáků ve všech speciálních školách. 

 

Ikona6a 

Prostudujte si návrh Rámcového vzdělávacího programu základní školy praktické! Zamyslete 

se nad klady a zápory. 
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2 Osobnost a činnost žáka s mentálním postižením 

Ikona1 

Žák je jedním ze základních činitelů tělovýchovného procesu, jemu je vyučovací jednotka 

určena, on ovlivňuje svými specifiky ostatní činitele tělovýchovného procesu. S obecnými 

zvláštnostmi žáků s mentálním postižením se musíme seznámit, protože  pro řídící činnosti 

učitele jsou tyto znalosti odrazovým můstkem. 

 

Úvod  

Vedle žáků zdravých, kteří navštěvují běžné školy, žijí v naší společnosti děti, které nejsou 

schopny vyrovnat se s požadavky běžné školy - děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je jedinec se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.  

1. Zdravotním postižením se rozumí mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, 

vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. 

2. Zdravotní znevýhodnění je chápáno jako zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo 

lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při 

vzdělávání.  

3. Sociálním znevýhodněním je zejména rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním 

postavením nebo ohrožení sociálně patologickými jevy. 

 

Největší procento žáků se speciálními vzdělávacími potřebami tvoří žáci s mentálním 

postižením. Chceme-li  formulovat obecné charakteristiky žáka s mentálním postižením 

musíme si být vědomi následujících obtíží: 

a) z etického aspektu se jeví jako nesprávné sumarizovat znaky určité skupiny jedinců 

s postižením, 

b) a dále,  žáci s mentálním postižením tvoří výrazně  heterogenní skupinu a generalizace 

jejich charakteristik je problematická.  

Má-li však učitel speciální školy rozvíjet osobnost žáka, je nutné, aby znal obecné zvláštnosti 

žáků, jako důsledek jejich postižení, neboť ty evokují  speciální vzdělávací potřeby. Proto se 

z důvodů teoretické přístupnosti pokusíme naznačit některé symptomy žáků se sníženými 

intelektovými schopnostmi. Je však třeba upozornit, že uvedené znaky mohou mít u 

jednotlivých žáků různou intenzitu a mohou se projevovat jednotlivě nebo v kombinacích. 

 

Obecná charakteristika žáka s mentálním postižením 

Kognitivní sféra 

Žák s mentálním postižením  se liší od žáka běžné školy především deficitem v oblasti 

kognitivní:  

 Vnímání je určováno subjektivně přitažlivými stránkami vnímaného, žák ulpívá na 

detailech. 



 Převládá konkrétnost myšlení nad schopností abstrakce a zobecňování, úsudek je 

primitivní, je snížená schopnost komparace a vyvozování logických závěrů. 

 Pozornost vykazuje menší stálost a rozsah, je snížená schopnost soustředit se na více 

činností současně, intenzita pozornosti je ovlivněna subjektivně emoční selekcí. 

 Převládá mechanická paměť, uchování a znovuvybavení je málo přesné a souvisí s 

emoční silou okolností procesu vnímání.  

 Představy žáka, např. prostorová nebo časová představa, je nepřesná a rychle 

vyhasíná, představy o pohybu mohou splývat, např. u pohybových činností podobného 

charakteru. Nedostatek představivosti  brání žákovi předvídat důsledky svého jednání. 

 Obrazotvornost může být buď menší (problémy při hrách) nebo naopak nadměrná, 

vedoucí k fantazírování a lhaní (žák si dokáže vymýšlet, aby nemusel cvičit něco, co 

nechce). 

 Slovní zásoba je menší, řeč je po obsahové stránce chudší a jednodušší, objevují se  

neobratnosti ve vyjadřování a sklon opakovat ustálené slovní fráze. Častěji než u žáků 

běžných  škol se mohou objevovat vady řeči např. koktavost, brebtavost apod. 

 

Emoční sféra  

Vzhledem ke snížení úrovně intelektových schopností, jsou to emoce, které se výrazně podílí 

na řízení jednání žáka. Avšak i emoční sféra žáka s mentálním postižením má svá specifika:  

 Žák je emočně labilní a náladový. Častěji se projevují patologické emoční projevy 

(popudlivost, poruchy nálad, impulsivnost v jednání). 

 Emoční projevy se pohybují v mezních hodnotách (spokojenost nebo nespokojenost), 

chybí emoční nuance. 

 Žák má sklony k afektivnímu jednání. Jeho emoční projevy jsou neadekvátní a 

nedostatečná je i korekce emocí vzhledem k situaci.  

 Žák má  větší sklon ke stavům úzkosti, obav a strachu, má zvýšenou potřebu bezpečí. 

 Tzv. "vyšší city" (svědomí, pocit odpovědnosti, ...) se v důsledku nezralosti osobnosti 

žáka vytvářejí obtížněji. 

 Žák s mentálním postižením je však velmi vnímavý k problémům  jiných a  je ochotný 

pomáhat, kdykoliv je to třeba. 

 

Volní sféra 

Obdobně i v oblasti volní se u žáka s mentální postižením projevují deformity: 

 Snížení úrovně volních procesů žáka (hypobulie, abulie). 

 Žák není schopen samostatně čelit překážkám a setrvat v určité činnosti delší dobu. 

 Žák je naopak schopen být neskutečně tvrdohlavý, chce-li něco bezprostředně 

žádoucího, co by uspokojilo jeho subjektivně významné potřeby.  

 Žák dokáže vzdorovat a být umíněný, zejména při činnosti, kterou odmítá vykonávat. 

 



Zájmy  

Zájmy žáka jsou krátkodobé a nevyhraněné, chybí touha "chtít", usilovat o něco, zejména ve 

spojení něco pro to udělat. Markantní je tato skutečnost u dívek, které se jeví jako 

pohodlnější, nemají touhu vítězit. Instinkty a chtění není kontrolováno rozumem. 

 

Charakter  

Charakter žáka, jako pečeť jeho osobnosti, není ovlivněn druhem ani rozsahem postižení, 

nýbrž  životním prostředím a životním stylem. Cílená výchova a optimální životní podmínky 

mohou i u žáka s hlubším mentálním postižením formovat návyky kulturního člověka a 

vštěpovat mu zásady společenské morálky. 

 

Sociální sféra 

Žák s mentálním postižením  není horší ani lepší - je pouze jiný než žák běžné školy. Přesto 

však současný stav veřejného mínění stále ještě nepřipouští hladký průběh socializace žáka. 

Žák má potřebu sociálních kontaktů, ale není vždy schopen (nebo má zábrany) je navazovat. 

Běžná sociální interakce může být pro něj náročnou zátěžovou situací. Při komunikaci se 

může žák cítit nejistě, neboť nechápe slova mluvčího a není schopen vytvořit adekvátní 

odpověď. Obecně lze říci, že: 

 Žák s mentálním postižením se jeví jako nezralá osobnost, existují u něj poruchy 

v interpersonálních vztazích a komunikaci. 

 Žák má potřebu být uznávaný, něco znamenat, ale není schopen si  takové postavení 

zajistit akceptovatelnou cestou.  

 Žák trpí poruchami adaptace, tj. nižší schopností orientovat se v životním prostředí,  

má sníženou přizpůsobivost. 

 Je více sugestibilní, tj. nekriticky přijímá pokyny od jiných;  přijímá podněty ze svého 

okolí, které jsou pro něj přitažlivé, leč ne vždy společensky žádoucí. 

 Úroveň sebekontroly je nízká, žák je závislý na bezprostřední reakci ze svého okolí.  

 Existuje u něj zvýšená závislost na rodičích a blízkých osobách. 

 

Somatická a fyziologická charakteristika 

Na rozdíl od starších odborných pramenů můžeme konstatovat, že se dnešní žák s mentálním 

postižení neliší svoji tělesnou výškou a hmotností od intaktní populace. Naopak, stoupá 

procento žáků s nadváhou, stoupá procento žáků s vadami v držení těla se všemi důsledky v 

oblasti zdraví, které s sebou tyto skutečnosti přináší. Celkově se organismus žáka s mentálním 

postižením jeví jako snáze unavitelný. 
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Motorická charakteristika 

Většinu žáků s mentálním postižením charakterizuje celková nebo částečná atypičnost 

pohybového vývoje. Někteří autoři hovoří o pohybovém infantilismu, což znamená, že se žák 

projevuje jako jeho mladší vrstevníci intaktní populace.  

V zásadě můžeme žáky s mentálním postižením rozdělit na inklinující k eretickému typu 

(hyperaktivní) a na žáky inklinující k torpidnímu typu (hypoaktivní). Atributem motoriky 

žáka eretického typu je pohybová zbrklost, impulsivnost, grimasy, motorické zlozvyky a 

hyperaktivita, tzv. pohybový luxus, vyvolaný převahou iradiace v centrální nervové soustavě. 

Naopak motorika žáka torpidního se vyznačuje pohybovou pasivitou, zpomalenými projevy, 

nemotorností a pohybovou negramotností. Torpidní žák bývá bázlivý a strach pro něj vytváří 

těžko překonatelnou překážku.  

Obecně lze říci, že v oblasti pohybových schopností mají žáci s mentálním postižením v 

porovnání se stejně starou populací prokazatelně nižší úroveň koordinačních schopností. 

Důsledky mentálního postižení se projevují v úrovni obratnosti, jemné motoriky i  v 

úrovni kinesteticko-diferenciačních schopnostech žáka, např. v odhadu vzdálenosti, odhadu 

trvání časového úseku pohybové činnosti, v úrovni prostorové orientace, v silové a tempové 

diferenciaci (odhadnout tempo, udržet jej) a při udržování rovnováhy. Deficit v úrovni těchto 

schopností významnou měrou snižuje kvalitu pohybů i úroveň motorické docility. Je třeba 

ještě podotknout, že úroveň pohybových schopností žáků s mentálním postižením vykazuje 

značné variační rozpětí. 

Snížení intelektových schopností se projevuje i při poznávání, rozlišování a hodnocení 

pohybů, tedy v procesu osvojování pohybových dovedností. Nové pohybové dovednosti si 

žák osvojuje pomaleji, dlouho setrvává ve fázi generalizace pohybu. Žák není schopen 

provádět více záměrných pohybů najednou, osvojená dovednost má malou plastičnost, např. 

při adaptaci na změněné podmínky. Konstruktivní pohybová aktivita je omezena. Nižší je 

nejen úroveň kvality pohybových projevů, ale užší je i zásobník pohybových dovedností.  

Uvedené zvláštnosti, vyplývající z mentálního postižení, se vyskytují u každého žáka v jiné 

míře, a to v závislosti na etiologii a na hloubce postižení dalších okolnostech.  Proto je 

žádoucí, aby řídící činnost učitele vycházela i ze symptomatologie konkrétního žáka, s cílem 

odhalovat nejen faktory limitující, ale především faktory pozitivní a perspektivní. Žák s 

mentálním postižením je schopen osvojit si řadu pohybových dovedností, ale musí k tomu mít 

vytvořeno aplikované edukační prostředí. 

 

Charakteristika žáků s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami 

Speciální školy, ve kterých se vzdělávají žáci, kteří  z důvodů snížených intelektových 

schopností nemohou s úspěchem absolvovat běžnou školu, může navštěvovat dále i:  

 Žák s autismem. Žák je nápadný stereotypními pohybovými projevy, má jednoznačné 

poruchy v oblasti sociální interakce, zejména problémy v komunikaci. Obvykle 

dochází ke kombinaci autismu s mentálním postižením.  

 Žák s Downovým syndromem. Žák dosahuje v průměru nižší tělesné výšky, ale 

obvykle vyšší tělesné hmotnosti než jeho spolužáci. Syndrom je spojen s různou 

hloubkou mentálního postižení, svalovou ochablostí či hypotonií, často se přidružuje 

smyslové postižení. Pohybový vývoj postupuje ve stejném sledu jako u ostatních dětí, 

avšak se zpožděním. 

 Žák romský. Žák je vychován v tradicích romské kultury, v níž vzdělávání zatím 

nestojí na vyšších příčkách životních hodnot. Proto je častým jevem, že se v oblasti 



výchovy dětí jeví romské rodinné prostředí jako méně podnětné a romští žáci vyžadují 

při vstupu do školy speciální edukační prostředí. Pro žáka sociálně znevýhodněného 

bývá charakteristické pomalejší tempo vnímání a myšlení, slabší paměť a často i 

rezervy v oblasti sociálně mravního chování. Podle Čížkové (1999) je u těchto žáků 

třeba respektovat menší vytrvalost při dosahování cílů, orientaci na okamžitý prožitek, 

slabou záměrnou pozornost, problémy s češtinou, nestálost, vznětlivost, menší 

zodpovědnost. V oblasti pohybové však mohou dosáhnout stejné nebo i vyšší úrovně 

než stejně staří žáci běžné školy. 

 

Ikona4 

Chtěli bychom zdůraznit, že učitel tělesné výchovy ve speciální škole musí znát obecné 

zvláštnosti žáků s mentálním postižením. Musí znát ale i individuální zvláštnosti, jimiž se 

jednotlivý žák odlišuje od svých spolužáků a vrstevníků. Udělá tím mnoho nejen pro 

pohybový rozvoj žáka, ale i pro jeho psychickou rovnováhu a spokojenost. 

 

Ikon6a 

Přečtěte si následující věty! Pokud vyberete správně pravdivá tvrzení, vytvoří jejich první 

písmena vaše hodnocení:  

Čím nižší IQ, tím nižší je úroveň motoriky a naopak. 

Sugestibilita žáka s MP je vyšší. 

Ustálené fráze  žák vyhledává. 

V myšlení převládá abstrakce nad konkrétností. 

Pohybová generalizace dělá žákovi nejmenší problémy  

Nižší obrazotvornost žáka způsobuje problémy v akrobacii. 

Korekce emocí vzhledem situaci jsou silnou stránkou žáka. 

Eretický žák je většinou hyperaktivní. 

Abulie, tj. zvýšení volního úsilí, není typické pro žáka s MP. 

Romský žák má menší vytrvalost při dosahování cílů. 

 

Prostudujte si zvláštnosti LMD a charakterizujte činnost  žáka s LMD z pohledu učitele TV. 

 

Ikona7 
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3 Osobnost a činnost učitele tělesné výchovy ve speciální škole 

Ikona1 

Podle Zákona o pedagogických pracovnících (2004) může být pedagogickým pracovníkem 

ten, kdo je plně způsobilý k právním úkonům, má odbornou kvalifikaci pro přímou 

pedagogickou činnost, kterou vykonává, je bezúhonný a je zdravotně způsobilý. Tento suchý 

výčet se v této kapitole pokusíme upřesnit nástinem jednotlivých profesních kompetencí 

učitele tělesné výchovy ve speciální škole, a to bez nároků na pořadí důležitosti a úplnost. 

 

Ikona2 

Profesní kompetence učitele tělesné výchovy ve speciální škole 

Úskalí profesní dráhy učitele 

Etické aspekty vyučovací činnosti učitele 

Spektrum didaktických stylů řízení VJ 

 

Profesní kompetence učitele  

Kompetence učitele jsou v Pedagogickém slovníku (2001, s. 103) definovány jako "soubor 

profesních dovedností a dispozic, kterými má být vybaven učitel, aby mohl efektivně 

vykonávat své povolání". Profesní kompetence jsou integrovanou strukturou osobnostního a 

činnostního profilu učitele, na základě které řídí, koordinuje funkci ostatních činitelů 

didaktického procesu a usiluje o jejich progresivní změny.  

Níže uvedené kompetence nemají normativní charakter, ale ukazují určitý ideál, ke kterému 

by se měl učitel, tedy i vy, více či méně blížit. 

 

Lidsky občanská kompetence 

Učitel je občan našeho státu a je proto přirozené, že je povšechně informován o 

společenském, kulturním a hospodářském životě země. Stabilizovaný, společensky žádoucí 

vztah k lidem, ke společnosti, k práci, k vlastnímu životu, k životním překážkám, vyvážené 

postoje a životní zkušenosti jsou výchozími pozicemi jeho edukačního působení na žáky. 

Očekávaným projevem zralosti osobnosti učitele je jeho společenská angažovanost, a to nejen 

v rámci speciální školy či zařízení, ale i v místě bydliště, zejména pak v oblasti péče o jedince 

s postiženým a v tělovýchovném hnutí.  

 

Odborná kompetence 

Přirozeným požadavkem na učitele ve speciální škole je teoretické a praktické zvládnutí 

obsahu předmětu tělesná výchova v rámci vzdělávacího programu příslušné školy. Z oblasti 

teoretické se předpokládají základní vědomosti z vědních disciplín kinatropologie. Velký 

důraz je kladen na vědomosti z didaktiky tělesné výchovy, aplikované tělesné výchovy a 

zdravotní tělesné výchovy, na znalosti fyziologických a psychologických aspektů pohybových 

činností, ale také např. na znalost pravidel her a soutěží,  poskytování dopomoci atd. Současně 

s teoretickou připraveností učitele je nutná i optimální úroveň pohybové kultury, praktická 



znalost základních pohybových dovedností a dále věku přiměřená tělesná zdatnost. Předností 

je i dobrý  hudební sluch učitele.  

 

Pedagogická kompetence 

Pro vyučovací činnost učitele ve speciální škole je nezbytné intelektuální zvládnutí základů 

společenských věd, zejména pedagogiky, psychologie a speciálně pedagogických disciplín, a 

to formou vysokoškolského studia. V rámci pregraduální přípravy rozvíjí budoucí učitel i své 

pedagogické schopnosti a dovednosti, které bude jako učitel ve své pedagogické praxi dále 

rozvíjet. Zejména: 

a) Didaktické schopnosti a dovednosti - projevují se např. při volbě metod a forem práce, při 

plánování zatížení žáka ve vyučovací jednotce (dále VJ) apod. Dobrý didaktik je 

především dobrý diagnostik, který umí predikovat eventuální problémové úseky v procesu 

učení žáka, dokáže volit účinné metody práce, vhodně motivovat a strhnout žáka, umí 

zaujatě a jasně vysvětlit učivo apod. 

b) Percepční schopnosti a dovednosti - projevují se citem pro vnímání atmosféry ve VJ, 

vnímáním změn v chování žáka, jeho nálad, empatií atd. Učitel s kvalitní percepcí dokáže 

reflektovat na chování žáků třídy,  pružně reagovat na didaktické dění ve VJ. Je tzv. 

sociálně gramotný, tzn. má dobré paměťové dispozice na jména,  tváře, situace apod.  

 

Organizační kompetence 

Nedílnou složkou činnosti učitele tělesné výchovy ve speciální škole je vytváření 

organizačních podmínek pro realizaci VJ. Organizační kompetence učitele tělesné výchovy, 

na rozdíl od učitelů jiných vyučovacích předmětů, ovlivňují kvalitu VJ, zejména její  účinnost 

z hlediska časového. Učitel - dobrý organizátor při přípravě na VJ plánuje nejen obsahový 

záměr VJ, nýbrž i prostorové uspořádání nářadí, vymezení pohybu žáků v prostoru a v čase, 

respektuje bezpečnost žáků  atd. I přes uvedenou přípravu vyžaduje didaktické dění ve VJ 

rychlá, optimální a mnohdy zásadní rozhodnutí. Učitel řídí činnost žáků s přehledem a 

sebevědomě, jeho pokyny jsou srozumitelné a jednoznačné 

 

Komunikační kompetence 

Interakce mezi učitelem a žákem probíhá prostřednictvím komunikace. Komunikace se 

obvykle dělí na verbální a neverbální. 

Verbální komunikace
[1]

 je přenos informací pomocí slovních znaků. Smysluplný verbální 

projev učitele by měl být žákovi především srozumitelný. Srozumitelnosti lze dosáhnout tím, 

že učitel volí  jednoduché věty s oporou o výrazy, kterým žák s mentálním postižením rozumí. 

Učitelův verbální projev je přiměřeně hlasitý  vzhledem k velikosti a zvukové kulise 

cvičebního prostoru, přiměřeně rychlý, aby žák stačil sledovat souvislosti. Vhodné je, umí-li 

učitel měnit rytmus a dynamiku řeči, neboť tím získává jeho řeč na přitažlivosti. Výrazem 

dobré úrovně verbálních dovedností učitele je i formálně správná řeč. Nedostatečná úroveň 

verbálních kompetencí se projevuje např. vysokou frekvencí verbálního projevu, 

přeříkáváním se, nedokončenými větami, myšlenkovým odbíháním od tématu, nesprávnou 

terminologií, slangovými, vulgárními nebo cizími výrazy, opakováním citoslovcí a pazvuků, 

nevhodným oslovováním žáků apod. 

 



Ikona3 

Příklady přeřeknutí učitele: Nedělej klid a zachovej paniku. Sundejte žíněnky a ukliďte lano. V 

šatně se našla taška s cvičebním úborem dívky, která se tam válí již několik dní. Jsi nepořádný 

a drzý, až potkám tvého otce, řeknu mu totéž. 

 

Ikona6a  

Verbální projev učitele se všeobecně pokládá za něco tak samozřejmého, že záměrnému 

zkvalitňování verbálních projevů studentů učitelství se nevěnuje téměř  žádná pozornost.  

Chce-li tedy učitel ve speciální škole, aby mu žák rozuměl, doporučujeme sebereflexi svého 

verbálního projevu. Zkuste si nahrát na diktafon vaši vlastní verbální produkce ve VJ a 

následně proveďte sebekritickou, byť i laickou, analýzou.  

Neverbální komunikace zahrnuje obecně všechny projevy mimo slova. Bývá pokládána za 

emoční podtext verbálního projevu. Ve VJ tělesné výchově ve speciální škole však neverbální 

komunikace nabývá značných rozměrů: 

 Pohybová demonstrace učitele, jeho postoj a držení těla, celková pohybová kultura 

atd. 

 Gesta a mimika, ve smyslu rychlého přenosu informací žákovi. A to s obecně známým 

výkladem (zvednutý prst, pohrození, úsměv, zamračení se apod.), ale i specifická 

(naznačení přihrávky, zrychlení pohybu žáka nebo gesta rozhodčího). 

 Míra fyzické vzdálenosti, která může být velmi malá např. při spoluúčasti učitele na 

pohybové činnosti žáků nebo i nulová při poskytování dopomoci, při dotyku žáka jako 

umocnění verbálního projevu učitele apod. 

 Akustická neverbální komunikace prostřednictvím píšťalky, bubínku, tleskáním apod. 

 K neverbální komunikace lze řadit i specifické symboly a kódy, přenášené ze světa 

sportu např. čáry hřiště, cílová čára, značka místa rozběhu, grafické označení hráče 

apod. 

 

Zdravotní kompetence 

Vysoké nároky, které vyučování tělesné výchovy ve speciální škole klade na učitele, může 

úspěšně zvládnout jen člověk dobře disponovaný fyzicky i psychicky.  

Fyzické zatížení učitele ve VJ je dáno častou demonstrací pohybových dovedností, přípravou 

nářadí, poskytováním dopomoci žákům, trvalým stáním bez možnosti se posadit atd. Učitel se 

pohybuje v prašném prostředí tělocvičny a hřiště, svoji roli sehrávají i povětrnostní vlivy. Je 

zřejmé, že zvládnout nároky profese bez zjevných příznaků fyzické únavy může jen učitel 

zdravý, fyzicky zdatný, otužilý, s optimální tělesnou hmotností. Specifickým problémem je 

hlasová zátěž učitele, která by měla být kompenzována žádoucí hlasovou hygienou. 

Psychická náročnost profese učitele je obecně dána senzorickou zátěží, mentální zátěží a 

emocionální zátěží. U učitele tělesné výchovy ve speciální škole k tomu přistupuje silný pocit 

odpovědnosti za zdraví a bezpečnost žáků. Na učitele číhají  i další psychicky náročné situace, 

např. konflikty v didaktické interakci učitel-žák, učitel-třída, učitel-feminizovaný učitelský 

sbor, učitel-vedení školy, učitel-rodiče, učitel-veřejnost, učitel-materiální a prostorové 

podmínky pro výuku apod. Ukazuje se, že nejméně odolný proti narušení psychické 

rovnováhy je učitel s tendencí k melancholismu. Naopak lépe zvládá tyto situace učitel 



emočně stabilní, s větší frustrační tolerancí, s vyrovnaným vztahem k sobě samému, se 

zdravou sebedůvěrou a z ní plynoucí konzistentním chováním. 

 

Ikona10  

Podle Průchy (2002, s. 71) jsou v tomto smyslu "nejohroženějším typem v učitelské profesi: 

učitelky - ženy ve speciálních školách pro žáky s lehkým mentálním postižením". 

 

Vztah k žákům 

Pedagogická praxe jednoznačně ukazuje, že průběh a výsledky učení  žáka s postižením jsou 

výrazně závislé na mezilidském vztahu učitel-žák. Žák s mentálním postižením potřebuje cítit 

podporu a osobní odezvu ze strany učitele, potřebuje cítit, že má učitel o něj starost a zájem. 

Jestliže žák má důvěru v učitele, pak se snaží splnit i úkoly náročné a méně příjemné, a to 

především proto, aby udělal učiteli radost. 

V této souvislosti bychom se zmínili o pedagogickém taktu. Pedagogický takt učitele je řada 

obtížně definovatelných schopností, projevujících se při vytváření  a udržování pozitivního 

vztahu k žákovi, ke třídě. Základními atributy jsou pedagogický optimismus, tolerance, 

pochopení a respektování individua žáka s postižením, dostatek trpělivosti, laskavosti, 

vstřícnosti, spravedlivosti a obětavosti, cit pro míru trestu apod. Patří sem i schopnost 

sebekontroly učitele při řešení neočekávaných situací v průběhu VJ. Pedagogický takt je 

umění, kterému by se měl každý učitel učit, a to tím spíše, že žák s postižením  si určuje svůj 

vztah k tělesné výchově právě podle svého vztahu k učiteli, který jej učí. 

Učitel není učícím strojem, ale především člověkem. Přirozenost jeho působení je spojena se 

způsobem, jak realizuje své "já" jako učitel. Ve VJ tělesné výchovy nemůže autoritativně 

přenášet požadavky učebních osnov na žáky, nýbrž silou své osobnosti motivovat žáky k 

aktivní pohybové činnosti. Žák s postižením ochotně aplikuje imitační učení. Napodobuje 

hlas, slova i pohyby učitele (zejména oblíbeného), napodobuje jeho způsoby chování. Dobrý 

učitel toho dokáže využít ve prospěch zintenzivnění svého působení na žáky.  

 Těžko může být úspěšným učitelem člověk bez vnitřního zapálení pro věc, rutinér nebo 

improvizátor. Přitažlivou  VJ může realizovat jen učitel, který nejen slovy, nýbrž svým 

chováním a vystupováním, stimuluje žáky žádoucím směrem. 

 

Smysl pro humor 

Smysl pro humor učitele přirozeně nezlepší pohybovou výkonnost žáka. Zlepší ale atmosféru 

VJ a zmírní formálnost vztahu učitel-žák, což pokládáme za žádoucí a pozitivní. Radost a 

veselí by mělo provázet každou VJ tělesné výchovy ve speciální škole. Řada žáků neprožije 

úspěch a radost z úspěchu v "naukovém" předmětu, ale dejme jim tu možnost ve VJ tělesné 

výchovy.   Předpokladem je, že je to učitel, který  má radost z práce s žáky a má i smysl pro 

humor.  

Smysl pro humor však nemusí být dán každému člověku, ani učiteli. Bylo by chybou bavit 

třídu za každou cenu, bavit ji na účet některého z žáků, vyprávět žákům nesrozumitelné vtipy 

či dvojsmysly, být jízlivý nebo ironický. Toto chování by spíše svědčilo o učitelově 

neomalenosti a netaktnosti. 

 



Úskalí profesní dráhy učitele 

Mladý učitel nastupuje do speciální školy obvykle plný ideálů, energie a dobrých předsevzetí. 

V průběhu své profesní realizace se setkává s množstvím problémů,  s neukázněnými žáky, s 

nezájmem, malým prostorem pro seberealizaci, s byrokracií a dalšími stresovými faktory. 

Tyto faktory mohou být zdrojem některých negativních prvků v činnosti učitele: 

 Rutina ve  vyučovací činnosti, tj. přístupy aplikované bez ohledu na konkrétního žáka 

či didaktickou situaci ve VJ s převládajícím pragmatickým zaměřením výuky. Učitel 

sice má zkušeností, ale nemá ani odvahu ani chuť měnit zaběhané stereotypy, jeho 

činnost postrádá invenci a  snahu o aktualizaci didaktického procesu. 

 Pozitivní preference oblíbeného žáka, u kterého je větší naděje na správnou reakci, a 

tím i na hladší průběh VJ. 

 Profesní deformace v chování učitele, vyplývající ze specifiky pracovního prostředí a 

dlouhodobé interakce s žákem s mentálním postižením, např. mentorská komunikace, 

parafrázování, přehnaná gesta a pohyby těla atd. Důsledkem deformace mohou být 

komplikace v rodině, při výchově vlastních dětí apod. 

  Profesní vyhasínání. Dlouhodobě působící zátěž může postupem času vést k 

vyčerpání a vyhasínání energie učitele. Vzniká syndrom vyhoření. Konkrétními 

důsledky jsou  úbytek  kreativity a nechuť k práci, ztráta uspokojení a nadměrná únava 

z práce,  narušená psychická rovnováha, pocity bezmoci, pocity vlastní 

nedostatečnosti či ohrožení, poruchy spánku apod. 

Aby měl učitel pod kontrolou svoji profesní činnost, nabízíme následující podněty:  

Znát a nebát se používat techniky proti stresu, včetně osvojení si asertivních dovedností a 

schopnosti relaxovat. Preferovat zdravý životní styl, tj. přiměřený spánek, pohyb a vyvážená 

strava. Kompenzovat pracovní zátěž odlišnou náplní volného času. Usilovat o sebereflexi, 

reflektování vlastních nedostatků a chyb. Samostudiem a sebevzděláváním usilovat o další 

profesní růst, navštěvovat kurzy a semináře.   Podílet se na řešení problému spoluúčastí ve 

výzkumném týmu. V případě osobních problémů, nebát se navštívit psychologickou poradnu. 

 

Etické aspekty vyučovací činnosti učitele 

Rodič svěřuje škole to nejcennější, co má, své dítě a očekává, že bude v dobrých rukou. A to 

nejen odborných, ale i lidských. Jaké jsou mravní normy v profesi učitele? Jakkoliv je to 

překvapující, etický kodex učitele dosud neexistuje. Protože však pokládáme tuto oblast 

činnosti učitele za nesmírně závažnou, pokusíme se upozornit alespoň na některé etické 

aspekty profese učitele tělesné výchovy ve speciální škole. 

Za základ můžeme vzít obecné etické zásady učitelské profese, které  jsou zakotveny v  

Listině  lidských  práv a svobod, Úmluvě o právech dítěte, v Chartě o sportu, v Občanském 

zákoníku, ve Vyhlášce o speciálních školách a dalších dokumentech. Na uvedené legislativní 

normy musí navázat učitelův  rys uvědomění si odpovědnosti, a to  tím spíše, že  jen on, učitel 

sám, má hlavní odpovědnost za plnění profesní role.  

Některé etické podněty: 

 Vychovávat žáka v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. 

 Svědomitě se připravovat na svou práci. 

 Respektovat zákony a nařízení platnými v resortu školství. 

 Dbát na lidskou důstojnost žáka s postižením.  



 Brát žáka takového, jaký je, nikoliv takého jakého by jej chtěl mít. 

 Mít vždy na paměti blaho a bezpečnost svých žáků a k tomu směřovat své požadavky.  

 Vytvářet takové podmínky, které umožní každému žákovi s postižením rozvinout svoji 

osobnost v rámci svých možností. 

 Chovat se vždy tak, aby si učitel zasloužil důvěru svých žáků. 

 Ovládat své aktuální psychické stavy. 

 Nepřipustit rozpor mezi požadavky učitele a jeho vlastním chování. 

 Vystupovat před žáky, rodiči i veřejností  vždy v souladu s pravidly slušnosti a 

morálky. 

 Mít na paměti, že chování v profesi i v soukromí má  dopad na způsob, jakým bude 

profese učitele jako celek hodnocena veřejností.  

 Dále se vzdělávat.  

 Být loajální ke svému zaměstnavateli, ať minulému nebo současnému. 

 Zachovávat  mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů  žáků. 

 

Ikona3 

Asistent pedagoga 

Užitečným pomocníkem učitele ve VJ tělesné výchovy může být asistent pedagoga. Tuto 

funkci zakotvil Školský zákon (2004) v přehledu pedagogických profesí. Asistent učitele 

(dále jen „asistent“) je pomocníkem pedagogického týmu ve škole (či v jiné instituci). 

Pomáhá dětem překonat komunikační bariéry, pomáhá jim při aklimatizaci na školní 

prostředí. Spolupracuje s učiteli při výuce a při komunikaci se žáky, komunikuje s rodiči žáků 

a na mnoha školách asistenti organizují volnočasové aktivity. Přítomnost asistenta vytváří ve 

škole takové prostředí, ve kterém se děti cítí spokojeně a bezpečně. Asistenti dnes pracují v 

mateřských školkách, v přípravných ročnících, na 1. a 2. stupni základních a speciálních škol, 

v odborných učilištích, při dětských domovech a výchovných ústavech.  

Ve speciálních školách se v současné době jedná zejména o asistenty z romské menšiny. 

Asistent je pro děti především vzorem, přímým důkazem toho, že i Rom může dosáhnout 

dobrého zaměstnání. A zároveň dokládá, že vzdělání má smysl. Téměř nenahraditelná je práce 

asistentů při komunikaci s rodiči žáků, asistent je spojovacím článkem mezi rodinou a školou 

– ve škole se stává zástupcem komunity, v komunitě pak vystupuje jako člověk, který 

zastupuje školu. Vnáší do školy porozumění, je to člověk, který rozumí v potřebné míře 

kultuře majoritní i minoritní a dokáže tak ulehčit oběma stranám vzájemnou komunikaci a 

spolupráci. 

 

Spektrum didaktických stylů řízení VJ 

Ať učitel chce nebo nechce, je každá didaktická interakce mezi učitelem a žákem ve VJ TV 

ve speciální škole naplněním určitého didaktického stylu řízení. Učitel by měl znát  

zákonitosti jednotlivých didaktických stylů, aby je mohl aplikovat nikoliv náhodně, nýbrž dle 

konkrétních záměrů VJ. Využívání jednotlivých stylů řízení nejen že zpestřuje výuku, ale činí 

ji i efektivnější.  



Jednotlivé styly řízení jsou seřazeny  od stylu A,  kde  v řízení dění dominuje učitel, zatímco 

podíl žáka na řízení je minimální, po styl H, ve kterém naopak má rozhodující podíl na řízení 

žák, zatímco učitel plní spíše roli poradce. 

 

Skupina reprodukčních stylů
[2]

: 

Didaktický styl A – příkazový 

Didaktický styl B – praktický 

Didaktický styl C – reciproční 

Didaktický styl D – se sebehodnocením 

Didaktický styl E – s nabídkou 

Skupina produkčních stylů (za kognitivním prahem): 

Didaktický styl F – s řízeným objevováním 

Didaktický styl G – se samostatným objevováním 

Didaktický styl H – s autonomním rozhodováním žáka o učivu 

 

V podmínkách tělesné výchovy ve speciálních školách lze s  úspěchem realizovat následující: 

Příkazový didaktický styl: přímé řízení činnosti žáka učitelem. Žák pouze pohybově 

reprodukuje podněty učitele. Tento styl řízení zaručuje disciplínu žáků,  ale nepodněcuje je 

ani k minimální tvůrčí aktivitě. Např. průpravná část VJ, v hlavní části VJ při  cvičení na 

hrazdě řízené učitelem „Další!“ „Zařaď se!“ "Napočítej do pěti a znovu!" apod.  

Praktický didaktický styl: Učitel zadá žákům úkol, nechá jim časový prostor na jeho realizaci. 

Jejich činnost pozoruje a průběžně hodnotí. Např. "Až se vydýcháte, tak poběžíte další kolo" 

nebo úkolem žáků je zdokonalovat roznožku přes kozu, učitel poskytuje dopomoc a zpětnou 

informaci, přičemž žáci si sami určují rychlost cvičení. 

Reciproční didaktický styl:  Žáci vytvoří dvojice. Jeden z žáků cvičí, druhý (supluje roli 

učitele) jej pozoruje, porovnává vnímanou realitu s představou a vyslovuje úsudek o kvalitě 

činnosti cvičícího žáka. Učitel kontroluje činnost řídícího žáka, má-li žák problémy, učitel 

zasahuje. Výběr žáků do dvojic probíhá na základě vzájemné sympatie či spontánního přání. 

Tento styl řízení lze využít ve všech částech VJ. 

 

Ikona4 

Zjednodušeně lze říci, že je třeba zkušeností a znalostí, trpělivosti a rozvážnosti, žádný spěch 

a hlavně přísně individuální přístup. 

Učitel – speciální pedagog vidí život jinak, více si jej váží, má asi jinou hierarchii hodnot. Ví, 

že rodinné zázemí žáka je často narušeno, ví, že nezřídka je to učitel, kdo supluje roli rodičů.  

Dobrý učitel je připraven na citlivé a vstřícné jednání se žákem, je ochoten žákovi kdykoliv 

pomoci, a to  v atmosféře optimismu, ale i přiměřené náročnosti. 

 

PPookkuussttee  ssee  vvyyssvvěěttlliitt  rroozzddííll  mmeezzii  ttyyppeemm  vvyyuuččoovvaaccíí  ččiinnnnoossttii  uučč..  ((ttyyppoollooggiiee))  aa  ddiiddaakkttiicckkýýmm  ssttyylleemm..  

Formulujte základní algoritmy  činnost učitele, která evokuje příznivé klíma ve VJ TV ve 

zvláštní škole! 

Uveďte několik příkladů netetického chování učitele ve VJ TV ve speciální škole!  
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Ikona7 
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4 Projekt výchovně vzdělávací práce v tělesné výchově 

Ikona1 

Projekt výchovně vzdělávací práce ukazuje učiteli, k čemu má směřovat, co a jak na cestě k 

cíli dělat. Je to teorie, bezprostředně aplikovaná na pedagogickou praxi. Takže s chutí do 

toho! 

 

Ikona2 

Projekt výchovně vzdělávací práce jako jeden ze základních činitelů tělesné výchovy je 

složitá soustava zahrnující cíl a úkoly tělesné výchovy a z nich vyplývající obsah učiva, dále 

metody a formy práce, způsoby plánování a evidence atd. Institucionálně je projekt regulován 

vzdělávacím programem, metodickými pokyny, klasifikačním řádem, bezpečnostními 

směrnicemi a dalšími vyhláškami MŠMT, které se vztahují  k tělesné výchově a ke speciálním 

školám. 

 

Cíl a úkoly tělesné výchovy  

Tělesnou výchovu žáků s mentálním postižením lze chápat jako druh edukačního procesu, 

který je založen na pohybovém učení a adekvátní stimulaci organismu žáka. Svými 

specifickými prostředky přispívá tělesná výchova ke kultivaci osobnosti žáka s mentálním 

postižením v rámci jeho individuálních možností. Tělesná výchova by měla umožnit žákovi 

poznat vlastní pohybové možnosti a omezení, respektovat je a využívat je k cílenému 

ovlivňování svého tělesného a duševního stavu. Pohybové dovednosti v prostředí školní 

tělesné výchovy tedy chápeme jako prostředek, na rozdíl od sportu, kde jsou cílovou 

kategorií. Očekáváme, že vyučovací předmět tělesná výchova bude přispívat k výchově žáků 

s mentálním postižením tak, aby se mohli v dospělosti aktivně zapojit do života společnosti. 

Aby se mohli realizovat nejen v pracovním, společenském a rodinném životě, ale i v oblasti 

pohybové rekreace a sportu.  

Cílové zaměření tělesné výchovy je formulováno perspektivně a míra  splnění či nesplnění se 

ve skutečnosti projeví až v dalších letech, kdy žák již opustil školu. Konkretizací cíle tělesné 

výchovy žáků s mentálním postižením jsou dílčí úkoly: 

a) výchovné 

b) vzdělávací 

c) zdravotní 

 

ad a) Výchovné úkoly tělesné výchovy 

I když o vyučování tělesné výchově v podmínkách speciální školy hovoříme jako o procesu 

výchovně vzdělávacím (edukačním, pedagogickém, didaktickém apod.), pokládáme aspekty 

výchovné za prioritní. Mezi hlavní výchovné úkoly TV ve speciální škole řadíme: 

 přispívat k socializaci žáka, odstraňovat sociální negramotnost a egocentrismus žáka,  

 rozvíjet psychické procesy a vlastnosti osobnosti žáka, 

 učit žáka poznat sebe samého, poznávat své možnosti, učit jej sebereflexi, 

sebevýchově a sebekontrole, 



 kompenzovat důsledky postižení, 

 odstraňovat negativní důsledky  rodičovské výchovy, 

 naučit překonávat nechuť k pohybu a vytvářet pozitivní vztah žáka k pohybovým 

činnostem, 

 přispívat i k ostatním složkám výchovy - estetické, pracovní, mravní, rozumové, 

 vychovávat sportovního diváka, konzumenta nabídek k pohybové rekreaci, 

 působit v oblasti prevence sociálně patologických jevů, delikventního chování, apod. 

 

ad b) Vzdělávací úkoly tělesné výchovy 

Vzdělávací úkoly tělesné výchovy žáků s mentálním postižením se obvykle soustřeďují do 

dvou oblastí: informativní a formativní.  

Informativní oblast zahrnuje především: 

 rozšiřování škály pohybových dovedností a zvyšování kvality jejich provedení jako 

základ pro  vytváření pracovních návyků a pro využití volného času,  

 kultivace pohybového chování, odstraňování poruch hybnosti, pohybové 

negramotnosti a  pohybových zlozvyků, 

 osvojování si základní vědomosti z oblasti tělesné výchovy a sportu (např. odbornou 

terminologii, pravidla soutěží a her apod.), dopravní výchovy, zdravotní výchovy atd. 

 zkvalitňování řeči po stránce obsahové i formální. 

Formativní oblast zahrnuje především: 

 zvyšování úrovně pohybových schopností. 

 

ad c) Zdravotní úkoly tělesné výchovy 

Pohyb je hlavním biologickým katalyzátorem optimálních funkcí orgánů a stavby těla.  

Fyzickým zatěžováním organismu se zdokonalují a zlepšují jeho funkce ve směru: stimulace 

(povzbuzování procesů), adaptace (přizpůsobování organismu na zatížení a změny prostředí) 

a korekce (úprava nežádoucích důsledků hypokinézy). 

Ke zdravotním úkolům řadíme zejména: 

 zvyšování zdatnosti a odolnosti organismu, podpora správného růstu těla a vývoje 

pohybového aparátu, 

 zkvalitňování  činnosti nervových funkcí a jednotlivých analyzátorů, činnosti vnitřních 

orgánů zejména  srdečního a krevního systému, dýchacího  aparátu a  látkové výměny, 

zkvalitňování psychických funkcí, 

 kompenzace  oslabených funkcí organismu a preventivní působení proti progresu 

důsledků postižení, 

 fixace vědomostí o správné životosprávě a zdravém životním stylu, osvojení si 

základních hygienických návyků. 

 



Vzdělávací programy 

Vzdělávací program determinuje obsah řídící činnost učitele v tělesné výchově. Jako 

legislativní norma pro jednotlivé typy a druhy škol je schvalován MŠMT. Text vzdělávacího 

programu obsahuje dvě základní součásti: učební plán a učební osnovy. Učební plán 

představuje závaznou normu hodinových dotací pro vyučování jednotlivých předmětů a jejich 

posloupnost v postupných ročnících speciálních škol. Zatímco učební plán má  charakter 

formální, učební osnovy zahrnují ve statické podobě konkrétní obsah učiva pro jednotlivé 

ročníky. Obsahem je soubor poznatků a pohybových dovedností jejichž prostřednictvím jsou 

plněny úkoly tělesné výchovy.  

 

Vzdělávací program zvláštní školy
[1]

 (platný od r. 1997, aktualizovaný v r. 2004) 

 

Učební plán předmětů, vztahujících se k tělesné výchově ve zvláštní škole 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Tělesná výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Doplňovací hodiny    1 1 1 1 1 1 

Cvičení v přírodě 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 

Lyžařský kurz        X  

Turistický kurz        X  

Zdravotní tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sportovní kroužek 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Disponibilní dotace       1   

Poznámky: Ředitel školy může vzhledem k podmínkám školy upravit učební plán až do výše 30% bez 

překročení týdenní dotace. Od 1. ročníku mohou být zavedeny nepovinné předměty (sportovní kroužek, 

zdravotní tělesná výchova apod.) nad rámec týdenní hodinové dotace učebního plánu. 

Doplňovací hodiny a disponibilní hodina jsou trvalou součástí učebního plánu a rozvrhu 

vyučovacích hodin ve školách a podle uvážení učitelů je lze  využít pro posílení výuky 

libovolného předmětu, tedy i tělesné výchovy. Smysl těchto hodin spočívá především v 

doučování a "docvičování" podle aktuálnosti potřeb. 

Zdravotní tělesná výchova je organizována pro žáky s trvalým nebo přechodným zdravotním 

oslabením. Zdravotně oslabení žáci navštěvují  současně i běžné VJ tělesné výchovy s tím, že 

neprovádí cvičení kontraindikační. Při výskytu různých typů oslabení se rozdělují žáci do 

skupin: oslabení podpůrně pohybového aparátu, oslabení vnitřních orgánů, oslabení 

smyslových a nervových funkcí. 

 

Analýza učebních osnov tělesné výchovy pro zvláštní školy 

V úvodu učebních osnov tělesné výchovy  zvláštní školy jsou formulovány úkoly tělesné 

výchovy a je vymezen  obsah předmětu. Následuje inventář poznatků z oblastí tělesné 

výchovy a sportu a okruh pohybových dovedností, které by si měl žák v průběhu školní 

docházky osvojit. V závěru je uveden seznam nářadí, náčiní a pomůcek základního a 

doporučeného vybavení. Na tuto část navazují stručné osnovy zdravotní tělesné výchovy. 

Učivo z předmětu tělesná výchova je prezentováno podle vzdělávacích etap:  

I. stupeň ZvlŠ 



I. stupeň  zvláštní školy  plní tři základní funkce: adaptační, propedeutickou a 

diagnostickou.V 1.-3. ročníku dochází k aklimatizaci žáků na tělovýchovné prostředí. Obsah 

výuky spočívá ve spontánních pohybových aktivitách a zdokonalování základních lokomocí. 

Důraz je kladen na správné držení těla a rozvoj jemné motoriky (při respektování 

emocionálnosti, rytmizace a hravosti). V oblasti poznatků si žáci osvojují především základní 

pojmy terminologie pohybových aktivit. 

 

II. stupeň ZvlŠ 

V průběhu druhého stupně se zvyšuje podíl samostatné činnosti žáků. Obsah výuky ve 4.-6. 

ročníku tvoří elementární pohybové dovednosti ze základních sportovních odvětví. Pohybové 

činnosti v tělesné výchově (v souladu s věkovými předpoklady a dispozicemi žáků) častěji 

směřují k vzájemné spolupráci i soutěživosti. Soutěže však musí být organizované a řízené 

tak, aby možnosti vítězství i možnosti porážky byli vystavováni všichni žáci. Žáci jsou vedeni 

i k osvojování takových pohybových dovedností, které mohou provádět  ve svém volném čase 

mimo školu. Okruh poznatků se rozšiřuje např. o aktuální dění ve sportu či zdravotní aspekty 

cvičení. 

 

III. stupeň ZvlŠ 

V 7.- 9. ročníku již žáci realizují jednotlivé pohybové dovednosti v ucelené podobě při 

sportovních hrách, gymnastice, atletice atd. U chlapců s důrazem na rozvoj pohybových 

schopností, u dívek s důrazem na rytmické a estetické provedení pohybových dovedností. 

Žáci jsou vedeni k samostatnosti nejen při provádění pohybových dovedností, ale i v jejich 

organizaci, řízení či posuzování. Součástí výuky je i osvojování si zásad zdravého  životního 

stylu. 

 

Alternativní vzdělávací program zvláštní školy pro žáky romského etnika 

Alternativní vzdělávací program
[1]

 (platný od r.1997) je určen zvláštním školám, ve kterých se 

vzdělávají žáci romského etnika. Učební plán se příliš neliší od vzdělávacího programu 

zvláštní školy. Zásadní diference nejsou ani v obsahu předmětu tělesná výchova. Pouze 

v obsahu učiva na prvním stupni je kladen větší důraz na získávání a upevňování 

hygienických návyků, vyšší je frekvence rytmických činností, tanečních prvků a cvičení 

s hudbou. 

 

Další vzdělávací programy 

Pro speciální školy s polským vyučovacím jazykem existuje Učební plán zvláštní školy 

s polským vyučovacím jazykem a Učební plán pomocné školy s polským vyučovacím 

jazykem (platný od r. 1997). 

Mimo uvedených oficiálně platných vzdělávacích programů existuje řada projektů,  které 

s větší či menší úspěšností prosazují ve speciálních školách u nás. Např. Zdravá škola, 

waldorfská škola, montessoriovská filozofie výchovy, jenský plán, Daltonský plán, Winnetská 

soustava, Globální metoda, Waldorfská školaa další alternativní školské programy
[6]

 a 

projekty. 

 

 



Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy
[3]  (platný 

od r. 1994, aktualizovaný v r. 2004) 

Vzhledem ke skutečnosti, že do pomocných škol přicházejí žáci se stále hlubším mentálním 

postižením, zakotvila novela školského zákona (č. 138/1995 Sb.) pozitivní změnu: Před 

nástupem do pomocné školy nebo před osvobozením od povinné školní docházky se dětem 

s těžším mentálním postižením umožňuje příprava na vzdělávání v délce 1-3 roky 

v přípravném stupni pomocné školy. 

Přípravný stupeň pomocné školy – je určen žákům, kteří ještě nejsou schopni zvládnout 

učivo na nižším stupni pomocné školy. Přípravný stupeň je koncipován nejdéle jako tříletý, 

s možností přechodu do pomocné školy. Výuku ve třídě zabezpečují současně dva pedagogičtí 

pracovníci. V učebním plánu je stanoveno 5 hodin tělesné výchovy týdně. Tělesná výchova 

probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů, vytvořených na základě znalostí 

zdravotního stavu žáka a specifických důsledků jeho postižení. Učitel se zaměřuje na rozvoj 

motoriky, pohybových schopností a dovedností, na překonávání pasivity žáka. Hodnocení 

žáka je slovní, výroční klasifikace žáka se provádí prostřednictvím „Osvědčení o docházce do 

přípravného stupně pomocné školy“. 

 

Vzdělávací program pomocné školy 

 Nižší 

(3 

roky) 

Střední  Vyšší 

(3 roky) 

Pracovní 

(2 roky) 

sloučit 

stupeň 

(2 roky) 

Tělesná výchova 5  5 5 5 hod/týdně 

Nepovinný předmět 2  2 2 2 hod/týdně 

Disponibilní dotace    1 hod/týdně Sloučit doleva 

Poznámky: Disponibilní hodinovou dotaci může ředitel použít k navýšení hodinové dotace některé z povinných 

předmětů. Učební plán může ředitel školy až do výše 30% přizpůsobit možnostem a potřebám žáků. Mimo 

nižšího stupně mohou být nad rámec týdenní hodinové dotace zavedeny nepovinné předměty, např. zdravotní 

tělesná výchova, pohybová výchova apod. 

Učební osnovy tělesné výchovy jsou zaměřeny na podporování správného držení těla, na 

zvládnutí základních pohybových lokomocí a zvyšování tělesné zdatnosti. Doporučují se 

relaxační cvičení, cvičení s hudbou i činnosti ve vodním prostředí, v letní a v zimní přírodě 

(sáňkování, klouzání, cvičení v přírodě, jízda na trojkolce apod.). 

 

Rehabilitační třídy pomocné školy
[4]

 (platný od r. 2003, aktualizovaný v r. 2004) 

Třídy jsou určeny žákům, kteří ani po absolvování tříletého přípravného stupně pomocné 

školy, nejsou schopni zvládnout požadavky nižšího stupně pomocné školy.  Tito žáci jsou 

vzděláváni podle projektu Rehabilitační třídy pomocné školy. Projekt předpokládá vnitřní 

členění na první a druhý (každý pětiletý) stupeň. V učebním plánu je stanoveno 5 hodin 

rehabilitační tělesné výchovy týdně. Každou hodinu je možno rozdělit na dvě i více jednotek, 

mezi nimiž bude přestávka. Poněvadž však většina žáků má poruchy neuromotorického 

vývoje a z toho plynoucí poruchy hybnosti, prolínají pohybové aktivity všemi vyučovacími 

předměty. 

 



Odborné učiliště 

Dvou nebo tříletá příprava na profesní uplatnění ve zvoleném učebním oboru pro žáky, kteří 

ukončili zvláštní školu. Učební plán zahrnuje 2 hodiny tělesné výchovy týdně. 

 

Praktická škola s jednoletou přípravou 

Škola je určena především pro absolventy pomocných škol. Je orientovaná jako praktická 

profesní příprava na práci v chráněných dílnách, při pomocných pracích v ústavech apod. 

Učební plán zahrnuje 2 hodiny tělesné výchovy týdně. 

 

Praktická škola  

Škola je určena pro žáky, kteří ukončili zvláštní školu v nižším než devátém ročníku. 

Chlapcům poskytuje základy odborného vzdělávání a základy manuálních dovedností, 

dívkám zásady péče o rodinu a vedení domácnosti. Je organizována ve dvouleté nebo tříleté 

přípravě. Tělesná výchova se realizuje ve dvou hodinách týdně. 

 

Integrace žáka s mentálním postižením 

Ve druhé polovině minulého století zesílily snahy o vzdělávání žáka s postižením individuální 

integrací mezi ostatními vrstevníky. Integrovaný způsob vzdělávání žáka
[5] 

s mentálním 

postižením probíhá: 

 Ve třídě mateřské školy, základní školy, střední školy, která není samostatně určena 

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 Ve třídě speciální školy samostatně určené pro žáky s jiným druhem nebo stupněm 

postižení. 

Pro úspěšnou integraci žáka s mentálním postižením je třeba zejména: 

 Připravit žáka s postižením na vstup do nového prostředí, žák sám musí projevit zájem 

o změnu, musí chtít navštěvovat třídu, musí být seznámen v předstihu s režimem ve 

škole a ve třídě. 

 Učitel musí mít co nejvíce informací o integrovaném žáku, a to nejen v souvislosti 

s postižením, nýbrž i informace o jeho silných a slabých stránkách, o jeho zájmech 

atd., aby mohl připravit individuální vzdělávací program, odpovídající potřebám a 

dispozicím žáka. V průběhu výuky věnuje žákovi přiměřenou pozornost, netoleruje 

chování, které by netoleroval u ostatních.  Ve VJ tělesné výchovy zařazuje více 

pohybových činností kooperativního charakteru. Při hodnocení výkonů žáka používá 

intraindividuální hodnocení jeho výkonů, které posunuje žáka k vyšší úrovni více než-

li srovnávání výkonů žáka s ostatními. 

 Rodiče žáka s postižením by měli znát přednosti i klady integrace, být oporou žákovi 

zejména v počátku adaptace na nové prostředí a úzce spolupracovat  s učiteli. 

 Učitelé školy musí být přesvědčeni o prospěchu integrace, musí mít povědomí o 

chování se k žákovi s postižením, musí mít vědomosti, dovednosti i materiální zázemí 

pro integrovanou výuku, případně mohou požádat o služby asistenta pedagoga. 

 Žáci třídy, do které vstupuje žák s postižením, musí být informování o novém 

spolužákovi, o jeho postižení i o vhodném chování k němu. 



 Rodiče ostatních žáků by měli dostat základní informace o charakteru integrované 

výuku. 

 

Ikona10 Ikona4 

 Ředitel speciální školy může s písemným doporučením školského poradenského 

zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami na žádost 

jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními 

vzdělávacími potřebami na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího 

plánu. 

 V souvislosti se schválením školského zákona, který vstoupil v platnost 1. 1. 2005 

dojde v následujících letech k reformě vzdělávání v ČR, které přirozeně změní i 

kurikulární soustavu v oblasti speciálního školství. Obecně lze říci, že základní 

vzdělávací normou pro školy všech druhů a typů budou tzv. Rámcové vzdělávací 

programy (RVP).  

Tyto programy budou  závaznými legislativními dokumenty, které stanoví základní kategorie: 

cíle vzdělávání, klíčové kompetence, očekávané výstupy, učivo. RVP vytvoří tedy určitý 

rámec, prostor, který musí každá škola respektovat při vypracování si svého vlastního 

školního vzdělávacího programu (ŠVP), včetně učebních osnov. ŠVP bude školy stejného 

druhu a typu spojovat a současně i odlišovat. Učitelé každé školy budou mít možnost (při 

respektování RVP) vytvořit si takový školní program, který bude "šitý na míru" podmínkám 

jejich školy. RVP pro žáky s mentálním postižením, nebude samostatným dokumentem, ale 

samostatnou přílohou Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, a to ve 

třech variantách - pro žáky vzdělávané ve zvláštních školách, pro žáky škol pomocných a pro 

žáky rehabilitačních tříd. K dnešnímu dni je zpracován program pro školy vzdělávající žáky 

s lehkým mentálním postižením. Školy jsou povinny připravit ŠVP do začátku školního roku 

2007/8. 

http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=360 

Nezbývá než věřit, že takto koncipovaná reforma přinese pozitivní změny i v oblasti 

pohybového vzdělávání žáků s mentálním postižením. 

 

KKddoo  jjee  zzřřiizzoovvaatteelleemm  zzáákkllaaddnníícchh  šškkooll  pprraakkttiicckkýýcchh  ((ddřříívvee  zzvvllááššttnníícchh  šškkooll))??  

KKtteerráá  iinnssttiittuuccee  ggaarraannttuujjee  ttvvoorrbbuu  RRáámmccoovvýýcchh  vvzzdděělláávvaaccíícchh  pprrooggrraammůů??  

 

Porovnejte dosud platný vzdělávací program zvláštní školy s libovolným typem alternativní 

školy ve vztahu k tělesné výchově. 

Odpovězte a odpověď zdůvodněte:  Cíl a úkoly Tv chlapců a dívek ve spec. škole mají být 

stejné? 
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5 Organizační formy tělesné výchovy ve speciální škole 

Ikona1 

Pohyb je základem života, tedy i života ve škole. Jsou ovšem místa, kde má pohyb žáka 

intencionální charakter a pak hovoříme o organizačních formách tělesné výchovy ve speciální 

škole. Ve všech se učitel tělesné výchovy angažuje. 

 

Ikona8 

Vyučovací jednotka tělesné výchovy  

Cvičení v přírodě 

Tělovýchovná chvilka 

Pohybově rekreačně využitá přestávek 

Vycházka 

Výlet 

Lyžařský nebo letní kurz 

Zájmový kroužek 

Sportovní soutěž 

Tělovýchovná vystoupení, akademie 

 

Vyučovací jednotka tělesné výchovy  

Vyučovací jednotka tělesné výchovy tvoří základní rámec didaktického procesu  předmětu 

tělesná výchova ve speciálních školách. Jedná se o uzavřený a samostatný  úsek v řetězu 

předcházejících a následujících vyučovacích jednotek. Učitel v ní pracuje ve stanoveném čase 

se stálou skupinou žáků, ve vymezeném prostoru, podle určitého plánu. Žák s mentálním 

postižením je v ní  intencionálně uváděn do světa tělesné kultury, zde se v rozhodující míře 

realizuje cíl a úkoly tělesné výchovy. Vyučovací jednotky  jsou zařazovány do týdenního 

rozvrhu hodin pokud možno proporcionálně a zásadně se nespojují do více jak 

dvouhodinovek. 

 

Cvičení v přírodě 

Cvičení v přírodě je povinná organizační forma tělesné výchovy v základní škole praktické  

(dříve zvláštní škole). Je realizována v době vyučování dvakrát ročně, a to v rozsahu 3-5 

vyučovacích hodin podle stupně školy, obvykle mimo areál školy. Obsah cvičení má přispět 

ke zvýšení tělesné zdatnosti žáka, k procvičení a prohlubování vědomostí a dovedností 

získaných v předmětu tělesná výchova i v jiných vyučovacích předmětech. Mimo těchto 

úkolů přispívá cvičení v přírodě i k výchově dopravní a zdravotní. 

 

Tělovýchovná chvilka 

Tělovýchovnou chvilku zařazuje učitel ve vyučovací hodině libovolného předmětu, je-li 

zřejmé, že žáci jeví známky únavy. Úkolem tělovýchovné chvilky je odstranění negativních 

důsledků sedavého zaměstnání, zrychlení látkové výměny a aktivní odpočinek centrální 

nervové soustavy. Obsahem jsou průpravná a přímivá cvičení. Vylučují se pohybové činnosti 

spojené s přemísťováním, poskoky apod. 



Pohybově rekreačně využitá přestávek 

Přestávka mezi vyučovacími hodinami poskytuje prostor pro spontánní pohybové aktivity 

žáků s postižením. Aktivní odpočinek žáků mezi jednotlivými vyučovacími hodinami 

urychluje regeneraci sil. Vyžaduje však dodržování hygienických zásad, zajištění bezpečnosti 

žáků ve vymezeném prostoru (chodba, tělocvična, hřiště) i pedagogický dozor, aby žáci 

pohybové aktivity nepřeháněli a neporušovali normy chování ve škole. 

 

Vycházka 

Vycházka je organizační forma didaktického procesu, realizovaná v nejbližším okolí školy či 

zařízení. Bývá prováděna  v rámci povinné výuky tělesné výchovy nebo jiného vyučovacího 

předmětu. Obsahovou náplň tvoří především chůze, ale i hry. Spojuje se obvykle s 

pozorováním přírody nebo s další kulturně poznávací činností. 

 

Výlet 

Výlet má v porovnání s vycházkou časově i prostorově širší záběr. Uskutečňuje se v průběhu 

nebo na závěr školního roku jako doplněk školního vyučování. Obsahem jsou:  

 chůze nebo jiné způsoby přesunu (veřejný dopravní prostředek, kola, kanoe apod.),  

 odborně technické dovednosti (stavba stanů, práce s mapou, první pomoc, atd.),  

 kulturně poznávací činnost, 

 pohybové aktivity v přírodě.  

Současně si žák s mentálním postižením osvojuje i další důležité dovednosti jako je chování 

v dopravním prostředku, chování v přírodě, manipulace s penězi, sebeobsluha apod. 

 

Lyžařský nebo letní kurz 

Základní škola praktická (dříve zvláštní škola) může uspořádat lyžařský kurz, a to pro žáky 7. 

a vyšších ročníků v délce do jednoho týdne, pokud nemá dostatečně vhodné podmínky pro 

pravidelnou výuku lyžování v místě školy nebo blízkém okolí. Obdobně lze organizovat pro 

žáky 8. a 9. tříd několikadenní turistický kurz.  

Ostatní speciální školy pro žáky s mentálním postižením mohou organizovat pobyty v zimní 

přírodě, kde součásti programu může být i lyžařský výcvik, obvykle běžecký nebo pobyty 

v letní přírodě. 

 

Zájmový kroužek 

Zájmový kroužek, zaměřený na tělesnou výchovu a sport má významný podíl na celkovém 

dotváření osobnosti žáka s postižením. Úkolem zájmového kroužku je uspokojovat zájmy 

žáka s postižením o určitý druh sportovní činnosti a navazovat na obsah povinných 

organizačních forem tělesné výchovy ve speciální škole. Zájmový kroužek má obvykle 

charakter prohlubující se zvýrazněním výkonnostního nebo rekreačního charakteru, tzn. je 

organizován pro žáky s hlubším zájmem a předpoklady pro pohybové aktivity. Zájmový 

kroužek bývá monotématicky zaměřen, např. atletický kroužek, jehož cílem je příprava žáků 

na soutěž v atletickém čtyřboji žáků základních škol praktických (dříve zvláštních škol) apod.  

 



Sportovní soutěž 

Sportovní soutěž je vzájemným měřením sil podle předem určených pravidel formou závodu, 

utkání či turnaje. Sportovní soutěž poskytuje vedení školy, učiteli i žákovi možnost porovnání 

výkonů v širším měřítku, prohlubuje zájem žáka s postižením o pravidelné provádění 

pohybových aktivit. Nejčastěji jsou organizovány přebory škol, oblastí a krajů, meziústavní 

soutěže, soutěže na dálku a sportovní akce příležitostného charakteru.  

 

Tělovýchovná vystoupení, akademie 

Tělovýchovná vystoupení se pořádají obvykle při významných společenských událostech a 

výročích. Žák s mentálním postižením zde nachází prostor pro pohybovou seberealizaci a 

dostává se mu za ni společenské ocenění. Účinnost vlastní pohybové aktivity žáka je tedy 

umocněna silnými emocionálními dojmy. Tato organizační forma tělesné výchovy současně 

propaguje tělesnou výchovu žáků s postižením a je příležitostí ukázat výsledky systematické 

práce učitelů se žáky. 

 

Ikona4 

Uvedený výčet organizačních forem mohl působit poněkud suše, ovšem učitel musí vědět, 

před jaké úkoly může být postaven. Abychom vám text této kapitoly zpestřili, podívejte se na 

připravené úkoly. 
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Pokuste se definovat, co to je: organizační forma TV ve speciální škole! 

Zamyslete se nad obsahovou náplní cvičení v přírodě! 

V kterém předmětu se nedoporučuje zařazovat tělovýchovnou chvilku? 

 

Vybavte chodby běžné speciální školy pomůckami, vhodnými k pohybově rekreačnímu využití 

přestávek. Popište! 



6 Vyučovací jednotka tělesné výchovy 

Ikona1 

Z teorií vyučovací jednotky jste se již seznámili v didaktice TV. Teď si některé vědomosti 

osvěžíme a rozšíříme je o specifika vyučovací jednotky v prostředí speciálních škol. Po 

zvládnutí této kapitoly by vám nemělo činit problémy zorganizovat pro žáky s mentálním 

postižením zajímavou a přitom účinnou vyučovací jednotku. 
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Vyučovací jednotka tělesné výchovy 

Didaktické formy práce ve vyučovací jednotce TV 

Účinnost vyučovací jednotky TV 
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Jak již bylo uvedeno výše, pro vyučovací jednotku (dále VJ) tělesné výchovy je 

charakteristické stabilní složení žáků třídy, časový rozvrh, specifické prostorové, materiální a 

další podmínky a obsah, určený vzdělávacím programem speciální školy. VJ tělesné výchovy 

ve speciální škole trvá zpravidla 45 minut.  V případě, že je cvičební prostor vzdálen od 

budovy školy, mohou se  dvě VJ spojit v trvání 90 minut. 

 Typologie VJ tělesné výchovy, která vychází z charakteru práce v hlavní části VJ, nabízí 

dělení z různých hledisek. Nejčastěji se užívá dělení dle:  

 obsahu (druh VJ):  atletická, herní, gymnastická,... smíšená, 

 didaktického záměru (typ VJ): expoziční, zdokonalovací, klasifikační,...  smíšená. 

VJ tělesné výchovy tvoří v pedagogické praxi jednolitý celek. Avšak z důvodů teoretické 

analýzy ji dělíme na čtyři části, které na sebe sice plynule navazují, avšak  liší se různým 

zaměřením i délkou trvání: 

Úvodní část 3 - 5 minut,  tj. cca 1/10 času VJ  

Průpravná část 6 -10 minut, tj. 2/10 času VJ  

Hlavní část 25 -30 minut, tj.  6/10 času VJ 

Závěrečná část 3 - 5 minut, tj. 1/10 času VJ 

 

Vyučovací jednotka tělesné výchovy ve speciální škole 

Časové proporce VJ tělesné výchovy ve speciálních školách se mohou od výše uvedeného 

lišit. Čím hlubší je mentální deficit žáků, tím delší bývá úvodní, průpravná i závěrečná část, 

protože jsou organizačně náročnější. Jejich doba trvání se prodlužuje na úkor zkrácení hlavní 

části VJ. S delší dobou musíme počítat již při převlékání žáků do cvičebního úboru před i po 

VJ. 
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Před začátkem VJ tělesné výchovy se učitel zdržuje v prostoru šaten žáků a dohlíží na jejich 

kázeň. Žákům s nižších tříd pomáhá s převlékáním. Do cvičební místnosti vstupuje učitel 

současně se žáky. Učitel i žáci mají cvičební úbor a obuv. Žáci si odloží stabilně vymezeným 

způsobem cenné věci a osobní doplňky. 

 

Úvodní část vyučovací jednotky 

Úkolem úvodní části je přeladit žáka s mentálním postižením na cvičení, připravit jej po 

stránce psychické a fyziologické k plnění úkolů v hlavní části. Úvodní část VJ tělesné 

výchovy dělíme na část formální a část rušnou. 

 

a) Úvodní část formální 

Úkolem úvodní formální části je navodit atmosféru psychické pohody ve VJ a postavit před 

žáky perspektivu přitažlivé pohybové činnosti, která je očekává. Současně dává tato část z 

hlediska kázně ráz celé VJ a přispívá i k osvojování  pořadových cvičení a povelové techniky.  

Vlastní VJ tělesné výchovy začíná nástupem, od 4. ročníku  základní školy praktické (dříve 

zvláštní školy) pověřuje učitel organizací nástupu žáka. 

Povelová technika: 

Žák: "Třído - na můj povel!" 

"Třído - končit!" 

"Třído, v dvojřad - nastoupit!" 

"Pohov!" (spočítá žáky) 

"Třído, vpravo - hleď!" 

"Pane učiteli, služba Josef Novák. Třída nastoupila k  tělesné výchově. Přítomno 10 

žáků, 2 se omlouvají." 

Uč.: "Chlapci - Nazdar!" 

Žáci: "Zdar!" 

Uč.: "Vel přímo - hleď, pohov!" 

Žák: "Přímo - hleď!" 

"Pohov!" 

 

Učitel provede evidenci cvičících a necvičících žáků, zkontroluje vhodnost cvičebního úboru 

(umožňující volný pohyb), obuvi (obuv s pevnou patou, zavázané tkaničky), čistotu brýlí, 

odložení žvýkačky, hodinek, prstýnků, náramků, řetízků apod. Přiměřeným způsobem 

prezentuje obsah VJ tělesné výchovy. Žák si ne vždy dokáže představit učivo, které se bude 

osvojovat a proto sdělení učitele musí být co nejsrozumitelnější. Toto sdělení ovšem neplní jen 

funkci informativní, nýbrž i motivační. Proto je důležité nejen to, co učitel říká, ale i jak to 

říká. Není třeba bát se sdělení emotivního, zaujatého, s případnou "dramatizací". VJ bude mít 

hladší průběh,  budou-li se žáci těšit na činnosti, které je čekají.  Pokládáme za nesprávné, 

jestliže učitel nesděluje žákům obsah VJ. Většinou je to proto, že se obává odhadnout průběh 

VJ nebo očekává nepochopení žáků anebo prostě zapomene.  

 



b) Úvodní část rušná 

Z úvodní formální části provedeme rychlý přechod do rušné části. Úkolem této části VJ 

tělesné výchovy je zahřátí organismu žáka a aktivizace vnitřních orgánů před následujícím 

fyzickým zatížením. Současně navozuje obsah rušné části svojí živostí chuť žáka ke cvičení. 

Volíme takové pohybové činnosti, které jsou pro žáka s mentálním postižením přitažlivé, 

bezpečné a jsou nenáročné na pravidla provádění. Upřednostňujeme činnosti, při kterých je 

většina žáků v pohybu (např. honičky, pohybové hry s během, běh se změnami směru apod.).  

V současné době se objevují trendy nahradit habituální obsah rušné části protahovacími cviky 

do krajních poloh v počtu 5-7 cviků s výdrží 4-6 sec. Záměrem je prevence poškození 

hybného systému při následných dynamických činnostech v průpravné části. Protahovací 

cvičení však mají smysl pouze tehdy, jsou vykonávány do krajních poloh, tj.  cítí-li žák tah. 

V opačném případě se jedná pouze o módní tendence bez žádoucího efektu. 

 

Průpravná část vyučovací jednotky 

Úkolem průpravné části VJ je příprava organismu žáka, zejména svalového a kloubního 

aparátu, na činnost v hlavní části VJ. Současně dochází i k metabolickým změnám v 

organismu a aktivizaci nervové soustavy žáka s postižením. Průpravnou část VJ můžeme 

rozdělit na část všeobecnou a část speciální.  

Obsahem všeobecné části jsou všestranně rozvíjející cviky protahovacího, uvolňovacího a 

posilovacího charakteru. Nezapomínáme na cviky fixující správné držení těla. Počet cviků  se 

pohybuje obvykle v rozmezí 8-12, a opakují se dle uvážení učitele 8-12x. Aby se zvýšila 

přitažlivost této části VJ, volíme nejen cvičení jednotlivce bez náčiní, nýbrž  využíváme i 

dalších variant např. cvičení ve dvojicích, s hudbou, s tradičním náčiním (tyče, obruče, míče 

apod.), s méně frekventovanými pomůckami (noviny, krabice, umělohmotné láhve apod.). 

Emotivnost průpravné části zvyšujeme spojením pohybu s tleskáním, podupy nebo pokřiky. 

Nedoporučujeme měnit radikálně obsah cviků v průpravné části  každé VJ, spíše 2-3 jednotky 

opakujeme stejný obsah jen s drobnými obměnami. 

Prostorově mohou být žáci organizováni v řadě, šachovnicovitě, v půlkruhu, ale vždy 

v dostatečných odstupech, nejlépe na značkách. Prostorové uspořádání do kruhu 

nedoporučujeme. Učitel stojí vždy uprostřed delší strany útvaru žáků tak, aby viděl na 

všechny žáky a žáci na něj. Pokud byla rušná část VJ  energeticky náročnější, je vhodnější 

zahájit průpravnou část cviky vsedě. Začneme-li procvičovat hlavní svalové skupiny od hlavy 

k dolním končetinám nebo opačně, není podstatné. Žádná hlavní svalová skupina však nesmí 

být opomenuta. Rozhodně nedoporučujeme střídat výchozí polohy u následných cviků (např. 

jeden cvik ve stoji, další v lehu a další v kleku apod.). 
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Konkrétní cvik srozumitelně popíšeme a provedeme přesnou demonstraci. Při demonstraci 

zůstává učitel otočen vždy čelem k žákům. Po zaujetí výchozí polohy žáky zahájíme společné 

cvičení všech žáků: „Cvičíme á- …“, „Cvičíme teď!“, „Začínáme doprava, á- …“ Učitel cvičí 

se žáky, přičemž pohyby provádí zrcadlovitě. Po několika opakováních učitel přestává cvičit, 

ale dál rytmicky počítá v tempu vyhovujícímu průměrnému žákovi a současně koriguje 

nepřesná provedení žáky. Žáci však musí vědět, že konec cvičení učitele neznamená i konec 

jejich cvičení. Opakování cviku učitel jednotně ukončí: „… naposledy dva, tři, čtyři.“ Pokud 

probíhá VJ v bezprašném prostředí, mohou žáci během cvičení počítat současně s učitelem. 



V závěru průpravné části, v tzv. speciální části průpravné části VJ, zařadí učitel 2-3 cviky, 

jenž jsou bezprostředně spjaty s charakterem pohybových činností, které budou žáci provádět 

v hlavní části VJ, např. čelný a bočný rozštěp před akrobatickými cvičeními apod. 

 

Hlavní část vyučovací jednotky 

Hlavní část VJ je časově i obsahově nejširší úsek VJ tělesné výchovy. Svým obsahem a 

didaktickým záměrem  dává ráz celé VJ. Fyzické i psychické zatížení žáka v této části vrcholí.  

Při plánování hlavní části VJ  dáváme  přednost jednotkám z hlediska typu smíšeným, a to ať 

již z hlediska obsahu (např. epizoda výuky atletických dovedností + epizoda výuky míčových 

her)  či didaktického záměru (např. epizoda seznámení s kotoulem letmo + zdokonalování 

stoje na lopatkách). Změny v  pohybových činnostech, na rozdíl od monotématického 

zaměření, umožňují déle udržet pozornost žáka s mentálním postižením. Při volbě 

pohybových činností v jednotlivých epizodách je třeba respektovat pozitivní vliv transferu a 

eliminovat negativní vlivy interference. Jestliže je jedna z  pohybových epizod hlavní části VJ 

energeticky méně náročná, pak v další epizodě volíme obsah, který kompenzuje energetický 

deficit.  

Na rozdíl od jiných vyučovacích předmětů začínáme v hlavní části VJ tělesné výchovy 

nejprve osvojováním nových pohybových dovedností a potom teprve následuje 

zdokonalování pohybových dovedností z předcházejících VJ. Při seznamování žáka s novou 

pohybovou dovedností musíme mít na paměti, že žák s mentálním postižením provádí raději 

činnosti známé, se kterými má již určité zkušenosti. Proto při předkládání nových dovedností 

postupujeme pomalu a trpělivě v souladu s didaktickými zásadami. Každá epizoda v hlavní 

částí začíná motivací žáků a končí krátkým zhodnocením.  

Organizační náročnost této části VJ předpokládá, že učitel si již při přípravě na VJ promyslí 

využití cvičebního prostoru, nářadí a náčiní, didaktické formy práce, postavení a směr pohybu 

žáků, postavení učitele, zapojení necvičících žáků atd. Dobrou přípravou a organizací VJ se 

omezí množství ztrátového času. Přípravou náčiní může učitel pověřit žáka, nářadí ke cvičení 

připravuje učitel za pomocí žáků. V tomto směru lze zapojit i necvičícího žáka. Jsou-li žáci 

organizováni v družstvech, je pro ně emocionálně i esteticky přitažlivé barevné odlišení, např. 

"rozlišováky", barevnými pásky apod. (lze zhotovit v pracovním vyučování). 

Při výběru cvičení je třeba respektovat učební osnovy vzdělávacího programu a zdravotní stav 

žáků, eliminovat cvičení nebezpečná, cvičení, která žák provádět nemůže nebo nesmí. 

Ukazuje-li se, že je připravený obsah činností z různých důvodů nereálný, je třeba jej pružně 

obměnit. Povinností učitele je na základě vnějších projevů žáka operativně regulovat  velikost 

zatížení v průběhu VJ. Bylo by však chybou z úzkostlivé obavy před přetížením žáka slevovat 

z předpokládaných požadavků. Dosavadní výzkumy poukazují spíše na vyšší riziko trvale 

nízkého zatížení ve školní tělesné výchově žáků s postižením než-li naopak. 

 

Závěrečná část vyučovací jednotky 

Úkolem závěrečné části je zajistit návrat funkcí organismu žáka k rovnováze fyziologické a 

psychické, zajistit plynulý přechod k činnostem v následujících vyučovacím hodinám ve třídě. 

Při správně organizované VJ tělesné výchovy vymezuje učitel dostatek času pro její klidné 

ukončení ještě před zazvoněním. Závěrečná část VJ má dvě části: 



a) Závěrečná část uklidňující 

Jak již název říká, jedná se o návrat fyziologických hodnot organismu žáka k úrovni v úvodní 

části VJ, zejména se jedná o zklidnění funkcí vnitřních orgánů a stavu nervového podráždění. 

Proto do této části VJ zařazujeme činnosti fyzicky a emocionálně nenáročné, např. relaxační 

cviky (uvolnění svalstva vibrací, protažením nebo křikem či smíchem, dýchání,  pomalý 

pohyb, kompenzační cviky, strečink, pořadová cvičení, pohybové hry, tanec, pochod, 

případně krátkou besedu s teoretickými náměty v rozsahu učebních osnov tělesné výchovy 

apod. Přednost dáváme takovým činnostem, při kterých je většina žáků v klidu. V 

jednotlivých VJ obsah uklidňující části obměňujeme. 

 

b) Závěrečná část formální 

Tak jako VJ tělesné výchovy začíná nástupem žáků, tak ji také oficiálně nástupem ukončíme. 

Od čtvrtého ročníku základní školy praktické (dříve zvláštní školy) pověřujeme organizací 

nástupu žáka. Hlášení se v závěrečné části nepodává. 

Povelová technika: 

Žák: "Třído - na můj povel!" 

"Třído - končit!" 

"Třído, v dvojřad - nastoupit!" 

"Pohov!" 

 

Učitel zhodnotí splnění úkolů VJ, kázeň, zvládnutí učiva, projevenou iniciativu či pasivitu. 

Žák s postižením není schopen posoudit výsledky své činnosti, proto na vyjádření učitele 

čeká. Zhodnocení by mělo být konkrétní a věcné, vždy optimisticky laděné. Vypuštění nebo 

zkrácení závěrečné formální části VJ má negativní výchovný dopad, vyvolává v žákovi pocity 

neukončenosti a psychického rozladění. Závěrem dá učitel možnost žákům vyjádřit své pocity 

a přitažlivým způsobem nastíní obsah příští VJ. 

Uč.: "Třído - na můj povel!" 

"Třído - pozor!" 

"Chlapci, nazdar!" 

Žáci: "Zdar!" 

Na závěr VJ zajistí učitel organizovaný odchod žáků do šatny, dbá na převlékání žáků a 

plnění hygienických  požadavků. Povinností učitele je  zkontrolovat úklid nářadí a náčiní. 

Formálně končí pro učitele VJ tělesné výchovy zápisem do třídní knihy. 

 

6.1 Didaktické formy práce ve vyučovací jednotce tělesné  výchovy 
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Didaktické formy práce představují vnitřní způsob uspořádání vyučovací činnosti učitele a 

učební činnosti žáků ve VJ. Znalost jednotlivých didaktických forem a jejich využívání 

umožňuje  učiteli připravit efektivní a přitažlivou VJ. V jednotlivých částech a epizodách VJ 

učitel volí a kombinuje didaktické formy, které podle jeho názoru nejlépe vyhovují záměrům 

VJ. 

Klasifikace didaktických forem práce: 



a) Didaktické formy práce z hlediska přístupu učitele k žákům 

b) Didaktické formy práce z hlediska členění třídního kolektivu 

c) Didaktické formy práce z hlediska časových vztahů 

d) Didaktické formy práce z hlediska prostorových vztahů 

 

ad a) Didaktické formy práce z hlediska přístupu učitele k žákům 

Primárním hlediskem při klasifikaci didaktických forem práce je didaktická interakce učitele s 

žáky. Podle tohoto kritéria může učitel volit  hromadnou, skupinovou a individuální formu 

práce. 

 

Hromadná forma práce 

Při hromadné formě práce provádí všichni žáci pohybovou činnost stejného obsahu ve 

stejných podmínkách. Učitel volí a dávkuje činnost ve vztahu k průměrnému žákovi. Tato 

forma je ve VJ tělesné výchovy na speciálních školách nejfrekventovanější. Příklady: honička 

v rušné části, rozcvičení v průpravné části, opakování roznožky ve dvou družstvech ve 

stejných podmínkách apod.   

Klady hromadné didaktické formy práce: 

 Vysoká míra účinnosti z hlediska časového, zejména při současném cvičení žáků.  

 Organizace, řízení a kontrola činností žáků je pro učitele jednodušší.   

 Jsou menší problémy  s nekázní žáků. 

 Žák je  nucen adaptovat se na podmínky, které mu nemusí vždy vyhovovat. 

Zápory hromadné didaktické formy práce: 

 Ignoruje didaktickou zásadu přiměřenosti. 

 Omezuje prostor pro samostatnost a iniciativu žáka. 

 

Skupinová forma práce 

Při skupinové formě práce jsou žáci třídy rozděleni do skupin, obvykle do dvou. Jedna 

skupina cvičí pod vedením učitele a druhá pod vedením druhého učitele nebo asistenta. 

Typické pro skupinovou didaktickou formu práce je, že skupiny jsou zaměstnány rozdílnou 

pohybovou činností. Rozdílnost v činnosti jednotlivých skupin žáků může spočívat: 

 V  různém obsahu činností. Např. jedna skupina provádí kotoul letmo a druhá skupina 

stoj na lopatkách, družstva si své činnosti vymění.V tomto případě  můžeme žáky 

rozdělit do skupin na základě sociálních vztahů.  

 V rozdílném rozsahu při stejném obsahu činnosti. Např. rozdílný počet opakování, 

výška nářadí, rychlost provádění apod. V tomto případě učitel provede rozdělení žáků 

do skupin podle dominujícího kritéria (např. tělesná výška, pohybová výkonnost 

apod.).  Např. učitel rozdělí žáky na dvě družstva podle tělesné výšky. Obě družstva 

provádí roznožku přes kozu, jedno družstvo na nižším nářadí, druhé družstvo na 

vyšším. 

Klady skupinové formy práce: 



 Je možno lépe diferencovat požadavky na žáky v souladu s didaktickou  zásadou 

přiměřenosti. 

 Jsou lépe využity materiální a prostorové podmínky. 

 Zvýší se podíl žáka na řízení a  rozvíjí se jeho samostatnost a  iniciativa. 

Zápory skupinové formy práce: 

 Větší nároky na řídící činnost učitele. 

 Realizace rozdílných úkolů u jednotlivých skupin žáků  způsobuje vzájemné 

rozptylování pozornosti a soustředěnosti žáka s mentálním postižením. 

 

Individuální forma práce 

Její podstata spočívá v  řešení individuálních úkolů, které ve VJ tělesné výchovy připravuje a 

předkládá jednotlivému žákovi učitel. Z hlediska pedagogického, psychologického i 

biologického odpovídá tato forma práce nejvýstižněji snaze o diferencovaný přístup k žákovi 

s postižením. Avšak objektivní podmínky školní tělesné výchovy neumožňují, aby bylo 

vyhověno každému žákovi. Proto ve  VJ tělesné výchovy ve speciální škole není individuální 

forma práce běžná. Výjimkou je výuka žáka s individuálním vzdělávacím programem, který 

je integrován na běžné škole nebo žáka s jiným než mentálním postižením integrovaného v 

základní škole praktické.  

Další příklady individuální formy práce v běžné VJ: cvičení podle úkolové karty, tvorba 

vlastní gymnastické sestavy, rozhodování zápasu, počítání košů, branek v utkání apod. 

 

Specifické formy práce 

Doplňkové cvičení 

Podstata spočívá v tom, že žák po splnění určitého pohybového úkolu přejde do vyhrazeného 

cvičebního prostoru, kde jako doplňkové cvičení opakuje již osvojenou pohybovou 

dovednost. Lze realizovat jen u jednodušších dovedností. 

Př. Skupina žáků nacvičuje roznožku přes kozu. Žák po přeskoku přejde k lavičce a 

zdokonaluje chůzi na lavičce s pohyby paží. Teprve pak se zařadí do skupiny. 

Kruhový provoz 

Žáky rozdělíme do skupin (dvojice nebo trojice) podle počtu stanovišť, uspořádaných obvykle 

po obvodu cvičební místnosti. Na každém stanovišti opakují žáci cviky zaměřené na rozvoj 

určité pohybové schopnosti. Zapojení svalových skupin střídáme. Pozor, cviky nesmí 

vyžadovat dopomoc nebo záchranu. Formu  práce v kruhovém provozu doporučujeme 

zařazovat do druhé poloviny hlavní části VJ. 

Zatížení žáků s mentálním postižením regulujeme dobou cvičení na jednom stanovišti (20-30 

sec), případně počtem absolvovaných okruhů. V průběhu cvičení dobře působí hudební 

doprovod. Mezi cvičeními na jednotlivých stanovištích  vkládáme odpočinek. Odpočinek je 

dán časem přesunu na další stanoviště (20-30 sec). Předností formy  práce v kruhovém 

provozu je vysoké procento čistého cvičebního času žáka, vysoká fyziologická účinnost a 

současně možnost individuálního tempa cvičení.  

Variabilní provoz 

Obdobný charakter práce má forma ve variabilním provozu. Liší se však jednak svým 

zaměřením, tj. na zdokonalování pohybových dovedností (např. přeskoky švihadla, houpání 



na kruzích, akrobatické cviky, chůze po kladině, házení na cíl apod.), jednak delším časem 

cvičení na jednotlivých stanovištích. Tato forma práce je již náročnější a  můžeme ji uplatnit  

u pohybově lépe disponovaných žáků vyšších ročníků základní školy praktické (dříve zvláštní 

školy).  

 

Ikona10 

V podmínkách speciálních škol můžeme doporučit smíšenou didaktickou formu, a sice 

variabilní provoz s kruhovým provozem. V této formě se střídají stanoviště na rozvoj 

pohybových schopností se stanovišti na zdokonalování pohybových dovedností. 

Metodické podněty: 

 Na jednotlivá stanoviště (5 a více) po obvodu cvičební místnosti připravíme potřebné 

náčiní nebo nářadí (pro dvojici či trojici žáků).  

 Žáky rozdělíme do skupin podle počtu připraveného nářadí či náčiní.  

 Pro jednotlivá stanoviště volíme cviky, které nevyžadují dopomoc či záchranu. 

 Volíme cviky žákům známé. 

 Na každém stanovišti žákům cviky předvedeme. 

 Současně lze použít i obrázků s nákresem cviku, umístěné na jednotlivých 

stanovištích. 

 Na znamení učitele začínají cvičit současně žáci na všech stanovištích. Tímto 

znamením může být i zapnutí hudebního doprovodu. 

 Délku cvičení omezujeme časem  (30-60 sec - vypnutí hudebního doprovodu).  

 Délka odpočinku je kratší (30-40 sec), žáci přitom odkládají náčiní a přesunují se 

k dalšímu stanovišti. 

 Podle zdatnosti žáků, podle jejich únavy lze po odpočinku opakovat absolvování 

okruhu. 

 

ad b)  Didaktické formy práce z hlediska členění třídy 

V průběhu VJ lze podle potřeb členit třídní kolektiv: na dvojice žáků, trojice, družstva,... 

případně vůbec nečlenit. 

 

ad c)  Didaktické formy práce z hlediska časových vztahů 

Učitel může podle charakteru vykonávané pohybové činnosti volit formy práce: současně 

(např. v průpravné části), postupně (např. cvičení na hrazdě) nebo proudem (např. cvičení na 

gymnastickém koberci). 

 

ad d) Didaktické formy práce z hlediska prostorových vztahů 

V rámci prostorové organizace může volit učitel tělesné výchovy formu práce: v kruhu, na 

značkách, v řadě, v zástupu atd. 

 



6.2 Hodnocení účinnosti vyučovací jednotky tělesné výchovy 

Ikona5 

Hodnocením účinnosti VJ rozumíme míru výsledků, které bylo dosaženo při plnění úkolů VJ. 

Co se rozumí mírou výsledků? Jsou to především změny ve vlastnostech a chování žáka. 

Protože se tyto změny projeví až s větším časovým odstupem, je hodnocení účinnosti VJ 

tělesné výchovy ve speciální škole značně komplikované a obtížně měřitelné. Metody, které 

dále uvádíme poskytují alespoň dílčí informace o účinnosti VJ, i když si uvědomujeme, že 

realitu didaktického procesu v tělesné výchově ve speciální škole zplošťují. 

 

Příklady metod hodnocení účinnosti vyučovací jednotky z hlediska fyziologického 

a) Sledování příznaků únavy (Zotovova tabulka) 

Metoda je založena na pozorování žáka učitelem v průběhu VJ. Vnější příznaky patrné na 

žákovi umožní učiteli odhadovat únavu a korigovat zatížení žáka. Za účinné je možno 

pokládat střední zatížení žáka. Je však třeba upozornit, že tato metoda byla vytvořena pro 

intaktní populaci. Někteří žáci s mentálním postižením mají další oslabení a onemocnění, 

která mohou vnější příznaky únavy deformovat. 

 

ZOTOVOVA TABULKA PRO HODNOCENÍ ZNÁMEK ÚNAVY 

příznak malé střední velké zatížení 

barva kůže zčervenání značné zčervenání zblednutí nebo 

promodrání kůže 

 

pocení malé větší nad pásem velké i pod pásem 

 

dýchání zrychlené rychlé i ústy nepravidelné rychlé ústy 

 

pohyby správné menší nesprávnosti nekoordinované 

 

vnímání i ke konci bez chyb ke konci menší 

nesprávnosti 

reaguje jen na hlasitý 

povel 

 

subjektivní bez potíží únava, bolesti končetin únava, zvracení, bolesti 

hlavy 

(Berdychová, 1978) 

 

b) Odhad energetického výdeje  

Odhad energetického výdeje provádí pozorovatel (nikoliv učitel) v průběhu VJ tělesné 

výchovy tak, že sleduje čas provádění pohybových činností dle následujícího kategoriálního 

rozdělení  podle energetické náročnosti: 

stoj, sed, leh –  cca100 kcal/hod 

klus, cvičení na místě – cca 300 kcal/hod 



šplh, intenzivní běh – až 1000 kcal/hod. 

Přesným měřením doby, po kterou průměrně pohybově disponovaný žák prováděl pohybové 

činnosti patřící do první, druhé a třetí kategorie, lze provést odhad energetického výdeje za 

celou VJ tělesné výchovy. U fyziologicky účinné jednotky v základní škole praktické (dříve 

zvláštní škole) se tato hodnota pohybuje 200-300 kcal/hod. 

 

c) Sledování srdeční frekvence  

Měření provádí pozorovatel u pohybově průměrně disponovaného žáka na začátku, několikrát 

v průběhu a na závěr VJ tělesné výchovy (asi 10-12 měření).  Měří se palpační metodou po 

dobu 10 sec a přepočítává se  na minutovou srdeční frekvenci. V současné době lze i v 

podmínkách speciálních škol použít k měření srdeční frekvence dostupné měřící přístroje - 

Sporttestry. Číselné údaje sestavujeme do grafu. V účinné VJ dosáhne srdeční frekvence 

průměrného žáka asi 160 tepů/min nejméně  po dobu 1/3 VJ, přičemž hodnota srdeční 

frekvence by měla kulminovat asi ve 2/3 VJ. V další části VJ by měla křivka sice plynule, ale 

strměji klesat, aby se v závěru přiblížily hodnoty srdeční frekvence k počáteční úrovni.   

Nevýhodou této metody je: 

 Zjištěné údaje  odráží nejen fyziologické zatížení žáka, ale i jeho aktuální psychický 

stav. 

 Metoda neumožňuje zachytit hodnoty srdeční frekvence ve vztahu k času jejího trvání. 

 

Hodnocení účinnosti vyučovací jednotky z hlediska časového 

Hodnocení VJ tělesné výchovy z hlediska časového (chronometráž) poskytuje časový snímek 

VJ, a to obvykle v dimenzích: 

 aktivní cvičební čas pohybově průměrně disponovaného žáka,  

 pedagogicky využitý čas,   

 ztrátový čas.  

Aktivní cvičební čas žáka je doba, po kterou žák aktivně vykonává pohybovou činnost 

spojenou s plněním úkolů VJ . 

Pedagogicky využitý čas je doba, ve které učitel adresoval své podněty sledovanému žákovi 

nebo skupině, ve které žák cvičí nebo celé třídě, tedy i sledovanému žákovi. Při paralelním 

průběhu aktivního cvičebního času žáka a pedagogicky využitého času se preferuje aktivní 

cvičební čas. 

Ztrátový čas je doba nevyužitá ani pedagogicky, ani k aktivnímu cvičení žáka. Objevuje se v 

průběhu VJ zejména ve spojení s přesunem žáků do a ve cvičebním prostoru, se změnami 

organizace, přípravou nářadí, časovými prostoji apod., ale i v důsledku zkracování délky VJ 

tělesné výchovy, zejména pozdním zahájením. 

Vlastní sledování provádí pozorovatel prostřednictvím dvou průběžných stopek, na kterých se 

zvlášť měří aktivní cvičební čas pohybově průměrně disponovaného žáka a pedagogicky 

využitý čas. Časové údaje se přepočítávají na procentuální hodnoty (hodnota cca 30% 

aktivního cvičebního času ukazuje na účinnou VJ). Výsledné procentuální údaje ovlivňuje 

samozřejmě obsah učební činnosti a didaktický záměr VJ, např. ve VJ s gymnastickým 

obsahem bude podíl aktivního cvičebního času nižší než při realizaci herní VJ.  

 



Ikona4 

Doufám, že jste se přesvědčili, že vyučovací jednotka TV vám skýtá obrovský prostor pro 

invenci a tvořivost. Chce to jen využívat osvojené vědomosti a neupadat do rutiny. A pokud 

vám pečlivě připravená VJ nevyšla dle vašich představ, nenechte se odradit, neboť o tom je 

kantořina.☺ 

 

Ikona6a 

Dokážete správně reprodukovat povelovou techniku při nástupu? 

 

UUvveeďďttee,,  jjaakk  llzzee  ddoossaahhoovvaatt  zzvvýýššeenníí  ppooddíílluu  aakkttiivvnnííhhoo  ccvviiččeebbnnííhhoo  ččaassuu  žžáákkůů!! 

UUvveeďďttee  ppřřííkkllaaddyy  ččiinnnnoossttíí,,  kktteerrýýmmii  jjee  mmoožžnnoo  ppoovvěěřřiitt  nneeccvviiččííccíí  žžáákkyy..  

Vypracujte příklad kruhového provozu pro 14 žáků 8.třídy základní školy praktické. 
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Ikona7 
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Nástup žáků není povinným ani jediným způsobem zahájení VJ. Avšak ve speciální škole jej 

doporučujeme, protože je pro žáky jasným signálem, že začíná VJ. 
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7 PROCES OSVOJOVÁNÍ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Ikona1 

V následující kapitole se seznámíte se zvláštnostmi procesu osvojování pohybových 

dovedností žáky speciálních škol. Po zvládnutí obsahu této kapitoly by vám mělo být jasné – 

co a jak v tomto směru dělat.  

Ikona8 

Pohybová dovednost 

Pohybové učení 

Transfer 

Interference 

Metody pohybového učení 

Fáze pohybového učení 

Didaktické postupy 

 

Ikona5 

Základním úkolem učitele tělesné výchovy v oblasti vzdělávací je vést žáky k osvojení si 

široké škály pohybových dovedností v rozsahu vzdělávacího programu. Obecné zákonitosti 

pohybového učení již máte zvládnuty. Nyní se podíváme na pohybového učení  žáků 

s mentálním postižením. 

 

Ikona10 

Obecně lze pohybovou dovednost definovat jako souhrn předpokladů pro pohybovou činnost 

získaný v procesu pohybového učení a měřitelný retencí. Jiná definice hovoří o pohybové 

dovednosti jako o učením získané pohotovosti vykonávat zautomatizované pohyby i za 

změněných vnějších nebo vnitřních podmínek. Charakteristickým znakem kvalitně osvojené 

pohybové dovednosti je zejména absence chyb, plasticita vůči různým podmínkám a možnost 

přenosu na jiné podobné pohybové dovednosti. Pro naše žáky je tento cíl ovšem cílem pouze 

hypotetickým. 

 

Pohybové učení 

Proces učení, při kterém si žák osvojuje pohybovou dovednost,  nazýváme pohybové učení. 

Osvojování pohybové dovednosti žákem s mentálním postižením je proces déle trvající a ne 

vždy přímočarý. Křivka učení, která demonstruje průběh pohybového učení v závislosti na 

čase, je u jednotlivých žáků silně individuální. Zpočátku obvykle registrujeme více či méně 

stoupající tendenci, více či méně strmou. Dříve nebo později dochází ke stagnaci (plató). 

V této situaci musí učitel zvolit jiné způsoby motivace, metody, prostředky či formy, ale často 

ani toto často nezaručuje další progres.  

Průběh pohybového učení žáka s mentálním postižením ovlivňuje neuvěřitelné množství 

faktorů, z nichž upozorníme alespoň na transfer a interferenci. Transfer definujeme jako 

pozitivní vliv jedné vykonávané pohybové dovednosti na následně vykonávanou pohybovou 
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dovednost (hod míčkem – střelba v házené). Naopak interference znamená záporný efekt 

jedné vykonávané pohybové dovednosti na následně vykonávanou pohybovou dovednost 

(skok do dálky – skok do výšky). 

 

Ikona6a 

Zamyslete se nad dalšími pohybovými dovednostmi, u kterých dochází k transferu, a které 

byste tedy zařadili v jedné epizodě VJ. A obdobně, u kterých dochází k interferenci, tj. které 

byste nezařadili v jedné epizodě VJ.  

 

Abychom mohli lépe analyzovat průběh pohybového učení, rozdělujeme celý proces  na 

několik fází. Toto dělení má především teoretický význam, poněvadž v realitě didaktického 

procesu  tělesné výchovy jednotlivé fáze plynule navazují. 

 

Pohybové učení 

(schéma) 

Fáze Pedagogická 

charakteristika 

Didaktická 

charakteristika 

Činnost CNS Vnější pohybový 

projev 

Kvalita 

pohybu 

Psychické 

zatížení 

1. Expozice Seznámení Iradiace Generalizace Malá Velké 

2. Fixace Nácvik Koncentrace Diferenciace Střední Střední 

3. Fixace Zdokonalování Automatizace Stabilizace Vysoká Malé 

4. Transfer Pohybové 

mistrovství 

Tvořivá 

asociace 

Tvůrčí 

koordinace 

Mistrovská Velké 

 

Uvedené schéma platí především u jedinců intaktní populace. Ve speciálních školách můžeme 

pokládat za úspěch, podaří-li se nám dospět se žáky do třetí fáze. Avšak navíc předřazujeme 

před první fázi ještě tzv. přípravnou fázi (řízený přednácvik), která je tím významnější, čím 

nižší jsou pohybové dispozice žáka. 

 

Přípravná fáze 

V procesu pohybového učení se učitel nutně  opírá o určitý stav vnitřních podmínek  žáka 

(úroveň kognitivní, emoční, volní, osobnostní úroveň apod.). Avšak právě tyto stránky žáka 

s mentálním postižením jsou deformované. V důsledku toho volí učitel před zahájením 

vlastního procesu učení tzv. „řízený přednácvik“. Jedná se přípravnou fázi pohybového učení, 

která zlepšuje vnitřní podmínky žáka pro lehčí průběh osvojování pohybové dovednosti.  

Úkolem této fáze je:  

a) a) Realizace specifických faktorů úspěšnosti – zejména zajištění přiměřené úrovně 

pohybových schopností žáka potřebných ke zvládnutí dané pohybové dovednosti.  

Pohybové schopnosti jsou předpokladem a podmínkou pro provádění pohybových 

dovedností. Pro úspěšné osvojení si určité pohybové dovednosti je nutná optimální úroveň 

pohybových schopností, které se v dané pohybové dovednosti aktualizují. V praxi to 

znamená, že musíme u žáka rozvinout nejprve základní pohybovou schopnost (např. sílu) 

na takovou úroveň, aby měl předpoklad k osvojení si  pohybové dovednosti (např. šplhu). 

b) b) Realizace specifických faktorů pro konkrétní pohybovou dovednost -  zejména 

zvládnutí jednodušších pohybových dovedností, které jsou  součástmi dané pohybové 
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dovednosti. 

Máme na mysli ty, které jsou ve vztahu k metodické řadě vrcholící novou pohybovou 

dovedností (např. před osvojování kotoulu vpřed musí nutně předcházet zvládnutí 

kolébky). Pro praxi z toho vyplývá, že budeme před zahájením vlastního osvojování 

pohybové dovednosti zařazovat takové pohybové činnosti  (průpravná cvičení, imitační 

cvičení), které mají stejnou nebo podobnou pohybovou strukturu jako daná pohybová 

dovednost nebo její části. 

c) c) Realizace obecných faktorů – především motivace žáka. 

Motivace zahrnuje vnitřní a vnější podněty vedoucí k určitému chování a činnosti jedince. 

Motivace žáka prolíná celým procesem pohybového učení. V této fázi je  cílem motivační 

aktivity učitele je probudit žáka z letargie a vzbudit jeho zájem o učení tak, aby učivo 

přijal za svůj cíl. To není vždy jednoduché! Nový pohybový úkol je pro žáka jako vysoká 

stěna. Pokud má pocit, že ji nepřeskočí, ztrácí žák zájem. A zájem žáka vede jeho 

pozornost. Nemá-li žák s mentálním postižením zájem, hledá únikové cesty odmítáním 

činnosti, vymlouváním se, zlobením apod. Skutečná motivační aktivita ze strany učitele 

nespočívá v autoritativním donucování vnějšími prostředky. Spíše se jedná o „umění“ 

učitele vytvořit klima, kdy se žák bude chtít sám pohybovat.  

Blokovat chuť žáka k pohybu může i strach. Ze strachu se žák brání pohybové činnosti, 

zvyšuje se napětí jeho svalstva, zrychluje se pulz, zhoršuje se koordinace pohybů a 

orientace v prostoru, někdy až s vegetativním doprovodem. Zvolit nejvhodnější  

„lákadlo“, použít účinnou přesvědčovací metodu patří k sociálním dovednostem učitele. 

Učitel přitom může využít i individuální zvláštnosti žáka, jeho zkušenosti a zážitky, jeho 

fantazii apod. Vhodnější je nestavět na racionálnu, nýbrž zapojit oblast emocí.  

 

Ikona10 

Příklady motivačních metod: zajímavý a zaujatý výklad, rozhovor, dotaz žákovi, aktualizace 

minulých zkušeností žáka, přitažlivá vizuální ukázka, využití osobního příkladu, kladení 

krátkodobých cílů, pozitivní citová odezva ze strany učitele nebo spolužáků, hra, jednička, 

odměna apod.  Intenzitu motivace zvyšuje doprovodná gestikulace a mimika učitele a další 

sugestivní dikce v jeho chování. 

Pro úplnost je třeba upozornit, že mimo výše uvedené metody pozitivní motivace existuje i 

záporná motivace žáka. Např. hrozba učitele, obava z  neúspěchu, ze zesměšnění, z trestu, 

strach ze špatné  známky, odnětí něčeho apod. Tyto motivační metody v procesu pohybového 

učení pokládáme za  méně vhodné, poněvadž jakmile přestanou na žáka bezprostředně 

působit, logicky zmizí i aktivita žáka. 

 

Fáze seznámení s pohybovou dovedností 

Cílem této fáze je, aby si žák vytvořil představu o osvojované pohybové dovednosti a za tímto 

účelem používáme různé vyučovací metody
[1]

. Představení nové pohybové dovednosti 

zahajuje učitel obvykle slovním projevem, pak umožní žákovi sledovat názornou ukázku a 

následně si žák pohybovou dovednost poprvé vyzkouší. Z uvedeného průběhu je zřejmé, že 

metody, které učitel v procesu pohybového učení nejčastěji používá, lze z pozice žáka rozdělit  

na metody auditivní (žák naslouchá a mluví učitel), vizuální (žák pozoruje) a metody 

praktické (žák cvičí). 

d) Metody auditivní jsou  metody, při kterých žák naslouchá slovnímu projevu učitele. 

Úkolem učitele je vhodným způsobem aktivizovat myšlení žáka, aby žák pochopil, co se 
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od něj očekává. Zvlášť důležité je, aby  slovník učitele  koreloval s mentální úrovní žáků, 

aby učitel ve svých sděleních nezabíhal do detailů. Obsahové přehlcení informacemi nebo 

formální náročnost slovního projevu učitele má za následek dezorientaci žáka. Při výkladu 

nebo vysvětlování hovoří učitel zásadně o správném provedení a rozhodně se vyhýbá 

upozorňování na některé, byť očekávané chyby. Osvědčilo se opírat výklad o již zažité 

zkušenosti žáka (např. … tak, jako jsme to dělali u roznožky ...). 

Příklady auditivních metod: 

 sdělení (název cvičení nebo nářadí), výklad, vysvětlení, popis, instrukce, oznámení, 

 rozhovor, beseda,  

 dotaz učitele, buď jako řečnická otázka nebo jako  otázka vyžadující odpověď žáka, 

 odpověď na dotaz  žáka. 

Slovní projev používá učitel i tehdy, když žák sleduje pohybovou ukázku a učitel cítí potřebu 

zpřesnit vizuální vnímání žákem. Jde zejména o upozornění na podstatné  jevy nebo znaky 

pohybu, které žák s mentálním postižením nemusí v pohybové  ukázce postřehnout.  

e) Metody vizuální zprostředkují přenos informací zrakovým analyzátorem. Tyto informace 

jsou pro žáka s mentálním postižením dominantní. Proto věnujeme pozornost kvalitě 

názorné ukázky, ale i postavení žáků v prostoru cvičební místnosti, aby mohli ukázku 

dobře sledovat. Zkušenosti ukazují, že to, co žák postřehl v názorné ukázce, v rozhodující 

míře ovlivňuje kvalitu prvních pokusů žáka o pohybovou dovednost. 

Někteří učitelé trvale aplikují vizuální a auditivní metodu současně. Je třeba zvážit, zda 

konkrétní žák má dostatečnou kapacitu k současnému přijímání neverbálních a verbálních 

informací. Upozornit žáka s mentálním postižením na to, čeho si má při názorné ukázce 

všímat, však pokládáme za nutné.  

Příklady vizuálních metod: 

 Přímé metody: pohybová demonstrace učitelem, žákem, návštěva  sportovního 

podniku apod. 

 Nepřímé metody: statického charakteru (obrázek, náčrt, nákres na tabuli,  plakát, 

metodický list) nebo dynamického charakteru (videozáznam). 

Každá z uvedených metod má své přednosti i nevýhody. Např. demonstrace učitelem bude 

patrně dokonalejší, avšak učitel v tomto okamžiku ztrácí kontrolu nad žáky, předností obrázku 

je možnost upozornit na některou z nestabilních fází pohybu, nevýhodou je absence tempa či 

rytmu atd.  

f) Metody praktické. Mají-li si žáci vytvořit představu o pohybové dovednosti, musí o ní 

něco slyšet, musí ji vidět, ale také si ji musí sami vyzkoušet.  V  této fázi osvojování 

pohybové dovednosti se používá jediná metoda, a to metoda prvních pokusů žáka. První 

pokusy žáka musí být prováděny ve zjednodušených a  bezpečných podmínkách (záchrana 

učitele, žíněnky kolem cvičebního místa apod.). Protože: 

 Strach nebo  obava ze zesměšnění mohou zapříčinit velmi nízkou kvalitu prvního 

pokusu žáka nebo dokonce vůbec brání žákovi  pokusit se o pohybovou dovednost. 

 Neúspěch, zesměšnění či zranění  negativně ovlivňuje postoj žáka k další pohybové 

činnosti.  

 První pokusy žáka s mentálním postižením o provedení pohybové dovednosti jsou pro 

něj silnou inspirací a žák má tendenci  později provádět ji stejným způsobem jako 

poprvé i s příslušnými chybami.  



 5 

Učitel tedy musí při přípravě prvních pokusů žáka vytvořit takové podmínky, aby vyvolaly v 

žákovi pocit, že pohybová dovednost pro něj  představuje sice náročný, ale reálný pohybový 

úkol. 

 

Fáze nácviku 

 Cílem této fáze je, aby žák zvládl pohybovou dovednost vcelku "v hrubé podobě" tj. v  menší 

kvalitě nebo kvantitě. Ze stávajících metod volí učitel takové, které jsou nejvhodnější 

vzhledem ke struktuře pohybové dovednosti a odpovídají momentální didaktické situaci.  

Tato fáze se realizuje u žáka s mentálním postižením v delším časovém úseku než u žáka 

intaktní populace a se značnými interindividuálními rozdíly v kvalitě nebo kvantitě provedení. 

Ikona10 

Žák má většinou tendenci provádět pohybovou dovednost rychle, avšak ne přesně, takže 

pohybové úsilí nevede vždy k žádoucímu cíli. Pohybová činnost je z energetického hlediska 

neekonomická, žák déle setrvává ve stádiu chaotických pohybů a jen pomalu dochází 

k diferenciaci. Tato fáze pohybového učení je pro něj nejnáročnější a pro mnohé žáky je žel i 

vrcholem jejich učebního úsilí.  

V průběhu nácviku se projeví u žáka brzy únava, setkává se s nezdary a těžkostmi, které  žáka 

s mentálním postižením nevedou ke zvýšení úsilí, ale ke ztrátě zájmu a k pasivitě. Učitel by 

měl únavu včas postřehnout, kritické didaktické situace předvídat a s pedagogickým taktem 

na ně reagovat. Nacvičování činnosti je spojeno s jistou monotónností, proto je průběžná 

motivační aktivita učitele  nezbytná. Doporučuji nešetřit pozitivní stimulací a registrovat i 

malé úspěchy každého žáka. 

 

a) Metody auditivní 

Je naprosto přirozené, že se v této fázi osvojování pohybové dovednosti objevují chyby, nebo 

přesněji odchylky od správného provedení pohybové dovednosti. Chyba není prohřešek. Je 

orientační pomůckou pro učitele, v čem a jak potřebuje žák pomoci. Vašim úkolem je ukázat 

žákovi jak a kudy dál. Proto hlavním obsahem slovního projevu učitele budou metodické 

připomínky usměrňující průběh nácviku:  

 Pokyn k zahájení nebo k ukončení činnosti. 

 Slovní dopomoc  rytmizující nebo pobízející k pohybové  dovednosti, např. "Hop!" 

 Instrukce před opakováním pohybové dovednosti žákem. 

 Korekce - požadavek okamžité změny v prováděné pohybové  dovednosti, např. 

"Napni paže!" 

 Zpětná informace - vztahující se k průběhu nebo výsledku  již ukončené pohybové 

činnosti. Probíhá-li činnost žádoucím směrem, je zpětná informace kladná, např. 

souhlas, pochvala apod. Pokud došlo k chybě, dává ji učitel žákovi najevo: 

o Chybu prostě oznámí, např. "Špatně!", "To nebylo ono." 

o Chybu identifikuje, např. "Měl jsi pokrčené nohy." 

o Chybu interpretuje, což je pro žáka s mentálním postižením nejsrozumitelnější, 

např. "Neměl jsi napnuté nohy." 

Při odstraňování chyb v prováděné pohybové dovednosti postupuje učitel od chyb v uzlové 

fázi k chybám vedlejším, od chyb, kterých se dopouští většina žáků, k chybám individuálním.  
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Zásadně upozorňujeme vždy jen na jednu chybu, v dané chvíli nejzávažnější. Účinek 

učitelových kritických podnětů posílí tělesný kontakt s žákem (např. ruka na rameno), 

oslovení žáka apod. 

V této fázi můžeme použít i auditivní metody, uvedené ve fázi seznámení se s pohybovou 

dovedností, zejména pokud je zřejmé, že žák nepochopil podstatu pohybové dovednosti. 

Ve VJ tělesné výchovy v základních školách praktických (dříve zvláštních školách) se v této 

fázi může objevit i slovní projev žáka. Je vhodné tuto aktivitu podporovat, poněvadž žák si 

tímto způsobem zpřesňuje představu o pohybové dovednosti, aktivně si osvojuje nové pojmy 

a současně  se zkvalitňují jeho kognitivní procesy. 

Příklady slovních projevů žáka:  

 dotaz žáka, 

 odpověď žáka na dotaz učitele, 

 posuzování vlastní pohybové činnosti nebo činnosti  spolužáka. 

 

b) Metody vizuální 

Vizuální vnímání názorné ukázky pohybové dovednosti jsou nutné i v průběhu této fáze. Žák 

totiž po několika vlastních praktických opakováních zapomíná  představu o správném 

provedení. Současně vizuální vjemy získané opakovanou ukázkou navazují již na vlastní 

zkušenosti žáků získané opakováním pohybové dovednosti. Většinou se používají vizuální 

metody uvedené výše ve fázi seznámení s pohybovou dovedností.  

Další možnou vizuální metodou je metoda pohybového kontrastu,  zaměřená  na zvýraznění 

rozdílu mezi správným a  nesprávným provedením pohybové dovednosti. Obě ukázky 

obvykle demonstruje učitel, ale lze využít i některou z nepřímých vizuálních metod. 

 

c) Metody praktické 

Osvojit si pohybovou dovednost je možné jen praktickým cvičením.V této fázi je to 

opakování pohybové dovednosti, přičemž učitel vybírá adekvátní metodu. Např.   

 Opakování pohybové dovednosti v nezměněných podmínkách. V průběhu cvičení 

žáka používá učitel přímou záchranu (učitel stojí ve střehu poblíž cvičícího žáka) a 

nepřímou záchranu (žíněnky, magnézium na ruce apod.).   

 Metoda dopomoci - dochází k fyzickému kontaktu učitele a žáka, což má pozitivní 

dopad na psychiku žáka, žák se aktivně zapojuje do činnosti a učitel  mu pomáhá. 

 Opačný extrém - učitel nutí žáka k provádění pohybové dovednosti v opačném  

časovém nebo prostorovém extrému, např. nízko-vyš, pomalu rychle apod. 

 Metoda zlehčených podmínek - upravení nářadí či náčiní nebo jiných podmínek. 

 Metoda pasivního pohybu - jestliže žák nechápe sled jednotlivých pohybových úkonů 

nebo má zábrany v provedení pohybové dovednosti, pomáhá učitel nebo jiný žák v 

provedení pohybové dovednosti bez  vlastního aktivního úsilí cvičícího žáka. 

 Souběžné provádění dovednosti - velmi účinná metoda u žáků s mentálním 

postižením, která spočívá ve společném provádění cviku: učitel a žák ve vázané  

dvojici. 

 Soutěže, hry - využití prvků měření a vzájemného  porovnávání si výsledků, v této fázi 

zejména u jednodušších pohybových dovedností  
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 Metoda domácího úkolu - individuální nácvik méně náročné pohybové dovednosti 

v domácím prostředí. 

 

Fáze zdokonalování 

Fáze zdokonalování má charakter zpevňování již nacvičené pohybové dovednosti. V této fázi 

se zvyšuje kvalita nebo kvantita pohybové dovednosti a jejím zakončením je pohybová 

dovednost prováděná plynule a rytmicky. V průběhu fáze používá učitel auditivní a vizuální 

metody uvedené výše, ale především se zvyšuje  podíl praktických metod aplikačního 

charakteru 

Vlastní proces zdokonalování pohybové dovednosti probíhá u žáka s mentálním postižením 

především v oblasti elementárních pohybů, ale provedení pohybového celku se zkvalitňuje 

velice pomalu. Žák sice aplikuje minulé zkušenosti, ale při změně podmínek nebo vlivem 

časového odstupu (ale i vlivem nálady) chybuje i v banálních pohybových úkonech a upadá 

zpět  na úroveň některé z předchozích fází.  Fází zdokonalování se podaří učiteli provést jen 

některé, pohybově lépe disponované  žáky, a to jen u méně náročných pohybových 

dovedností. Pokud by se vám podařilo dospět do této fáze, pak lze doporučit následující 

metody: 

 Opakování pohybové dovednosti, podle charakteru buď se zaměřením na  kvalitu nebo 

se zaměřením na kvantitu.  

 Opakování pohybové dovednosti ve ztížených podmínkách daných např. výškou 

nářadí nebo hmotností náčiní, jenž  ztěžují provedení pohybové dovednosti. Ztížením 

může být i rytmizace, tj. spojení prováděné pohybové dovednosti s daným  rytmem. 

 Metoda vedlejšího úkolu s obměnami nástupu do prováděné pohybové  dovednosti 

(např. kotoul vpřed z váhy předklonmo) nebo s vedlejším úkolem po provedené 

pohybové dovednosti (např. kotoul vpřed  - výskok). 

 Problémová metoda, tj.  řešení úkolu pohybového charakteru výběrem z již 

osvojených pohybových dovedností, např. tvorba krátké akrobatické sestavy. 

 Volné cvičení žáků - nabídka výběru z pohybových dovedností žáky již osvojených 

při respektování bezpečnosti žáků. 

 Soutěže, hry. 

 

Didaktické postupy při osvojování pohybových dovedností 

Didaktickým postupem  rozumíme určitý plán konkrétních operací při osvojování pohybové 

dovednosti žákem. 

V didaktice tělesné výchovy rozlišujeme dva základní didaktické postupy: 

1. Komplexní didaktický postup 

Podstata spočívá v tom, že si žák v jednotlivých fázích pohybového učení osvojuje 

pohybovou dovednost vcelku.  

Výhodou je, že žák s mentálním postižením vidí ihned výsledek své pohybové dovednosti. 

Takový postup učení je pro něj emocionálně přitažlivější a tudíž i motivující. Nevýhodou 

tohoto postupu je, že pohybová dovednost, složená z řady pohybových úkonů, skýtá značný 

prostor pro chybná provedení, která se opakováním fixují.  
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2. Analyticko-syntetický didaktický postup 

Podstata tohoto postupu spočívá v rozložení pohybové dovednosti na jednotlivé pohybové 

operace a úkony, které si žák s mentálním postižením osvojuje izolovaně. Následuje postupné 

spojování až do provádění celé pohybové dovednosti.  

Výhodou je, že postupným osvojováním jednotlivých částí pohybové dovednosti se zamezí 

fixaci chyb v pohybovém projevu žáka. Nevýhodou je zdlouhavost procesu osvojování.  Žák 

s mentálním postižením  mnohdy nechápe význam dílčích pohybových úkonů a pohybová 

činnost tím pro něj ztrácí na přitažlivosti.  

Při osvojování pohybových dovedností žákem s mentálním postižením bude učitel volit 

pravděpodobně komplexní didaktický postup, neboť lépe odpovídá kognitivní a emoční 

úrovni žáka. Analyticko-syntetický postup bude nevyhnutelný u složitějších pohybových 

činností (taneční vystoupení, gymnastická sestava apod.).  

Učitel ovšem může oba základní postupy různě modifikovat, např. 

Skeletný didaktický postup  

Podstata spočívá v osvojení si nejprve uzlové fáze pohybové dovednosti (skeletu), např. u 

hodu míčkem je to odhod z místa. K tomuto skeletu se postupně přidávají další pohybové 

prvky před a po uzlové fázi až do osvojení celé pohybové dovednosti. 

Synteticko-analytický didaktický postup   

Podstata spočívá v osvojování si pohybové dovednosti nejprve vcelku. Teprve potom 

následuje osvojování jednotlivých částí, zejména těch, které činí žákovi potíže. 

 

Ikona4 

Základním vzdělávacím úkolem tělesné výchovy žáků s mentálním postižením je osvojování 

si pohybových dovedností prostřednictvím pohybového učení. V jednotlivých fázích 

pohybového učení používá učitel zejména auditivní, vizuální a praktické metody, 

z didaktických postupů upřednostňuje komplexní  postup. 

 

Napište konkrétní příklady použití jednotlivých  praktických  metod ve VJ při nácviku 

libovolných  pohybových dovedností. 

 

Literatura 

Čepčianský, J. (1997). Telesná výchova mentálne a zmyslovo postihnutých žiakov špeciálnych 

škol. Bratislava: UK. 

Rychtecký, A., & Fialová, L. (2002). Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: UK. 

 

 
[1]

Vyučovací metodou rozumíme záměrné uspořádání obsahu vyučování, činností učitele a 

žáka, které se zaměřuje na dosažení stanovených výchovných a vzdělávacích cílů, v souladu 

se zásadami organizace vyučování. 



8 Didaktické zásady 

Ikona1 

Didaktické zásady jsou konkrétní aplikací obecných pedagogických principů v edukačním 

procesu tělesné výchově osob s mentálním postižením. Měly bychom je nejen znát, ale hlavně 

je i respektovat jak při vlastním řízení didaktického procesu, tak již při přípravě na vyučovací 

jednotku. 

 

Ikona5 

Obecné pedagogické principy formuloval již J. A. Komenský a o ně se opírají i současní 

teoretici v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a tělesné kultury. V odborné literatuře 

najdeme množství více či méně významných didaktických zásad. V dalším textu uvádíme jen 

ty, které se nám jeví jako zásadní a jejich respektování pokládáme za nutnou podmínku 

efektivity didaktického procesu v tělesné výchově žáků s mentálním postižením. 

 

Zásada názornosti 

Zásada názornosti vychází z principu  bezprostředního vnímání objektivní reality v tělesné 

výchově žákem, a to  zrakovým analyzátorem. Vizuální informace, tj. na úrovni I. signální 

soustavy, je žákovi s mentálním postižením dobře srozumitelná. Usnadňuje mu pochopení 

nového jevu a je základním předpokladem vzniku představy o pohybové dovednosti. Názorné 

prostředky současně oživují didaktické dění a poutají pozornost žáka ve vyučovací jednotce. 

Ikona10 

Metodické podněty: 

 Názornou ukázku chápejte jako  prostředek, nikoliv jako cíl! 

 Pozor na vhodný výběr názorné ukázky v korelaci se  sledovaným didaktickým 

záměrem! 

 Volte přiměřenou ukázku tak, aby nadměrné užití nevyvolalo opačný účinek! 

 Soustřeďte pozornost žáka na podstatné znaky ve sledované názorné ukázce! 

 Nepoužívejte názornou ukázku nedostatečné kvality ! 

 

Zásada přiměřenosti 

Zásada přiměřenosti při realizaci obsahu VJ tělesné výchovy spočívá v respektování nejen 

obecných zvláštností žáků s mentálním postižením (věk, pohlaví, hloubka postižení), ale i  

individuálních zvláštností jednotlivého žáka (zdravotní stav, etiologie postižení, úroveň 

pohybové zdatnosti a pohybové výkonnosti atd.). Každý žák s mentálním postižením má 

diametrálně jiné dispozice. Proto konkrétní aplikace této zásady znamená: Nechtít naučit 

všechny žáky všemu, ale každého podle jeho možností.  

Samozřejmě můžete namítnout, že není reálné, aby učitel přizpůsoboval výuku v tělesné 

výchově individuálně jednotlivému žákovi. A budete mít pravdu. Není to účelné ani 

perspektivně, neboť  žák má být připravován na kvalitní život v dospělosti, kde podmínkou je 

kooperace s ostatními jedinci. Krátce řečeno, zvolme střední cestu:  učitel by měl klást důraz 

na akceleraci osobnosti žáka podle jeho učebních možností, ale v rámci třídního kolektivu.  



V realitě didaktického procesu tělesné výchovy se tato zásada  projevuje vnitřní diferenciací. 

Projevuje se  diferenciací obsahu, metod, forem, kvantity či kvality pohybové činnosti apod. 

Např. v základní škole praktické může učitel použít skupinovou formu práce, tj. rozdělí žáky 

do dvou skupin dle jejich dispozic. Na jednotlivé skupiny pak klade nároky přiměřené většině 

žáků skupiny.  

Ikona10 

Metodické podněty: 

 Seznamte se s učebními osnovami, metodickými pokyny,  směrnicemi atd. 

 Poznejte  důkladně  každého  svého žáka! 

 Předkládejte mu přiměřené úkoly, tj. náročné, ale reálné vzhledem k jeho omezeným 

dispozicím. 

 Diferencujte při volbě metod, forem a  prostředků práce! 

 Snažte se předvídat obtíže v procesu učení! 

 

Ikona3 

V souvislosti s touto zásadou bychom se chtěli zmínit o preferenčních tendencích. Preferenční 

tendence je stav, kdy je učitel výrazně a zesíleně zaměřen na určité žáky. Ti jsou pak častěji 

předmětem jeho zájmu ať již v kladném nebo záporném smyslu. Tento jev není ve VJ tělesné 

výchovy ve speciálních školách tak výjimečný, jak by se zdálo. A to i přesto, že učitelé jsou 

graduováni pracovat s žáky se specifickými potřebami, s žáky pohybově méně schopnými, ne 

vždy sympatickými. Žel i v prostředí speciálních škol platí, že podle toho, jak učitel žáka 

vnímá, jaký si o něm vytvoří názor, podle toho k němu přistupuje a jedná s ním. Pozitivní 

preference žáka učitelem se projevuje vyšší frekvencí kontaktů s ním v průběhu VJ, lepší 

klasifikací, častějším oslovováním, častějším dotykem apod. Naopak k záporně 

preferovanému žákovi se učitel chová dominantněji a frekvence kontaktů s ním je výrazně 

nižší (až nulová). Učitel sice diferencuje svůj přístup k jednotlivým žákům, ale v tomto 

ohledu se jedná o deformovanou diferenciaci, která oblíbenému žákovi vytváří příznivější 

podmínky učebního procesu a žákovi neoblíbenému horší podmínky. Preferenční tendence 

učitele zasahují nejen preferovaného žáka, nýbrž i jeho spolužáky a vyvolávají celou řadu 

reakcí, které snižují kvalitu didaktického procesu v tělesné výchově. Pozor, žáci s mentálním 

postižením jsou velmi citlivý na spravedlivé jednání učitele. 

 

Ikona6a 

Setkali jste se (ať už jako žák nebo jako učitel) s preferenčními tendencemi v TV? 

 

Zásady aktivity a uvědomělosti 

Aktivitou rozumíme iniciativu a tvořivost žáka, uvědomělostí pak zodpovědný vztah žáka k 

plnění úkolů VJ tělesné výchovy.  Tyto zásady staví na aktivní spolupráci žáka na základě 

pochopení smyslu a podstaty pohybového nebo jiného úkolu. Jsou vyjádřením postoje žáka 

k učení a výsledkem poznání.  

Z uvedeného vyplývá, že jsou založeny na racionálním jádru a proto je jejich aplikace u žáků 

s mentálním postižením poněkud problematická. Zatímco u žáka běžné školy může učitel 

použít racionální zdůvodnění úkolu, u žáka s mentálním postižením musí využívat  více 

emocionální kontext. Z konkrétních prostředků lze doporučit: vysvětlení, slovní dopomoc, 

pozitivní zpětnou informaci, pochvalu atd. 



Ikona10 

Metodické podněty: 

 Jasně formulujte úkoly, podstatu a cíl úkolu předkládejte žákovi srozumitelně! 

 Každého žáka motivujte k úsilí o co nejlepší  výsledek! 

 Věnujte stejnou pozornost všem žákům! 

 Využívejte neformálně metod výchovného působení! 

 Využívejte náhodně vzniklých didaktických situací k výchovnému působení na žáka!  

 

Zásady postupnosti a soustavnosti 

Podstata těchto zásad spočívá v respektování logické návaznosti učiva z hlediska 

kvalitativního i kvantitativního. U žáků s mentálním postižením lze dosáhnout žádoucích 

změn jen tehdy, probíhá-li osvojování nového učiva plynule a postupně v návaznosti na již 

známé vědomosti a dovednosti. 

Ikona10 

Metodické podněty: 

 Pracujte podle tématických plánů a příprav na vyučovací  jednotky! 

 Nebuďte líní a veďte si evidenci, jako podklad pro další plánování! 

 Stupňujte pomalu své požadavky, postupujte od  jednoduššího ke složitějšímu! 

 Nestavějte před žáka neustále něco nového, postupujte od známého k neznámému! 

 Neodbíhejte a nespěchejte! 

 Zkuste prakticky uplatňovat mezipředmětové vztahy! 

 

Zásada trvalosti 

Respektování zásady trvalosti předpokládá, že učitel vymezí dostatečný prostor pro 

upevňování změn v úrovni pohybových dovedností a vědomostí žáka, jako základ retence. Co 

to konkrétně znamená? Znamená to nejen věnovat více času k upevnění nově vzniklých spojů, 

ale i k opakování činností v časových odstupech. U žáka s mentálním postižením se zásada 

trvalosti uplatňuje i v oblasti výchovného působení např. při fixaci žádoucích vzorců chování, 

při formování  vztahu k pohybovým aktivitám apod. 

Ikona10 

Metodické podněty: 

 Vypracujte si časově reálný a konkrétní plán! 

 Věnujte dostatek času k opakování i v různých obměnách! 

 Trpělivě, ale důsledně odstraňujte nedostatky v oblasti vědomostí, dovedností i 

sociálně mravních projevů žáka! 

 Pokuste se vést žáky k sebevýchově a sebekontrole! 

 

Zásada emocionálnosti 

Emoce jsou definovány jako prožitková kvalita, vyjadřující subjektivně kladný nebo záporný 

vztah k lidem, k předmětům, jevům či prostředí. Didaktický proces v tělesné výchově je 

doprovázen silným emočním přízvukem, protože dochází k blahodárnému uvolnění reakcí, 



jež musí být v jiných vyučovacích předmětech tlumeny.  I pro většinu žáků s mentálním 

postižením je VJ TV zdrojem optimismu a radosti. A bylo by chybou učitele tělesné výchovy, 

jestliže těchto zdrojů nevyužívá. 

Zásada emocionálnosti předpokládá probouzet v žákovi libé citové prožitky a opírat se o ně, 

udržovat trvale optimistickou a tvůrčí atmosféru didaktického procesu jako podmínku i 

výsledek učitelovy řídící činnosti. Pozitivně laděná atmosféra ve VJ motivuje žáka k činnosti, 

podporuje jeho aktivitu. Žák se bude na VJ tělesné výchovy těšit, protože se při ní bude cítit 

dobře. 

Ikona10 

Metodické podněty: 

 Pracujte s pedagogickým taktem a pedagogickým optimismem! 

 Snažte se chápat žáka a být mu nápomocen při řešení jeho  problémů! 

 Naučte se předvídat situace, které by se mohly stát pro žáka neřešitelnými!  

 Vyhýbejte se zákrokům, které mohou vytvářet nenapravitelné nebo vyhrocené 

edukační situace! 

 Uplatňujte metody a prostředky výchovy estetické, mravní,  rozumové! 

 Rytmizujte činnosti ve VJ, užívejte hry a soutěže! 

 

Ikona4 

Nechtít naučit všechny žáky všemu, ale každého podle jeho možností. Jestliže učitel 

respektuje omezené dispozice žáka, předkládá mu přiměřené úkoly, nestaví před žáka neustále 

něco nového, jestli vyučuje žáka pomalu a postupně, dává mu najevo uspokojení z jeho 

výsledků, udělá tím mnoho nejen pro pohybový rozvoj žáka, ale  i pro jeho psychickou 

rovnováhu a spokojenost. 

 

Teď zkuste vyjmenovat didaktické zásady, které pokládáte za důležité.  Jestli si u každé 

vzpomenete i na pár metodických podnětů, nebyl čas strávený nad touto kapitolkou zbytečný.  



9 Pohybové schopnosti  

Ikona1 

Víme dobře, že žák s mentálním postižením se bude v dospělosti orientovat především na 

manuální činnosti, a proto je pro něj důležité, aby byl silný, rychlý a vytrvalý. Pojďme se tedy 

společně podívat, co pro to můžeme udělat. 

 

Ikona5 

Pohybové schopnosti
[1]

 jsou relativně samostatné soubory vnitřních a funkčních předpokladů 

pro pohybové aktivity. Při pohybových aktivitách se rozvíjí a současně se v nich i projevují.  

O pohybových schopnostech je známo, že jsou geneticky podmíněny, v průběhu ontogenézy 

jejich úroveň stoupá, ve starším věku klesá. Bylo zjištěno, že obecně existují určitá věková 

období (senzitivní), v nichž probíhá nárůst některé ze schopností obzvlášť intenzivně. Tato 

období však mají pravděpodobnostní charakter, protože tempo rozvoje je záležitost 

individuální a u žáků s postižením nemusí přesně kopírovat tempo rozvoje žáků intaktní 

populace. Na aktuální úroveň pohybových schopností mají vliv vnitřní faktory, např. pohlaví, 

věk, morfologie, etiologie mentálního postižení, prodělané choroby atd. Tyto můžeme 

respektovat, nikoliv však ovlivnit. Můžeme však ovlivnit vnější faktory. Za nejdůležitější 

považujeme dostatek přiměřené pohybové aktivity i odpočinku a správnou výživu. Má-li tedy 

učitel zvyšovat úroveň pohybových schopností svých žáků, musí jejich organismus vystavit 

zatížení pohybového charakteru, prokládané nezbytným odpočinkem. Zatížení je ve 

zjednodušené podobě dáno objemem (počet opakování, uběhnuté metry apod.), intenzitou 

(počet opakování/čas, počet m/čas apod.) a složitostí pohybů (př. vrh koulí z místa  nebo se 

sunem). Manipulací s uvedenými proměnnými učitel určuje a reguluje zatížení žáka ve VJ. O 

přiměřenosti zatížení jej informují vnější příznaky, pozorované na žákovi
[2]

 (barva kůže, 

pocení, dýchání apod.), sledování změn srdeční frekvence apod. Pro odpočinek žáka může 

učitel zvolit aktivní odpočinek (stejná činnost s nízkým zatížením, jiná činnost, relaxace 

apod.) nebo pasivní odpočinek (pedagogicky využitý čas k výkladu, besedě apod.). 

 

Metodické podněty k rozvoji silových schopností: 

 U žáků školního věku  rozvíjíme dynamickou sílu, omezujeme  cviky rozvíjející 

statickou sílu.  

 Pozornost  věnujeme rozvoji síly hlavních svalových skupin, zvláště svalovým 

skupinám, které zajišťují správné držení těla (zádové, břišní, dýchací).  

 Cviky převážně silového charakteru zařazujeme do druhé poloviny hlavní části VJ.  

 Přednost mají cviky v sedu, v lehu, v kleku,  neboť méně zatěžují páteř žáka.  

 Při silových cvicích dbáme na správné dýchání.  

 Optimální rozvoj síly žáků zajišťují dynamické cviky prováděné  maximálně se zátěží 

rovnající se třetině hmotnosti žáka. 

 

Příklady pohybových prostředků: 

a) Cviky s využitím hmotnosti vlastního těla:  kliky,  shyby, sklapovačky, výskoky, cviky na 

ribstolech apod. 

b) Cviky s využitím vnějšího odporu:  



 hmotnosti náčiní a nářadí (činky, lavičky, plné míče) apod.,  

 hmotnosti spolužáka (cvičení ve  dvojici, v trojici) apod., 

 vnějšího prostředí (ve sněhu, v písku, ve vodě apod.). 

 

Metodické podněty k rozvoji rychlostních schopností: 

 Rozvoj rychlostních schopností žáků s postižením mladšího školního věku 

zaměřujeme především na zkrácení reakční rychlosti, na zlepšení rychlosti 

jednoduchého pohybu a rozvoj akcelerační schopnosti.  

 V období staršího školního věku rozvíjíme frekvenci pohybů a dále rychlost 

kombinovanou se silovými a vytrvalostními schopnostmi. 

 Cviky rychlostního charakteru zařazujeme do první poloviny hlavní části VJ. 

 Jednorázová doba zatížení aktivitami rychlostního charakteru by neměla překročit 

dobu 12 -15 sec.  

 Acyklické činnosti  opakujeme jen tolikrát, pokud se výrazně nesníží rychlost 

provedení. 

 Přestávka mezi jednotlivými činnostmi musí být dostatečně dlouhá, aby další činnost 

nebyla poznamenána únavou z činnosti předchozí.  

 Žáka průběžně podněcujeme k maximálnímu úsilí.  

 K rozvoji rychlostních schopností  používáme jen ty pohybové prostředky, které si žák 

dostatečně osvojil. 

 Cviky rychlostního charakteru neomezujeme jen na dolní končetiny, nýbrž zatěžujeme 

i ostatní části těla. 

 

Příklady pohybových prostředků (běžeckého charakteru):  

c) standardní cviky - běh přímý, štafetový běh, překážkový běh, 

d) krátký běh ze standardních  startovních pozic, z letmého startu,  

e) nestandardní cviky - krátký běh ze startů z různých  pozic, 

f) běh se změnami směru, handicapový běh,  

g) běh do kopce, běh z kopce, běh do schodů, běh se  zátěží apod., 

h) běžecké hry a soutěže. 

 

Metodické podněty k rozvoji vytrvalostních schopností: 

 U žáků s postižením lze s cílevědomým rozvojem vytrvalostních schopností začít již v 

období mladšího školního věku, ovšem hravou formou. 

 Upřednostňujeme taková zatížení, při kterých srdeční frekvence dosahuje hodnot cca 

140 tepů/min při délce činnosti 3 - 4 minuty.  

 Respektujeme zásadu postupného zvyšování objemu činnosti na úkor zkracování doby 

odpočinku. 

 Činnosti vytrvalostního charakteru zařazujeme na závěr hlavní části VJ. 

 Problémy, spojené s rozvojem vytrvalostních schopností žáků s mentálním postižením, 

nesouvisí z jejich fyziologickou nedostatečností, nýbrž s psychickými aspekty 

(monotónnost, nepříjemné tělesné pocity, nepochopení smyslu, nezájem atd.). Proto je 



potřebné zmírňovat jednotvárnost déletrvajících pohybových činností, např. v průběhu 

delšího běhu povzbuzováním nebo drobnou odměnou v cíli apod. 

 

Příklady pohybových  prostředků: 

i) pohybové hry s během, štafetové hry,  

j) pohybové hry vytrvalostního charakteru, 

k) kombinace chůze a běhu (fartlek, indiánský běh, "konverzační běh"), 

l) běh na určenou vzdálenost individuálním tempem,  

m) běh  limitovaný určitým časem (3 - 12 minut) apod., 

n) využití pohybových prostředků cyklistiky, turistiky, plavání apod. 

 

Koordinační pohybové schopnosti 

Ikona10 

Poněvadž právě v oblasti koordinačních schopností existuje u žáků s mentálním postižením 

nejvyšší deficit, je nutné věnovat pozornost jejich rozvoji u žáků  každé věkové skupiny. 

Cviky, zaměřené na rozvoj koordinačních schopností přináší optimální efekt i při relativně 

malém zatížení. Naopak, pokud ale nejsou koordinační schopnosti záměrně rozvíjeny, dochází  

u dětí s postižením k prohlubování deficitu. Cviky koordinačního charakteru zařazujeme do 

průpravné části nebo na počátek hlavní části VJ. Zařazujeme raději méně cviků, ale v každé 

VJ. 

 

Příklady pohybových prostředků, které rozvíjí obratnost:  

o) cviky ve známých podmínkách a následně ve změněných nebo ztížených podmínkách 

nebo  v nezvyklých spojeních, 

p) cviky z netypických výchozích  pozic, 

q) asymetrické cviky, 

r) cviky s využitím obměn nářadí,  

s) cviky s využitím nářadí jako překážky, 

t) manipulace s náčiním. 

 

Příklady pohybových prostředků, které rozvíjí pohyblivost a ohebnost:  

u) aktivní dynamické protahovací cviky, např. švihového charakteru, s využitím gravitace, s 

využitím náčiní apod., 

v) aktivní statické protahovací cviky, např. strečink nebo jóga, 

w) pasivní statické protahovací cviky, tj. dosažení krajních poloh s pomocí spolužáka apod. 

 

Příklady pohybových prostředků, které rozvíjí rovnováhu:  

Statická rovnováha -  zachování určité polohy  těla při  vyloučení zrakové  kontroly, při 

zmenšení plochy podložky, při zvýšení těžiště těla (např. vzpažením) apod. 

Dynamická rovnováha – pohyby na vyvýšené  podložce, na pohybující se podložce, s 

použitím nestatické  opory, zařazení doprovodných  pohybů při rovnovážné poloze apod. 

 



Příklady pohybových prostředků, které rozvíjí rytmické schopnosti:  

x) pohybové činnosti v určeném tempu, 

y) pohybové činnosti se změnami tempa, 

z) pohybové činnosti s hudebním  doprovodem. 

 

Příklady pohybových  prostředků, které rozvíjí kinesteticko-diferenciační schopnosti:  

aa) opakované činnosti se stejnými parametry (silovými, prostorovými, časovými), 

bb) opakované činnosti s rozdílnými parametry (silovými, prostorovými, časovými). 

 

Příklady pohybových  prostředků, které rozvíjí jemnou motoriku:  

cc) manipulace s drobnými předměty (hrášek, knoflíky, kuličky, kostky apod.), 

dd) cviky bez pomůcek, např. imitace hry na klavír, na trubku, mávání, "dlouhý nos" apod.1  

 

Ikona3 

Závěrem je ještě třeba dodat, že k rozvoji koordinačních pohybových schopností žáka intenzívně přispívá 

využívání pohybových prostředků ze širokého zásobníku základní, sportovní gymnastiky, pohybových a 

míčových her. 

 

Diagnostika úrovně pohybových schopností 

Úroveň pohybových schopností zjišťujeme prostřednictvím pohybových testů. Jako pohybový 

test volíme takový úkol pohybového charakteru, jehož výsledek je minimálně ovlivněn mírou 

zvládnutí pohybové dovednosti (technikou). Jednotlivé pohybové testy  obvykle sdružujeme 

do testových baterií, jejichž výsledky nám dávají obraz o úrovni pohybové zdatnosti žáka s 

postižením. Testování úrovně pohybových schopností má ve speciální škole význam zejména 

motivační. 

Ikona10 

Je třeba upozornit, že: 

- Testování úrovně pohybových schopností, tj. vykonání pohybové činnosti v určitém 

limitu, budí u žáka s mentálním postižením vyšší stav úzkosti a neklidu. Tyto stavy 

znevýhodňují žáka v testových situacích, neboť mu nedovoluje podat výkon, odpovídající 

jeho schopnostem.  

- Pokud žák nemá skutečně silný emočně podložený podnět, nevyvine při testování 

maximální úsilí. 

Testování provádíme obvykle na počátku školního roku a dále jednou i vícekrát v jeho 

průběhu. Při testování úrovně pohybových schopností vytvoříme mobilizující, ale ne stresující 

atmosféru. Lze využít  soutěživosti žáků. Naměřené výkony žáků zveřejňujeme (např. na 

nástěnce). Učiteli slouží výsledky testů jako diagnóza úrovně a změn v úrovni pohybových 

schopností žáků, pro žáka jako motivace k dalšímu zlepšení. 

 

Příklady pohybových testů, použitelných v praxi speciálních škol
[3]

: 

 dynamická síla - shyby a jejich modifikace, kliky, lehy - sedy atd., 

                                                 

 



 výbušná síla - vertikální výskok (s dosahováním), skok do dálky z místa, hod plným 

míčem atd., 

 reakční rychlostní schopnost - zachycení volně padajícího  předmětu (pravítka), 

pohybová reakce na  zvukový nebo světelný signál apod., 

 rychlost jednoduchého pohybu - změny poloh těla nebo jeho částí, změny  postojů 

apod., 

 frekvence pohybu - taping horní nebo dolní končetinou apod., 

 běžecká rychlost - 20 (30) m s letmým startem, 

 rychlost pohybu se změnou směru - člunkový běh, 

 vytrvalost globální - step-test, dvanáctiminutový běh apod., 

 obratnost - složitější pohyby s obraty těla, manipulace s náčiním (tyče, švihadla), 

překonávání překážkové dráhy atd., 

 ohebnost a pohyblivost - sed roznožný bočný nebo čelný,  hluboký ohnutý předklon ve 

stoji nebo v sedu apod., 

 rovnováha - výdrž ve stoji jednonož, chůze vpřed nebo vzad po zúžené podložce, 

balancování s předmětem apod., 

 rytmické schopnosti - bubnování v daném rytmu, pohybové vyjádření auditivního 

podnět, opakování pohybu podle daného vzoru v určitém tempu apod., 

 kinesteticko-diferenciační schopnosti - opakování zadané polohy, vynaložené síly, 

stanoveného tempa, běh k metám v určeném pořadí apod., 

 jemná motorika - stavba věže z kostek apod. 

Ze standardizovaných testových baterií, které  zjišťují úroveň pohybové zdatnosti žáků, jsou 

nejznámější Eurofit test a UNIFITTEST. Baterie UNIFITTEST je doporučována pro učitele 

na základních školách,  které realizují výuku dle vzdělávacího programu Obecná škola a nic 

nebrání aplikaci této baterie i v podmínkách speciálních škol. Baterie obsahuje skok do dálky 

z místa, leh-sed opakovaně 1 minutu,  dvanáctiminutový běh, člunkový běh 4x10 m, hluboký 

ohnutý předklon, výdrž ve shybu (dívky a chlapci do 11 let), shyby (chlapci od 12 let). 

 

Ikona6a 

Které pohybové schopnosti žáka rozvíjí běh do schodů? 

Žáci si při běhu povídají. Rozvíjí přitom svoji rychlost nebo vytrvalost? 

 

Uveďte 10 cviků na posílení svalstva trupu, vhodných pro žáky 8. tř. „zvláštní školy“! 

Uveďte 10 cviků bez náčiní  na rozvoj jemné motoriky žáků s mentálním postižením. 

 

Literatura 

Ikona7 
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10 Výchovné působení v tělesné výchově 

 Ikona1 

Tělesná výchova, jak už sám název říká, není jen tělocvik - cvičení těla, ale i výchova a 

podceňování výchovných aspektů ze strany učitele pokládáme za téměř škodlivé. V rámci této 

kapitoly byste měli intelektuálně zvládnout zákonitosti výchovného působení na žáka ve VJ 

tělesné výchovy v prostředí speciálních škol. 

 

Ikona2 

Výchova a vzdělávání tvoří dvě stránky jednoho jevu - didaktického procesu v tělesné 

výchově. Výchovnou stránkou didaktického procesu rozumíme formování psychických 

procesů a vlastností osobnosti žáka. VJ tělesné výchovy má tu přednost, že můžeme výchovně 

působit na žáka nikoliv moralizováním, nýbrž bezprostředně při realizaci pohybových aktivit. 

Z uvedeného je zřejmé, jak obrovský výchovný potenciál v sobě VJ tělesné výchovy skrývá. 

O výchovných úkolech tělesné výchovy v prostředí speciálních škol jsme hovořili v kap. 4. 

Avšak správně organizovaná a řízena VJ tělesné výchovy ve speciální škole přispívá  i k 

formování žáka v oblastech ostatních složek výchovy - estetické, pracovní, rozumové a 

mravní. 

 

Ikona6a 

Zopakujte si výchovné úkoly tělesné výchovy v prostředí speciálních škol z kap. 4 

 

Přínos tělesné výchovy estetické výchově 

Vhodným zdůrazňováním stávajících estetizujících prvků v různých organizačních formách 

tělesné výchovy ve speciální škole může učitel přispívat k prohlubování a usměrňování 

estetického vnímání a cítění žáka. Žák s mentálním postižením je sice emocionálně citlivý a 

jevy s estetickým nábojem vnímá, ale ne vždy je chápe. Proto je na učiteli, aby vhodným 

vedením naučil žáky chápat krásno v tělocvičné realitě, v přírodě, ve společnosti i ve 

vzájemných vztazích. 

Jako prostředků lze využít: 

 Prostředí tělesné výchovy - čistota, uložené nářadí a  náčiní, barevnost, přírodní krásy 

při vycházkách či výletech apod. 

 Účastníci tělesné výchovy - cvičební úbor učitele i žáků, držení těla a pohybová 

kultura, hezké vzájemné  vztahy apod. 

 Pohybové aktivity - libé pocity, vyvolané správně provedeným pohybem vlastním 

nebo spolužáka, spojení pohybové činnosti s hudbou a se  zpěvem, tanec, veřejná 

vystoupení apod. 

 

Přínos tělesné výchovy pracovní výchově 

Pracovní výchova zajišťuje rozvoj pracovních dovedností a návyků, které jsou důležité pro 

úspěšné zařazení žáka s  postižením do pracovního procesu v dospělosti. 



Tělesná výchova může přispívat pracovní výchově ve dvou směrech: 

a) Přímo - osvojováním si konkrétních pracovních úkonů např. při  údržbě či opravě 

sportovního náčiní a nářadí, při  svépomocném budování si prostorových a materiálních  

podmínek pro tělesnou výchovu, osvojováním si  konkrétních odborně technických 

dovedností při  turistických akcích apod. 

b) Nepřímo - zvyšováním tělesné zdatnosti a pohybové  výkonnosti potřebné pro vykonávání 

pracovní činnosti,  osvojením si široké škály pohybových dovedností jako  základu pro 

formování pracovních návyků, zdokonalováním pro život nutných základních lokomocí 

apod. 

 

Přínos tělesné výchovy rozumové výchově 

Rozumová výchova směřuje k vyvolání změn v intelektu žáka a k rozvoji jeho psychických 

procesů. I když žák rozhodně neočekává, že se v tělesné výchově bude učit, je i VJ tělesné 

výchovy  velkým zdrojem rozumové výchovy. Účinnost v tomto směru  závisí na učiteli, 

závisí na tom, zda si je tohoto faktu vědom a zejména jak tyto zdroje  ve své vyučovací 

činnosti realizuje.  

Přínos tělesné výchovy výchově rozumové se uskutečňuje ve dvou směrech: 

c) Rozšiřování duševního obzoru žáka -  předávání konkrétních poznatků z oblasti tělesné  

kultury, dopravní a zdravotní výchovy a dalších oblastí, obsažených v učebních osnovách 

tělesné výchovy, využívání mezipředmětových vztahů, rozvoj slovní zásoby žáka nejen po  

stránce obsahové, ale i formální, ...  

d) Zkvalitňování kognitivních procesů žáka, vytváření nových podmíněných spojů nervové 

soustavy, zdokonalování psychomotorické sféry, zrychlení myšlenkových  pochodů apod.  

Ve VJ tělesné výchovy lze velmi dobře rozvíjet např. 

o schopnost rozlišovat změny a rozdíly (např. co chybí, co přibylo apod.),  

o rozvíjet orientaci v prostoru (blíž-dál, vpřed-vzad, nahoru-dolů, vpravo-vlevo 

apod.),  

o orientaci v čase a odhad času (minule-příště, dřív-později, hodina-den apod.),  

o rozlišovat tvary (např. zástup, řada, kruh apod.),  

o rozlišovat pojmy (dobré-špatné, bezpečné-nebezpečné, velký-malý apod.). 

 

Některé intencionální metody rozumové výchovy v tělesné výchově:  

 Přednáška, výklad, rozhovor, beseda apod. 

 Spojení pohybové činnosti se slovním projevem, např. pochod se zpěvem, pohybová 

činnost s říkankami (prvky logogymnastiky). 

 Pohybová činnost žáka spojená s jejím popisování. 

 Položení otázky učitelem  s očekávanou nebo neočekávanou odpovědí žákem. 

 Slovní hodnocení pohybové činnosti žákem, a to činnosti  vlastní nebo spolužáka. 

 Zadání úkolu učitelem a řešení žákem, např. rozvoj směrové  a polohové orientace 

(začínáme vlevo - nikoliv začínáme k oknu).  

 Prvky problémové situace, např. samostatné řešení jednoduššího úkolu pohybového 

charakteru, pokus o tvorbu vlastní akrobatické sestavy apod. 



 Realizace recipročního didaktického stylu v hlavní části vyučovací jednotky. 

 Pohybové aktivity s využitím didaktických námětů z matematiky, jazyka českého 

apod.
[1]

 

 

Přínos tělesné výchovy mravní výchově 

Úkolem mravní výchovy je formovat kladné morální a volní vlastnosti osobnosti žáka. I v 

tomto směru poskytuje VJ tělesné výchovy množství příležitostí.  

Morální vlastnosti tvoří páteř chování žáka. Jejich formování bývá u žáka s mentálním 

postižením náročné a zdlouhavé. Lze říci, že stimulace projevů kladných morálních vlastností 

a rozhodná negace projevů záporných morálních vlastností v chování žáka tvoří osu 

výchovného působení učitele. 

Ve VJ tělesné výchovy můžeme formovat: 

 vztah žáka k sobě samému - skromnost, sebekritičnost,  sebedůvěra, samostatnost, 

sebeovládání, ... 

 vztah žáka k práci – kázeň, disciplína, pracovitost, odpovědnost,  svědomitost, ... 

 vztah žáka ke společnému vlastnictví - šetrnost,  hospodárnost, ... 

 vztah žáka ke kolektivu - obětavost, ochota pomoci, sociální gramotnost (schopnost  

styku a spolupráce ve třídě), regionalismus, ... 

 

Volní vlastnosti jsou ty vlastnosti osobnosti žáka, které vedou jeho jednání při rozhodování, 

které vedou jeho úsilí tato rozhodnutí realizovat. Rozvíjí se v situacích, kdy je nutno 

překonávat obtíže a překážky. 

U žáka s mentálním postižením je třeba potírat negativní důsledky abulie nebo projevy 

reaktivních volních vlastností (vzdorovitost, negativismu, umíněnost, opozičnost, 

tvrdohlavost apod.). Nás přirozeně zajímají kladné volní vlastnosti, které učitel tělesné 

výchovy aktivizuje a stimuluje: 

e) aktivní - iniciativa, aktivita, rozhodnost, odvaha, ... 

f) pasivní - houževnatost, odolnost, sebeovládání,  vytrvalost, koncentrace, ... 

 

Některé intencionální metody mravní výchovy v tělesné výchově: 

Úkolem učitele je  formovat u žáka s mentálním postižením společensky žádoucí mravní 

vědomí a postoje, mravní návyky a zkušenosti výběrem z pestré škály  metod, např.  

Odměna a trest - je nefrekventovanější výchovnou  metodou v tělesné výchově ve speciálních 

školách. Podstatou této metody je sociální podmiňování. Žádoucí chování žáka je učitelem 

chváleno, nežádoucí je trestáno. Metoda odměny a trestu předpokládá stanovení jasných 

pravidel chování ve VJ, respektive sankcí za jejich porušení.  

Konkrétní formou odměny žáka může být pochvala udělená učitelem nebo ředitelem školy 

prostřednictvím gest, mimiky, taktilně, slovně, udělením ceny, písemně např. zápisem do 

deníčku, do třídní knihy, dopisem rodičům, zápisem do kroniky školy, zveřejněním na 

nástěnce apod. 

Konkrétní forma trestu může být opět prostřednictvím gest, mimiky, slovně napomenutím, 

pohovorem, pohovorem před třídou, zákazem něčeho, rozhovorem s rodiči, písemně 



poznámkou, zápisem do třídní knihy, případně snížením známky z chování apod. Při "běžném 

zlobení" žáků ve VJ lze použít některou z následujících technik: významný déletrvající pohled 

na žáka, chůze směrem k žákovi s neustálým očním kontaktem, pohled na žáka se zavrtěním 

hlavy nebo zamračením se, pohrození, zdržování se v blízkosti neukázněného žáka, oslovení 

žáka, napomenutí žáka. Způsobů, jak žáka trestat je ovšem  celá řada, stejně jako je široká 

škála možných provinění žáka. Protože trestání žáka je oblast velice citlivá, upozorníme ještě 

na několik okolností. Trest je realizovaná hrozba. Upozornění, napomenutí by mu tedy mělo 

předcházet. Učitel trestá žáka jen při jistotě jeho provinění, a to diferencovaně, podle 

podmínek kritické situace i vzhledem k osobnostním zvláštnostem žáka samotného.  

Při trestání žáka je vhodné respektovat následující podněty: 

 Nesmlouvavě reagovat na hrubost žáků.  

 Nevyhrožovat hypotetickými tresty. 

 Kritizovat to, co učitel vidí, slyší nebo co neočekával. 

 Kárat bez ubližování a urážení žáka. 

 Nezdvojovat tresty. 

 Nestupňovat tresty  v čase. 

 Diskutabilní jsou tresty pohybovou aktivitou (např. 10 dřepů apod.). 

Adekvátní trest je nutný, poněvadž žák  s mentálním postižením neodhadne přesné hranice 

vhodného a nevhodného chování. Rozhodně se učitel nesmí nechat vyprovokovat k trestání v 

afektu a zásadně by neměl nepoužívat tresty: 

 zesměšňující žáka,  

 snižující důstojnost žáka (např. stání v koutě, klečení apod.), 

 porušují zásady bezpečnosti nebo další legislativní normy (za dveře, po škole apod.),  

 fyzické tresty (i když praxe v základních školách praktických někdy naznačuje, že 

nedostane-li žák pohlavek od učitele, nedá mu jej často nikdo).  

 

Další metody: 

Přesvědčování - utváření postojů žáka na základě vysvětlení správnosti toho či onoho chování 

s oporou o konkrétní fakta. 

Metoda požadavku - zadání úkolu a trvání na jeho splnění  z důvodu nutnosti (např. úklid 

nářadí). Požadavky musí být přiměřené možnostem a aspiraci žáka.  

Záměrně ztížená situace - vytváření didaktické situace, která evokuje mobilizaci mravních 

dispozic žáka (pohybových, sociálně mravních, organizačních apod.), které by se jinak 

neaktivizovaly. Důležitá je přiměřenost a výběr situace. 

Pravidla soutěží a her - důsledné dodržování pravidel soutěží a her, byť by byla  i jakkoliv 

učitelem upravena. Zásadou je nepřipustit beztrestné porušování pravidel soutěží a her. 

Osobní příklad - buď učitele tělesné výchovy jako bezprostředního vzoru chování anebo 

příklad vzdáleného  vzoru (např. významný sportovec, sportovec s postižením  apod.). Žák s 

mentálním postižením  rád napodobuje přitažlivé vzory, zejména jejich pohyby, názory, 

reakce apod. Společensky žádoucí vzor (učitel nebo sportovec) musí žel čelit silné konkurenci  

dalších vzorů (filmový hrdina, rodinný příslušník, kamarád z party),  které jsou pro žáka 

mnohdy přitažlivější. 



Spojení školy se životem - navazování na informace o sportovním dění ze sdělovacích 

prostředků, společné návštěvy sportovních  podniků, fit centra apod. 

Účast na veřejných vystoupeních a akcích - při významných  společenských událostech, např. 

Běh 17.  listopadu, účast na vánoční besídce, reprezentace školy či třídy ve sportovních  

soutěžích školního, krajského či republikového kola. 
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Dosud jsme  věnovali pozornost výchovnému působení ve školní tělesné výchově jako  

intencionální činnosti učitele. Součástí výchovného působení učitele je však i řešení více či 

méně běžných prohřešků žáka v oblasti norem sociálně mravního chování. Poněvadž těchto 

prohřešků není ve speciálních školách  málo, uvedeme několik podnětů k této oblasti. Ve VJ 

tělesné výchovy není zdánlivě tolik možností k nelegálnímu chování žáka jako v jiných 

vyučovacích předmětech (napovídání, bavení se, opisování apod.). Přesto dochází k situacím, 

které učitel vnímá jako neukázněnost žáka, a cítí potřebu jeho chování korigovat. Během VJ 

to může být vedle běžného zlobení: neposlušnost a protesty, odmlouvání, ignorování učitele, 

pokřiky a vulgarismy, nevhodné poznámky, činnosti nesouvisející s výukou, recese, strkání či 

popichování spolužáka, fyzické napadení spolužáka,  spory mezi žáky navzájem, 

zesměšňování spolužáka nebo učitele apod. V období puberty se u žáků vyskytuje problém 

permanentního zapomínání cvičebního úboru. V každé třídě se navíc může vyskytnout 

notoricky neukázněný, problémový žák, jehož chování je stimulováno emocionálností 

prostředí VJ tělesné výchovy. Jako obecné příčiny problémů žáka v sociálně mravní oblasti se 

nejčastěji uvádí: méně přitažlivá činnost ve VJ, nuda či nezájem žáka, negativní vztah k 

učiteli, špatná atmosféra ve třídě, psychická nebo sociální nezralost, agresivita žáka, 

nedostatek sebekontroly, poruchy chování, sociálně patologické rodinné prostředí  apod. 

V základních školách praktických se stále častěji můžeme setkat s hrubostmi a  rvačkami o 

přestávkách, s poškozováním vybavení školy, záškoláctvím, krádežemi, konflikty s učiteli, 

šikanou spolužáka. 
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Již Komenský radil: škola bez kázně - mlýn bez vody. Dle našeho názoru jsou učitelé 

speciálních škol  dostatečně připraveni řešit vzdělávací problémy žáků s mentálním 

postižením. Otázkou je, nakolik jsou připraveni reagovat na stálý nárůst negativních projevů v 

chování žáků.  

 

ZZpprraaccuujjttee  1100  ppoohhyybboovvýýcchh  ččiinnnnoossttíí  nneebboo  hheerr,,  ppřřii  kktteerrýýcchh  žžáákk  ssoouuččaassnněě  ss  ppoohhyybboovvýýmmii  aakkttiivviittaammii  

zzáámměěrrnněě  rroozzvvííjjíí  kkooggnniittiivvnníí  pprroocceessyy..  

Připravte test vědomostí z oblasti tělesné kultury pro žáky 9. ročníku ZvlŠ (10 uzavřených 

otázek). 
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11 Hodnocení A KLASIFIKACE ŽÁKA 
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Jak hodnotíme žáka? Jak a za co jej klasifikujeme? A proč vlastně klasifikujeme?  

S odpověďmi na tyto otázky a s dalšími náměty ke klasifikaci se seznámíme v této kapitole.  
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Pod termínem hodnocení rozumíme v zásadě dvě základní složky činnosti učitele. Jednak 

složku procesuální a jednak složku jevovou. Procesuální složka zahrnuje především 

posuzovací činnost učitele a jevová složka je konkrétním vyjádřením hodnocení žáka. 

 

Posuzování výkonu žáka 

Procesuální stránku hodnocení chápeme jako proces poznávání a posuzování dosaženého 

stupně rozvoje osobnosti žáka ve vztahu ke stanoveným vzdělávacím úkolům  a v kontextu s 

možnostmi žáka. Jde o racionální činnost učitele s vysokou sociální odpovědností.  

Podklady pro hodnocení žáka získává učitel nejčastěji prostřednictvím:  

 Měření – učitel měří výkon žáka prostřednictvím kvantitativních údajů (např. délka  

skoku do dálky, výkony v pohybových testech apod.). 

 Pozorování – učitel pozoruje kvalitu výkonu žáka (např. roznožku přes kozu apod.). 

Pro zpřesnění může učitel použít hodnotící škály nebo jinou fixovací techniku.  

 Dotazovací metody (rozhovor nebo anketa) – slouží  učiteli ke zjištění úrovně 

vědomostí žáka, jeho postojů, zájmů apod. 

 Anamnéza žáka - seznámení se s osobní dokumentací žáka, informace lékaře, 

ostatních učitelů, rodičů či odpovědného zástupce apod. 

Na základě takto získaných informací učitel pomocí logických postupů (porovnávání, 

analýza, indukce, dedukce apod.) provádí posouzení činnosti žáka. Výkon žáka lze 

porovnávat s jeho počáteční úrovní (intraindividuální diference) nebo s výkony spolužáků 

(interindividuální diference) nebo porovnává výkon žáka s ideálním provedením. Vždycky by 

však měl  respektovat ten fakt, že každý žák začal učební proces na jiné úrovni. Proto učitel 

nemůže zvažovat jen výsledek činnosti žáka, nýbrž i cestu, kterou žák musel projít. I malý 

pokrok žáka by měl být respektován. Negativní vliv na učitele při posuzování činnosti žáka 

může mít haló-efekt, deformované preinformace nebo nahodilé informace kolegů, rodičů, 

subjektivismus, chování žáka apod. 

 

Hodnocení výkonu žáka 

Jevová stránka hodnocení  je rezultativním vyjádřením míry úspěšnosti žáka z pohledu 

učitele. Žák se dovídá, jak  učitel vidí jeho učební pokroky, což má zásadní vliv na jeho 

motivaci k další činnosti, na jeho postoj k učiteli i k předmětu samotnému. Všechny uvedené 

vazby mají emocionální podklad. Proto je významný nejen obsah učitelova sdělení, nýbrž i 

způsob, jakým učitel svá sdělení předává.  

Příklady metod hodnocení: 



 Neverbální např. gesta a mimika - úsměv, zamračení, pohrození prstem, zatleskání, 

přátelský  dotyk, ... 

 Slovní metody - pochvala, kritika, ... 

 Písemné - zápis do deníčku, zveřejnění na nástěnce.   

 Různé formy odměn – sladká, věcná, pověření čestným úkolem, ... 

 Klasifikace. 

 

Klasifikace 
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Klasifikace představu vyjádření hodnocení podle stanovené pětistupňové klasifikační škály. 

Klasifikovat žáka je profesní povinností učitele. Jedině on, učitel žáka, je kompetentní jej 

klasifikovat a za udělenou známku plně zodpovídat.  

Odpovědná klasifikace učitelem tělesné výchovy ve speciální škole by měla splňovat alespoň 

následující kritéria: 

spravedlivá – klasifikace hodnotící výkon žáka, respektující dynamiku výkonnosti žáka, 

negující preferenční tendence učitele k žákovi apod., 

objektivní - oproštěná od momentálního psychického stavu učitele, bez emocí, v souladu s 

legislativními a etickými normami, 

nestranná - bez ohledu na výsledky žáka v jiných  vyučovacích předmětech. 

Proč vlastně klasifikujeme? Existuje  množství argumentů  pro a proti klasifikaci v tělesné  

výchově ve speciálních školách. Skutečností však je, že všechny povinné předměty jsou 

předmětem klasifikace. Hovořme tedy o tom, k čemu klasifikace slouží:  

 stimuluje (nebo inhibuje) chuť žáka do další činnosti, podněcuje (nebo tlumí)  zájem 

žáka o tělesnou výchovu, tj. motivační funkce,  

 informuje rodiče žáka, vedení  školy o stavu a změnách v rozvoji osobnosti žáka, tj. 

informační funkce, 

 umožňuje učiteli zpětně hodnotit vhodnost použitých metod a forem didaktické práce 

apod., tj. diagnostická funkce.  

Klasifikace se provádí  v průběhu celého školního roku - průběžná a celkově na konci 

každého pololetí - pololetní, výroční. 

Předmětem průběžné klasifikace jsou učební výsledky (v oblasti vědomostí, pohybových 

dovedností, pohybových schopností),  jichž žák s postižením dosáhl  v tělesné výchově 

v souladu s požadavky vzdělávacího programu. Průběžná klasifikace probíhá obvykle při 

hodnocení dílčích učebních výsledků žáka nebo po skončení výuky určitého tématického 

celku. Učitel nejprve demonstruje pohybovou dovednost a žáci si několika pokusy osvěží 

pohybovou paměť. Zásadně klasifikujeme učivo, které bylo osvojováno dostatečnou dobu. 

V průběhu klasifikace uplatňuje učitel pedagogický takt a sociální stimulaci. Navozuje 

atmosféru dobré pracovní pohody a soutěživosti, aby kvalita či kvantita výkonu byla odrazem 

skutečných možností žáka.  

Učitel tělesné výchovy však nemá k dispozici žádné normy výkonnosti žáků s postižením, a to 

ani u výkonů kvantitativního charakteru. Nejčastějším postupem učitele je porovnávání 

výkonu žáka s výkony ostatních žáků třídy. Jindy porovnává výkon žáka s ideálním 

provedením.  
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Za nejsprávnější, ale současně nejnáročnější, pokládáme klasifikaci výkonu žáka v závislosti 

na okolnostech, za jakých byl dosažen. To znamená preferovat relativní zlepšení výkonu žáka 

před absolutní úrovní dosaženého výkonu.  

Výsledek klasifikace je třeba žákovi oznámit a přiměřeným způsobem zdůvodnit. Průběžná 

klasifikace má nejčastěji podobu číselnou dle klasifikační stupnice, ale lze použít i značky 

(☺,+,‡, -) nebo symboly (zvířátka apod.).   Učitel je povinen vést si soustavně evidenci o 

průběžném prospěchu svých žáků.  

Průběžný prospěch žáka slouží učiteli jako podklad pro pololetní klasifikaci na vysvědčení. 

Jistě se mnou budete souhlasit, že klasifikace na vysvědčení není  pouhým aritmetickým 

průměrem průběžné klasifikace. Výsledná známka musí odražet i vztah žáka k tělesné 

výchově, jeho snahu a aktivitu. Musíme přihlížet i k  míře mentálního postižení žáka a k jeho 

zdravotnímu stavu.  

Klasifikace na vysvědčení může být formou číselného vyjádření dle klasifikační stupnice 

(např. 1), formou užšího slovního hodnocení (např. výborně) nebo formou širšího slovního 

hodnocení (např. je obratný a snaživý). Možná je i kombinace číselné a širší slovní 

klasifikace. Prospěch žáka pomocné školy je vždy formou širšího slovního hodnocení. 

 

Postup při klasifikaci žáka základní školy praktické stanovuje Metodický pokyn ke klasifikaci 

a hodnocení žáků zvláštní školy
[1]

, z něhož vybíráme: 

Prospěch žáka se klasifikuje stupni : 

1 – výborný; 

2 – chvalitebný; 

3 – dobrý; 

4 – dostatečný; 

5 – nedostatečný. 
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 Žák  prospěl,  nemá-li  ani  v jednom  z povinných  předmětů  prospěch nedostatečný  

s výjimkou  předmětů  hudební  výchova,  výtvarná  výchova, tělesná výchova. 

 Hodnocení výsledků práce v zájmových útvarech (tedy i ve sportovním kroužku nebo 

zdravotní tělesné výchově): 

o pracoval úspěšně; 

o pracoval. 

 

Klasifikace žáka pomocné školy se děje podle Metodického pokynu k hodnocení žáků 

pomocné školy MŠMT
[2]

, z něhož vybíráme: 

 Předmětem hodnocení jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech 

v souladu s požadavky učebních osnov individuálních vzdělávacích plánů. 

 Na nižším stupni pomocné školy (N 1, N2, N3) se hodnotí tyto předměty: čtení, psaní, 

počty, věcné učení, smyslová výchova, pracovní a výtvarná výchova, hudební 

výchova, tělesná výchova. 



 Na středním stupni (S1, S2, S3) a vyšším  stupni (V1, V2) se hodnotí tyto předměty: 

čtení, psaní, počty, věcné učení, pracovní a výtvarná výchova, hudební výchova, 

tělesná výchova. 

 Na pracovním stupni (P1, P2) se hodnotí tyto předměty: čtení, psaní, počty, věcné 

učení, pracovní a výtvarná výchova, hudební výhova, tělesná výchova. 

 Činnost žáka v zájmových útvarech, které organizuje škola, se hodnotí dvěma stupni: 

pracoval úspěšně, pracoval.  

 Při hodnocení zohledňuje učitel druh a stupeň mentálního postižení žáka, jeho 

zdravotní stav a jeho individuální a věkové zvláštnosti, s akcentem na kultivaci žáka a 

rozvoj jeho schopností.  

 Prospěch žáka pomocné školy se v jednotlivých předmětech hodnotí formou širšího 

slovního hodnocení.  

 Při hodnocení učitel přihlíží k úsilí vynaloženému žákem, k jeho postojům k učení, 

jeho snaze a míře jeho postižení.  

 Prospěch žáka se klasifikuje stupni: 

1 - je obratný a snaživý;  

2 - je méně obratný, ale snaží se;  

3 - snaží se (cvičit podle svých možností);  

4 - je méně obratný, cvičí s pomocí;  

5 - při cvičení potřebuje velkou pomoc. 
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Hodnocení průběhu a výsledků učební činnosti žáka je jednou z nejcitlivějších a také 

nejdiskutovanějších  činností učitele tělesné výchovy ve speciální škole. Učitel posuzuje 

výkon žáka a různými formami mu sděluje hodnocení. Klasifikace, jako jedna z forem 

hodnocení  ve speciálních školách, je upravena vyhláškami. 

 

JJaakkoo  uuččiitteell((kkaa))  ttěělleessnnéé  vvýýcchhoovvyy  vvee  ssppeecciiáállnníí  šškkoollee  ssee  rroozzhhooddnneettee,,  žžee  nnaa  vvyyssvvěěddččeenníí  uuvveeddeettee  

žžáákkůůmm  ššiirrššíí  sslloovvnníí  hhooddnnoocceenníí..  ZZaa  jjaakkýýcchh  ppooddmmíínneekk  ttoo  mmůůžžeettee    uudděěllaatt??    

MMůůžžee  bbýýtt  žžáákk  kkoommiissiioonnáállnněě  zzkkoouuššeenn  zz  ppřřeeddmměěttuu  ttěělleessnnáá  vvýýcchhoovvaa??  

Vypracujte širší slovní hodnocení pro čtyři  žáky základní školy praktické, kteří by hypoteticky 

měli být klasifikováni známkou od 1 do 4.  
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12 Péče o zdraví a bezpečnost žáků v tělesné výchově ve 
speciálních školách 

Ikona1 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni orientovat se v základních pravidlech 

bezpečného řízení  různých organizačních forem tělesné výchovy žáků s mentálním 

postižením. 

 

Ikona5 

Rodiče svěřují po dobu školního vyučování své děti učitelům a právem očekávají, že o jejich 

bezpečnost bude dobře postaráno. Pro učitele speciálních škol to znamená dodržovat vedle 

pracovněprávních předpisů i školský zákon, vyhlášku MŠMT 73/2005, školní řád, metodické 

pokyny atd. Postup učitele při výkonu pedagogické práce, který není v souladu se závaznými 

předpisy, je porušením pracovní kázně. 

Vyučovací jednotka tělesné výchovy (dále VJ), více než-li hodina kteréhokoliv jiného 

vyučovacího předmětu, skrývá potencionální nebezpečí zranění žáka. Riziko zranění zvyšuje i 

mentální postižení žáka, neboť žák s mentálním postižením není schopen racionálně zvážit 

důsledky svého chování. Sebelepší VJ tělesné výchovy, vysoce účinnou ve všech směrech, 

nelze kladně hodnotit, pokud učitel nedodržuje principy protiúrazové prevence. 

 

Činnost učitele ve vyučovací jednotce 

Zvýšenou pozornost  bezpečnosti žáků zajišťuje učitel  neustálou přítomností, vhodnou 

organizací, volbou odpovídajících pohybových činností a metod výuky, zabezpečením 

dopomoci a záchrany, kontrolou cvičebního oděvu a obuvi žáků apod. Učitel musí prozíravě 

předvídat možnosti a směry jednání žáka a preventivně nevhodným aktivitám zabránit. Učitel 

musí vyloučit ty pohybové činnosti, které žák cvičit nesmí (z důvodu zhoršení zdravotního 

stavu) nebo cvičit nemůže (z důvodu motorické nedostatečnosti způsobené zdravotním 

stavem). 

Učitel, pověřený výukou v dané VJ, odpovídá za bezpečný přesun žáků do cvičebního 

prostoru a zajišťuje společný a ukázněný vstup. Jestliže dva učitelé vykonávají výuku jedné 

třídy společně, je také jejich odpovědnost společná.  Každou VJ zahajuje učitel 

organizovaným nástupem, zjistí přesný počet žáků, zkontroluje odložení hodinek, prstenů 

apod. Učitel je ve cvičebním prostoru přítomen po celou dobu výuky. Své postavení v 

průběhu vyučovací jednotky volí tak, aby měl přehled o všech žácích. Poučí žáky o způsobu 

přípravy a úklidu nářadí a náčiní, dbá na správnou prostorovou organizaci činností. 

Promyšleně řídí vyučovací jednotku, nepřetěžuje žáky. Soustavně působí na rozvoj jejich 

uvědomělé kázně a disciplíny a zaujímá autoritativní postoj k hrubě jednajícím žákům. Podle 

vlastního uvážení poskytuje žákům dopomoc nebo záchranu, případně instruuje pověřeného 

žáka o způsobu poskytování dopomoci. VJ končí  organizovaným nástupem, úklidem nářadí a 

náčiní do vymezených prostorů. 

Dojde-li k úrazu, je povinností učitele tělesné výchovy poskytnout zraněnému žáku okamžitě 

první pomoc. Žádný úraz nelze podceňovat. A proto při sebemenší pochybnosti o povaze 

zranění zajistíme odborné vyšetření zraněného žáka v doprovodu dospělé osoby. O zranění 

žáka informujeme jeho rodiče. 



 

Ikona10 

Abeceda bezpečnosti ve VJ: 

 Počet žáků ve VJ je v souladu s Vyhláškou MŠMT 73/2005. Ředitel školy může 

v souladu s požadavky na bezpečnost žáků snížit počet žáku ve třídě (ve skupině). 

 Jako učitel vcházím do cvičební místnosti a odcházím z ní spolu se žáky. 

 Po celou dobu VJ jsem přítomen ve cvičební místnosti.  

 Dbám na vhodný cvičební oděv svůj i žáků.  

 Nezapomenu zkontrolovat odložení hodinek, prstenů, řetízků apod., čistotu obuvi, 

brýlí, zavázaní tkaniček apod.  

 Před vlastním cvičením zkontroluji stav používaného nářadí a náčiní. 

 Cvičení se provádím jen na bezpečném a udržovaném nářadí, které prošlo každoroční 

bezpečnostní prohlídkou.  

 Volím přiměřeně náročné učivo v souladu s učebními  osnovami a možnostmi žáka. 

 Zásadně eliminuji pohybové činnosti, která jsou kontraindikační. 

 Vydávám jasné, přesné a žákům srozumitelné povely. 

 Necvičícím žákům určím konkrétní činnost a průběžně je sleduji. 

 Organizační formy práce, které používám ve VJ respektují prostorové možnosti 

cvičební místnosti.  

 Své postavení volím tak, abych měl vizuální kontakt na všechny žáky. 

 Umím a také poskytuji odbornou dopomoc a záchranu.  

 Své žáky vedu ke kázni a k zodpovědnosti za bezpečnost a zdraví své i spolužáků. 

 Znám základy poskytování první pomoci, vím kde je uložená lékárnička. 

 Nářadí a náčiní ukládáme tak, aby neohrožovalo bezpečnost žáků. 

 

Činnost žáka 

Žák se chová v průběhu VJ ukázněně a řídí se výhradně pokyny učitele, to jest nevykonává 

jinou činnost, než která z těchto pokynů vyplývá. Bez povolení učitele neopouští cvičební 

prostor. Má odpovídající cvičební obuv  (obuv s patou a s pevnou podrážkou, nejlépe na 

suchý zip) a cvičební úbor (kalhoty s gumou v pase, volné tílko). Brýle by žák měl mít 

bezpečnostní - nerozbitné,  i tak je odkládá při cvičení, kde hrozí zvýšené riziko poranění při 

rozbití brýlí. Rizikové cviky by měl určit učitel. V případě, že žák nemůže bez brýlí tyto cviky 

provádět, musí být na daný cvik učitelem omluven. Pokud je žák momentálně zdravotně 

indisponován nebo po nemoci, informuje o tom učitele. 

 

Činnost vedení speciální školy 

Vedení školy zajišťuje pravidelné roční bezpečnostní prohlídky cvičební místnosti
[1]

 a 

zabudovaného nářadí odborným závodem spojenou s protokolárním zápisem.  



Vedení školy pověří jednoho z učitelů, který průběžně kontroluje technický stav materiálních 

a prostorových podmínek a zjištěné závady ihned řeší, navrhuje opravy a vyřazení materiálů. 

Průběžně kontroluje úklid nářadí a náčiní, čistotu a větrání cvičebních prostor. 

 

Činnost učitele v dalších organizačních formách tělesné výchovy 

VJ zdravotní tělesné výchovy vede učitel, který má odbornou způsobilost pro zdravotní 

tělesnou výchovu. Počet žáků ve skupině je minimálně 4 a maximálně 8. 

Organizační formy tělesné výchovy ve specifickém prostředí (letní nebo zimní příroda, bazén 

apod.) se řídí zvláštními předpisy
[3][4]

. 

Za bezpečnost žáků při plaveckém výcviku (v cizím zařízení) odpovídá ten, kdo výcvik vede, 

a to od doby převzetí žáků od pedagogického pracovníka. Jeho odpovědnost končí předáním 

žáků zpět pedagogickému pracovníkovi. Tento pedagogický pracovník musí být přítomen po 

celou dobu plaveckého výcviku. Plavání je možné realizovat jen v bazénech nebo 

koupalištích. Plavecká výuka se řídí směrnicemi o plaveckém výcviku uveřejněnými ve 

Věstníku MŠ ze dne 20. 9. 1980 a Vyhláškou MŠMT 73/2005
[2]

. 

 Bruslení nelze organizovat na zmrzlé vodní hladině. 

Organizuje-li speciální škola pro své žáky lyžařský zájezd, postupuje podle metodického 

pokynu MŠMT 12/1993 k zajištění lyžařských zájezdů a vyhláškou MŠMT 73/2005
[2]

. 

Podmínkou účasti žáka na zájezdu je souhlas jeho zákonného zástupce.  

Při výletech a turistických akcích v letní přírodě je třeba volit terén a překážky úměrné 

možnostem žáků. 

Při akcích, spojených s přepravou žáka (výlet, zájezd apod.), začíná odpovědnost školy za 

případný úraz žáka až vstupem do dopravního prostředku, který škola k této akci použije a 

končí výstupem žáka z dopravního prostředku. Cesta z bydliště a zpět do domova žáka se 

považuje za cestu do školy a ze školy a úraz na této cestě není úrazem školním.  

Při sportovní akademii či jiných veřejných vystoupeních žáků se nedoporučuje fotografování 

s použitím blesku. Při užití fotoblesku (zvláště na kratší vzdálenost) hrozí nebezpečí leknutí 

cvičícího žáka, případně by mohlo dojít k jeho oslnění. V obou případech by při reakci žáka 

na tyto uvedené skutečnosti mohlo dojít k narušení koordinace pohybů. Tím se zvyšuje riziko 

úrazu. 

 

Ikona4 

Neznalost zákona neomlouvá, proto si přečtěte  základní dokumenty, které se vztahují k 

bezpečnosti vašich žáků. Důsledně je respektujte a totéž vyžadujte od žáků, od svých kolegů a 

vedení školy. Pokud si nejste jist bezpečnosti vašich žáků, raději jejich aktivity ukončete. 

 

ŽŽáákk  mmáá  ppřřeeddllookkttíí  vv  ssááddřřee..  CChhccee  vvee  vvyyuuččoovvaaccíí  jjeeddnnoottccee  ccvviiččiitt..  JJaakk  ooddppoovvííttee  jjaakkoo  uuččiitteell??  

VVrraaccííttee  ssee  vvllaakkeemm  ssee  ttřřííddoouu  ss  vvýýlleettuu..  JJeeddeenn  žžáákk  cchhccee  vvyyssttoouuppiitt  oo  zzaassttáávvkkuu  ddřříívv,,  vv  mmííssttěě  ssvvééhhoo  

bbyyddlliiššttěě..  JJaakk  bbuuddeettee  jjaakkoo  uuččiitteell  rreeaaggoovvaatt??  

KKoolliikk  žžáákkůů  zzvvllááššttnníí  šškkoollyy  mmůůžžee  mmíítt  uuččiitteell  vv  ddrruužžssttvvuu  ppřřii  llyyžžaařřsskkéémm  vvýýccvviikkuu??  

ŽŽáákk  vvee  VVJJ  ttěělleessnnéé  vvýýcchhoovvyy  zzlloobbiill..  CChhcceettee  jjeejj  nneecchhaatt  ppoo  šškkoollee..  JJee  ttoo  mmoožžnnéé  aa  zzaa  jjaakkýýcchh  

ppooddmmíínneekk??  



Prostudujte školský zákon a písemně zpracujte pasáže, které se vztahují k  péči o zdraví a 

bezpečnost žáků. 
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13 Podmínky tělesné výchovy na speciálních školách 

Ikona1 

Tato kapitola by vás měla přesvědčit, že i podmínky jsou významným činitelem 

tělovýchovného procesu. Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni charakterizovat 

podmínky prostorové, materiální, sociální, právní a časové. 

 

Ikona5 

Podmínky jsou dalším ze čtyř hlavních činitelů didaktického procesu v tělesné výchově. 

Definujeme je jako souhrn materiálního, společenského a právního prostředí, ve kterém 

didaktický proces tělesné výchovy probíhá. Podmínky vytváří předpoklady pro realizaci 

tělesné výchovy a významně ovlivňují průběh a výsledky výchovně vzdělávací práce. 

 

Prostorové podmínky 

Prostorovými podmínkami rozumíme cvičební prostory, určené pro potřeby tělesné výchovy. 

Ve speciálních školách jsou to obvykle tělocvična, hřiště, cvičební místnost, posilovna, 

výjimečně bazén, kluziště apod.  

Tělocvična a hřiště jsou nezbytnou součástí areálu školy či zařízení. Pokud škola nemá tyto 

cvičební prostory, hledá náhradní řešení, např. pronájmem, zřízením cvičební místnosti, 

využíváním přírodního prostředí apod. Naprosto nevhodné je cvičení na chodbách nebo 

v běžné třídě. 

Tělocvična ve speciálních školách musí vyhovovat stejným požadavkům jako v základních 

školách
[1]

: 

Nejmenší plocha na 1 žáka pro plošně nenáročné druhy cvičení je 4 až 5 m
2
, v ostatních 

případech 8 m
2
 na 1 žáka. Tělocvična musí být řádně odvětraná, ventilační otvory musí být 

ovladatelné z místnosti, teplota vzduchu nesmí klesnout pod 16
0
 C. Podlaha musí být pružná, 

snadno čistitelná a neklouzavá. Doporučuje se přirozené i umělé osvětlení (40-80 luxů). 

Vhodnější je tělocvična bez velkých oken, která nabízejí rozptylování žáků.   

Stěny tělocvičny a tělesa topení musí být řádně zajištěny proti úrazu, svítidla a okenní tabule 

proti rozbití. Nezanedbatelným faktorem je i barevnost cvičebního prostoru. V jednom 

cvičebním prostoru cvičí jen jedna třída žáků, nikoliv dvě třídy současně, neboť tento nešvar  

zvyšuje únavu učitele a žáky s mentálním postižením rozptyluje. 

K tělocvičně náleží nářaďovna a dále šatny a umývárny se záchodem, oddělené pro chlapce a 

dívky, kabinet pro učitele, sklad pomůcek.  Po skončení tělesné výchovy musí mít žáci 

možnost očisty. Minimální plocha šatny pro skupinu cvičících je 18 m
2
. Šatny musí být 

vybaveny věšáky a lavicemi; počítá se 0,4 m délky lavice na 1 žáka. Umývárna musí být 

přístupná ze šatny; stanoví se 1 sprchová růžice pro 5 až 8 žáků.  

Školní hřiště poskytuje cvičební prostor pro výuku atletických disciplín, pohybových a 

sportovních her. Jednotlivé sektory by svým počtem a umístěním  měly vyhovovat hromadné 

formě výuky typické pro školní tělesnou výchovu. Vhodnější je menší hřiště, ale v blízkosti 

školy. Ideální hřiště je oplocené, s rovným a neklouzavým povrchem, chráněné proti větrům, 

exhalátům a dopravnímu ruchu. 

 



Materiální podmínky 

Nářadí a náčiní 

Cvičební náčiní je třeba v takovém množství, aby na jednu dvojici  připadlo minimálně jedno 

náčiní. Pro zvláštní školy je seznam doporučeného nářadí a náčiní součástí dosud platného 

vzdělávacího programu. Pro výuku tělesné výchovy je nutné nejen dostatečné množství 

nářadí, ale i jeho kvalita. Nářadí a náčiní má konstrukcí, kvalitou a kvantitou odpovídat všem 

věkovým kategoriím žáků školy a nejvyššímu  počtu žáku ve třídách. 

 

Vyučovací pomůcky 

Mezi vyučovací pomůcky patří např. píšťalka, stopky, bubínek, měřící pásmo, hrábě, filmy, 

nákresy, videokazety, tabule nebo magnetická tabule, umístěná v tělocvičně, lékárnička, ... 

 

Předměty didaktické techniky 

 Prostředky statické projekce: zpětný projektor,  diaprojektor, … 

 Prostředky dynamické projekce: promítací aparát, videotechnika, ... 

 Prostředky auditivní techniky: gramofon, magnetofon,  školní rozhlasové zařízení, ... 

 

Sociální podmínky 

Sociální podmínky v užším slova smyslu jsou dány sociálním klimatem speciální školy i 

třídy, a v tomto smyslu ovlivňují i atmosféru vyučovací jednotku tělesné výchovy. Sociální 

aspekt vychází i z nutné vzájemné interakce účastníků konkrétní vyučovací jednotky, kteří po 

určitou dobu sdílí tentýž cvičební prostor a pod sociální kontrolou prezentují své výkony. Za 

významné pokládáme: 

 sportovní tradice školy, organizace sportovních kroužků  a soutěží, vyhlašování 

nejlepších sportovců, evidence  rekordů školy apod., 

 kvalita učitelů tělesné výchovy, 

 kolegiální mezilidské vztahy v pedagogickém sboru, respektování výuky všech 

předmětů, 

 podpora a zájem vedení školy o problematiku tělesné  výchovy, 

 těsná spolupráce s institucemi a organizacemi na úseku  tělesné výchovy a sportu.  

K dalším sociálním podmínkám patří i počet žáků v třídním kolektivu a jejich vzájemné 

vztahy. Významné je i to, zda chlapce vyučuje učitel muž a dívky žena, i frekvence didaktické 

interakce učitel - žák, učitel - třída v průběhu vyučovací jednotky tělesné výchovy.  

Sociální podmínky v širším slova smyslu jsou dány významem a rolí, kterou tělesné výchově 

ve speciálních školách přičítá společnost, sdělovací prostředky, region, rodiče atd. 

 Sdělovací prostředky – ovlivňují žáka ve směru informací, propagace a osvěty. 

 Rodinné zázemí– zejména postoje členů rodiny k pohybovým aktivitám, k tělesné 

výchově. 

 Interdisciplinární vlivy – vědomosti z jiných vyučovacích předmětů. 



 Vliv „ulice“ – kamarádi, spolužáci a přátelé, jejich názory a postoje, které mají na 

žáka s mentálním postižením nezanedbatelný vliv. 

 

Právní podmínky 

Každá speciální škola jako celek je subjekt, který musí respektovat právní normy s celostátní 

platností jako je Zákoník práce, Občanský zákoník, Pracovní řád apod. 

Základní platnou legislativní normou je Vyhláška MŠMT 73/2005
[2]

. Ve vyhlášce je možno 

nalézt např. maximální počet žáků ve třídě, možnosti dělení tříd na skupiny,  délku vyučovací 

doby,  rámcová pravidla hodnocení a klasifikace žáků, pokyny k bezpečnosti a ochraně zdraví 

žáků atd. Významný je §18:  „… pokud tato vyhláška nestanoví jinak, vztahují se na speciální 

školy …obecné předpisy, vztahující se na  základní školy …“. 

Závaznou pedagogickou normou jsou dále vzdělávací programy, legislativní normy pro 

klasifikaci žáků, školní řád atd. Každoročně vydává MŠMT vyhlášku, kterou upravuje 

organizaci následujícího školního roku tj. den zahájení školního roku, dobu prázdnin atd. 

 

Časové podmínky 

Časové podmínky jsou pro tělesnou výchovu žáků s mentálním postižením limitujícím 

faktorem.  Máme na mysli především následující časové algoritmy: 

 Přiměřené tempo vyučovací jednotky: ani uspěchaná, ani s  vyčkávající činností. 

 Správné hospodaření s časem: v opačném případě končí  vyučovací jednotka 

překračováním do přestávky (např. úklidem  nářadí) nebo splněním programu  před 

zazvoněním. 

 Využití doby vyučovací jednotky pro realizaci pohybových aktivit: omezení frekvence 

rušení školním rozhlasem,  oběžníky, ředitelem školy či kolegy, besedy, mimoškolní 

akce apod. 

 Omezení objemu ztrátového času při přesunu žáků ze třídy do  cvičebního prostoru. 

Proporcionálnost zařazení vyučovacích jednotek tělesné  výchovy do rozvrhu třídy 

jednak v průběhu týdne, ale i  v průběhu dne, v souladu se zásadami duševní hygieny a 

fyziologie tělesných cvičení. 

 

Ikona4 

Podmínky, jako jeden ze čtyř činitelů didaktického procesu v tělesné výchově vytváří 

předpoklady pro realizaci tělesné výchovy. I když nejsou determinující, mohou významně 

ovlivňovat průběh a výsledky výchovně vzdělávací práce. Nejdůležitější jsou podmínky 

prostorové, materiální, sociální, právní a časové. 

 

Ikona6a 

Jakou minimální plochu musí mít tělocvična zvláštní školy? 

Jsou bradla součástí základního vybavení pro tělesnou výchovu ve zvláštní škole? 

Žák ve vyučovací jednotce TV zlobí. Necháte ho tedy po škole. Jednáte správně? 

 



VVaaššee  šškkoollaa  cchhccee  vv  ppřřeeddppoosslleeddnníí  ddeenn  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu  uussppoořřááddaatt  ssppoorrttoovvnníí  ddeenn..  ZZjjiissttěěttee  zzee  

SSmměěrrnniiccee  MMŠŠMMTT  „„OOrrggaanniizzaaccee  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu  ......““,,  kktteerrýý  ddeenn  ttoo  bbuuddee!!  

Nakreslete a popište školní hřiště, vhodné pro běžně velkou zvláštní školu. 

Jako učitel zvláštní školy, která nemá vlastní tělocvičnu, jste dostal(a) za úkol materiálně 

vybavit jednu ze tříd školy jako cvičební místnost. Popište řešení úkolu. 
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14 Pohybové programy a sportovní soutěže v rehabilitaci žáka 
s mentálním postižením 

Ikona1 

Pohybové vyžití jedinců s mentálním postižením je možné i v rámci sportovních soutěží, 

pohybových programů a různých terapii. S těmi nejznámějšími se v následujícím textu 

seznámíme. 

Ikona8 

Zooterapie 

Hipoterapie 

Canisterapie 

Pohybový program V. Sherborn 

Psychomotorika 

Atletický čtyřboj SHM 

Speciální olympiáda 

Český svaz MP sportovců 

INAS-FID 

 

Ikona5 

Pohybové aktivity  v rámci jednotlivých terapií,  pohybových programů či sportovních soutěží 

zmírňují důsledky  mentálního deficitu a přispívají k  rozvoji  nejen v oblasti pohybové, nýbrž 

i sociální. Tyto aktivity hledají a budují na možnostech jedince s postižením, vychází z jeho 

přednostní, pozitivních vlastností a hodnot. 

 

Vybrané terapie 

Terapie označuje jevy určité pracovní oblastí, které úzce souvisí s rehabilitací. Z terapií, 

majících částečně i pohybový charakter, je nejznámější  zooterapie, která se dále diferencuje 

např. na canisterapie, hypoterapie atd. 

Zooterapie využívá zvíře (kočka, králík, želva, pes apod.) k různým formám terapeutického 

kontaktu s člověkem. Je definována jako podpůrná léčebná metoda za podpory zvířat (tedy 

péče o ně, dotýkání, hlazení, kontakt s nimi, komunikace "přes zvíře" apod.). Zooterapie 

využívá i pasivní formu, která spočívá v pouhé přítomnosti zvířat v blízkosti člověka, 

například akvária nebo voliéry s drobným ptactvem. 

Hipoterapie
[4] 

patří snad  k nejrozšířenější formě zooterapie. Je  při ní využíváno příznivého 

působení koně na člověka, neboť jízda na koni a speciální cvičení na hřbetu koně prospívají 

pohybovému aparátu i psychice jedince.  

Canisterapie
[3]

 je označení terapeutické metody, při které se využívá působení psa na člověka. 

Cílená přítomnost psa  vede ke zkvalitnění života jedince a k nečekaně pozitivním změnám v 

jeho chování. V České republice existuje Canisterapeutická asociace, která sdružuje zájmové 

neziskové organizace a občanská sdružení zabývající se jak zvířaty asistovanými aktivitami - 

Animal Assistend Activity, tak i zvířaty asistovanou terapií - Animal Assistend Therapy. 



V kontextu s pohybem lze využít některé z  částí dalších terapií
[1]

. Například z muzikoterapie  

lze využít spojení pohybu a hudebního doprovodu (využití Orffových nástrojů), z 

dramaterapie lze využít prostředků dramatu ve spojení s pohybem apod. 

 

Pohybový program Veroniky Sherborn 

Pohyb je základním prostředkem poznávání sebe, prostředkem interakce s materiálním a 

sociálním prostředím. Toto jsou teze pohybového programu pro děti s psychomotorickými 

nedostatky, zejména s mentálním postižením, který v šedesátých letech minulého století v 

Anglii vypracovala Veronika Sherborn. Pohybový program Veroniky Sherborn
[2]

  je typický 

integrovaným charakterem, což znamená, že cvičí zdraví jedinci (např. rodiče, vychovatelé, 

sociálně problémové děti) spolu s dětmi s mentálním postižením. Při cvičení se nepoužívá 

náčiní ani nářadí, nevyžaduje se přesné vykonávání pohybů. Postupuje se  od cviků 

jednotlivců, přes spolupráci s jedním cvičencem ve dvojici, postupně ke cvikům v trojici, ve 

skupině. V pohybovém programu lze vytipovat pohybové činnosti: 

a) Zaměřené na poznávání vlastního těla  

b) Rozvíjející jednotu osobnosti s materiálním prostředím  

c) Usnadňující navozování kontaktů jedince s jinými lidmi  

 

Psychomotorika 

Psychomotorika vznikla ve Francii ve 20. letech minulého století, odkud se rozšířila do 

dalších evropských zemí. Tento pohybový program se zaměřuje na rozvoj osobnosti jedince 

komplexně, a to prostřednictvím nenáročných a přitažlivých pohybových činností. 

Psychomotorické prostředí umožňuje sociální kontakt,  vytváří příznivé klima pro komunikaci 

a společné řešení problémů s pozitivní citovou odezvou. Jedinec má relativní samostatnost – 

on je řídící prvek, ale současně má jistotu pevného zázemí – je řízen učitelem. 

Psychomotorika
[5]

  vychází z prastaré pedagogické zásady, to je výchova prostřednictvím 

pohybu. Prakticky se jedná o spojení dimenzí: pohyb - vnímání - prožívání. Cílem 

psychomotoriky jsou pozitivní změny v chování jedince k sobě samému, k věcem, k lidem. 

Konkrétní obsah psychomotorických činností lze rozdělit do tří základních rovin: 

1. Poznávání a porozumění vlastnímu tělu, jeho možností, vnímání těla a jednotlivých částí, 

získání vlády nad svým tělem, koordinace svalového napětí a uvolnění apod. 

2. Interakce s prostředím, s předměty, orientace v prostoru, rozvoj smyslového vnímání 

apod. 

3. Interakce sociální, navozování a udržování interpersonálních kontaktů, komunikace, 

spolupráce, empatie, potírání agrese atd.  

Psychomotorická cvičení probíhají zábavnou formou a jsou vysoce emocionální. Hojně se 

využívají hudba a cvičební pomůcky: tělocvičné náčiní  (obruče, tyče, míče apod.),  pomůcky, 

přenesené z jiného prostředí (prachovky, drátěnky, peříčka, prádelní kolíčky apod.), typicky 

psychomotorické pomůcky (pedalo, padáková plachta, rollbrett apod.). 

 

Atletický čtyřboj SHM základních škol praktických 

Pro žáky základních škol praktických  je pravidelně pořádána soutěž Sportovní hry mládeže v 

atletickém čtyřboji. Soutěž probíhá každoročně od roku 1960, i když zpočátku jen na úrovni 



škol a okresů. V roce 1966 se uskutečnilo první celostátní střetnutí žáků zvláštních škol v 

Teplicích v Čechách. Od roku 1969 končí SHM zvláštních škol národním finálem, s výjimkou 

let 1979 a 1984, kdy byly ukončeny krajskými koly. 

 Od vzniku soutěže se soutěžilo  v atletickém čtyřboji (60 m, skok do dálky, skok do výšky, 

hod míčkem). V letech 1968-1979 dochází k redukci disciplín na trojboj (60 m, skok do 

dálky, hod míčkem). Od roku 1979 byl obnoven atletický čtyřboj v původní podobě. Závodí 

se v soutěži  jednotlivců i čtyřčlenných družstev, přičemž  výkony žáků jsou bodovány podle 

bodovacích tabulek. SHM v atletickém čtyřboji se organizují na úrovni škol, okresů, krajů a 

ČR. V současné době se soutěží v disciplínách: běh 60 m, 800/1500 m, hod míčkem, skok do 

dálky. 

 

Speciální olympiáda 

Speciální olympiáda
[6]

 (SO) je sportovní soutěž pro jedince s mentálním postižením. 

Jednotlivé disciplíny SO umožňují zúčastnit se soutěží  osobám s různým stupněm mentálního 

postižení. Podmínkami účasti v soutěži je pravidelná sportovní příprava, věk minimálně 8 let, 

IQ nejvíce  80. Sportovci jsou v jednotlivých disciplínách zařazeni do skupin dle individuální 

výkonnosti, avšak ocenění obdrží každý závodník. České hnutí SO respektuje pravidla a 

zákonitosti Mezinárodního programu SO (SOI). SO mohou probíhat na úrovni regionální, 

národní, mezinárodní, evropské a světové. Program zahrnuje 19 letních a 5 zimních sportů, 

přičemž jejich počet se každým rokem zvyšuje. 

 

Soutěže Českého svazu mentálně postižených sportovců (ČSMPS)  

Český svaz mentálně postižených sportovců vznikl v roce 1992 a přistoupil na filosofii INAS 

(Mezinárodní sportovní federace osob s mentálním postižením). Od svého vzniku je svaz 

členem Unie zdravotně postižených sportovců a Českého paralympijského výboru. ČSMPS 

organizuje soutěže ve všech sportech, ve kterých se konají  mistrovství světa či Evropy INAS-

FID, ale i v dalších sportech jako v lyžování, florbalu, basketbalu, plavání, atletice, tenisu, 

cyklistice, kopané, přespolním běhu, v malé kopané, stolním tenisu.  

V systému regionálních a republikových soutěží jsou, na rozdíl od soutěží světových, 

zavedeny kategorie A a B. Kategorie A je určena žákům a absolventům základních škol 

praktických, praktických škol a odborných učilišť, kategorie B je určena sportovcům 

z pomocných škol, stacionářů a ústavů sociální péče. Sportovci kategorie B mohou v případě 

zájmu startovat v kategorii A, opačný postup není možný.  

Způsobilost ve sportu pro sportovce s MP musí být založena na následujících kritériích:  

 IQ jedince je na úrovni IQ 70 – 75 nebo méně.  

 Významná limitace v oblastech schopností adaptace.  

 

INAS – FID (International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability) jako 

mezinárodní sportovní federace byla založena v roce 1986 s cílem reprezentovat zájmy 

jedinců s mentálním postižením v oblasti sportovních aktivit. V současné době sdružuje tato 

organizace 86 národních asociací.  

 

Vyberte si jeden z níže uvedených úkolů a zpracujte! 



1. Charakterizujte podrobněji pohybový program V. Sherborn, klady a zápory.  

2. Popište, co rozumíme "zvířaty asistované aktivity" a "zvířaty asistovaná terapie" v rámci 

canisterapie. 

NNaajjddii  vv  lliitteerraattuuřřee  aalleessppooňň  ttřřii  vvýýkkllaaddyy  ppoojjmmuu  rreehhaabbiilliittaaccee!!  
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KAT/KAPMP - Didaktika aplikované tělesné výchovy 
mentálně postižených (Zápočtový test) 

Při lyžařském výcviku žáků zvláštní školy smí mít instruktor v družstvu 

nejvíce(KAT/KAPMP) 

a. 5 dětí 

b. 6 dětí 

c. 8 dětí 

V 1. - 3. ročníku zvláštní školy je podle učebního plánu(KAT/KAPMP) 

d. 2 hodiny tv týdně 

e. 3 hodiny tv týdně 

Mezi základní výchovné úkoly tělesné výchovy nepatří(KAT/KAPMP) 

f. rozvoj poznávacích schopností 

g. rozvoj estetického cítění 

h. odstraňování poruch hybnosti 

Mezi základní vzdělávací úkoly tělesné výchovy nepatří(KAT/KAPMP) 

i. vytváření trvalého vztahu k pohybovým aktivitám 

j. rozšiřování okruhu vědomostí 

k. osvojování pohybových dovedností 

Vzdělávací program zvláštní školy diferencuje rozsah učiva z tělesné 

výchovy(KAT/KAPMP) 

l. na jednotlivé ročníky 

m. na 1.-5. a 6.-7. ročník 

n. na 1.-3., 4.-6. a 7.-9. ročník 

Základní teoretické poznatky z oblasti tělesné výchovy(KAT/KAPMP) 

o. nejsou součástí učebních osnov zvláštní školy 

p. jsou součástí učebních osnov 

q. jsou uvedeny jako příloha učebních osnov tv 

Šplh je součástí učebních osnov zvláštní školy(KAT/KAPMP) 

r. ano 

s. ne 

Zvláštní školy navštěvují převážně děti s mentálním postižením na úrovni (dle starší 

klasifikace) (KAT/KAPMP) 

t. idiocie 

u. debility 
v. imbecility 

Podle poslední revize  Světové zdravotnické organizace dělíme mentální 

postižení(KAT/KAPMP) 

w. mírné, lehké, těžké a hluboké  

x. mírné, středně těžké, těžké a  hluboké 



y. žádná odpověď není správná 

Učitel, schopný empatie je schopen(KAT/KAPMP) 

z. pružně řešit kritické situace 

aa. vcítit se do situace žáka 

bb. rychle si zapamatovat jména žáků 

V procesu motorického učení činí žákovi zvláštní školy největší problémy 

fáze(KAT/KAPMP) 

cc. generalizace 

dd. diferenciace 

ee. automatizace 

Mezi výchovné metody řadíme i(KAT/KAPMP) 

ff. stimulaci 

gg. motorický test 

hh. pohybovou ukázku učitelem 

V průběhu osvojování pohybové dovednosti používáme i praktickou 

metodu(KAT/KAPMP) 

ii. souběžného provádění 

jj. pohybového kontrastu 

kk. korekce 

Didaktickou interakcí rozumíme(KAT/KAPMP) 

ll. vzájemné ovlivňování 

mm. vzájemné sdělování 

nn. komunikaci 

Nejméně vhodným typem učitele na zvláštní škole je(KAT/KAPMP) 

oo. flegmatik 

pp. melancholik 

qq. sangvinik 

Větší předpoklad úspěšného působení je u učitele(KAT/KAPMP) 

rr. kreativního 

ss. improvizátora 

tt. rutinního 

U žáků zvláštní školy rozvíjíme především(KAT/KAPMP) 

uu. statickou sílu 

vv. dynamickou sílu 

ww. vytrvalostní sílu 

Vyučovací předmět tělesná výchova se na vysvědčení žáků zvláštní školy(KAT/KAPMP) 

xx. klasifikuje v rozsahu 1-5 

yy. klasifikuje v rozsahu 1-4 

zz. zaznamenává se pouze účast nebo osvobození žáka 



Předmět zdravotní tělesná výchova se na vysvědčení(KAT/KAPMP) 

aaa. klasifikuje v rozsahu 1-5 

bbb. klasifikuje v rozsahu 1-4 

ccc. zaznamenává se pouze účast žáka 

Základní ustanovení o speciálních školách je uvedeno ve Vyhlášce 

MŠMT(KAT/KAPMP) 

ddd. č. 73/2005 Sb. 

eee. č. 128/1999 Sb. 

fff. č. 128/1998 Sb. 

Ve vzdělávacím programu pomocné školy je uveden mezi povinnými vyučovacími 

předměty: (KAT/KAPMP) 

ggg. pouze tělesná výchova 

hhh. tělesná výchova a zdravotní tělesná výchova 

iii. pouze zdravotní tělesná výchova 

Jeden z pohybových programů pro osoby s mentálním postižením  je spojen  se 

jménem(KAT/KAPMP) 

jjj. František Kábele 

kkk. Ovide Decrola 

lll. Veronika Sherborn 

Významnou roli v rozvoji TV ve zvláštních školách  sehrál v první polovině  20 st. i: 

(KAT/KAPMP) 

mmm. dr. Amerlink 

nnn. Josef Zeman 

ooo. Marie Černá 

Tzv. „sociální slepota“  je typickým příznakem jedinců: (KAT/KAPMP) 

ppp. s LMD 

qqq. se zrakovým postižením 

rrr. s autismem 

Klasifikace žáků pomocné školy v předmětu tělesná výchova se může provádět 

prostřednictvím: (KAT/KAPMP) 

sss. pouze číselného vyjádření 

ttt. pouze slovním vyjádřením 

uuu. číselným nebo slovním vyjádřením  

Vzdělávací plán předmětu tělesná výchova v pomocné škole zahrnuje: (KAT/KAPMP) 

vvv. 3 hod. TV týdně 

www. 4 hod. TV týdně 

xxx. 5 hod. TV týdně 

Mezinárodní sportovní federace osob s mentálním postižením má zkratku: 

(KAT/KAPMP) 

yyy. IAPA 

zzz. INAS FID 



aaaa. žádná odpověď není správná 

Při skoku do dálky z místa snožmo a při následném klasickém skoku do dálky z rozběhu 

dochází v pohybovém učení  žáků s mentálním postižením (KAT/KAPMP) 

bbbb. k interferenci 

cccc. k transferu 

dddd. žádná odpověď není správná 

belka
Razítko


